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 บทความทุกบทความไดร้บัการตรวจความถูกตอ้งทางวชิาการโดยผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer review) 
 มผีูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกประจ ากองบรรณาธกิารมากกว่ารอ้ยละ 50 
 มบีทความจากนกัวชิาการภายนอกลงตพีมิพ์ไมน้่อยกว่า 25% ทุกฉบบั 
 ขอ้ความและบทความในวารสารวจิยัรามค าแหงเป็นแนวคดิของผู้เขยีน การตีพิมพ์บทความซ ้าเป็นความรบัผดิชอบของผู้เขยีน   

ไมใ่ช่ความคดิเหน็และความรบัผดิชอบของคณะผูจ้ดัท า บรรณาธกิาร กองบรรณาธกิารและมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 กองบรรณาธกิารไมส่งวนสทิธิก์ารคดัลอก แต่ควรอา้งองิแสดงทีม่า 
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บทบรรณาธิการ 
  

วารสารวจิยัรามค าแหง ฉบบันี้ เป็นวารสารวจิยัของมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยสถาบนัวิจยัและพฒันา  
ซึ่งได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวชิาการที่อยู่ใน
ฐานขอ้มลู TCI (รอบที ่3) ถูกจดัอยู่ในกลุ่มที ่2   

สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญของ
สงัคมไทย ทุกภาคส่วนของสงัคมก าลังเข้ามามีบทบาทในการน าเสนอปรชัญา แนวคิด วิธีการในการขบัเคลื่อน
กระบวนการทางสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศใหเ้ดนิต่อไปตามครรลอง อยู่บนวถิแีห่งความหลากหลาย
และความแตกต่างกนัทางความคิด ความขดัแย้งทางการเมืองและสถานการณ์ที่เลวร้ายต่าง ๆ จะวนเวยีนกลบัมา
เกดิขึน้ใหม่ตามกงลอ้ประวตัศิาสตรอ์กีหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัความมากน้อยของส านึกรบัผดิชอบต่อแผ่นดนิถิน่เกดิของ
คนไทยหรอืผูท้ีอ่าศยัแผ่นดนิไทยทุกคน รวมถงึทางภาคสว่นของนกัวชิาการทีม่บีทบาทส าคญัในการเสนอแนะแนวทาง
ที่ถูกต้อง ผ่านทางการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ อนัเป็นแหล่งความรู้พื้นฐานในการตดัสนิใจอยู่บน ฐานทาง
ความคดิทางวชิาการทีน่่าเชื่อถอื 

กองบรรณาธกิารและฝ่ายจดัท าขอขอบพระคุณ ศูนย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย (TCI) กบัความพยายาม
ในการรกัษามาตรฐานวารสารในประเทศไทยใหค้งอยู่ในระดบันานาชาต ิอนัเป็นความกา้วหน้าทางวชิาการทีส่ าคญัของ
ประเทศไทย และขอขอบคุณนักวชิาการ นักวจิยั ที่ให้เกยีรติ ให้ความสนใจและน าบทความอนัทรงคุณค่าของท่าน
มาตพีมิพใ์นวารสารวจิยัรามค าแหง และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดร้บัความไวว้างใจเช่นนี้ตลอดไป 
 
       
       
                                                                                 ขอขอบพระคุณ  
                                                                                   บรรณาธกิาร 
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ระบบตรวจจับการบุกรุกแบบปรับตัวไดโดยใชราฟเซตยานจุดใกลเคียง 
รวมกับตัวเรียนรูจําแนกประเภท 
 Adaptive Intrusion Detection Systems using Neighborhood Rough Set  
and eXtensive Learning Classifier System (XCS) 

 
 
 

 
ไพฑูรย ศรีนิล1 สมบัติ ฝอยทอง2 และธารารัตน พวงสุวรรณ1 

 
 

บทคัดยอ 
 
ปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสาร การเติบโตของโลกอินเทอรเน็ตสรางผลกระทบทําใหการดําเนินการทางธุรกิจ 

และชีวิตประจําวันของผูคนเปลี่ยนไป ขอมูลตาง ๆ รวมถึงขอมูลที่เปนความลับไดถูกสื่อสารแลกเปลี่ยนกันอยางงายดาย 
และรวดเร็ว ทําใหประเด็นเรื่องความปลอดภัยของขอมูลจึงไดรับความสนใจเปนอยางมาก ระบบตรวจจับการบุกรุกเปน
เครื่องมือหนึ่งที่ชวยปองกันขอมูลจากผูประสงคราย โดยปกติระบบตรวจจับการบุกรุกจะอยูบนหลักการพื้นฐานของการ
จดจํารูปแบบพฤติกรรมของการใชงานปกติ หรือจดจํารูปแบบพฤติกรรมของการบุกรุก แตอยางไรก็ตามเนื่องจากผูบุกรุก 
ไดมีการคิดคนรูปแบบของการบุกรุกใหม ๆ ตลอดเวลา จึงเปนการยากในการสรางระบบตรวจจับการบุกรุกใหทันสมัย
เทาเทียมกันตลอดเวลา ดังนั้นแนวคิดในการนําเทคนิคทางการเรียนรูเครื่องจักรและปญญาประดิษฐมาสรางระบบ
ตรวจจับการบุกรุกจึงเปนปญหาที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอการประยุกตใหตัวเรียนรูจําแนกประเภท
มาทํางานรวมกับราฟเซตยานจุดใกลเคียงเพื่อสรางระบบการตรวจจับการบุกรุกที่สามารถปรับตัวเองได โดยไดนําราฟเซต 
ยานจุดใกลเคียงมากําหนดระดับความผิดปกติของชุดขอมูลกอนที่จะใชเปนชุดขอมูลสอนใหกับตัวเรียนรูจําแนก
ประเภท กระบวนการนี้เปนการทําใหขอมูลมีความเดนชัดขึ้น งายตอการจําแนก ฟงกชันการกําหนดระดับความผิดปกติ 
ของขอมูลที่ไดนําเสนอเปนการสกัดจุดเดนของขอมูลโดยใชขอมูลในพื้นที่เขตประมาณลางและพื้นที่เขตประมาณบน 
ผลลัพธของการทดลองแสดงใหเห็นวาระบบที่นําเสนอมีประสิทธิภาพในการจําแนกพฤติกรรมการบุกรุกสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวเรียนรูจําแนกประเภทอื่น ๆ  

 
คําสําคัญ : การแบงนับขอมูล ระบบตรวจจับการบุกรุก ราฟเซตยานจุดใกลเคียง  
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ABSTRACT 
 
The world has now entered into an era of digital revolution. The growth of the internet has been 

creating an impact on business operations and people daily life. Information is exchanged easily and quickly 
over the Internet, including confidential information. Therefore, the issue of data security has more interested. 
Intrusion detection systems (IDS) is one of the tools that protects the data from intruder. Usually, IDS is 
based on the basic principles of pattern recognition of normal use or intrusion behavior. However, the 
intrusion patterns are emerging all the time. It is therefore difficult to create an IDS that as up-to-date as 
intrusion patterns. So, the idea of applying machine learning and artificial intelligent techniques to create IDS 
is a very challenging problems. In this paper, we proposed a combined technique between neighborhood 
rough set (NRS) and learning classifier system (XCS) to create an IDS that can be adapted to the patterns of 
intrusion. NRS is used to determine the level of abnormality of the data set, a process called Abnormal 
Quantization (AQ), before feeding as a training set to XCS. AQ treats the data set to more distinct and easier 
to distinguish, it extracts the dominant feature using the concept of lower and upper approximation regions in 
NRS. Experimental results are illustrated that proposed system offers high performance than other classifiers 
used in the experiment, comparing the ability to classifiy intruder behavior from normal user behavior. 
 
Keywords : Data Quantization, Intrusion Detection System, Neighborhood Rough Set 
 
บทนํา 

ปจจุบันขอมูลสารสนเทศมีความสําคัญอยางมาก
ในทุกองคกร โดยเฉพาะขอมูลสารเทศที่เปนความลับ
ภายในองคกร อีกทั้งการเติบโตอยางรวดเร็วของระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตทําใหขอมูลตาง ๆ ถูกแลกเปลี่ยน
กันไดอยางรวดเร็วและงายดาย Richardson (2009) ได
รายงานผลสํารวจการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอรในปลายป พ.ศ. 2552 แจงวาภัยคุกคาม
จากโปรแกรมประสงคราย (Malware) มีแพรหลาย ซึ่ง
เปนตัวกอใหเกิดการขโมยขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลและโทรศัพทมือถือ ดังนั้นระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ปกปองขอมูลสารสนเทศจึงกลายมาเปนสวน
สําคัญในทุกองคกร ระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion 
Detection System: IDS) เปนระบบรักษาความปลอดภัย 
ที่ทําหนาที่จําแนกพฤติกรรมของผูใชงานเครือขาย
คอมพิวเตอรที่ เปนผู บุกรุกออกจากพฤติกรรมของ
ผูใชงานปกติ และดําเนินการกับผูบุกรุกดวยวิธีการที่
เหมาะสม (Power, 2002) โดยทั่วไประบบตรวจจับการ

บุกรุกมี 2 ระบบหลัก คือ Misuse based IDS (MIDS) 
และ Anomaly based IDS (AIDS) (Roesch et al., 
1999; Hossein, 2009; Richardson, 2009; Red et al., 
2013) MIDS คือ ระบบตรวจจับการบุกรุกที่ใชขอมูล
พฤติกรรมการใชงานระบบคอมพิวเตอรที่ผิดปกติตาง ๆ 
ที่เคยเกิดขึ้นมาแลวนํามาสรางเปนฐานขอมูลของรูปแบบ 
การทํางานที่ผิดปกติ (Habra et al., 1992; Sandeep et al., 
1994; Ilgun et al., 1995) การจําแนกผูบุกรุก MIDS 
จะนําขอมูลพฤติกรรมของผูใชงานระบบคอมพิวเตอรมา
เทียบในฐานขอมูลวาเทียบเคียงกันไดหรือไม ถาปรากฏวา 
มีขอมูลของการบุกรุกในรูปแบบนั้น ๆ อยูก็แสดงวาเกิด
ความผิดปกติขึ้น ขอเสียของ MIDS คือจะไมสามารถ
ตรวจจับการบุกรุกชนิดใหม ๆ ได เนื่องจากจําเปนตอง
มีขอมูลรูปแบบของการบุกรุกอยูกอนจึงจะตรวจจับ
ความผิดปกติได ในขณะที่ AIDS จะมีแนวคิดแบบตรงกัน 
ขามกันกับ MIDS นั่นคือ การหาเซตของการทํางานที่
เปนปกติยอย ๆ ขึ้นมาแลวนํามารวมกันเพื่อใหระบบ
ตรวจจับการบุกรุกทราบขอมูลของเซตการทํางานที่เปน
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ปกติทั้งหมดในระบบคอมพิวเตอร ถาเกิดกรณีที่ระบบ
ตรวจจับการบุกรุกตรวจพบการทํางานที่ไมไดอยูในเซต
ของการทํางานที่เปนปกติ ระบบตรวจจับการบุกรุก
จะแจงเตือนตอผู ดูแลระบบทันที สําหรับการสราง
ขอบเขตของระบบนั้นอาจสรางไดโดยการหาขอมูลการ
ทํางานที่เปนปกติในระบบโดยใชขอมูล การทํางานของ
ผูใชงาน เวลาที่มีการใชงาน ทรัพยากรที่ผูใชงานมักจะ
ใชบอย ๆ เปนตน (Dowell et al., 1990; Vaccaro and 
Liepins 1990; Teresa et al., 1998) 

ปจจุบันกลวิธีทางเหมืองขอมูลและปญญาประดิษฐ 
ไดถูกนํามาใชในระบบตรวจจับการบุกรุกอยางกวางขวาง 
เนื่องจากรูปแบบการบุกรุกมีมากและเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ในป ค.ศ. 2014 Memon and Chandel (2014) 
ไดนําเสนองานวิจัยเรื่อง Hybrid IDS ซึ่งเปนการนํา
กลวิธีทางดานการทําเหมืองขอมูล 3 กลวิธีมาทํางาน
รวมกัน ไดแก k-Means, k-Nearest Neighbor (k-NN), 
และ DTM (Decision Tree Majority) เพื่อสรางระบบ
ตรวจจับการบุกรุกแบบ Anomaly โดยทดสอบประสิทธิภาพ 
ของการตรวจจับโดยใชชุดขอมูล KDD-99 (Hettich, 
1999) นํากลวิธี k-means มาจัดกลุมขอมูลใน KDD-99 
จากนั้นนําผลที่ไดไปประมวลผลตอดวย k-NN และ 
DTM ตามลําดับ ผลการทดสอบพบวาระบบที่นําเสนอ
สามารถจําแนกประเภทของการบุกรุกไดดี โดยจําแนก
ประเภทของการบุกรุกออกเปน 4 ประเภท คือ R2L, 
DoS, U2R, และ Probe ในป ค.ศ. 2013 Dhakar and 
Tiwari (2013) ไดนําเสนอผลงานเรื่อง แบบจําลองการ
ตรวจจับการบุกรุกดวยกลวิธี REP (Reduced Error 
Pruning) มีการนําอัลกอริทึมในการจําแนกประเภท  
2 ตัวมาทํางานรวมกัน คือ K2 (BayesNet) และ DT 
(Decision Tree) เพื่อสรางตนไมตัดสินใจแบบรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพในการจําแนกสูง ในป ค.ศ. 2012 
Om and Kundu (2012) นําเสนอการประยุกตใช
หลักการของการคัดเลือกปจจัยเดนดวยคา Entropy มา
สรางระบบตรวจจับการบุกรุก โดยใช k-Means จัดกลุม
ขอมูลในชุดขอมูล KDD-99 ออกเปน 5 กลุม จากนั้นใช 
Naïve Bays และ k-NN สําหรับจําแนกประเภทของการ
บุกรุก การทดสอบระบบพบวา ระบบที่นําเสนอมี

ประสิทธิภาพในการจําแนกสูงกวาการใช k-Means 
ทํางานแบบเด่ียว และสูงกวาการใช k-means ทํางาน
รวมกับ k-NN ในป ค.ศ. 2011 Muda et al. (2011) 
นําเสนอระบบตรวจจับการบุกรุกที่นํา k-means มา
ทํางานรวมกับ Naïve Bays โดยนํา k-means มาจัด
กลุมขอมูลใน KDD-99 ตามรูปแบบของการบุกรุก 
จากนั้นใช Naïve Bays มาจําแนกกลุมของผลลัพธที่ได
จาก k-means อีกครั้ง เนื่องจากขอมูลที่จัดกลุมผิดใน
ขั้นตอนของ k-means อาจจะถูกจําแนกกลุมไดถูกตอง
ในขั้นตอนของ Naïve Bays ในป ค.ศ. 2010 Farid et al. 
(2010) ไดนําเสนออัลกอริทึมสําหรับระบบตรวจจับการ
บุกรุกแบบปรับตัวเองไดโดยใช Naïve Bays ทํางาน
รวมกับ ID3 ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการบุกรุก
สูง และมีคา False Positive ต่ํา อีกทั้งยังสามารถลด
ความซ้ําซอนของคุณลักษณะ (attribute) สามารถ
ดําเนินการกับคุณลักษณะที่มีขอมูลเปนคาแบบตอเนื่อง 
คุณลักษณะที่มีคาขาดหาย (missing value) และ
คุณลักษณะที่มีขอมูลรบกวน (noisy data) ได 

ระบบเรียนรูจําแนกประเภท (eXtensive Learning 
Classifier System: XCS) (Wilson, 1995) เปนระบบ
เรียนรูแบบกฎเปนพื้นฐาน (Rule-Based System) โดย
อาศัยเทคนิคการเรียนรูรีอินฟอซเมนต (Reinforcement 
Learning) (Barto et al., 1983) และจีนีติกอัลกอริทึม 
(Genetic Algorithms) (Holland, 1975) การเรียนรู 
รีอินฟอซเมนตทําหนาที่ปรับคาพารามิเตอรของกฎโดย
ใชขอมูลคาตอบกลับจากสภาพแวดลอม (reward) จาก
การทดลองทําแบบลองผิดลองถูก (trial-and-error) และ
จีนีติกอัลกอริทึมทําหนาที่ในการสรางและคนหากฎใหม  ๆ
ที่ดีกวาที่มีอยู  ระบบเรียนรูจําแนกประเภท XCS มี
จุดเดนเรื่องการสรางกฎที่มีลักษณะความเปนทั่วไปสูง 
(Generalization) ปจจุบันจึงไดถูกนํามาประยุกตใช
อยางแพรหลายทั้งในงานระบบควบคุม (Bull, 2014) 
และงานดานระบบตรวจจับการบุกรุก (Shafi et al., 2006; 
Shafi et al., 2006; Shafi et al., 2007;Shafi et al., 2007; 
Shafi et al., 2009) อยางไรก็ตามในการนํา XCS มา
ประยุกตใชในงานตรวจจับผูบุกรุกยังประสบปญหาใน
เรื่องประสิทธิภาพการทํางานทั้งขั้นตอนการสอนระบบ
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และขั้นตอนการจําแนกพฤติกรรมที่ผิดปกติ เพราะ
พฤติกรรมของการบุกรุกมีหลากหลายและในแตละ
รูปแบบมีการเหลื่อมกันหรือคาบเก่ียวกัน (Overlap) 

ทฤษฎีราฟเซต (Rough Set: RS) ถูกนําเสนอ
โดย Palawk (1982, 1991) โดยถูกออกแบบมาใหทํางาน 
กับชุดขอมูลที่อยูในเซตจํากัด (finite set) และมีคาแบบ
ไมตอเนื่อง (discrete value) ปจจุบันราฟเซตไดถูก
นําไปประยุกตใชงานอยางแพรหลายในหลากหลาย
สาขา เชน การคัดเลือกปจจัยเดน (Hassanien, 2004; 
Jensen, 2004; Parthalain et al., 2010)  การเรียนรู
ของเครื่องจักร (Blum et al., 1997; Kohavi and John 
1997) การทําเหมืองขอมูล (Dash and Liu 1997; Kim 
et al., 2000) การจําแนกประเภทเอกสาร (Shang et al., 
2007; Aghdam et al., 2009) หรือ การตรวจจับผูบุกรุก 
(Lee et al., 2000; Cui-Juan Liu, 2007; Mun et al., 2009) 
เปนตน ในเวลาตอมา Hu et al.(2008) ไดนําเสนอ
อัลกอริทึมที่มีช่ือวา Neighborhood Rough Set (NRS) 
ซึ่งเปนอัลกอริทึมที่ทําใหราฟเซตสามารถใชงานกับชุด
ขอมูลที่มีคุณลักษณะผสมกันระหวางคาตอเนื่องและคา
ไมตอเนื่องได  

งานวิจัยนี้ไดนําเสนอระบบตรวจจับการบุกรุก
โดย NRS ทํางานรวมกับ XCS โดยนํา NRS มาใช
สําหรับกําหนดระดับความผิดปกติใหกับขอมูลตัวอยาง
ในชุดขอมูล KDD-99 (Hettich et al., 1999) ซึ่งเปนชุด
ขอมูลมาตรฐานที่ใชสําหรับทดสอบระบบตรวจจับการ
บุกรุก โดยแบงกลุมตัวอยางในชุดขอมูลออกเปน  
3 กลุมแยกตามการเปนสมาชิกในพื้นที่ คือ 1) พื้นที่ 
เขตปลอดภัย (Safety Region) 2) พื้นที่เขตเฝาระวัง 
(Monitoring Region) และ 3) พื้นทีเ่ขตผิดปกติ (Abnormal 
Region) จากนั้นทําการเขารหัสคาคุณลักษณะของกลุม
ตัวอยางพฤติกรรมการบุกรุกตามพื้นที่ที่แบงไดโดยใช
ฟงกชันที่นําเสนอที่เรียกวา Abnormal Quantization 

function (AQ) จากนั้นนําชุดขอมูลที่ผานการเขารหัส
แลวใชเปนชุดขอมูลสอนระบบเรียนรูจําแนกประเภท 
XCS ทําการทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่นําเสนอ
เปรียบเทียบกับตัวเรียนรูจําแนกประเภทอื่น ๆ ไดแก 
RF (Random Forest) C4.5 MLP (Multi-Layer Perceptron) 
RBF (Radial Basis Function Network) และ Naïve 
bays โดยใชโปรแกรม Weka (Lan and Eibe 2005) 
เวอรชัน 3.4 ดวยวิธี 10-fold ผลการทดสอบพบวา
ระบบตรวจจับการบุกรุกที่นําเสนอมีประสิทธิภาพดีที่สุด
เมื่อเทียบกับตัวเรียนรูจําแนกประเภทตัวอื่นที่ใชในการ
ทดลอง 

องคประกอบที่เหลือของบทความในงานวิจัยนี้
ประกอบดวยโครงสรางดังตอไปนี้  สวนที่ 2 อธิบาย
เก่ียวกับชุดขอมูล KDD-99 ทฤษฎีพื้นฐานของ NRS 
และการทํางานของ XCS  สวนที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
กรรมวีธทีี่เปนแนวคิดใหมสําหรับการตรวจจับการบุกรุก
บนหลักการของ NRS และ XCS สวนที่ 4 ผลการวิจัย 
อธิบายถึงผลลัพธของการทดสอบประสิทธิภาพของการ
จําแนกพฤติกรรมการบุกรุก และสวนที่ 5 บทสรุปและ
วิจารณของงานวิจัยที่นําเสนอ  
ทฤษฎีพ้ืนฐาน 

ในสวนนี้จะอธิบายเก่ียวกับชุดขอมูลผูบุกรุก 
KDD-99 ทฤษฎีพื้นฐานของ NRS และการทํางานของ 
XCS ดังนี้  
KDD-99 Data set 

ชุดขอมูล KDD-99 (Hettich and Bay 1999) 
เปน ชุดขอมูลที่นิยมใช ในงานวิจัยที่ เ ก่ียวกับการ
ตรวจจับการบุกรุก ขอมูลดังกลาวไดจากการวิเคราะห
ระบบเครือขายของ US Air Force Research Lab 
ในชวงเวลา 1998 ซึ่งแตละขอมูลประกอบไปดวย
คุณลักษณะที่ ไดจากการ เ ช่ือมตอระบบเครือขาย 
จํานวน 41 คุณลักษณะดังแสดงในตารางที่ 1-3 
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ตารางท่ี 1  คุณลักษณะแสดงเนื้อหาทางโปรโตคอล 
ลําดับ ชื่อคุณลักษณะ รายละเอียด ชนิดขอมูล 

1 duration length (number of seconds) of the connection continuous 
2 protocol_type type of the protocol, e.g. tcp, udp, etc. discrete 
3 service network service on the destination, e.g., http, telnet, etc. discrete 
4 src_bytes number of data bytes from source to destination continuous 
5 dst_bytes number of data bytes from destination to source continuous 
6 flag normal or error status of the connection discrete 
7 land 1 if connection is from/to the same host/port; 0 otherwise discrete 
8 wrong_fragment number of ``wrong'' fragments continuous 
9 urgent number of urgent packets continuous 

 
ตารางท่ี 2  คุณลักษณะแสดงเนื้อหาของการเช่ือมตอ 

ลําดับ ชื่อคุณลักษณะ รายละเอียด ชนิดขอมูล 
1 hot  number of ``hot'' indicators continuous 
2 num_failed_logins  number of failed login attempts  continuous 
3 logged_in  1 if successfully logged in; 0 otherwise  discrete 
4 num_compromised  number of ``compromised'' conditions  continuous 
5 root_shell  1 if root shell is obtained; 0 otherwise  discrete 
6 su_attempted  1 if ``su root'' command attempted; 0 otherwise  discrete 
7 num_root  number of ``root'' accesses  continuous 
8 num_file_creations  number of file creation operations  continuous 
9 num_shells  number of shell prompts  continuous 
10 num_access_files  number of operations on access control files  continuous 
11 num_outbound_cmds number of outbound commands in an ftp session  continuous 
12 is_hot_login  1 if the login belongs to the ``hot'' list; 0 otherwise  discrete 
13 is_guest_login  1 if the login is a ``guest''login; 0 otherwise  discrete 
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ตารางท่ี 3  ลักษณะแสดงปริมาณการจราจรของแพ็กเกตเมื่อคํานวณดวยวิธี two-second time window 
ลําดับ ชื่อคุณลักษณะ รายละเอียด ชนิดขอมูล 

1 count  number of connections to the same host as the  
current connection in the past two seconds  
Note: The following  features refer to these same-host connections. 

continuous 

2 serror_rate  % of connections that have ``SYN'' errors  continuous 
3 rerror_rate  % of connections that have ``REJ'' errors  continuous 
4 same_srv_rate  % of connections to the same service  continuous 
5 diff_srv_rate  % of connections to different services  continuous 
6 srv_count  number of connections to the same service as the  

current connection in the past two seconds  
Note: The following features refer to these same-service connections. 

continuous 

7 srv_serror_rate  % of connections that have ``SYN'' errors  continuous 
8 srv_rerror_rate  % of connections that have ``REJ'' errors  continuous 
9 srv_diff_host_rate  % of connections to different hosts  continuous  

 
แบงตามรูปแบบการบุกรุกไดเปน 5 รูปแบบ คือ 

1) Normal 2) DoS (denial-of-service) 3) U2R 
(unauthorized access to local supervisor privileges) 

4) R2L (unauthorized access from a remote 
machine) และ 5) Probe (surveillance and other 
probing) ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 

 
ตารางท่ี 4  การกระจายตัวของชุดขอมูลใน KDD-99 ตามชนิดการบุกรุก 

Normal Dos R2L Probe U2R 
ชนิด จํานวน ชนิด จํานวน ชนิด จํานวน ชนิด จํานวน ชนิด จํานวน 

normal 60,593 apache2 794 guess_passwd 4,367 Ipsweep 306 buffer_overflow 22 
  pod 87 multihop 18 portsweep 354 loadmodule 2 
  smurt 164,091 named 17 saint 736 perl 2 
  back 1,098 Phf 2 mscan 1,053 ps 16 
  land 9 sendmail 17 nmap 84 rootkit 13 
  mailbomb 5,000 snmpgetattack 7,741 satan 1,633 sqlattack 2 
  neptune 58,001 xlock 9   xterm 13 
  processta

ble 
759 xsnoop 4     

  teardrop 12 ftp_write 3     
  udpstorm 2 httptunnel 158     
    imap 1     
    snmpguess 2,406     
    Spv -     
    warezclient -     
    warezmaster 1,602     
    worm 2     
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ตารางท่ี 5 การกระจายตัวของชุดขอมูลใน KDD-99 ตามประภทการบุกรุก 

การกระจายตัวของขอมูล 
การกระจายตัว 

รวม 
Normal DoS R2L Probe U2R 

จํานวนแถว 60,593 22,853 16,347 4,166 70 111,146 
คิดเปนรอยละ 58.25 21.97 15.71 4.00 0.07 100 

 
Neighborhood Rough Set  

ราฟเซต (rough set: RS) นําเสนอโดย Palawk 
(1982) อัลกอริทึมราฟเซตจะแบงกลุมของตัวอยาง 
(Samples) ในชุดขอมูลออกเปน 2 กลุม คือ พื้นที่บวก 
(Positive Region) และพื้นที่ขอบเขต (Boundary Region) 
ราฟเซตถูกออกแบบมาใหทํางานกับขอมูลที่มีคาไม
ตอเนื่อง (Discrete value) ที่มีคาอยูในเซตจํากัด (Finite 
set) เทานั้น แตเนื่องจากราฟเซตถูกนํามาประยุกตใช
อยางแพรหลาย ดังนั้นในเวลาตอมาจึงมีการนําเสนอ
อัลกอริทึมที่ทําใหราฟเซตสามารถประยุกตใชกับชุด
ขอมูลที่มีคาตอเนื่องและคาไมตอเนื่องได เรียกวา  
“ราฟเซตยานจุดใกลเคียง” หรือ Neighborhood Rough 
Set (NRS) (Hu et al., 2008) ซึ่งสามารถอธิบายการ
ทํางานไดดังนี้ 

 
นิยามท่ี 1:  กําหนดใหขอมูลอยูรูปแบบตารางตัดสินใจ 
퐼푆 =< 푈,퐴 > โดย 푈  คือยูนิเวิรสที่ไมเปนเซตวาง ซึ่ง
มีสมาชิกเปน {푥 , 푥 ,… , 푥 } และ 퐴 = {퐶 ∪ 퐷} คือ 
เซตของคุณลักษณะที่ไมเปนเซตวาง ซึ่งมีสมาชิกเปน 
{푎 , 푎 ,… , 푎 } ใชสําหรับจําแนกสมาชิกในยูนิเวิรส 
เมื่อ 퐶 คุณลักษณะเงื่อนไข (conditional attributes) 
และ 퐷 คือคุณลักษณะตัดสินใจ (decision attributes)  
 
นิยามท่ี 2:  กํ า ห น ด ใ ห  푥 ∈ 푈 แ ล ะ  퐵 ⊆ 퐶 แ ล ว
ฟงกชันยานจุดใกลเคียง (Neighborhood) 훿 (푥 ) 
ของตัวอยาง 푥  ในเซตยอย 퐵 สามารถนิยามไดดังนี้ 
 
δ (푥 ) = 푥 |푥 ∈ U, Δ 푥 ,푥 ≤ δ} (1) 
 
เมื่อ δ คือคาคงที่ และ Δ คือเมทริกซ โดยที่ทุก 푥 , 
푥 , และ 푥  ในยูนิเวิรส U จะบรรลุ 3 เงื่อนไขตอไปนี้  

1) Δ (푥 ,푥 ) ≥ 0, และ Δ (푥 ,푥 ) = 0 ก็ตอเมื่อ 
푥 = 푥  2) Δ (푥 , 푥 ) = Δ (푥 ,푥 ) และ 3) 
Δ (푥 , 푥 ) ≤ Δ (푥 , 푥 ) + Δ (푥 , 푥 ) 

 
พิ จ า ร ณ า  푥  แ ล ะ  푥  เ ป น ตั ว อ ย า ง ที่ มี

คุณลักษณะขนาด 푚 มิติ 퐴 = {푎 , 푎 , … , 푎 } 
และกําหนดให 푓(푥 , 푎 ) คือ ฟงกชันที่สงคืนคาของ
ตัวอยาง 푥  ในมิติที่ i-th ของคุณลักษณะ 푎  สามารถ
อธิบายระยะทางระหวาง 푥  และ 푥  ดวยฟงกชัน 
Minkowski ดังนี้ 

 
Δ (푥 , 푥 ) = (∑ |푓(푥 , 푎 ) −
푓(푥 , 푎 )| ) /  (2) 
 
ซึ่งฟงกชันระยะทางนี้ถากําหนดให 푃 = 1 (Δ )  
จ ะ เ ที ย บ เ ท า กั บ ฟ ง ก ชั น ร ะ ย ะ ท า ง  Manhattan  
ถากําหนดให 푃 = 2 (Δ ) จะเทียบเทากับฟงกชัน
ระยะทาง Euclidean และเทียบเทาฟงกชันระยะทาง 
Tehebyshev ถากําหนดให 푃 = ∞ อยางไรก็ตาม
ขอมูลใน KDD-99 เปนขอมูลที่มีชนิดคุณลักษณะผสม
กันระหวางประเภทตัวเลข (numerical data) กับ
ประเภทกลุม (categorical data) ดังนั้นฟงกชัน
ระยะทางที่เหมาะสมกับขอมูลในลักษณะผสมนี้จึงถูก
นําเสนอ (Wang, 1999; Pan and Billings, 2008) เชน 
ฟงกชัน HEOM (Heterogeneous Euclidean Overlap 
Metric), VDM (Value Difference Metric), HVDM 
(Heterogeneous VDM), และ IVDM (Interpolated 
VDM) เปนตน ฟงกชัน HEOM เปนตัวอยางของ
ฟงกชันที่สามารถใชวัดระยะทางระหวาง 2 ตัวอยางที่มี
คุณลักษณะแบบผสมได มีนิยามดังนี ้(Wang, 1999) 
 

퐻퐸푂푀 = ∑ 푤 × 푑 (푥 , 푦 ) (3) 
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เมื่อ 푚 คือ จํานวนของคุณลักษณะ 푤  คือ คา
น้ําหนักของคุณลักษณะ 푎  และ 푑 (푥, 푦) คือ 
ระยะทางระหวางตัวอยาง 푥  และ 푦 โดยที่ 
 

푑 (푥, 푦) =
1,																											 	หากไมทราบคาของ	푥	หรือ	푦												
표푣푒푟푙푎푝 (푥, 푦), หาก	푎 	คุณลักษณะประเภทกลุม							
푟푛 (푥, 푦),				 หาก		푎 	คุณลักษณะประเภทตัวเลข				

 (4) 

 
และ 

표푣푒푟푙푎푝 (푥, 푦) = 0, ถาหาก	푥 = 푦
1, 표푡ℎ푒푟푤푖푠푒 

 

푟푛 (푥, 푦) = |푥 − 푦|/max−min 	 

 
นิยามท่ี 3: กําหนดให < 푈,푅 > เปนปริภูมิของเขต
ประมาณยานจุดใกลเคียง (Neighborhood Approximation) 
เมื่อ  푈 คือ ยูนิ เ วิรสของกลุมตัวอยาง 푅 คือ 
ความสัมพันธยานจุดใกลเคียงของตัวอยางใน 푈 โดยที่  
 
∀푥, 푦 ∈ 푈, 푅(푥, 푦) = 1	ถาหาก	푦 ∈
훿(푥)	ถาไม	푅(푥, 푦) = 0 (5) 
 
ดังนั้น < 푈,푁 >	 สําหรับแตละ 푥 ⊆ 푈 สามารถ
แบงตัวอยางออกเปน 2 เซตยอย คือ เขตประมาณลาง 
(Lower Approxi-mation: 푁X)) และเขตประมาณบน 
(Upper Approximation: 푁X) ของ 푋 มีนิยามดังนี้ 
 
푁X = {푥 |δ(푥 ) ⊆ 푋, 푥 ∈ 푈} (6) 
푁X = {푥 |δ(푥 ) ∩ 푋 ≠ ∅, 푥 ∈ 푈} (7) 
 
นิยามท่ี 4: กําหนดใหตารางตัดสินใจยานจุดใกลเคียง 
(Neighborhood Decision Table) 푁퐷푇 =< 푈,퐶, 퐷 > 
และ 푋 , 	푋 , …	푋  คือ ปริภูมิยอยของ 푈/퐷 แลว 
เขตประมาณลางตัดสินใจ 푁 퐷	และเขตประมาณบน
ตัดสินใจ 푁 퐷 ของคุณลักษณะตัดสินใจ 퐷 เทียบเคียง
กับคุณลักษณะ 퐵 ⊆ 퐶 มีนิยามดังนี้    
 
푁 퐷 = ⋃ 푁 푋  (8) 

푁 퐷 = ⋃ 푁 푋  (9) 
 
เมื่อ 푁 푋 = {푥 |훿 푥 ⊆ 푋, 푥 ∈ 푈} และ 
푁 푋 = {푥 |훿 푥 ∩ 푋 ≠ ∅, 푥 ∈ 푈}  
 

ดังนั้นพื้นที่บริเวณขอบเขตตัดสินใจ (Decision 
Boundary Region) ของคุณลักษณะตัดสินใจ 퐷 
เทียบเคียงกับคุณลักษณะเงื่อนไข 퐵 มีนิยามดังนี้ 

 
퐵푁(퐷) = 푁 퐷 −	푁 퐷 (10) 
 
อาจกลาวไดวาบริเวณขอบเขตตัดสินใจ 퐵푁(퐷) คือ 
ปริภูมิยอยของกลุมตัวอยางที่อยู เขตบริเวณ 훿 (푥) 
เ ดียว กันแตมีคาของ คุณลักษณะตัดสิน ใจต างกัน 
ในขณะที่เขตประมาณลางตัดสินใจ 푁 퐷	คือ ปริภูมิ
ยอยของกลุมตัวอยางที่อยูเขตบริเวณ 훿 (푥) เดียวกัน
และมีคาของคุณลักษณะตัดสินใจเหมือนกัน กลุม
ตัวอยางที่ถูกจัดอยูในกลุมบริเวณขอบเขตตัดสินใจ 
퐵푁(퐷)	มีโอกาสที่จะถูกจําแนกผิดไดงาย ในขณะที่
ตัวอยางที่ถูกจัดอยูในเขตประมาณลางตัดสินใจ 푁 퐷 
จะถูกจําแนกถูกตองเสมอ  
eXtensive Learning Classifier (XCS) 

ระบบเรียนรูจําแนกประเภท (Learning Classifier 
System : LCS) นําเสนอโดย Holland (1976) เปน
ระบบที่ทํ างานแบบกฎเปนพื้ นฐาน (Rule-Based 
Sstem) ในเวลาตอมา Wilson (1995) ไดนํามาพัฒนา
ตอยอด เรียกวา (eXtensive Learning Classifier 
System : XCS) โดยกฎหรือตัวจําแนกประเภท (classifier) 
จะประกอบไปดวย 2 สวนหลัก สวนแรก คือ สวน 
condition-action ของกฎ โดยที่ condition จะถูกแทน
ดวยรหัสเทอนารี (ternary) ไดแก “0”, “1”, หรือ “#” 
และ action จะถูกแทนดวยคาที่สามารถแบงแยกได
ชัดเจนหรือสัญลักษณระบุการกระทํา เชน “เปด”, “ปด”, 
“เลี้ยวซาย”, หรือ “เลี้ยวขวา” เปนตน และสวนหลัง คือ 
พารามิเตอรเรียนรูของกฎ มีดังตอไปนี้ 1) prediction 
payoff (p) เปนคาตัวเลขทํานาย 
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ภาพท่ี 1  การทํางานของ XCS 
 

ผลตอบแทนที่จะไดรับ (reward) จากการกระทํา action 
ของตัวจําแนกประเภทตัวนั้นออกไปยังสิ่งแวดลอม  
2) error (ε) เปนคาเฉลี่ยของความผิดพลาดในการ
ทํานายผลตอบแทน 3) fitness (F) เปนคาระบุความ
นาเช่ือถือของตัวจําแนกประเภท และ 4) niche size 
estimate (휎) เปนพารามิเตอรที่บงบอกการมีสวนรวม
ของตัวจําแนกประเภท การเรียนรูของตัวจําแนก
ประเภท XCS ดังแสดงตามภาพที่  1 มีขั้นตอน
ดังตอไปนี้  

1) เริ่ มตนที่ข อมู ลสถานะของสิ่ ง แวดลอม 
푋 = {푥 , 푥 ,… , 푥 } ถูกสงผาน Detector เขามา
เปรียบเทียบกับสวน condition={푐 , 푐 , … , 푐 } ของแต
ละตัวจําแนกประเภทที่มีอยูในฐานขอมูลของกฎ [P] 
(หรือเรียกวาประชากรของตัวจําแนกประเภท) ถามีตัว
จําแนกประเภทใด ๆ ที่มีความสอดคลองกับอินพุต 푋 
ระบบจะนําตัวจําแนกประเภทตัวดังกลาวไปใสไวใน 
Match Set [M] ถาผลการเปรียบเทียบไมมีตัวจําแนก
ประเภทใด ๆ ใน [P] ที่มีความสอดคลองกับอินพุต 푋 
ระบบก็จะสรางตัวจําแนกประเภทที่มีความสอดคลอง
กับอินพุต 푋 ขึ้นมาใหมแลวนําไปใสใน [P] และ [M]  

2)  ระบบจะเลือก action ที่เหมาะสมจากกลุม
ของตัวจําแนกประเภทที่ เปนสมาชิกใน [M] โดย
พิจารณาจากคาพารามิ เตอรเรียนรูของตัวจําแนก
ประเภทนั้น ๆ เมื่อได action a(t) ที่เหมาะสม ระบบจะ

นําตัวจําแนกประเภททุกตัวใน [M] ที่มี action = a(t) 
ไปใสลงใน Action Set [A] 

3)  นํา action a(t) สงไปกระทํากับสิ่งแวดลอม 
ระบบจะไดรับคาตอบแทน r(t) กลับมา  

4)  นําคาตอบแทน a(t) มาปรับปรุงพารามิเตอร
เรียนรูของแตละตัวจําแนกประเภทที่เปนสมาชิกใน [A] 
ณ เวลาปจจุบันโดยอัลกอริทึมของ Widrow-Hoff delta 
ดังแสดงตามสมการตอไปนี้  

)( pRpp   �  (11) 
 
จากนั้นจะทําการปรับคา  ดังนี้ 
 

)|(|   pR �  (12) 
 
ปรับคา    

)][( jjj A   �  (13) 
 
ปรับปรุงคาความเหมาะสม F เริ่มจากหาคาความ 
accuracy ของแตละตัวจําแนกประเภทคือ  หลังจาก
ไดคา  จะนํามาหาคา relative accuracy  ซึ่งทั้ง
สองสามารถคํานวณไดจากสมการดังนี ้

 GA 
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หลังจากไดคา  แลวก็จะทําการปรับปรุงคาความ
เหมาะสม F ดังนี้ 
 

)'( FFF    (16) 
 

5)  XCS จะมีกลไกในการคนหาความรูใหมสอง
แบบ คือ discovery และ covering โดยแตละแบบจะมี
เงื่อนไขในการทํางานในแตละรอบของการเรียนรูดังนี้ 

 5.1) ถาคาเฉลี่ย  time-step (เวลาที่ตัว
จําแนกประเภทอยู ในระบบ) จากทุกๆ ตัวจําแนก
ประเภทที่อยูใน [A] ณ เวลาปจจุบันมากกวา ga  ที่
กําหนดไว  กลไกของ discovery จะทํางาน โดย 
Genetic Algorithm (GA) จะทําการเลือกตัวจําแนก
ประเภทตนแบบ (parents) จํานวน 2 ตัวโดยพิจารณา
จากคาความเหมาะสม (F) เพื่อใชสําหรับสรางลูกสอง
ตัว (offspring) กระบวนการ GA จะกระทํา mutation 
ดวยการเปลี่ยนเปนคา allele เปน wildcard (#) ดวยคา
ความนาจะเปน 푝  และกระทํา crossover แบบ single 
point ดวยคาความนาจะเปน 푝  สําหรับคา parameter 
ตางๆ จะถายทอดเหมือนกับ parent หรือแทนดวย
คาเฉลี่ย จากนั้นนํา Offspring ที่ไดไปเพิ่มลงใน [P] แต
ถาหากไมมีที่วางใน [P] ก็ใหนําไปแทนที่ตัวจําแนก
ประเภทตัวเดิมที่มีอยูใน [P] โดยการเลือกตัวจําแนก
ประเภทตัวที่จะถูกแทนที่ดวย Offspring นั้นจะ
พิจารณาจากคา estimated niche size  

 5.2) กรณีที่ไมมีตัวจําแนกประเภทตัวใดๆ
เลยใน [P] ที่สอดคลองกับอินพุตเวคเตอร กลไกของ 
covering จะทํางาน โดยจะสรางตัวจําแนกประเภท
ขึ้นมาใหม โดยที่กําหนดใหสวน condition มีความ
สอดคลองกับอินพุตเวคเตอร (กําหนดใหมี wildcards 
ตามอัตราสวน) สุมคา action ใหกับตัวจําแนกประเภท

ที่สรางขึ้นมาใหม กําหนดคาเริ่มตนใหกับพารามิเตอร
ตางๆ และนําตัวจําแนกประเภทที่สรางขึ้นมาใหมไป
แทนที่สมาชิกใน [P] โดยที่การเลือกตัวจําแนกประเภท
ที่จะถูกแทนที่จะใชวิธีเดียวกันกับที่ใชในขั้นตอน 5.1 

6) ทําซ้ําขั้นตอน (1)-(5) จนกวาระบบจะมีคา
ความผิดพลาดของการทํานายต่ํากวาคาที่กําหนด หรือ
ครบจํานวน-รอบการทําซ้ําที่กําหนดไว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในหัวขอนี้จะกลาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ
การตรวจจับการบุกรุกที่คณะผูวิจัยไดนําเสนอ ดังที่ได
กลาวไปแลวราฟเซตถูกไดถูกนํามาประยุกตใชในการ
ตรวจจับการบุกรุก (Lee et al., 2000; Cui-Juan Liu, 
2007; Mun et al., 2009) อยางไรก็ตามราฟเซตไดถูก
ออกแบบมาสําหรับใชกับขอมูลที่ไมตอเนื่อง ดังนั้นการ
นําราฟเซตมาใชกับชุดขอมูลการบุกรุก KDD-99 ซึ่ง
เปนขอมูลที่ประกอบดวยคุณลักษณะ (attribute) ที่มีคา
ตอเนื่องและไมตอเนื่อง จึงตองมีกระบวนการแปลงคา
หรือการทําดีสครีตไตเซชันให เปนคาไมตอเนื่อ ง 
(discretization) กอนการนําไปใชงาน ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวอาจจะเกิดการสูญเสียขาวสารของขอมูลได 
และอาจจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการ
ตรวจจับผูบุกรุกได นอกจากนั้นชุดขอมูล KDD-99 เปน
ขอมูลที่มีการเหลื่อมทับกันของกลุมชนิดการบุกรุก
คอนขางมาก ทําใหตัวจําแนกประเภทตองใชเวลาใน
การเรียนรูคอนขางมากและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ 
ของการจําแนกผูบุกรุกออกจากผูใชงานปกติไดเชนกัน 
(Hu, 2010)  ดวยเหตุนี้คณะวิจัยจึงไดนําเสนอเทคนิค
การทําดิสครีตไตเซชันโดยใช NRS เนื่องจาก NRS ถูก
ออกแบบมาใหใชกับขอมูลที่มีคุณลักษณะที่มีคาทั้ง
แบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง และยังมีกลไกในการ
ใชขาวสารที่มีประโยชนของบริเวณขอบเขตอีกดวย 
ดังนั้นคณะวิจัยจึงมีสมมติฐานวาการใช NRS มาชวยใน
กระบวนทําดิสครีตไตเซชันจะทําใหไดชุดขอมูลที่มี
ลักษณะที่ดีสําหรับปอนใหตัวเรียนรูจําแนกประเภทได 
การกําหนดเขตบุกรุก 

งาน วิจั ยนี้ มี วัตถุประสงค คือตองการแยก
พฤติกรรมของผูบุกรุก (Abnormal behavior) ออกจาก
ผูใชงานปกติ (Normal behavior) โดยใชตัวเรียนรู
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จําแนกประเภท XCS จากที่ไดกลาวไวในหัวขอที่ผาน
มาเปนที่เขาใจตรงกันวาความซับซอนของการจําแนก
ขอมูลมีผลมาจากอาณาเขตของขอมูลที่มีความขัดแยง
กัน (inconsistent regions)  เชน มีการเหลื่อมทับกัน 
(overlap regions) หรือ มีบริเวณขอบเขตตัดสินใจ 
(decision boundary regions) เปนตน (Hu et al., 
2010) ดังนั้นในงานวิจัยนี้มุงเนนการสรางความเดนชัด
ของขอมูลดวยการกําหนดระดับของบริเวณผิดปกติ 
(Abnormal Regions) กอนนําขอมูลดังกลาวเขาสู
ขั้นตอนการเรียนรูของตัวเรียนรูจําแนกประเภท XCS 
ตอไป 
 
นิยามท่ี 5: กําหนดให 푁퐷푇 =< 푈, 퐶,퐷 >, 푥 ∈ 푈, 
훿(푥 ) คือ ยานจุดใกลเคียงของ 푥  ตามนิยามในสมการ 
(1) และ 푃 휔 훿(푥 ) , 푗 = 1,2,… , 푐 คือ คาความ
นาจะเปนของคลาส 휔  ดังนั้นคลาสตัดสินใจของยานจุด
ใกลเคียง 훿(푥 ) สามารถเขียนแทนดวย 푁퐷 (푥 ) = 휔  

ถ า ห า ก  푃 휔 훿(푥 ) = 푚푎푥 푃(휔 |훿(푥 )) เ มื่ อ 
푃 휔 훿(푥 ) = 푛 /퐾 , 퐾 คือ จํานวนสมาชิกในยานจุด
ใกลเคียง 훿(푥 ) และ 푛  คือ จํานวนสามาชิกในยานจุด
ใกลเคียง 훿(푥 )	ที่มีคลาสเปน 휔  

จากนิยามที่ 5 สรุปไดวา 푁퐷 (푥 ) คือ คลาสที่
ถูกกําหนดใหกับ 푥  ในกรณีที่ 푥 ∉ 푁 퐷 ไมอยูในเขต
ประมาณลาง โดยพิจารณาจากความนาจะเปนสูงสุดใน
ยานจุดใกลเคียง 훿(푥 )	และ 푁퐷 (푥 ) = 휔(푥 ) เสมอ
ถาหาก 푥 ∈ 푁 퐷 อยูในเขตประมาณลาง เมื่อ 휔(푥 )	
คือ คลาสจริงของ 푥   

นิยามท่ี 6: กําหนดใหเซตของคลาสตัดสินใจ 퐷 =

{푁표푟푚푎푙, 퐷표푆,푈2푅,푅2퐿, 푃푟표푏푒} แลว 푥  จะอยูใน
เขตปลอดภัย (Safety Regions) ถาหาก 푥 ∈ 푁 퐷 

และ 휔(푥 ) = 푁표푟푚푎푙, กําหนดให 푥  อยูในเขตเฝา
ระวัง (Monitoring Regions) ถาหาก 푥 ∈ 푁 퐷 และ 
푁퐷 (푥 ) = 푁표푟푚푎푙, และกําหนดให 푥  อยูในเขต
ผิดปกติ (Abnormal Regions) ถา 푥 	ไมเปนสมาชิกทั้ง
ในเขตปลอดภัยและเขตเฝาระวัง 
 ชุดขอมูล FTP-Only 

ในงานวิจัยนี้ใชชุดขอมูล FTP-only (Shafi et 
al., 2006) ซึ่งเปนชุดขอมูลชุดขอมูลที่ยอยมาจากชุด
ขอมูล KDD-99 โดยนําเฉพาะขอมูลที่มีการเช่ือมตอ
ระบบเครือขายดวยโปรโตคอล FTP (port 21) ใน
งานวิจัยของ Shafi และคณะ (2006) ไดทําการลด
จํ านวน คุณลักษณะลดลง เหลื อ  29 คุณลักษณะ 
푋 = {푥 , 푥 ,… , 푥 } (จากเดิม 41 คุณลักษณะ) โดย
ประกอบดวยคุณลักษณะแบบสัญลักษณ (symbolic) 
แบบตัวเลขตอเนื่อง (continuous) และแบบตัวเลข 
(discrete) คุณลักษณะที่เปนแบบสัญลักษณไดทําการ
ปรับใหเปนตัวเลขกอน หลังจากนั้นทําการปรับคาในทุก
คุณลักษณะใหมีคาอยูในชวงตั้งแต 0 ถึง 1 (normalization) 
จํานวนระเบียนของขอมูลในชุดขอมูล FTP-Only มีการ
กระจายตัวดังรายละเอียดในตารางที่ 6 

 
 

 
ตารางท่ี 6 การกระจายตัวของชุดขอมูลใน FTP-Only 

การกระจายตัวของขอมูล การกระจายตัว รวม 
Normal DoS R2L Probe U2R 

จํานวนแถว   495 161  954    7    18 1,635 
คิดเปนรอยละ 30.28 9.85 58.35 0.43  1.10   100 

 
ระบบตรวจจับการบุกรุกท่ีนําเสนอ 
โครงสรางและการทํางานของระบบตรวจจับการบุกรุกที่
ผูวิจัยไดนําเสนอดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพท่ี 2 การทํางานของระบบการตรวจจับการบุกรุกที่นําเสนอ 

 
การทํางานของระบบแบงออกเปน 3 สวนดังแสดง
ตอไปนี้ 

1)  ชุดขอมูล FTP-Only ซึ่งประกอบดวย 21 
คุณลักษณะ 퐵 = {푏1, 푏2, … , 푏21} และมี 1,635 
ตัวอยาง 

2) ขั้นตอนการกําหนดระดับความผิดปกติ 
(Abnormal Quantization: AQ) ใหกับทั้ง 21 คุณลักษณะ 
โดยนําแตละคุณลักษณะ (ขอมูล 1 มิติ) ไปประมวลผล
ดวย NRS เพื่อกําหนดขอบเขตพฤติกรรมการบุกรุก 
(เขตปลอดภัย เขตเฝาระวัง และเขตผิดปกติ) ตาม
นิยามที่ 6 จากนั้นใชฟงกชัน 휆B(푥 ) เปนตัวดําเนินการ
เขารหัสดังนี้ 

 

휆B(푥 ) =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧
000, หาก	푥 	อยูในเขตปลอดภัย
001, หาก	푥 	อยูในเขตเฝาระวัง	และ	휔(푥 ) = 푁표푟푚푎푙
010, หาก	푥 	อยูในเขตเฝาระวัง	และ	휔(푥 ) ≠ 푁표푟푚푎푙
011, หาก	푥 	อยูในเขตผิดปกติ	และ	푁퐷 (푥 ) = 퐷표푆
100, หาก	푥 	อยูในเขตผิดปกติ	และ	푁퐷 (푥 ) = 푃푟표푏푒
101, หาก	푥 	อยูในเขตผิดปกติ	และ	푁퐷 (푥 ) = 푈2푅
110, หาก	푥 	อยูในเขตผิดปกติ	และ	푁퐷 (푥 ) = 푅2퐿

 (17) 

 
เมื่อ 휆B(푥 ) คือ ฟงกชันกําหนดระดับความผิดปกติ 
(Abnormal Quantization: AQ) ของตัวอยาง 푥  ใน
คุณลักษณะ B 

3)  ตัวเรียนรูจําแนกประเภท ทําหนาที่รับอินพุต
เวคเตอร P เขาไปประมวลผลตามขั้นตอนการเรียนรู
ของ XCS เมื่อ อินพุตเวคเตอร P สรางตามอัลกอริทึม
ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
ภาพท่ี 3 อัลกอริทึมของการสรางชุดพารามิเตอร 

 
อัลกอริทึมการสรางชุดพารามิเตอร P เริ่มตนดวย
กําหนดให P เปนเซตวาง (บรรทัดที่ 5) รอบวนในแตละ
รอบการทํางานจะดําเนินการสําหรับแตละคุณลักษณะ 
(บรรทัดที่ 6) สําหรับแตละคุณลักษณะ B ดําเนินการ
คํานวณเขตประมาณลาง (บรรทัดที่ 7) เขตประมาณบน 
(บรรทัดที่ 8) และคลาสตัดสินใจของยานจุดใกลเคียง 
푁퐷 (푥 ) เพื่อใชในการกําหนดเขตปลอดภัย เขตเฝา
ระวัง และเขตผิดปกติ (บรรทัดที่ 9) คาของคุณลักษณะ
ผานการกําหนดรหัสแลวถูกเพิ่มเขาไป P (บรรทัด 10) 
คาสดุทายของ P จะถูกสงคืนไปยังผูเรียก (บรรทัด 11) 
 
ผลการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพใน
การจําแนกพฤติกรรมของผูใชงานปกติ (Normal User) 
และผูบุกรุก (Abnormal User) ชุดขอมูลที่นํามาใชใน
การทดสอบ คือ ชุดขอมูล FTP-Only โดยแบงรูปแบบ

1  C, the conditional attributes 
2  D, the decision attributes 
3  푥 , the sample in universe 
4 
5  푃 ← {	} 
6  For each 퐵 ∈ 퐶  
7    compute 푁 퐷  
8    compute 푁 퐷 
9    compute 푁퐷 (푥 ) 
10   푃 ← 푃 ∪ {휆 (푥 )} 
11 Return 푃 
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พฤติกรรมออกเปน 5 รูปแบบ (Normal, DoS, R2L, 
Probe, และ U2R) ดังแสดงในตารางที่ 6 ทําการทดสอบ 
บนตัวเรียนรูจําแนกประเภทจํานวน 6 ตัว ไดแก RF 
(Random Forest) C4.5 MLP(Multi-Layer Perceptron) 
Naïve bays RBF(Radial Basis Function Network) 
และ XCS (eXtensive Learning Clasifier System) 
การทดลองแบงออกเปน 2 กรรมวิธี คือ 1) นําชุดขอมูล 
FTP-Only ตนฉบับใหตัวเรียนรูจําแนกประเภททั้ง 6 ตัว
ทําการเรียนรูและจําแนก เรียกกรรมวิธีนี้วา Original 
Method (Org.) และ 2) นําชุดขอมูลมาผานกระบวนการ
กําหนดระดับความผิดปกติที่นําเสนอ (ดูสมการที่ 16) 
โดยกําหนดคา δ = 0.002 (ดูสมการที่ 1) กอนนําสงให
ตัวเรียนรูจําแนกประเภททั้ง 6 ตัวทําการเรียนรูและ
จําแนก เรียกกรรมวิธีนี้วา Proposed Method (Prp.) 
การทดสอบระบบใชโปรแกรม weka  (Lan and Eibe 
2005) เวอรชัน 3.4 ดวยวิธี 10-fold cross validation 

การวัดประสิทธิภาพของแตละตัวเรียนรูจําแนก
ประเภทวัดจาก 7 ตัวช้ีวัด ไดแก 1) TP Rate (True 
Positive Rate) หรืออาจจะเรียกวาคา Recall เปนการ
วัดความสามารถในการคนคืนขอมูลที่อยูในคลาสจริง 
โดยหาไดจากอัตราสวนของการทํานายขอมูลที่อยูใน
คลาสจริงไดถูกตองเทียบกับจํานวนขอมูลทั้งหมดของ
คลาสจริง สามารถคํานวณไดจากสูตร TP Rate = TP/ 
(TP+FN) เมื่อ TP คือคา True Positive และ FN คือคา 
False Negative 2) FP Rate (False Positive Rate) 
เปนการวัดอัตราสวนความผิดพลาดในการทํานาย
ขอมูลที่ไมไดอยูในคลาสจริง โดยคํานวณไดจากสูตร 
FP Rate = FP/(FP+TN) เมื่อ FP คือคา False Positive 
และ TN คือคา True Negative 3) Precision เปนการ
วัดความแมนยําของการทํานายขอมูลที่อยูในคลาสจริง 
โดยหาไดจากอัตราสวนของการทํานายขอมูลที่อยูใน
คลาสจริงไดถูกตองเทียบกับจํานวนขอมูลที่ทํานายวา
เปนคลาสจริงทั้งหมด สามารถคํานวณไดจากสูตร 
Precision = TP/(TP+FP) 4) F-measure เปนการวัด
คาความแมนยําโดยดูจากผลเฉลี่ยของ Precision เทียบ
กับ Recall สามารถคํานวณไดจากสูตร F-meature = 

(2 * Precision * Recall)/(Precision + Recall) 5) 
Corrected Classify (CC) คือจํานวนขอมูลที่อยูในคลาส
จริงที่ทํานายไดถูกตอง 6) Incorrected Classify (IC) 
คือ จํานวนขอมูลที่อยูในคลาสจริงที่ทํานายไมถูกตอง 
(ทํานายวาอยูคลาสอื่น) และ 7) Accuracy เปนการ
ประเมินประสิทธิภาพการจําแนกประเภทขอมูลโดยรวม
ทุกคลาสของโมเดล สามารถคํานวณไดจากสูตร 
Accuracy = CC/IC 

ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบทั้ง 7 ตัวช้ีวัดของแตละกรรมวิธีการทดลอง  
(Org. และ Prp.) โดยระบุประสิทธิภาพดานตาง ๆ ของ
แตละรูปแบบการบุกรุก ไดแก Normal DoS R2L 
Probe และ U2R จากผลการทดลองพบวา ความสามารถ 
ในการจําแนกพฤติกรรม Normal วิธีการที่นําเสนอ 
(Prp.) มีประสิทธิภาพเหนือกวาวิธีการที่ใชชุดขอมูล 
FTP-Only ตนฉบับ (Org.) ถึงแมวาในตัวเรียนรูจําแนก
ประเภท C4.5 กรรมวิธี Org. จะมีคา TP Rate (0.980) 
สูงกวากรรมวิธี Prp. (0.978) แตเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ 
การจําแนกขอมูลโดยรวมทุกคลาสแลว กรรมวิธี Prp. 
จะมี Accurary (98.899) สูงกวากรรมวิธี Org. (98.532) 
ความสามารถในการจําแนกพฤติกรรมการบุกรุกแบบ 
DoS และ R2L กรรมวิธี Prp. มีประสิทธิภาพเหนือกวา
กรรมวิธี Org. ในทุกตัวเรียนรูจําแนกประเภท สวน
ความสามารถในการจําแนกพฤติกรรมการบุกรุกแบบ 
Probe และ U2R ทั้งกรรมวิธี Org. และกรรมวิธี Prp. มี
ประสิทธิภาพไมตางกันนัก สาเหตุเนื่องมาจากจํานวน
ขอมูลตัวอยางของรูปแบบพฤติกรรมการบุกรุกทั้ง 2 
รูปแบบนี้มีจํานวนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับจํานวน
ขอมูลทั้งหมดในชุดขอมูล FTP-Only และเมื่อพิจารณา
จากประสิทธิภาพในการจําแนกขอมูลโดยรวมทุกคลาส 
(Accuracy) แลว กรรมวิธี Prp. ใหคาสูงกวากรรมวิธี 
Org. ในทุกตัวเรียนรูจําแนกประเภท โดยตัวจําแนก
ประเภท XCS ใหคา Accuracy 
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ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจําแนกพฤติกรรมการบุกรุก 
Attack type 

Classifiers 
  Normal    DoS R2L Probe U2R Accuracy 

Org Prp. Org Prp. Org Prp Org Prp Org Prp Org. Prp. 
RF TP Rate 0.9 0.99 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8 0.7 0.6 98.7

77 
99.2

66 FP Rate 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Precision 0.9 0.99 0.9 0.99 0.9 0.9 0.7 0.8 0.6 0.7
F-measure 0.9 0.99 0.9 0.99 0.9 0.9 0.7 0.8 0.7 0.6
Corrected 487 494 161 161 949 951 5 6 13 11 
Incorrected 8 1 0 0 6 4 2 1 4 6 

C4.5 TP Rate 0.9 0.97 0.9 1.0 0.9 0.9 0.7 1.0 0.7 1.0 98.5
32 

98.8
99 FP Rate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Precision 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6
F-measure 0.9 0.98 0.9 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8 0.7 0.7
Corrected 485 484 160 161 948 948 5 7 13 17 
Incorrected 10 11 1 0 7 7 2 0 4 0 

Naïve 
bays 

TP Rate 0.9 0.98 1.0 1.0 0.6 0.9 1.0 1.0 0.8 0.2 75.5
35 

98.7
77 FP Rate 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

Precision 0.7 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.7 0.0 0.5 
F-measure 0.8 0.99 1.0 1.0 0.7 0.9 1.0 0.8 0.1 0.3
Corrected 448 489 161 161 604 954 7 7 15 13 
Incorrected 47 6 0 0 351 1 0 0 2 4 

MLP TP Rate 0.9 0.99 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 1.0 0.8 0.8 98.2
26 

99.5
11 FP Rate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Precision 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 0.6 0.7
F-measure 0.9 0.99 0.9 1.0 0.9 0.9 0.7 1.0 0.7 0.8
Corrected 482 494 161 161 944 950 5 7 14 15 
Incorrected 13 1 0 0 11 5 2 0 3 2 

RBF TP Rate 0.8 0.99 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8 0.0 0.4 89.7
25 

98.6
54 FP Rate 0.0 0.00 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Precision 0.8 0.99 1.0 1.0 0.8 0.9 1.0 0.7 0.3 0.4
F-measure 0.8 0.99 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.8 0.1 0.4
Corrected 398 490 161 161 902 949 5 6 1 7 
Incorrected 97 5 0 0 53 6 2 1 16 10 

XCS TP Rate 0.9 0.99 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 0.7 0.9 98.3
49 

99.7
55 FP Rate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Precision 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 0.6 0.8
F-measure 0.9 0.99 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 0.7 0.9
Corrected 488 494 161 161 940 953 6 7 13 16 
Incorrected 7 1 0 0 15 2 1 0 4 1 

 
สูงสุด อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคา 

F-measure โดยรวมทุกคลาส (Normal DoS R2L 
Probe และ U2R) แลวตัว-เรียนรูจําแนกประเภท XCS 
ยังใหคาที่สูงที่สุดอีกดวย (อาจจะกลาวไดวาวา XCS มี
ความแมนยําในการทํานายและมีความสามารถในการ

คนคืนขอมูลที่ครบถวนสูง) นั่นคือ XCS เปนตัวเรียนรู
จําแนกประเภทที่เหมาะกับชุดขอมูล FTP-Only มาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับตัวเรียนรูจําแนกประเภท RF C4.5 
Naïve bays MLP และ RBF 
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สรุปและวิจารณผล 
ระบบตรวจจับการบุกรุกนับวามีความสําคัญ

มากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากขอมูลขาวสารไดถูกสื่อสาร
กันผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งอาจจะมีผูประสงค
รายปะปนอยูในกลุมผู ใชงานอินเทอร เน็ต อีกทั้ ง
รูปแบบของการบุกรุกนับวันก็ยิ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย 
มากขึ้นเปนลําดับ ดังนั้นการประยุกตใชเทคนิคทาง 
การเรียนรูเครื่องจักร (Machine Learning) มาสราง
ระบบตรวจจับการบุกรุกที่สามารถปรับตัวเองไปตาม
รูปแบบการบุกรุกแบบใหม ๆ ไดจึงเปนที่สนใจเปน
อยางมาก จากผลการทดลองในหัวขอหัวที่ผานมา
พบวาตัวเรียนรูจําแนกประเภท XCS เปนตัวเรียนรู
จําแนกประเภทที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จึงไดประยุกตใชตัวเรียนรูจําแนกประเภท XCS เพื่อ
สรางระบบตรวจจับการบุกรุก อยางไรก็ตามตัว-เรียนรู
จําแนกประเภท XCS ไดถูกออกแบบมาใหใชกับชุด
ขอมูลที่เปนคาไบนารี่ (Binary) หรือคาที่ไมตอเนื่อง
เทานั้น ในขณะที่ชุดขอมูลผูบุกรุก KDD-99 เปนชุด
ขอมูลผสม (mixture feature) ระหวางคาตอเนื่องและ
คาไมตอเนื่อง  ดังนั้นการนําชุดขอมูล KDD-99 มาใช
กับตัวเรียนรูจําแนกประเภท XCS จึงตองทําดิสครีตไต
เซชัน (discretization) เสียกอนเพื่อแปลงขอมูลจากคา
ตอเนื่องไปเปนขอมูลไมตอเนื่อง ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวอาจจะที่ใหเกิดการสูญเสียขาวสารของชุด
ขอมูลได ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดนําเสนอการใชทฤษฎี
ราฟเซตยานจุดใกลเคียง (NRS) มาประยุกตใชใน
ขั้นตอนของการทําดิสครีตไต-เซชันชุดขอมูล โดยเรียก
กระบวนการที่นําเสนอขึ้นมาใหมนี้วา “การกําหนด
ระดับความผิดปกติ” (ดังแสดงในภาพที่ 2 และสมการ
ที่ 16) ผลที่ไดจากวิธีการที่นําเสนอนี้นอกจากจะเปน
การแปลงขอมูลตอเนื่องไปเปนขอมูลไมตอเนื่องแลว 
มันยังเปนการสรางความเดนชัดของขอมูลในแตละ
คุณลักษณะอีกดวย จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
เมื่อนําขอมูลที่ไดผานกระบวนการกําหนดระดับความ
ผิดปกติที่นําเสนอไปใชในตัวเรียนรูจําแนกประเภท
จํานวน 6 ตว ไดแก RF C4.5 MLP RBF XCS และ 
Naïve bays ปรากฎวาตัวเรียนรูจําแนกประเภททั้ง 6 

ตัวมีการเรียนรูที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพในการจําแนก
พฤติกรรมการบุกรุกเพิ่มมากขึ้น  
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หอยทากจิ๋วบนเกาะในจังหวัดชลบุรี (Gastropoda: Prosobranchia; Pulmonata) 
 Land Microsnails on the Islands in Chon Buri Province, Eastern Thailand 
(Gastropoda: Prosobranchia; Pulmonata) 

 
 
 

พงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา1 รัชนีวรรณ อินมะดัน2 ศศิฎา พันธุพงศ3   
และศรารัตน ทานะมัย3 

 
 

บทคัดยอ 
 
การสํารวจความหลากชนิดและการแพรกระจายของหอยทากจิ๋วบนเกาะตาง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 10 เกาะ 

ไดแก เกาะสีชัง เกาะลาน เกาะสาก เกาะริ้น เกาะจระเข เกาะปลาหมึก เกาะขาม เกาะจวง เกาะแสมสาร และเกาะแรด 
พบหอยทากจิ๋วทั้งสิ้น 2 ช้ันยอย 8 วงศ 10 สกุล 16 ชนิด สามารถระบุช่ือวิทยาศาสตรได 5 ชนิด และอีก 11 ชนิดยังไม
สามารถระบุช่ือวิทยาศาสตรได โดยพบ Gyliotrachela kohrin Panha and Burch, 2002, Gastrocopta sp. A และ 
Gasgrocopta sp. B เปนชนิดที่จําเพาะตอเกาะริ้น และอีก 3 ชนิดที่พบเฉพาะเกาะสีชัง คือ Gyliotrachela 
khaowongensis Panha, 1997, Gyliotrachela khorin Panha and Burch, 2002 และ Neosopupa cf. malayana  
(A. Issel, 1874) ในขณะที่พบ Gastrocopta sp. C และ Gastrocopta sp. D ทุกเกาะที่สํารวจ และยังพบหอยทากจิ๋วที่
เปนชนิดพันธุตางถิ่นจํานวน 1 ชนิด คือ Guella bicolor บริเวณเกาะสีชัง เกาะลานและเกาะแสมสาร  

 
คําสําคัญ : ความหลากชนิด หอยทากจิ๋ว เกาะ ชลบุรี ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น ชนิดพันธุตางถิ่น  

 
ABSTRACT 

 
The study of land microsnail diversity and its distribution on ten islands in Chonburi Province, 

Eastern Thailand was performed, the islands namely Koh Sichang, Koh Lan, Koh Sak, Koh Rin,  
Koh Chorakae, Kho Plamuek, Koh Kham, Koh Juang, Koh Smaesarn and Kod Rad. There are 2 subclasses, 
8 families, 10 genera and 16 species recorded. Only four species were specified scientific name. Among 
these species, Gyliotrachela kohrin, Gastrocopta sp. A and Gastrocopta sp. B was found only on Koh Rin 
while and Gyliotrachela khaowongensis Panha, 1997, Gyliotrachela khorin Panha and Burch, 2002 and 
Neosopupa cf. malayana (A. Issel, 1874) was found only on Kho Sichang. Gastrocopta sp. C and 
Gastrocopta sp. D were recorded on all the investigated islands. An introduced species, Guella bicolor, also 
recorded on Koh Sichang, Koh Lan and Koh Smaesarn. 
 
Keywords : species diversity, microsnails, island, Chon Buri, endemic species, introduced species 
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บทนํา 
หอยทากจิ๋ว (land microsnails) เปนกลุมหอย

ทากบกที่มีขนาดของเปลือกเมื่อโตเต็มที่ เล็กกวา  
5 มิลลิเมตร หอยกลุมนี้ไดวิวัฒนาการใหขึ้นมาอาศัยบน
บกไดอยางสมบูรณ พบอยูในถิ่นอาศัยที่หลากหลาย 
เชน ผนังของเขาหินปูน ผนังถ้ํา หรือตามใตซากใบไมที่
รวงหลนทับถมตามพื้นดิน และมีทั้งชนิดที่มีบทบาทเปน 
ผูลา บางชนิดเปนผู กินซากในระบบนิเวศ (Sasaki, 
2008; Panha and Burch, 2005) ประเทศไทย เปน
พื้นที่หนึ่งที่มีแนวภูเขาหินปูนซึ่งเปนถิ่นอาศัยหลักของ
หอยทากจิ๋วแทบทุกภูมิภาค มีรายงานถึงจํานวนชนิด
ของหอยกลุมนี้มากกวา 100 ชนิด (Panha and Burch, 
2005; Nabhitabhata, 2009; Dumrongrojwattana, 2008; 
2013) ซึ่งสวนใหญเปนการศึกษาในพื้นที่แผนดินใหญ 
มีนอยมากที่ทําการศึกษาตามหมูเกาะตาง ๆ ในทอง
ทะเลไทย  (Tongkerd et al., 2013) หอยทากจิ๋วเปน
สัตวบกที่ไมสามารถรอดชีวิตอยูในน้ําทะเลได ดังนั้นจึง
เทากับวาเกาะแกงตาง ๆ เปนพื้นที่โดดเด่ียว (isolated 
area) สําหรับหอยทากจิ๋ว โดยมีน้ําทะเลเปนตัวขวางก้ัน
การแพรกระจายขามไปมาระหวางเกาะตาง ๆ  สําหรับ
ภาคตะวันออกนั้น จังหวัดชลบุรี เปนจังหวัดที่มีที่ตั้งติด
ทะเลฝงอาวไทย มีสถานที่ทองเที่ยวที่เปนเกาะที่มี
ช่ือเสียง เชน เกาะลาน เกาะริ้น เกาะสีชัง เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีหมูเกาะแสมสาร ซึ่งเปนพื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืชทางทะเล ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) 
โดยกองทัพเรือ ซึ่งหมูเกาะเหลานี้มีความแตกตางกัน
ของสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร คือ มีทั้งเกาะที่
เปนทั้งแนวเขาหินปูนและไมใชเขาหินปูน มีทั้งเกาะที่
อยูใกลชายฝงและไกลชายฝง ดวยเหตุผลดังกลาวจึง
เปนที่ นาสนใจศึกษาถึงความหลากชนิดและการ
แพรกระจายทางภูมิศาสตรของหอยทากจิ๋วตามเกาะ

ตาง ๆ เปรียบเทียบกับชนิดที่มีรายงานพบบนฝงใน
จังหวัดชลบุรี โดยขอมูลดังกลาวจะทําใหทราบถึงการ
แพรกระจายของหอยทากจิ๋วชนิดตาง ๆ รวมถึงเปนการ
เติมเต็มขอมูลดานความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วใน
ประเทศไทยใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาภาคสนาม 
ทําการสํารวจเก็บตัวอยางหอยทากจิ๋วตามเกาะ

ตาง ๆ จํานวน 10 เกาะ ในจังหวัดชลบุรี ไดแก เกาะสีชัง 
เกาะลาน เกาะสาก เกาะริ้น เกาะจระเข เกาะขาม เกาะจวง 
เกาะแสมสาร เกาะแรด และเกาะปลาหมึก (ภาพที่ 1) 
ในชวงฤดูฝน โดยสุมเก็บตัวอยางหอยดวยมือและพูกัน
ตามถิ่นอาศัยตาง ๆ ไดแก ผนังหิน ใตเศษซากใบไมที่
ทับถมตามตะพัก-หิน รวมถึงเก็บดินตามใตเชิงผาหรือ
ตะพักหิน ปริมาตร 500 ลูกบาศกเซนติเมตร นํากลับมา
คัดแยกในหองปฏิบัติการ เพื่อหาตัวอยางหอยทากจิ๋วที่
อาจจะปะปนอยูในดินดังกลาว  

การศึกษาในหองปฏิบัติการ 
นําตัวอยางดินที่ เก็บในภาคสนามมาคัดแยก

หอยทากจิ๋วภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ Olympus 
SZ30 นําตัวอยางเปลือกหอยทากจิ๋วที่เก็บไดทั้งใน
ภาคสนามและที่แยกไดในหองปฏิบัติการมาลางทํา
ความสะอาด ผึ่งลมใหแหง จากนั้นทําการวัดขนาด
ตัวอยางเปลือกหอยดวย ดิจิตอลเวอรเนีย Mitutoya 
หนวยเปนมิลลิเมตร และถายภาพตัวอยางดวยกลอง
ถายภาพ Cannon MPE Macro Lens ทําการตรวจสอบ 
ช่ือวิทยาศาสตรโดยใชเอกสารของ Vermeulen and 
Whitten (1998), Hemmen and Hemmen (2001), 
Maassen (2001, 2006m 2008) Panha and Burch (2005 
ตัวอยางที่ทําการศึกษาจะเก็บรักษาไว ณ หองปฏิบัติการ 
สัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ภาพท่ี 1  พื้นที่ที่ทําการศึกษา 1) เกาะสีชัง 2) เกาะลาน 3) เกาะสาก 4) เกาะร้ิน 5) เกาะจระเข 6) เกาะปลาหมึก 7) เกาะขาม 8) เกาะจวง   
 9) เกาะแสมสาร 10) เกาะแรด 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาความหลากชนิดของหอยทากจิ๋ว
บริเวณเกาะตาง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 10 เกาะ 
ไดแก เกาะสีชัง เกาะลาน เกาะสาก เกาะริ้น เกาะจระเข 
เกาะขาม เกาะจวง เกาะแสมสาร เกาะแรด และ 
เกาะปลาหมึก พบหอยทากจิ๋วทั้งสิ้น 2 ช้ันยอย 8 วงศ 
10 สกุล และ 16 ชนิด โดยหอยที่สํารวจพบในครั้งนี้
สามารถตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตรไดเพียง 5 ชนิด และ
ยังไมสามารถตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร ไดอีก 11 ชนิด 
ซึ่งหอยทากจิ๋วที่พบในการศึกษาครั้งนี้สามารถแบงออก

ไดเปน 3 กลุม ตามถิ่นอาศัยที่พบ คือ 1) กลุมที่เกาะ
ตามผนังเขาหินปูน หอยในกลุมนี้ ไดแก  หอยจิ๋ ว
ปากแตรในสกุล Gyliotrachela, หอยจิ๋วจุกแดงในสกุล 
Georissa และหอยคอคอดจิ๋วในสกุล Chamalycaeus  
2) กลุมที่พบอาศัยตามพื้นดิน หรือซอนตัวใตเศษใบไม
ที่รวงหลนรวมถึงตามก่ิงไมผุ ไดแก หอยโดมจิ๋ว ในสกุล 
Puspisoma หอยดักแดจิ๋ว ในสกุล Gastrocopta และ สกุล 
Nesopupa และ 3) กลุมที่อาศัยบนใบไมที่สูงไมมากนัก 
หอยกลุมนี้ไดแก หอยทากจิ๋วในสกุล Ganesella, และ 
Pyramidula 
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ตารางท่ี 1 แสดงชนิดและการกระจายของหอยทากจิ๋วที่สํารวจพบตามเกาะตาง ๆ ในจังหวัดชลบุรี 

ลําดับอนุกรมวิธาน การกระจาย ถิ่นอาศัย A B C D E F G H I J 
Subclass             
   Family Cyclophoridae             
 Chamalycaeus sp.           เกาะตามผนัง
   Family Hydrocenidae             
 Georissa sp. A           เกาะตามผนัง
 Georissa sp. B           เกาะตามผนัง
Subclass Pulmonata             
   Family             
 Ganesella sp.           บนใบไมที่ไม

สูงมาก    Family             
 Gastrocopta sp. A           ในดิน ใตเศษ
 Gastrocopta sp. B           ในดิน ใตเศษ
 Gastrocopta sp. C           ในดิน ใตเศษ
 Gastrocopta sp. D           ในดิน ใตเศษ
   Family             
 Guella bicolor (Hutton, 1834)           ใตเศษใบไมผ ุ
   Family Pupillidae             
 Gyliotrachela khaowongensis           เกาะตามผนัง
 Gyliotrachela khorin Panha &           เกาะตามผนัง
 Gyliotrachela srichang           เกาะตามผนัง
 Neosopupa cf. malayana  (A.           ในดิน ใตเศษ
 Microcystis sp.           ในดิน ใตเศษ
   Family             
 Lamellaxis gracilis (Hutton,           ในดิน ใตเศษ
   Family Pyramidulidae             
 Pyramidula sp.           บนใบไมที่ไม
 รวม (ชนิด) 12 8 3 9 4 2 2 2 6 2  
 สภาพพ้ืนท่ีเกาะ L L L L NL NL NL NL NL NL  

หมายเหตุ   A = เกาะสีชัง, B = เกาะลาน, C =  เกาะสาก, D = เกาะร้ิน, E = เกาะจระเข, F = เกาะปลาหมึก G =เกาะขาม, H = เกาะจวง, 
I = เกาะแสมสาร, J = เกาะแรด L = เขาหินปูน, และ NL = ไมใชเขาหินปูน 
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางหอยที่พบตามเกาะตาง ๆ 

 
เมื่อเปรียบเทียบความหลากชนิดของหอยทาก

จิ๋วระหวางเกาะตาง ๆ พบวา เกาะสีชัง พบหอยทากจิ๋ว
จํานวน 12 ชนิด  เกาะริ้น พบ 9 ชนิด เกาะลาน พบ  
8 ชนิด เกาะแสมสาร พบ 6 ชนิด เกาะจระเข พบ  

4 ชนิด เกาะสากและเกาะจวง พบ 3 ชนิด เกาะขาม 
เกาะแรดและเกาะปลาหมึก พบ 2 ชนิด ตามลําดับ 
(ตารางที่ 1) 
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อภิปรายผลการศึกษา 
ถาเปรียบเทียบในดานการแพรกระจายในแตละ

ชนิด พบวา Gyliotrachela kohrin, Gastrocopta sp. A 
และ Gastrocopta sp. B เปนหอยทากจิ๋วที่พบบนเกาะริ้น 
และพบGyliotrachela khaowongensis, Gyliotrachela 
khorin และ Neosopupa cf. malayana เฉพาะเกาะสีชัง 
แสดงใหเห็นวาหอยกลุมนี้ เปนชนิดพันธุ เฉพาะถิ่น 
(endemic species) ของเกาะดังกลาว ในขณะที่ 
Gastrocopta sp. C และ Gastrocopta sp. D นั้นพบ
การแพรกระจายทุกเกาะที่สํารวจ โดยจะพบเปลือกหอย
จํานวนมากปะปนอยู กับดินบริเวณชายฝงหรือตาม
ตะพักหินริมหนาผาที่ติดชายทะเล ไปจนถึงยอดเขาใน
บางเกาะที่มีความสูงไมมากนัก เชน เกาะขาม เกาะจระเข 
เกาะปลาหมึก แตยังไมพบหอยชนิดดังกลาวบริเวณ
แผนดินใหญ ซึ่งลักษณะการแพรกระจายของหอยทั้ง
สองชนิดนี้ คลายคลึงกันกับการแพรกระจายไปกับลม
ในหอยทากจิ๋ว Truncatellina rothi บริเวณหมูเกาะครีต 
ประเทศกรีซ ที่พบวาลมในชวงฤดูมรสุม สามารถพัดพา
หอยชนิดนี้ไปไดไกลกวา 30 กิโลเมตร และพบ
ความสัมพันธระหวางความสูงของเกาะ และระยะหาง
ระหวางเกาะกับแผนดินใหญกับการแพรกระจายของ
หอยชนิดนี้ตามเกาะยอยตางๆ (Kirchner,1997) ซึ่ง
หอยทากจิ๋วสกุล Gastrocopta ทั้ง 2 ชนิดที่พบก็มี
ขนาดและรูปทรงของเปลือกคลายคลึงและใกลเคียงกัน
กับ Truncatellina rothi จึงมีความเปนไปไดที่อาจ
เ กิดปร ากฎการณ เ ช น เ ดีย ว กัน กับที่ ป ร ากฏใ น 
Truncatellina rothi กลาวคือลมในชวงฤดูมรสุมอาจพัด
พาหอยเหลานี้ใหปลิวไปตกยังเกาะตาง ๆ จึงพบหอย
ดังกลาวในทุกเกาะที่สํารวจ อยางไรก็ตามยังตองมี
การศึกษาขอมูลดานอื่น ๆ  เพิ่มเติมในอนาคต เชน 
ความเร็วกระแสลมในฤดูการตาง ๆ ความสูงของเกาะ
แตละเกาะ ฯลฯ เพื่อใหสามารถอธิบายถึงปรากฏการณ
การแพรกระจายของหอยทากจิ๋วระหวางเกาะตอเกาะ 
และเกาะกับแผนดินใหญวาเกิดขึ้นไดอยางไร เมื่อ
เปรียบเทียบทางดานธรณีวิทยากายภาพ พบวา เกาะสีชัง 
เกาะลาน เกาะสาก และเกาะริ้น เปนเกาะที่เปนภูเขา
หินปูน ในขณะที่เกาะที่เหลือไมใช ซึ่งจะพบวาเกาะที่

เปนเขาหินปูนนั้นจะมีความหลากชนิดของหอยทากจิ๋ว
มากกวาเกาะที่ไมใชหินปูน ยกเวนเกาะสาก ซึ่งเปน
เกาะที่มีขนาดเล็กและเปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งอาจจะ
เปนไปไดวาการที่พื้นที่บนเกาะถูกดัดแปลงสภาพเพื่อ
การทองเที่ยว สงผลกระทบตอการคงอยูของหอยทากจิ๋ว 
นอกจากนี้หอยในกลุมหอยจิ๋วปากแตร สกุล Gyliotrachela, 
หอยทากจิ๋วจุกแดงสกุล Georissa ยังเปนกลุมที่พบ
เฉพาะเกาะที่เปนหินปูนเทานั้น ในขณะที่เกาะอื่น ๆ ไม
พบหอยทั้งสองสกุลนี้ เมื่อเปรียบเทียบการกระจาย
ระหวางเกาะกับแผนดินใหญ พบวามีหอยทากจิ๋วหลาย
ชนิดมีการกระจายเฉพาะตามหมู เกาะเทานั้น เชน  
หอยทากจิ๋วปากแตรเกาะริ้น (Gyliotrachela kohrin) 
และ หอยทากจิ๋วปากแตรเกาะสี ชัง  (Gyliotrachela 
srichang) และ หอยทากจิ๋วจุกแดง (Georissa sp. B) 
และมีหลายชนิดที่พบทั้งบนเกาะและแผนดินใหญ เชน 
หอยทากจิ๋วปากแตรเขาวง (Gyliotrachela khaowongensis) 
ซึ่งพบการกระจายตามแนวภูเขาหินปูนภาคเหนือและ
ภาคกลาง หรือ หอยขาวสาร (Lamellaxis gracilis) ที่พบ 
การกระจายทั่วทั้งประเทศ เปนตน (Panha and Burch, 
2005; Nabhitabhata, 2009) การที่พบหอยทากจิ๋ว
เห ล านี้ ทั้ ง บน เกาะแล ะแผ น ดินใหญ นั้ นยั ง ต อ ง
ทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไปในอนาคตวาปรากฏการณ
ดังกลาวเกิดขึ้นไดเพราะเหตุใด และในการสํารวจครั้งนี้
ยังพบหอยทากจิ๋วที่เปนชนิดพันธุตางถิ่น คือ หอยแค
รอทนักลา (Guella bicolor) บริเวณเกาะสีชัง เกาะลาน
และเกาะแสมสาร โดยหอยชนิดนี้มีรายงานการพบ 
ครั้งแรกที่บริเวณจังหวัดชลบุรี (Chijirawong et al., 
2008) การที่พบหอยชนิดนี้บริเวณเกาะดังกลาว ซึ่งเปน
แหลงทองเที่ยว อาจจะเปนไปไดวา หอยหรือไขของ
หอยชนิดดังกลาว ปะปนติดมากับพืชพรรณไมประดับ
หรือดินปลูกตนไม และเมื่อเปรียบเทียบกับรายงาน
การศึกษาที่มีมากอนหนา พบวาการสํารวจศึกษาครั้งนี้ 
ไมพบหอยทากจิ๋วปากแตรศรีราชา (Gyliotrachela 
sriracha) ซึ่งมีรายงานวาพบที่เกาะสีชัง (Panha and 
Burch, 2005) ซึ่งอาจจะเปนไปไดวาหอยชนิดนี้มี
จํานวนประชาการไมมากนักในธรรมชาติ หรือมีการ
กระจายที่แคบบนเกาะ ทําใหไมพบตัวอยางหอยชนิด
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ดังกลาวในการสํารวจครั้งนี้ อยางไรก็ตามเนื่องจากหอย
ที่ทําการสํารวจในครั้งนี้มีเพียง 5 ชนิดเทานั้นที่สามารถ
ตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตรได การศึกษาดานอนุกรมวิธาน 
ของหอยทากจิ๋วที่เหลืออีก 11 จึงยังมีความจําเปน 
เพื่อใหไดขอมูลในการจัดจําแนกที่ถูกตองอันจะนําไปสู
การแปลผลที่ถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น และใชเปน
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษาเก่ียวกับสัตวกลุมหอย
ตอไปในอนาคต รวมถึงเปนการเติมเต็มฐานขอมูลดาน
ความหลากหลายของสัตวกลุมหอยของประเทศไทย
ตอไปในอนาคต 
 
สรุปและวิจารณผล 

การศึกษาความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วบน
เกาะตาง ๆ 10 เกาะ ในเขตจังหวัดชลบุรี พบหอยทาก
จิ๋วทั้งสิ้น 2 ช้ันยอย 8 วงศ 10 สกุล 16 ชนิด โดยพบ 
Gyliotrachela kohrin, Gastrocopta sp. A และ 
Gasgrocopta sp. B เฉพาะบริเวณเกาะริ้น และพบ
Gyliotrachela khaowongensis, Gyliotrachela khorin 
และ Neosopupa cf. malayana เฉพาะเกาะสีชัง  
ในขณะที่พบ Gastrocopta sp. C และ Gastrocopta 
sp. D ทุกเกาะที่สํารวจ และพบชนิดพันธุตางถิ่นจํานวน 
1 ชนิด คือ Guella bicolor บริเวณเกาะสีชัง เกาะลาน
และเกาะแสมสาร  
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ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตวหนาดินบริเวณหญาทะเลผมนาง 
ท่ีมีการฟนฟู (Halodule pinifolia) อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี
Species Diversity and Abundance of Benthos in Restoration Seagrass Bed 
(Halodule pinifolia) at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province 
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บทคัดยอ 
 
การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตวหนาดินในแหลงหญาทะเลผมนางที่มีการฟนฟู บริเวณ 

อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี จํานวน 4 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2559 เดือนกรกฎาคม 2559 เดือนตุลาคม 2559 และ
เดือนกุมภาพันธ 2560 ผลการศึกษาพบสัตวหนาดินทั้งหมด 23 สกุล 25 ชนิดไฟลัมที่พบมากที่สุดคือไฟลัมมอลลัสกา 
(Mollusca) พบหอยทะเลทั้งหมด 14 สกุล 16 ชนิด พบหอยชนิดเดน คือ หอยเจดีย (Sermyla riquetii) ผลการศึกษายัง
พบความชุกชุมของสัตวหนาดินมากที่สุดในควอดแดรทที ่4 มีความหนาแนน 32.3 ตัว/ตารางเมตร และพบความชุกชุม
นอยที่สุดในควอดแดรทที่ 6 มีความหนาแนน 22.8 ตัว/ตารางเมตร ผลการศึกษาความชุกชุมของสัตวหนาดินพบใน 
ฤดูฝนมากกวาฤดูแลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ผลการศึกษาอัตราการรอดตายของหญาทะล 
ผมนาง (Halodule pinifolia) พบวามีอัตราการรอดตายของหญาทะเลผมนางเฉลี่ย 73.75%  

 
คําสําคัญ : ความหลากชนิด ความชุกชุม สัตวหนาดิน หญาทะเล อาวคุงกระเบน  

 
ABSTRACT 

 
Species diversity and abundance of benthos in seagrass bed (Halodule pinifolia) at Kung Krabaen 

Bay, Chanthaburi Province was conducted four times on April, July, October 2016 and February 2017. 
Species diversity of benthos was comprised of 23 genera and 25 species. Phylum Mollusca was mostly 
found belonging to 14 genera and 16 species. The most dominant species was Sermyla riquetii. The result 
also found that abundance of benthos was mostly found in quadrate 4. The density was 32.3 individual/m2 
while in the quadrate 6 was lowest abundance. The density of benthos was 22.8 individual/m2. Moreover, 

                                                        
1ผูชวยศาสตราจารย ดร. สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
2อาจารย ดร. สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
3นักศึกษาปริญญาตรี สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
4อาจารย ดร. สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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abundance of benthos in wet season higher than dry season. Statistical analysis showed that there was a 
significantly difference in each season (P<0.05). Additionally, the results found that the average survival rate 
of seagrass Halodule pinifolia was 73.75%. 
 
Keywords : species diversity, abundance, benthos, seagrass bed, Kung Krabaen Bay 
 
บทนํา 

หญาทะเล คือ พืชดอกที่เจริญเติบโตอยูในทะเล
และสามารถมีการเจริญไดดีในบริเวณน้ําตื้นที่มีแสงแดด
สองถึง มีความสําคัญในการเปนแหลงที่อยูอาศัย แหลง
หาอาหาร  และแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน เชน กุงทะเล 
(Penaeus semisulcatus), กุงแชบวย (P.merguiensis) 
และปูมา (Portunus pelagicus) (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง, 2556) ซึ่งสัตวทะเลเหลานี้จะอาศัยอยู
ตามแหลงน้ํากรอย และปากแมน้ําที่ติดปาชายเลน 
นอกจากนี้สัตวทะเลหายากที่ใกลจะสูญพนัธุ เชน เตาทะเล 
(Chelonia mydas) และพะยูน (Dugong dugon) โดย
สัตวทั้ง 2 ชนิดนี้ กินหญาทะเลเปนอาหารโดยตรง การ
แพรกระจายของแหลงหญาทะเลพบไดทั้งในฝงอันดามัน 
และในฝงอาวไทยโดยในบริเวณอาวคุงกระเบน พบการ
แพรกระจายของหญาทะเล 4 ชนิด ไดแก หญาชะเงา- 
ใบยาว (Enhalus acoroides) หญาใบมะขาม (Halophila 

decipiens) หญาใบมะกรูดเล็ก (H. minor) และหญาผมนาง 
(Halodule pinifolia) แตชนิดที่พบมากที่สุด ไดแก หญา- 
ชะเงาใบยาวและหญาผมนาง และพบความชุกชุมของ
สัตวหลายชนิดรวมทั้งสัตวหนาดินดวย ซึ่งสัตวหนาดิน 
คือ สัตวทะเลที่มีกระดูกสันหลังและที่ไมมีกระดูกสันหลัง
ที่อาศัยอยูบริเวณพื้นทองทะเลโดยบางชนิดอาศัยอยูบน
พื้นดิน บางชนิดฝงตัวอยูในดิน เชน พวกหนอนตัวกลม 
(Nematode) และพวกไสเดือนทะเล (Nereis sp.) เปน
ตน ตลอดจนพวกที่หากินบนพื้นทองทะเล พวกหลังนี้
ไดแก กุงกุลาดํา (P. monodon) ปูมา (P. pelagicus) 
และหอยแครง (Anadara granosa) จัดเปนสัตวทะเล
หนาดินที่รูจักกันดีเนื่องจากเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน, 

2556) ปจจุ บันพบการทําลายหญาทะเลจากการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามชายฝงใกลกับแนวหญาทะเลที่
ไมไดมีการบําบัดน้ําเสียจากนากุงหรือการฉีดเลนจาก
บอเลี้ยงปลาลงบริเวณแหลงหญาทะเล ซึ่งสงผลกระทบ
ตอการเจริญเติบโตของหญาทะเลและสัตวในบริเวณ
แหลงหญาทะเลหลายชนิด รวมถึงปริมาณตะกอนที่ถูก
พัดพามาสูชายฝงทําใหน้ําขุนขนมากกวาปกติ ซึ่งมี
ผลกระทบตอระบบนิเวศหญาทะเลเชนกัน (ศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบน, 2556) นอกจากนี้ผลกระทบ
จากการทําประมง เชน อวนลากและอวนรุน ตลอดจน
ผลกระทบจากการทองเที่ยว สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปน
สาเหตุที่ทําใหหญาทะเลมีการลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว
เกือบทั้งสิ้น และสงผลกระทบทําใหความอุดมสมบูรณ
ของสัตวน้ําโดยเฉพาะสัตวหนาดินที่เปนสัตวเศรษฐกิจ
ในบริเวณอาวคุงกระเบนลดจํานวนลงไปดวย ผูที่เก่ียวของ 
จึงมีความพยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาว โดยการ
ฟนฟูแหลงหญาทะเลจากการปลูกซึ่งมีอยูหลายวิธี โดย
ภายหลังการปลูกฟนฟูพบวามีการเขามาอยูอาศัยของ
สัตวน้ํามากมายหลายชนิดซึ่งก็รวมทั้งสัตวหนาดินดวย 
อยางไรก็ตามการศึกษาสถานภาพของสัตวหนาดิน เชน 
ความหลากชนิดและความชุกชุมภายหลังการปลูกฟนฟู
ยังมีคอนขางนอย ดังนั้นกลุมผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความ-
สําคัญดังกลาว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสถานภาพ
ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตวหนาดิน และ
ศึกษาอัตรารอดตายของหญาทะเลผมนาง (H. pinifolia) 
ที่มกีารปลูกฟนฟู บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการอนุรักษ 
สัตวหนาดินและแหลงหญาทะเล บริเวณอาวคุงกระเบน 
จังหวัดจันทบุรีตอไป 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 
.  การศึกษาชนิดและความชุกชุมของสตัว์หน้าดิน

ในแหล่งหญ้าทะเล 

 1.1 ใชตารางสุมสัตว หรือ ควอดแดรท (Quadrate) 
ขนาด 1x1 เมตร ทั้งหมด 9 ควอดแดรท โดยวาง 
ควอดแดรทเปนแนว Line transect ตามระยะหางออก
จากแนวชายฝงทะเล และมีระยะหางระหวางควอดเดรท 

5  เมตร  เลื อ กเ ก็บตั วอย าง สัตว หน า ดินที่ มี กา ร
แพรกร ะจาย ในบริ เ วณแหล งหญ าทะ เล ผมนาง  
(H. pinifolia ที่มีการฟนฟู) ในแตละควอดแดรท  
ดังภาพที่  1 ในชวงน้ําลงต่ําสุด จากนั้นทําการเก็บ
ตัวอยางใสขวดและจับสัตวหนาดิน เชน ปลา กุง และ
หอย โดยใชสวิงจับ และนําตัวอยางทั้งหมดใสขวด
ตัวอยาง และนําไปศึกษาตอในหองปฏิบัติการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  พื้นที่หญาทะเลผมนาง (H. pinifolia) ที่มีการฟนฟู บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
 
 1.2  ศึกษาสัตวที่อยูบนพื้นดินโดยการเก็บใสขวด
ตัวอยาง และศึกษาสัตว ในดินดวยการตักดินลงใน
ตะแกรงขนาดตา 0.5x0.5 มิลลิเมตร จากนั้นจึงนําไป
รอนกับน้ําเพื่อใหเหลือแตตัวอยางที่อยูภายในดิน เก็บ
ตัวอยางสัตวในดินใสขวดตัวอยาง เพื่อนําไปจัดจําแนก
ชนิดในหองปฏิบัติการตอไป 
 1.3  การศึกษาในหองปฏิบัติการ นําตัวอยางที่เก็บ
ไดในแตละควอดแดรท มาลางและนับจํานวน จัด
จําแนกโดยใชหนังสือ เอกสาร และผูเช่ียวชาญ ดังนี้  
1) คูมืออันดามันปูทะเลไทย (ธรณ และพันธุทิพย, 2550) 
2) คูมืออันดามันหอยทะเลไทย (ธรณ และคณะ, 2551) 
3) คูมืออันดามันกุงทะเลไทย (ธรณ และคณะ, 2550) 

4) คูมืออันดามัน: ปลาในแนวปะการัง (ธรณ และอนุวัต, 
2550) 5) คูมือหอยในเมืองไทย (พงษรัตน, 2550) และ
สอบถามจากผูเช่ียวชาญ ไดแก ผูเช่ียวชาญสัตวทะเล
กลุมหอยและหมึก คือ ผูชวยศาสตราจารย พงษรัตน 
ดํารงโรจนวัฒนา ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
ผูเช่ียวชาญสัตวทะเลกลุมครัสเตเชียน คือ คุณเรืองฤทธิ์ 
พรมดํา นักวิทยาศาสตรจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ตัวอยางสัตว
หนาดินที่ไดนําไปถายรูปทั้งดานหนาและดานหลัง 
จากนั้นนําไปรักษาสภาพตัวอยางดวยแอลกอฮอล 70% 
และจัดทํารหัสทะเบียนตัวอยาง เพื่อเก็บไวเปนตัวอยาง
อางอิงของภาควิชาชีววิทยา 
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ภาพท่ี 2  ตัวอยางสัตวหนาดิน (ก) ดานหนาของปกามดาบ (ข) ดานหลังของปูกามดาบ 
 
คํานวณหาคาความหนาแนนของสัตวหนาดินที่พบใน
แตละแปลง มีหนวยเปนตัวตอตารางเมตร (ณัฐวดี, 
2551) 

ความหนาแนนของประชากร = N/A 
N = จํานวนประชากรสัตวหนาดิน (ตัว) 

 A = พื้นที ่(ตารางเมตร) 
 

 1.4 วิเคราะหคาปรากฏของสัตวหนาดิน โดยการ
คํานวณจากจํานวนของสัตวหนาดินแตละชนิดที่พบตอ
สัดสวนของสัตวหนาดินทั้ งหมด ในการออกเก็บ
ตัวอยางตลอดทั้งป โดยใชสมการคาของการปรากฏของ
สัตวหนาดิน (Socc.) (Kunsook, 2011) ดังสมการ 

Socc = (ni  x 100)/N 
เมื่อ ni = จํานวนของสัตวหนาดินแตละชนิดที่พบ 

 N = จํานวนของสัตวหนาดินทั้งหมดที่พบ 
 Socc = ดัชนีช้ีวัดสัตวน้ําพลอยได 

จัดเปน ชนิดที่พบยากมาก (Rare species)
   (R) คิดเปน 10% 

  ชนิดที่พบยาก (Uncommon species)
   (U) คิดเปน 10%-25% 

  ชนิดที่พบทั่วไป (Common species)
   (C) คิดเปน 25%-50% 

  ชนิดที่พบงาย (Very common species)
   (V) คิดเปน 50% 

 1.5  วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบเทียบความแตกตาง 
ของความชุกชุมของสัตวหนาดินในแตละควอดแดรท
และฤดูกาล ไดแก ฤดูแลง (เดือนมีนาคม 2559 และ
เดือนกุมภาพันธ 2560) และฤดูฝน (เดือนสิงหาคม และ
เดือนตุลาคม 2559) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
เวอรชัน 17.0 วิเคราะหโดยสถิติทดสอบ One-Way 
ANOVA ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 1.6 การศึกษาอัตราการอยูรอดของหญาทะเลจาก
การปลูกโดยขยายพันธุจากตนเดิม 
  ทําการปลูกหญาทะเลจํานวน 100 ตน ทั้งหมด 
 4 ครั้งคือ เดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2559 (ฤดูฝน) 
เดือนเมษายน 2559 และกุมภาพันธ 2560 (ฤดูแลง) ใน
บริเวณอาวคุงกระเบน พรอมทั้งจับพิกัดดวยเครื่องมือ
วัดพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) ในเดือนเมษายน 2559 
วิธีการปลูก โดยการขยายพันธุหญาทะเลตนเดิมลงใน
แกวกาแฟที่สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ ขนาด
ปากแกว 80 มิลลิลิตร (มล.) กนแกว 55 มล. ความสูง 
90 มล. จากนั้นนําตนหญาทะเลลงไปปลูกในพื้นที่ที่
ตองการจะขยายพันธุ ซึ่งหญาทะเลที่นํามาปลูกมาจาก
หญาทะเลบริเวณพื้นเดิมที่มีการแพรกระจายอยูแลว 
โดยพื้นที่ที่ทําการปลูกไดมีการติดตอกับประธานกลุม
ทําการประมงของหมูบานอาวคุงกระเบนเปนที่เรียบรอยแลว 
เพื่อประกาศเปนพื้นที่ศึกษาวิจัย ศึกษาอัตราการอยูรอด
ของหญาทะเลหลังจากที่ปลูกไปแลวจํานวน 3 ครั้ง ไดแก 
หลังการปลูกไปแลว 1 สัปดาห 2 สัปดาหและ 4 สัปดาห 
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โดยผลการศึกษาเบ้ืองตนพบวาอัตราการรอดตายใน
สัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2 มีความแตกตางไมมาก 
ศึกษาโดยการสังเกตการรอดตาย ตนที่รอดจะยึดลําตน
และรากกับดินเปนที่เรียบรอย และใบจะมีสีเขียว สวน
ตนที่ตาย จะเหลือเพียงแกวที่ไมมีตนหญาทะเลอยูเลย 
และถามีก็จะเปนตนหญาทะเลที่มีสีน้ําตาล ซึ่งมีการตาย
ของตนหญาทะเลในแปลงปลูก เพียงแค 1 ตนเทานั้น 

จึงไดทําการเพิ่มเวลาในการสังเกตผลอัตราการรอดตาย
เปน 2 สัปดาหจึงทําใหมีการเวนระยะการอานผลใน
สัปดาหที่ 3 ออกไปเปนสัปดาหที่ 4 จากนั้นทําการหา
คาเฉลี่ยอัตราการรอดตายของหญาทะเล พรอมทั้ง
เสนอแนะเก่ียวกับวิธีการปลูกที่สามารถทําใหหญาทะเล
มีอัตราการรอดตายสูง 

 
 
       

     
 

 

ภาพท่ี 3  การปลูกหญาทะเลผมนาง (H. pinifolia) แบบยายปลูก บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
 
ผลการวิจัย 
1.  ความหลากชนิดของสัตวหนาดินบริเวณหญา
ทะเลผมนาง บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

การศึกษาความหลากชนิดของสัตวหนาดินใน
บริเวณหญาทะเล บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด-
จันทบุรี  จํานวน 4 ครั้ง ในเดือนเมษายน เดือน-
กรกฎาคม เดือนตุลาคม 2559 และเดือนกุมภาพันธ 
2560 ผลการศึกษา พบสัตวหนาดินจํานวน 4 ไฟลัม  
23 สกุล 25 ชนิด โดยพบสัตวหนาดินในไฟลัมมอลลัสกา 
(Mollusca) มากที่สุด ซึ่งพบทั้งหมด 14 สกุล 16 ชนิด 

มีชนิดเดน คือ หอยเจดีย (Sermyla riquetii) (70.8%) 
รองลงมาคือ ไฟลัมอารโทรโพดา (Arthropoda) พบ
ทั้งหมด 6 สกุล 6 ชนิด สัตวหนาดินชนิดเดน ไดแก 
ปูเสฉวนกามฟา (Clibanarius longitarsus) (1.72%) 
ไฟลัมแอนนิลิดา (Annelida) พบทั้งหมด 2 สกุล 2 ชนิด 
ไดแก ไสเดือนทะเล (Nereis sp.) (0.04%) และแมเพรียง 
(Perinereis sp.) (0.04%) ไฟลัมคอรดาตา (Chordata) 
พบทั้งหมด 1 สกุล 1 ชนิด ไดแก ปลาสลิดทะเลจุดขาว 
(Siganus oramin) (0.22%) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที 1 ความหลากชนิดของสัตวหนาดินที่พบในบริเวณแหลงหญาทะเลผมนางที่มีการฟนฟู (Halodule pinifolia)  
              อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

Phylum ชือสามญั ชือวิทยาศาสตร ์
จาํนวน 

(ตวั) 

ร้อยละของ

การปรากฏ 

(%) 

Annelida ไสเดือนทะเล 1) Nereis sp. 1 0.04 
แมเพรียง 2) Perinereis sp. 1 0.04 

Mollusca 

หอยกระจก 1) Placuna placenta 5 0.22 
หอยกนแหลมปากดํา 2) Littoraria melanostoma 1 0.04 
หอยขอบกระดง 3) Nassarius pullus 45 1.99 
หอยขอบกระดงดํา 4) Nassarius dosatus 1 0.04 
หอยขอบกระดงลายแถบ 5) Nassarius stolatus 101 4.47 
หอยขี้นกขี้กา 6)Telescopium telescopium 1 0.04 
หอยโขง 7) Pila ampullacea 1 0.04 
หอยแครง 8) Tegillar cagranosa 163 7.2 
หอยแครงขน 9) Scapharcaina equivalvis 3 0.13 
หอยเจดีย 10) Sermyla riquetii 1,601 70.8 
หอยเจาะหิน 11) Lithophaga teres 3 0.13 
หอยเชอรี่ 12) Pomacea canaliculata 1 0.04 
หอยตลับ 13) Meretrix meretrix 19 0.84 
หอยถาน 14) Faunus ater 2 0.09 
หอยถั่วเขียว 15) Clithon oualaniensis 255 11.3 
หอยสังขโมฬีเล็ก 16) Pauilina cochlidium 1 0.04 

Arthropoda 

กุงกุลาดํา 1) Penaeus monodon 1 0.04 
กุงดีดขัน 2) Alpheus sp. 3 0.13 
ก้ังตั๊กแตน 3) Harpiosquilla harpax 1 0.04 
ปูกามดาบ 4) Uca vocans 3 0.13 
ปูมา 5) Portunus pelagicus 4 0.18 
ปูเสฉวนกามฟา 6) Clibanarius longitarsus 39 1.72 

Chordata ปลาสลิดทะเลจุดขาว 1) Siganus oramin 5 0.22 

 
2.  ความชุกชุมของสัตว์หน้าดินบริเวณหญ้าทะเล

ผมนางทีมีการฟืนฟู (H. pinifolia) ในแต่ละควอด

แดรท 

ผลการศึกษาความชุกชุมของสัตวหนาดินในแต
ละควอดแดรทบริเวณแหลงหญาทะเลผมนาง บริเวณ
อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี พบความชุกชุมของสัตว
หนาดินมากที่สุดในควอดแดรทที่ 4 โดยมีคาความ-

หนาแนนเทากับ 32.3 ตัว/ตารางเมตร รองลงมาคือ  
ควอดแดรทที่ 3 มีคาความหนาแนนเทากับ 31.6 ตัว/
ตารางเมตร ควอดแดรทที่ 1 มีคาความหนาแนนเทากับ 
29.9 ตัว/ตารางเมตร ควอดแดรทที่ 8 มีคาความหนาแนน 
เทากับ 29.4 ตัว/ตารางเมตร ควอดแดรทที่ 5 มีคา
ความหนาแนนเทากับ 28.6 ตัว/ตารางเมตร ควอดแดรท 
ที่ 9 มีคาความหนาแนนเทากับ 28.4 ตัว/ตารางเมตร 
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ควอดแดรทที่ 7 มีคาความหนาแนนเทากับ 26.6 ตัว/
ตารางเมตร ควอดแดรทที่ 2 มีคาความหนาแนนเทากับ 
24.2 ตัว/ตารางเมตร และควอดแดรทที่พบความ-
หนาแนนนอยที่สุด คือ ควอดแดรทที่ 6 มีคาความ-

หนาแนนเทากับ 22.8 ตัว/ตารางเมตร ดังภาพที่ 4 และ
เมื่อนํามาทดสอบทางสถิติดวย One-Way ANOVA 
พบวาความชุกชุมของสัตวหนาดินไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 

 
ภาพที 4 ความชุกชุมของสัตวหนาดินในแตละควอดแดรท บริเวณแหลงหญาทะเลผมนางที่มีการฟนฟู (H. pinifolia) 

อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
 
3.  ความชุกชุมของสัตว์หน้าดินบริเวณหญ้าทะเล

ผมนาง (H. pinifolia) ในแต่ละฤดกูาล 

จากการศึกษาความชุกชุมของสัตวหนาดินใน 
แตละฤดูกาล บริเวณหญาทะเลผมนาง (H. pinifolia) 
อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี พบวาฤดูกาลที่มีความ-
ชุกชุมของสัตวหนาดินมากที่สุด คือ ฤดูฝน (เดือน
กรกฎาคม 2559 และเดือนตุลาคม 2559) โดยพบสัตว

หนาดินทั้งหมด 1,299ตัว คิดเปน 57% สวนในฤดูแลง 
(เดือนเมษายน 2559 และเดือนกุมภาพันธ 2560) พบ
สัตวหนาดินทั้งหมด 985ตัว คิดเปน 43% ดังภาพที่ 5 
และเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติดวย One-way ANOVA 
พบวาความชุกชุมของสัตวหนาดินในแตละฤดูกาลมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ภาพที 5 ความชุกชุมของสัตวหนาดินในแตละฤดูกาล บริเวณแหลงหญาทะเลผมนางที่มีการฟนฟู (H. pinifolia)  

อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
 
4.  การศึกษาอัตราการรอดตายของหญาทะเล
ผมนาง (H. pinifolia) บริ เวณอาวคุงกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี 

จากการศึกษาอัตราการรอดตายของหญาทะเล
ผมนาง บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี พบวา
ภายหลังจากมีการปลูกหญาทะเลผมนางจากการ
ขยายพันธุจากตนเดิม โดยการใชแกวกาแฟซึ่งเปนวัสดุ
ที่ยอยสลายได ทําการปลูกหญาทะเลทั้งหมด 4 ครั้ง 
ตั้งแตเดือน เมษายน 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2560 
ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการปลูกอัตราการรอดตาย
ในแตละสัปดาหเริ่มนอยลงจากสัปดาหแรก โดยพบวา
การปลูกครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2559 พบวาสัปดาห
แรกภายหลังการปลูก อัตราการรอดตายมีคาเทากับ 
82.00% แตพบวาภายหลัง สัปดาหที่ 2 และ สัปดาหที่ 4 
อัตราการรอดตายเริ่มลดจํานวนลงเหลือเพียง 74.00% 
และ 71.00% ตามลําดับ อัตราการรอดตายเฉลี่ยมีคา
เทากับ 75.67% และพบแนวโนมเชนเดียวกับการปลูก
ในชวงเดือนอื่น ๆ ไดแก ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 
2559 พบอัตราการรอดตายในชวงสัปดาหแรก อัตรา

การรอดตายมีคาเทากับ 75.00% แตพบวาภายหลัง 
สัปดาหที่ 2 และ สัปดาหที่ 4 อัตราการรอดตายเริ่มลด
จํานวนลดลงเหลือเพียง 69.00% และ 63.00% ตามลําดับ 
อัตราการรอดตายเฉลี่ยมีคาเทากับ 69.00% ครั้งที่ 3 
เดือนตุลาคม 2559 พบอัตราการรอดตายในชวงสัปดาห
แรกหลังการปลูก อัตราการรอดตายมีคาเทากับ 77.00% 
แตพบวาภายหลัง สัปดาหที่ 2 และ สัปดาหที่ 4 อัตรา
การรอดตายเริ่มลดจํานวนลงเหลือเพียง 72.00% และ 
65.00% ตามลําดับ อัตราการรอดตายเฉลี่ยมีคาเทากับ 
71.33% ครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ พบอัตราการรอดตาย 
ในชวงสัปดาหแรกหลังการปลูก มีคาเทากับ 83.00% 
แตพบวาภายหลังสัปดาหที่ 2 และ สัปดาหที่ 4 อัตรา
การตายเริ่มลดจํานวนลงเหลือเพียง 79.00% และ 
75.00% ตามลําดับ อัตราการรอดตายเฉลี่ยมีคาเทากับ 
79.00% ภายหลังจากการปลูกหญาทะเลจํานวนทั้ง  
4 ครั้ง มีคาเทากับ 73.75% ดังตารางที่ 2 และผล
การศึกษาพบอัตราการรอดตายในชวงฤดูแลงมากกวา
ในชวงฤดูฝน 
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ตารางที 2 อัตราการรอดตายของหญาทะเลผมนาง (H. pinifolia) บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ภายหลังการ
ปลูกจํานวน 4 ครั้ง 

ครงัที

ปลูก 

เดือนทีปลูก 

(2559-2560) 

อตัราการรอดตาย (%) หลงัการปลูก อตัราการ 

รอดตายเฉลีย (%) สปัดาห์ 1 สปัดาห์ 2 สปัดาห์ 3 

1 เมษายน 82 74 71 75.67 
2 กรกฎาคม 75 69 63 69.00 
3 ตุลาคม 77 72 65 71.33 
4 กุมภาพันธ 83 79 75 79.00 

ค่าเฉลีย 73.75 

 
สรุปและวิจารณผล 
1.  ความหลากชนิดของสัตวหนาดินบริเวณแหลง
หญาทะเลผมนาง (H. pinifolia) อาวคุงกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี 

จากการศึกษาความหลากชนิดของสัตวหนาดิน
บริเวณแหลงหญาทะเลผมนาง (H. pinifolia) อาวคุงกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี ตั้งแตเดือนเมษายน 2559 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 2560 พบสัตวหนาดินทั้งหมด 23 สกุล 25 ชนิด 
โดยพบสัตวหนาดินในไฟลัมมอลลัสกา (Mollusca)  
มากที่สุด คือ14 สกุล 16 ชนิด หอยชนิดเดน ไดแก  
หอยเจดีย (Sermyla riquetii) (70.8%) และหอยถั่วเขียว 
(Clithon oualaniensis) (11.3%) ซึ่งพบวามีความ-
สอดคลองกับ Satumanatpan et al. (2011) ที่ศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินในระบบ
นิเวศหญาทะเลอาวคุงกระเบนจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา 
พบหอยทั้งหมด 26 สกุล 28 ชนิด โดยสัตวหนาดินกลุม
หอยเปนสัตวชนิดเดน ไดแก หอยถั่วเขียว (Clithon 
oualaniensis) หอยเจดียและหอยถั่วเขียวมีบทบาท
หนาที่เชิงระบบนิเวศ คือ กินอินทรียสารที่อยูตามพื้น
ทองทะเล โดยเฉพาะในระบบนิเวศหญาทะเลที่อยูใกล
บริเวณชายฝงนั้นมักมีอินทรียสารเปนจํานวนมากจาก
บริเวณฝงพัดพาลงมา อีกทั้งจากการสังเกตผลจากการ
ปลูกหญาทะเลในระยะแรกนั้น สัตวกลุมแรกที่เริ่มเขามา
อยูอาศัยในบริเวณหญาทะเลที่มีการฟนฟู ก็คือ หอยทั้ง
สองชนิดนี้ คือ หอยเจดีย (Sermyla riquetii) และหอย-
ถั่วเขียว (Clithon oualaniensis) จากนั้นจึงเริ่มมีสัตว
หนาดินชนิดอื่น ๆ เขามา อยางไรก็ตามในการศึกษา 

ครั้งนี้พบหอยเจดีย (Sermyla riquetii) เปนชนิดเดน 
อาจจะเนื่องมาจากปจจัยกายภาพในเรื่องของอุณหภูมิ
ของน้ํา ที่พบวาในการศึกษาครั้งนี้คาอุณหภูมิของน้ํา
คอนขางสูง ถึง 34 องศาเซลเซียส ซึ่งไมเหมาะตอการ
เจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของหอยถั่วเขียวซึ่งมี
เปลือกคอนขางบางกวาพวกหอยเจดีย ที่มีเปลือกหนา
กวานั่นเอง (Lewis, 1996)นอกจากนี้การศึกษานี้ยัง
พบวามีความแตกตางกับการศึกษาของวศิน และคณะ 
(2552) ที่ศึกษาความหลากหลายของสัตวทะเลหนาดิน 
บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบ
สัตวหนาดินไฟลัมแอนนิลิดา (Annelida) มากที่สุด โดย
สัตวหนาดินชนิดเดน ไดแก  ไส เดือนทะเล ในวงศ 
Capitellidae รองลงมาไดแก  สัตวหนาดินในไฟลัม 
Mollusca และยังพบวามีความแตกตางกับการศึกษา
ของ นพดล (2547) ที่ศึกษาโครงสรางสังคมสัตวหนา
ดินขนาดใหญในแหลงหญาทะเลบริเวณอาวคุงกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบ ไสเดือนทะเล 63 ชนิด
กลุมหอย 37 ชนิด และพบวากลุมไสเดือนทะเลเปนสัตว
หนาดินชนิดเดนโดยในการศึกษาในครั้งนี้ที่พบจํานวน
ชนิดของสัตวหนาดินชนิดเดนที่นอยกวาตลอดจนชนิด
ของสัตวหน าดินชนิดเดนที่แตกตาง กันเพราะว า
การศึกษาของวศิน และคณะ (2552) และ นพดล 
(2547) เปนการศึกษาในบริเวณแหลงหญาทะเลตาม
ธรรมชาติ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ที่พบหอยเปนสัตวหนา
ดินชนิดเดน เนื่องจากหอยเปนสัตวที่กินอินทรียสารและ
แพลงกตอนพืชแพลงกตอนสัตวที่อาศัยอยูบริเวณแหลง
หญาทะเล แตการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาในพื้นที่
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หญาทะเลที่มีการปลูกฟนฟูโดยจากรายงายวิจัยของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2559) พบวาหญา
ทะเลที่ไดรับการฟนฟูนั้นสวนใหญจะมีความชุกชุมของ
สัตวน้ําที่มาอาศัยอยูคอนขางนอยกวาแหลงหญาทะเล
ตามธรรมชาติ เนื่องจากในชวงระยะแรกของการฟนฟู 
หญาทะเลจะยังไมสามารถทําหนาที่ในเชิงระบบนิเวศได 
เชน การหมุนเวียนสารอาหาร อินทรียสาร ซากพืช 
ซากสัตว ตองรอระยะเวลา 2-3 ป หญาทะเลจึงจะทํา
หนาที่ในเชิงระบบนิเวศได รวมถึงการเขามาอาศัยอยู
ของสัตวทะเลหนาดินดวย ลักษณะของพื้นที่ปลูกหญา
ทะเลจากการปลูก โดยทั่วไประยะแรก ๆ จะเปนพื้นที่ที่
หญาทะเล มีการกระจายตัวออกดานขางไดนอย นั่นคือ 
พื้นที่ปกคลุมยังไมกวางขวาง จึงทําใหยังมีจํานวนชนิด
ของสัตวหนาดินเขามาอาศัยนอยนั่นเอง 
2.  ความชุกชุมของสัตวหนาดินบริเวณหญาทะเล
ผมนาง (H. pinifolia) อาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุรี 

จากการศึกษาความชุกชุมของสัตวหนาดิน
บริเวณหญาทะเลผมนาง จํานวน 9 ควอดแดรท พบ
ความชุกชุมมากที่สุดในควอดแดรทที่4 โดยพบสัตว
หนาดินมีคาความหนาแนนเทากับ 32.3 ตัว/ตารางเมตร 
ควอดแดรทที่พบความชุกชุมสัตวหนาดินนอยที่สุด ใน 
ควอดแดรทที่ 6 พบสัตวหนาดินมีคาความหนาแนน
เทากับ 22.8 ตัว/ตารางเมตร อยางไรก็ตามจาก
ผลทดสอบทางสถิติพบวาความชุกชุมของสัตวหนาดิน
ในแตละควอดแดรทไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาการศึกษาใน
ครั้งนี้ทําการสํารวจในแหลงหญาทะเลที่มีการฟนฟูที่มี
ลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน (Homogenous area) เนื่องจาก 
ในการปลูกหญาทะเลเพื่อฟนฟูนั้น จําเปนที่จะตองปลูก
ในพื้นที่เดียวกัน และหางกันไมมาก เพื่อใหรากของ
หญาทะเลไดมีการชอนไชเเพรกระจายลงเกาะพื้นทอง
ทะเลได จึงทําใหความชุกชุมของสัตวหนาดินไมมีความ
แตกตางกัน 

การศึกษานี้พบวามีความแตกตางกับการศึกษา
ของณัฐวดี และคณะ (2553) ที่ ศึกษาชนิดและการ
แพรกระจายของสัตวทะเลหนาดินในแหลงหญาทะเล
ธรรมชาติ บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 

4 สถานี ผลการศึกษาพบวา สถานีที่ 3 อาวหินลาด  
พบความชุกชุมมากที่สุด มีคาความหนาแนนเทากับ 
7,167 ตัว/ตารางเมตร โดยพบความชุกชุมของสัตวหนา
ดินมากกวาการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ทําการศึกษาในพื้นที่หญาทะเลที่ทําการปลูกฟนฟู 
จึงทําใหพบความหนาแนนของสัตวหนาดินนอยกวา
บริเวณแหลงหญาทะเลตามธรรมชาติ ผลการศึกษาพบ
ความชุกชุมของสัตวหนาดินในแตละฤดูกาลพบวา
ในชวงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม 2559 และเดือนตุลาคม 
2559) มีความชุกชุมมากกวาฤดูแลง (เดือนเมษายน 
2559 และเดือนกุมภาพันธ 2560) ซึ่งในฤดูฝนพบสัตว
หนาดินทั้งหมด 1,299 ตัว คิดเปน 57% และในฤดูแลง 
พบสัตวหนาดินทั้งหมด 985 ตัว คิดเปน 43% โดยมี
ความสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐวดี และคณะ 
(2553) ที่ศึกษาสัตวทะเลหนาดินในแหลงหญาทะเล
บริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวามีความชุกชุม 
ในฤดูฝนมากกวาในฤดูแลงเชนเดียวกัน แตมีความ
แตกตางจากสุเมตต ปุจฉาการ (2548) ที่ ศึกษาสัตว
ทะเลหนาดินบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก ผล
การศึกษาพบสัตวหนาดินในชวงฤดูแลงมากกวาฤดูฝน 
สําหรับการศึกษาในครั้งนี้พบสัตวหนาดินและในดินใน
ฤดูฝนมากกวาฤดูแลง เนื่องจากในฤดูฝนเปนฤดูผสม
พันธุและวางไขของสัตวหนาดินสวนใหญ อีกทั้งปริมาณ
น้ําฝนยังชวยพัดพาสารอินทรียจากบนบกลงมาสูบริเวณ 
แหลงหญาทะเล รวมทั้งมีความอุดมสมบูรณของแพลงก
ตอนพืชและแพลงกตอนสัตว ซึ่งมีมากในชวงฤดูฝนและ
เปนอาหารที่สําคัญของสัตวหนาดิน ทําใหมีความชุกชุม
ของสัตวหนาดินในฤดูฝนมากกวาฤดูแลง  
3.  การศึกษาอัตราการรอดตายของหญาทะเล
ผมนาง (H. pinifolia) บริ เวณอาวคุงกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี 

จากการศึกษาอัตราการรอดตายของหญาทะเล
ผมนาง (H. pinifolia) ตั้งแตเดือนเมษายน 2559 ถึง
เดือนกุมภาพันธ 2560 โดยใชวิธีการขยายพันธุจาก
หญาทะเลตนเดิมลงในแกวกาแฟที่สามารถยอยสลาย
ไดตามธรรมชาติ ภายหลังจากการปลูกฟนฟูหญาทะเล
ทั้งหมด 4 ครั้ง ผลการศึกษาพบวามีอัตราการรอดตาย
โดยเฉลี่ย 73.75% ทั้งนี้ผลการศึกษาพบวาอัตราการ
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รอดตายของหญาทะเลผมนาง (H. pinifolia) สูง โดยพบ
อัตราการรอดตายในฤดูแลงมากกวาฤดูฝน เนื่องจาก
ฤดูฝนทําใหเกิดคลื่นลมแรง สามารถพัดพาแกวกาแฟ
ออกมาจากพื้นที่ปลูก โดยการปลูกหญาทะเลใหมีอัตรา
การรอดตายสูงควรปลูกกอนหนามรสุม และบริเวณที่มี
น้ําขังตลอดยึดแกวใหแนน ไมปลูกใกลหรือไกลกัน
จนเกินไป อีกทั้งหญาทะเลผมนางที่ปลูกนี้เปนหญา
ทะเลชนิดเดิมจากพื้นที่ที่มีการแพรกระจายอยูแลวจึงมี
การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและปจจัยทาง
กายภาพไดดี เชน อุณหภูมิของน้ํ า ความเขมแสง 
ความรุนแรงของคลื่น ลักษณะดิน ฤดูกาล ความลึก 
(ณัฐวดี และคณะ, 2551) นอกจากนี้ยังพบวากรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2559) ไดมีการปลูก
ฟนฟูโดยใช วิธีการยายปลูกของหญาทะเลผมนาง  
(H. pinifolia) แบบแยกกอและวางในหลุม (Plug technique) 
คลายกับวิธีนี้เชนเดียวกัน เนื่องจากเปนวิธีที่มีความ
สะดวกและงายตอการติดตามผล และเปนวิธีที่เหมาะสม
ในการปลูกหญาทะเลผมนาง ผลการศึกษาพบการ 
แผขยายตัวของหญาผมนางที่กระจายออกทางดานรอบ
พื้นที่ มีคาประมาณ 20 เซนติเมตร/เดือน อยางไรก็ตาม
การศึกษาดังกลาวไมไดมีการศึกษาอัตราการรอดตาย
ของหญาทะ เลผมนาง นอกจากนี้การศึกษาของ 
Wutthivorawong et al. (2011) ไดทําการศึกษาการ
ปลูกหญ าทะ เลผมนางเชนเ ดียวกัน บริ เ วณอ าว
มะขามปอม จังหวัดระยอง โดยการยายปลูกแบบใช
ยอดปกและวางในกะลามะพราวที่มีขนาดแตกตางกัน 
3 ขนาด ไดแก ขนาด 4, 6 และ 8 นิ้ว ผลการศึกษา
พบวาที่ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว หญาทะเล
ผมนางมีการเจริญเติบโตไดดีที่สุด คิดเปน 247.9%  
ซึ่งการศึกษานี้ไมไดมีรายงานอัตราการรอดตายเชนกัน 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนงานวิจัยแรกที่มีการรายงาน
อัตราการรอดตายของหญาทะเลชนิดผมนาง (H. pinifolia) 
โดยวิธียายปลูก  

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ กลุมผูวิจัยไดนําเสนอ
แนวทางการอนุรักษสัตวหนาดินและแหลงหญาทะเล 
บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 

1. ควรเพิ่มพื้นที่ปลูกหญาทะเล โดยมีการจัด
กิจกรรมพาบุคคลที่เก่ียวของและประชาชนทั่วไปเขามา

ปลูกหญาทะเล และควรมีการประชาสัมพันธใหความรู
เก่ียวกับหญาทะเลในพื้นที่นั้นดวย เพื่อปองกันการ
รบกวนแหลงหญาทะเลโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของ
การปลูก 

2. การทําประมง โดยการวางทุนเพื่อเปน
สัญลักษณที่แสดงพื้นที่หญาทะเล ทําใหงายตอการเฝา
ระวังการทําประมงในแหลงหญาทะเล และควรหามทํา
ประมงอยางเด็ดขาดในพื้นที่ที่มีการปลูกหญาทะเล 
อยางนอยเปนระยะเวลา 1 เดือน เพื่อใหโอกาสแหลง
หญาทะเลในการรอดตายและเจริญเติบโต 
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การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากตนระยอม 
Investigation on Bioactive Compounds from Rauvolfia serpentina 

 
 
 

ธิติมา รุกขไชยศิริกุล11 สุวดี โชคชัยสิริ2 ณัฐพล อภิรติกุล3  
เสาวลักษณ พงษไพจิตร4 และรชต จันธนะตระกูล2 

 
 

บทคัดยอ 
 
การศึกษาองคประกอบทางเคมีจากสวนเหนือดินของตนระยอม (Rauvolfia serpentina) สามารถแยกสารได 

6 ชนิด คือ สารผสมของ -sitosterol (1) และ stigmasterol (2), picrinine (3), yohimbine (4) และสารผสมของ  
E/Z-vallesiachotamine (5 และ 6) โครงสรางของสารทั้งหมดวิเคราะหดวยเทคนิคทางสเปกโทรสโกป สารผสม 5 และ 6 
สามารถแยกไดเปนครั้งแรกจากพืชในสกุล Rauvolfia สวนสาร 3 สามารถแยกไดเปนครั้งแรกจากพืชชนิดนี้ ไดนําสาร
ที่แยกไดจากสวนเหนือดินและรากของตนระยอมมาทดสอบฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง ฤทธิ์ตานจุลินทรีย และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
ในการทดสอบฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งพบวา rescidine (19) แสดงความเปนพิษสูงสุดตอเซลลมะเร็งปากมดลูก (HeLa) 
(IC50 35.96 g/ml) เซลลมะเร็งลําไสใหญ (HT29) (IC50 43.66 g/ml) และเซลลมะเร็งเพาะเลี้ยงจากไตตัวออนมนุษย 
(HEK293) (IC50 43.66 g/ml) สําหรับการทดสอบฤทธิ์ตานจุลินทรียพบวา suaveoline (20) แสดงฤทธิ์สูงสุดใน 
การตานเช้ือแบคทีเรีย methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) SK-1 (MIC 200 g/ml) และเช้ือยีสต 
Cryptococcus neoformans ATCC90113 flucytosine-resistant (CN90113) (MIC 64 g/ml) และพบวา sarpagine (23) 
แสดงฤทธิ์สูงสุดในการตานอนุมูลอิสระ (IC50 29.25 M)  

 
คําสําคัญ : ตนระยอม ฤทธิ์ทางชีวภาพ Apocynaceae Rauvolfia serpentina  

 
ABSTRACT 

 
 Investigation of chemical constituents from the aerial part of Rauvolfia serpentina has led to the 

isolation of six compounds, a mixture of -sitosterol (1) and stigmasterol (2), picrinine (3), yohimbine (4) and 
a mixture of E/Z-vallesiachotamine (5 and 6). The structures of all compounds were elucidated by spectroscopic 
techniques. A mixture of 5 and 6 was identified for the first time from the genus Rauvolfia, whereas 
compound 3 was identified for the first time from this species. The isolated compounds from the the aerial 
part and the root of R. serpentina were evaluated for their cytotoxic, antimicrobial and antioxidant activities. 

                                                        
1 รองศาสตราจารย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
2 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
3 อาจารย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 รองศาสตราจารย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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For cytotoxicity, rescidine (19) exhibited the highest activity against human cervical epithelial adenocarcinoma 
(HeLa) (IC50 35.96 g/ml), human colon adenocarcinoma (HT29) cell lines (IC50 43.66 g/ml) and human 
embryonic kidney (HEK293) cell (IC50 43.66 g/ml). Suaveoline (20) showed the highest antibacterial activity 
against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) SK-1 (MIC 200 g/ml) and the highest antiyeast 
activity against Cryptococcus neoformans (CN90113) (MIC 64 g/ml) whereas sarpagine (23) showed the 
highest antioxidant activity (IC50 29.25 M). 
 
Keywords : Apocynaceae, Bioactivities, Rauvolfia serpentina, Rayom 
 
บทนํา 

ระยอมมีช่ือวิทยาศาสตรวา Rauvolfia serpentine 
Benth. อยูในวงศ Apocynaceae เปนไมพุมขนาดเล็ก 
ลําตนมีความสูงไมเกิน 60 เซนติเมตร เปลือกเปนสีขาว 
และมีน้ํายางสีขาว ดอกเปนชอสีขาว ชมพู หรือสีแดง 
ลักษณะดอกคลายดอกเข็ม ใบออกเปนคูตรงขามกัน 
ลักษณะใบเปนรูปรีแกมรูปหอกตรงปลายใบแหลม  
ผลออนเปนสีเขียว สวนผลสุกเปนสีดํา สรรพคุณทางยา
ของระยอม รากเปนยาลดความดันและชวยระงับอาการ
ปวด โดยมี reserpine ซึ่งเปนสารหลักเปนตัวที่ออก
ฤทธิ์มากที่สุด เปนยากลอมประสาท รักษาอาการไข 
ขับระดู รักษาอาการทองเดิน โรคบิด ยาตมจากราก
ชวยขับปสสาวะ เพิ่มการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ 
และขับพยาธิ น้ําจากใบใชเปนยารักษาโรคแกวตามัว 
(วิทย, 2548) 

พืชในสกุล Rauvolfia พบกระจายอยูทั่วไปในปา
ดิบช้ืน มีอยูประมาณ 85 ชนิดในโลก ในประเทศไทยมี
เพียง 5 ชนิดไดแก ระยอมหลวง (Rauvolfia cambodiana) 
ระยอมใบบาง (R. micrantha) ระยอม (R. serpentina) 
ระยอมตีนเปด (R. sumatrana) และระยอมใหญ  
(R. verticillata) (Smitinand, 2001) แตที่ใชเปนพืช
สมุนไพรมีเพียง 3 ชนิด คือ ระยอม ระยอมหลวง และ
ระยอมใหญ สมุนไพรทั้งสามชนิดมีสรรพคุณคลายๆ กัน 
เปนที่ทราบกันวาพืชในสกุลนี้หลายชนิดถูกนํามาใชเปน
ยารักษาโรคตางๆ โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเก่ียวกับระบบสวนกลาง จึงทําใหพืชในสกุล Rauvolfia 
ไดรับความสนใจศึกษากันเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษา
วรรณกรรมทางเคมีของพืชในสกุล Rauvolfia พบวา

องคประกอบหลักคือสารกลุมอินโดลอัลคาลอยดที่มี
โครงสรางที่หลากหลาย สารกลุมนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
และสรรพคุณทางยาที่นาสนใจ เชนฤทธิ์ตานมะเร็ง 
(anticancer activity) (Bemis et al., 2006) ฤทธิ์ตาน
มาลาเรีย (antimalaria activity) (Wright et al., 1996) 
ลดความดัน (antihypertensive property) (Abele et al., 
2003) ระงับประสาท (sedative property) (Neuss, 1980) 

มีรายงานการศึกษาองคประกอบทางเคมีของ 
รากระยอม พบอินโดลอัลคาลอยดหลายกลุมไดแก  
กลุม yohimbine, กลุม heteroyohimbine, กลุม ajmaline 
และ กลุม sarpagine แตมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารที่แยกไดคอนขางนอย (Siddiqui et al., 1985a,b, 
1987 a-e; Hanhinen and Lounasmaa, 2001; Wachsmuth 
and Matusch, 2002; Itoh et al., 2005) และเมื่อเร็วๆ นี้ 
Rukachaisirikul et al. (2017) ไดรายงานการแยกสาร
ใหมในกลุม ajmaline 1 ชนิดคือ 21-O-methylisoajmaline 
และสารที่เคยพบมาแลวอีก 21 ชนิด คือ 6'-O-(3,4,5-
tr imethoxybenzoyl)  glomeratose A, ajmaline,  
isoajmaline, (+)-tetraphyllicine, yohimbine, reserpine, 
reserpinine, loganic acid, 7-deoxyloganic acid,  
สารผสมของ  -sitosterol และ  stigmasterol, 
tetrahydroalstonine, venoterpine, 3-epi--yohimbine, 
methyl 3,4,5-trimethoxy-trans-cinnamate, สารผสมของ 
-sitosterol 3-O--D-glucopyranoside และ stigmasterol 
3-O--D-glucopyranoside, rescidine, suaveoline,  
3-hydroxysarpagine และ sarpagine จากรากระยอม 
และไดรายงานวา reserpine แสดงฤทธิ์ขยายหลอด
เลือดสูงสุด (vasorelaxant activity) (EC50 0.05 µM) 
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คือมีฤทธิ์มากกวาสารมาตรฐานอะซีติลโคลีนประมาณ 
1.6 เทา และ suaveoline แสดงฤทธิ์สูงสุดในการยับยั้ง
การทํางานของเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส (anticholinesterase 
activity) (IC50 15.58 µM) สําหรับบทความนี้จะรายงาน
การสกัดแยกสารจากสวนเหนือดินของระยอมซึ่งมี 
ผูทําการศึกษานอย และทําการทดสอบฤทธิ์ความเปน
พิษตอเซลลมะเร็ง (cytotoxic activity) ฤทธิ์ตานเช้ือ-
จุลินทรีย (antimicrobial activity) และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
(Antioxidant activity) ของสารบริสุทธิ์ที่สกัดไดจาก 
สวนเหนือดินและรากของระยอม  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การสกัดสารและการแยกสาร 
 นําสวนเหนือดินที่แหงและบดจนละเอียดแลว 

(404.4 ก.) มาแชในเฮกเซน เอทิลอะซีเตต และเมทานอล 
ตามลําดับที่อุณหภูมิหอง จากนั้นกรองตัวทําละลายและ
นําไประเหยภายใตความดัน ไดสารสกัดช้ันเฮกเซน 
สารสกัดช้ันเอทิลอะซีเตต และสารสกัดช้ันเมทานอล
ตามลําดับ 

 นําสารสกัดช้ันเฮกเซน (21.3 ก.) มาแยก
ดวยคอลัมนโครมาโตกราฟ (ใชซิลิกาเจล และใชระบบ
ชะเฮกเซน-เอทิลอะซีเตต โดยเพิ่มปริมาณของตัวทํา
ละลายที่มีขั้วมากกวาขึ้นเรื่อยๆ) รวมกลุมได 8 กลุม 
(H1-H8) นํากลุม H4 (2.27 ก.) มาแยกตอดวยคอลัมน
โครมาโตกราฟ (ใชซิลิกาเจล และใชระบบชะเฮกเซน-
เอทิลอะซีเตต 80:20) ไดสารผสมระหวาง -sitosterol 
(1) และ stigmasterol (2) (45.1 มก.) 

 นําสารสกัดช้ันเอทิลอะซีเตต (7.2 ก.) มา
แยกดวยคอลัมนโครมาโตกราฟ (ใชซิลิกาเจลและใช
ระบบชะเฮกเซน เฮกเซน-เอทิลอะซีเตต เอทิลอะซีเตต-
เมทานอล และเมทานอล โดยเพิ่มปริมาณของตัวทํา
ละลายที่มีขั้วมากกวาขึ้นเรื่อยๆ) รวมกลุมได 7 กลุม 
(E1-E7) นํากลุม E4-E6 มาแยกตอดวยคอลัมนโครมา
โตกราฟหลายครั้ง แตไมสามารถแยกสารบริสุทธิ์ได  

 นําสารสกัดช้ันเมทานอล (37.7 ก.) มาแยก
ดวยคอลัมนโครมาโตกราฟ (ใช Sephadex LH-20 และ
ใชระบบชะเมทานอล-ไดคลอโรมีเทน 60:40) รวมกลุม

ได 4 กลุมยอย (M1-M4) กลุม M2 (8.8 ก.) ถูกนํามา
แยกดวยคอลัมนโคร-มาโตกราฟ (ใชซิลิกาเจล และใช
ระบบชะไดคลอโรมีเทน-เมทานอล 97:3) รวมกลุมได  
8 กลุมยอย (M2.1-M2.8) นํากลุม M2.3 (1.8 ก.) มาทํา
ใหบริสุทธิ์ดวยคอลัมนโครมาโตกราฟ (ใช Sephadex 
LH-20 และใชระบบชะเมทานอล-ได-คลอโรมี เทน 
70:30) รวมกลุมได 3 กลุมยอย (M2.3.1-M2.3.3) นํา
กลุม M2.3.1 (40 มก.) มาแยกดวยคอลัมนโครมา- 
โตกราฟ 2 ครั้ง (ใชซิลิกาเจล ใชระบบชะไดคลอโร
มีเทน-เมทานอล ครั้งแรกใชอัตราสวน 99.5:0.5 สวน
ครั้งที่สองใชอัตราสวน 97:3) ได picrinine (3) (3.6 มก.) 
กลุม M2.3.2 (1.45 ก.) ถูกนํามาแยกดวยคอลัมนโครมา
โตกราฟเหมือนกลุม M2.3.1 ได yohimbine (4) (9.6 มก.) 
นํากลุม M2.5 (1.19 ก.) มาทําใหบริสุทธิ์ดวยคอลัมน
โครมาโตกราฟ 3 ครั้ง (ใชซิลิกาเจล และใชระบบชะได
คลอโรมีเทน-เมทานอล 90:10) ไดสารผสม E/Z-
vallesiachotamine (5 และ 6) (4.5 มก.) 

 สารผสม 1 และ 2 เปนผงสีขาว จากการ
เปรียบเทียบ 1H NMR สเปกตรัมกับขอมูลที่มีผูรายงาน
ไว (Chaturvedula & Prakash, 2012) และเปรียบเทียบ 
TLC กับ สาร authentic สรุปไดวาสาร 1 และ 2 คือ 
สารผสมระหวาง -sitosterol และ stigmasterol;  
1H-NMR (CDCl3, 400 MHz):  0.65, 0.67, 0.78, 
0.82, 0.98 และ 1.22 (สัญญาณละ 3H, s, 6 x CH3), 
3.50 (1H, m, H-3), 4.99 (1H, dd, J = 15.0, 8.6 Hz, 
H-23 ของ stigmasterol), 5.12 (1H, dd, J = 15.0, 8.6 
Hz, H-22 ของ stigmasterol), 5.33 (1H, br s, H-6).  

 สาร 3 เปนผงสีเหลืองออน 27
D][  -16.8°  

(c 0.34, CHCl3) (lit. D][  -42°, CHCl3) (Chatterjee 
et al., 1965); จากการวิเคราะหขอมูล 1D และ 2D NMR 
และการเปรียบเทียบกับขอมูล NMR ที่มีผูรายงานไว 
(Batista et al., 1996) สรุปไดวาสาร 3 คือ picrinine; 
1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  1.46 (3H, d, J = 5.8 
Hz, H-18), 1.84 (1H, br d, J = 11.4 Hz, Ha-14), 
2.13 (1H, dt, J = 11.4, 3.6 Hz, Hb-14), 2.25 (1H, 
dd, J = 13.6, 2.0 Hz, Ha-6), 2.42 (1H, d, J = 3.2 
Hz, H-16), 3.10 (1H, d, J = 17.6 Hz, Ha-21), 3.27 
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(1H, br s, H-15), 3.40 (1H, d, J = 13.6 Hz, Hb-6), 
3.63 (3H, s, COOCH3), 3.76 (1H, br d, J = 17.6 Hz, 
Hb-21), 3.88 (1H, d, J = 4.8 Hz, H-3), 4.84 (1H, br 
s, H-5), 5.27 (1H, s, -NH), 5.40 (1H, br q, J = 5.8 
Hz-19), 6.74 (1H, d, J = 7.6 Hz, H-12), 6.77 (1H, t, 
J = 7.6 Hz, H-10), 7.06 (1H, d, J = 7.6 Hz, H-11), 
7.11 (1H, d, J = 7.6 Hz, H-12); 13C NMR (CDCl3, 
100 MHz): 12.7 (C-18), 25.8 (C-14), 30.9 (C-15), 
40.2 (C-6), 46.2 (C-21), 51.1 (C-7), 51.4 
(COOCH3), 51.7 (C-16), 52.0 (C-3), 87.3 (C-5), 
106.2 (C-2), 110.6 (C-12), 120.8 (C-10, 19), 125.0 
(C-9), 128.8 (C-11), 135.0 (C-8), 135.4 (C-20), 
147.4 (C-13), 172.3 (C-17); ESMS (+ve): m/z (% 
rel. Intensity) 339.8 [M+H]+ (100). 

 สาร 4 เปนผงสีเหลืองออน 29
D][  +57.2° 

(c 1.34, MeOH) (lit. 25
D][  +57.8o, MeOH) (Torres 

et al., 2013); จากการวิเคราะหขอมูล 1D และ 2D 
NMR และการเปรียบเทียบกับขอมูล NMR ที่มี
ผูรายงานไว (Clivio et al., 1991; Torres et al., 2013) 
สรุปไดวาสาร 4 คือ yohimbine; 1H NMR (CDCl3 + 3 
หยดของ CD3OD, 400 MHz):  1.24 (1H, q, J = 
11.8 Hz, Ha-14), 1.35 (1H, m, Ha-19), 1.50 (2H, 
Ha-19, H-20)a, 1.51 (1H, Ha-18)a, 1.91 (1H, Hb-
18)b, 1.95 (1H, H-15)b, 2.04 (1H, br d, Hb-14), 2.15 
(1H, t, J = 10.4 Hz, Ha-21), 2.28 (1H, dd, J = 11.6, 
1.6 Hz, H-16), 2.55 (1H, td, J = 10.8, 4.2 Hz, Ha-
5), 2.69 (1H, br d, J = 16.0 Hz, Ha-6), 2.86 (1H, br 
d, J = 10.4 Hz, Hb-21), 2.92 (1H, m, Hb-6), 3.01 
(1H, m, Hb-5), 3.26 (1H, d, J = 11.2 Hz, H-3), 3.73 
(3H, s, OCH3), 7.01 (1H, t, J = 7.5 Hz, H-10), 7.06 
(1H, t, J = 7.5 Hz, H-11), 7.25 (1H, d, J = 7.5 Hz, 
H-12), 7.40 (1H, d, J = 7.5 Hz, H-9), 8.66 (1H, br 
s, -NH), a,b สัญญาณซอนทับกัน; 13C NMR (CDCl3 + 
3 หยดของ CD3OD, 100 MHz): 21.4 (C-6), 23.1 (C-
19), 31.3 (C-18), 33.6 (C-14), 36.4 (C-15), 40.1 (C-
20), 51.7 (-OCH3), 52.0 (C-16), 52.8 (C-5), 60.0 
(C-3), 61.1 (C-21), 66.8 (C-17), 107.4 (C-7), 110.7 

(C-12), 117.9 (C-9), 119.0 (C-10), 121.0 (C-11), 
127.0 (C-8), 134.1 (C-2), 135.9 (C-13), 175.5 (CO); 
ESMS (+ve): m/z (% rel. Intensity) 355.5 [M+H]+ 
(100). 

 สารผสม 5 และ 6 เปนผงสีเหลืองออน 27
D][

+32.9° (c 0.35, CHCl3) (lit. 25
D][  -54°, c 0.06, 

CHCl3 ของ E-vallesiachotamine และ 25
D][  +204o, 

c 0.1, CHCl3 ของ Z-vallesiachotamine) (Waterman 
and Zhong, 1982); จากการวิเคราะหขอมูล 1D และ 
2D NMR และการเปรียบเทียบกับขอมูล NMR ที่มี
ผูรายงานไว (Sauerwein and Shimomura, 1990; 
Waterman and Zhong, 1982) สรุปไดวาสารผสม 5 
และ 6 คือ E/Z-vallesiachotamine; 1H NMR (CDCl3, 
400 MHz):  1.89 (1H, m, Ha-14), 2.06 (3H, d, J = 
7.2 Hz, H-18 ของ E-isomer), 2.15 (3H, d, J = 7.5 
Hz, H-18 ของ Z-isomer)a, 2.15 (1H, Hb-14)a, 2.78 
(1H, m, Ha-6), 2.89 (1H, m, Hb-6), 3.60 (3H, s, H-
22), 3.71 (2H, m, H-5), 3.97 (1H, br s,  
H-15), 4.20 (1H, br d, J = 11.2 Hz, H-3 ของ  
Z-isomer), 4.43 (1H, br d, J = 10.0 Hz, H-3 ของ  
E-isomer), 6.51 (1H, q, J = 7.5 Hz, H-17 ของ  
Z-isomer), 6.65 (1H, q, J = 7.2 Hz, H-17 ของ  
E-isomer), 7.08 (1H, m, H-10), 7.12 (1H, t, J = 7.3 
Hz, H-11), 7.27 (1H, d, J = 7.3 Hz, H-12), 7.45 
(1H, d, J = 7.3 Hz, H-9), 7.65 (1H, s, H-21), 8.14 
(1H, br s, -NH), 9.33 (1H, s, H-23 ของ E-isomer), 
10.25 (1H, s, H-23 ของ Z-isomer), a สัญญาณ
ซอนทับกัน; 13C NMR (CDCl3, 100 MHz): 14.9  
(C-18), 22.0 (C-6), 28.2 (C-15), 33.8 (C-14), 49.3 
(C-3), 50.6 (C-22), 51.0 (C-5), 90.4 (C-20), 108.5 
(C-7), 110.9 (C-12), 118.5 (C-9), 119.9 (C-10), 
122.9 (C-11), 128.0 (C-8), 133.0 (C-2), 137.0  
(C-13), 146.3 (C-16), 147.1 (C-21), 152.9 (C-17), 
168.5 (C-19), 196.0 (C-23); ESMS (-ve): m/z  
(% rel. Intensity) 349.7 [M-H]- (100). 
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2. การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ (Bioactivity 
Assay) 

 สารบริสุทธิ์ที่แยกไดในปริมาณมากพอจาก
สวนเหนือดินและรากของตนระยอมซึ่งนํามาทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ ไดแก yohimbine (4), 6'-O-(3,4,5-
trimethoxybenzoyl)glomeratose A (7), ajmaline (8), 
isoajmaline (9), (+)-tetraphyllicine (10), reserpine (11), 
reserpinine (12), loganic acid (13), 7-deoxyloganic 
acid (14), tetrahydroalstonine (15), venoterpine (16), 
3-epi--yohimbine (17), methyl 3,4,5-trimethoxy-
trans-cinnamate (18), rescidine (19), suaveoline (20), 
21-O-methylisoajmaline (21), 3-hydroxysarpagine (22) 
และ sarpagine (23) 

 2.1  การทดสอบฤทธ์ิความเปนพิษตอ
เซลลมะเร็ง (Cytotoxic activity)  

  การทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอ
เซลลมะเร็งใชวิธี resazurin microplate assay (Brien 
et al., 2000) และ 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay ซึ่งถูก
ดัดแปลงสําหรับ mammalian cell cytotoxicity (Freimoser 
et al., 1999) สวนการทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอ Vero 
cells (African green monkey kidney) ใชวิธี green 
fluorescent protein (GFP)-based assay สําหรับเซลล- 
มะเร็งที่ใชทดสอบ 4 ชนิด ไดแก เซลลมะเร็งปากมดลูก 
(HeLa) เซลลมะเร็งลําไสใหญ (HT29) เซลลมะเร็งเตานม 
(MCF-7) และเซลลมะเร็งเพาะเลี้ยงจากไตตัวออน
มนุษย (HEK293) เซลลมะเร็งเหลานี้ไดรับการเพาะเลีย้ง 
ในอาหารเลี้ยงเซลลที่แตกตางกัน กลาวคือ เซลล HeLa, 
HT29 และ HEK293 เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล ซึ่ง
ประกอบดวย Dulbecco’s Modified Eagle Medium 
(DMEM), fetal bovine serum (FBS) 10 เปอรเซ็นต, 
penicillin 100 ยูนิต/มล., streptomycin 100 ไมโครกรัม/มล. 
และ l-glutamine (4 มิลลิโมลาร) โดยเซลลทุกชนิดถูก
เลี้ยงในตูเพาะเลี้ยงเซลลที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
และมีความเขมขนของคารบอนไดออกไซด 5 เปอรเซ็นต 
สําหรับเซลล MCF-7 ถูกเพาะเลี้ยงเหมือนวิธีที่กลาว

ขางตนยกเวนอาหารเลี้ยงเซลลประกอบดวย insulin  
1 เปอรเซ็นต 

  วิธีทดสอบ นําเซลลมาเพาะเลี้ยงใน
ถาดหลุมเลี้ยงเซลลชนิด 96 หลุม ใหมีความหนาแนน 
10,000 เซลลตอหลุม และบมในตู เพาะเลี้ยงเซลล  
24 ช่ัวโมง ละลายสารตัวอยางในตัวทําละลายไดเมทิล
ซัลฟอกไซด (DMSO) ที่มีความเขมขนระดับตางๆ เติม
ลงในเซลลที่เปน monolayer ของเซลลมะเร็ง แลวเลี้ยง
ในตูเพาะเลี้ยงเซลลเปนเวลา 48 ช่ัวโมง การกําหนด
เซลลรอดชีวิต (cell viability) ใชวิธี MTT assay โดยนํา
เซลลไปบมกับสารละลาย 0.5% MTT [3-(4,5-
dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] 
ในตูเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และมี
ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดที่ 5 เปอรเซ็นต 
เปนเวลา 4 ช่ัวโมง ตอจากนั้นกําจัดอาหารเลี้ยงเซลลที่
มี MTT ออก เติม DMSO 100 ไมโครลิตร นําไปวัดคา
การวัดแถบดูดกลืนที่ 550 นาโนเมตรดวยเครื่องอานไม
โครเพลท (microplate reader) หาคาความเขมขนที่
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งได 50 เปอรเซ็นต 
(IC50) โดยใชการวิเคราะหการถดถอย (regression analysis) 
ในการทดสอบนี้ใช doxorubicin เปน positive control 
ทําการทดสอบทั้งหมด 3 ซ้ํา 

 2.2 การทดสอบฤทธ์ิตานเชื้อจุลินทรีย 
(Antimicrobial activity) 

  เ ช้ื อ แบคที เ รี ยที่ ใ ชท ดสอบได แ ก 
Staphylococcus aureus ATCC25923 (SA), methicillin- 
resistant Staphylococcus aureus (MRSA) SK-1, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 (PA), 
Escherichia coli ATCC25922 (EC), Acinetobacter 
baumannii NPRC005 (AB005) เช้ือยีสตที่ใชทดสอบ
ไดแก Candida albicans NCPF3153 (CA3153), 
Cryptococcus neoformans ATCC90113 flucytosine-
resistant (CN90113) เ ชื้อราที ่ใชทดสอบไดแก 
Microsporum gypseum clinical isolate (Mg) และ 
Penicillium marnefeii clinical isolate (PM) 
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  การทดสอบฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียใช
วิธีที่ ดัดแปลงมาจากวิธีของ broth microdilution 
method ของ Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) (Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI), 2012)  

  วิธีทดสอบ นําสารทดสอบมาละลาย
ดวย DMSO ใหไดความเขมขน 100 มก./มล. สําหรับ
เก็บเปน stock solution แลวเจือจางดวย DMSO ใน
อัตราสวน 1:10 จากนั้นเจือจางดวยอาหาร Mueller 
Hinton broth (MHB) ในอัตราสวน 1:25 เพื่อใหได
ความเขมขน 400 ไมโครกรัม/มล. ดูดสารทดสอบ
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ใสในถาดหลุมเลี้ยงเซลลชนิด 
96 หลุม สารทดสอบละ 3 หลุม นําเช้ือแบคทีเรียที่ปรับ
ความขุนเทากับ 0.5 McFarland standard และเจือจาง
ดวย MHB ในอัตราสวน 1:200 ดูดเช้ือมา 50 ไมโครลิตร 
ใสลงในหลุมที่มีสารทดสอบ ทําใหไดความเขมขน
สุดทายของสารทดสอบในการทดสอบฤทธิ์เ บ้ืองตน
เทากับ 200 ไมโครกรัม/มล. นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 ช่ัวโมง หยอดสี resazurin 
(0.18%) 10 ไมโครลิตร ใสในแตละหลุม แลวนําไปบม
ตอ 2-3 ช่ัวโมง เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาอยางสมบูรณ  

  ทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียของยาตาน
แบคที เรียควบคู กับสารทดสอบทุกครั้ ง โดยใชยา 
vancomycin สําหรับเช้ือ S. aureus และ MRSA  
และใชยา gentamicin สําหรับเช้ือ E. coli และ  
P. aeruginosa ที่ความเขมขน 10 ไมโครกรัม/มล. 

  การทดสอบฤทธิ์ตานเช้ือยีสต ใชวิธีที่
ดัดแปลงมาจากวิธีของ microdilution method CLSI 
MA38-A2 (Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI), 2008a)  

  วิธีทดสอบ ทําการทดสอบในทํานอง
เดียวกันกับการทดสอบความสามารถในการยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรีย แตใชอาหาร SDB ในการทดสอบ และใชเช้ือ
ยีสตที่เตรียมขึ้น แลวบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 15 ช่ัวโมง สําหรับเช้ือ C. albicans และบมที่
อุณหภูมิ ห อง  เปน เวลา 24 ช่ัวโมง  สํ าห รับ เ ช้ื อ  
C. neoformans จากนั้นทําการหยอดสี resazurin (0.18%) 

10 ไมโครลิตร ใสในแตละหลุม บมตอ 2-3 ช่ัวโมง
สําหรับ C.albicans และ 24 ช่ัวโมงสําหรับ C.neoformans 

  ทดสอบฤทธิ์ตานยีสตของยาตานยีสต
ควบคูกับสารสกัดทุกครั้งโดยใชยา amphotericin B 
ทดสอบ กับยี สต ทั้ ง  2 ชนิ ด  ที่ ค ว าม เข มข น  10 
ไมโครกรัม/มล. 

  การทดสอบฤทธิ์ตานเช้ือรา ใชวิธีที่
ดัดแปลงมาจากวิธีของ microdilution method CLSI 
MA27-A2 (Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI), 2008b)  

  วิธีทดสอบ ทําการทดสอบเชนเดียวกับ 
การทดสอบความสามารถในการยับยั้งยีสต แตใชเช้ือรา
ที่เตรียมขึ้น แลวบมที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 7 วัน โดยสังเกตการเจริญของเช้ือราทุกวันภายใต
กลอง stereo zoom และจะทําการหยอดสี resazurin 
(0.18%) 10 ไมโครลิตร ใสในแตละหลุมเมื่อทําการบม
ได 3 วัน 

  การหาคา  Minimum Inhib i tory  
Concentration (MIC) ใหทําการทดสอบในถาดหลุม
เลี้ยงเซลลชนิด 96 หลุม โดยใชสารทดสอบที่ความ
เขมขน 0.25-128 ไมโครกรัม/มล. ความเขมขนละ 3 ซ้ํา 
โดยทดสอบกับเช้ือแบคทีเรีย ยีสต และ รา ตามวิธีที่
กลาวขางตน การอานคา MIC จะอานที่ความเขมขน
ต่ําสุดของสารทดสอบที่สามารถยับยั้งเช้ือไดโดยที่
อาหารเลี้ยงเช้ือในหลุมนั้นยังคงเปนสีน้ําเงิน  

 2.3 การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 
(Antioxidant activity)  

  การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระใชวิธี 
DPPH radical scavenging activity (Blois, 1958;  
Mokbel and Hashinaga, 1996)  

  วิ ธีท ดส อบ  เติ มสารล ะลาย  2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical (ในเม
ทานอลที่มีความเขมขน 0.004% (น้ําหนักตอปริมาตร) 
2 มล. ลงในสารละลายของสารตัวอยางในเมทานอล  
(1 มล.) ซึ่งมีความเขมขนตางๆ กัน 6 ความเขมขน  
ตั้งสารผสมในที่มืดที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที 
ตอจากนั้นนําสารผสมไปวัดคา absorbance โดยใช
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เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น 517 นาโน
เมตร การคํานวณคา % inhibition ของ DPPH free 
radical (I%) มีสูตรดังนี้ 

  I% = (Ablank - Asample/Ablank) X 1000 
  เมื่อ Ablank คือ absorbance ของ 

control reaction และ Asample คือ absorbance ของสาร
ตัวอย าง สวนความเขมขนของสารที่แสดง 50% 
inhibition (IC50) คํานวณจากกราฟที่พลอตระหวาง % 
inhibition กับความเขมขนของสารละลาย การทดสอบ
ทํา 3 ซ้ํา ใช gallic acid เปน positive control 
 
ผลการวิจัย 

จากการนําสวนเหนือดินของตนระยอมมาแชใน
เฮกเซน เอทิลอะซีเตต และเมทานอลตามลําดับที่
อุณหภูมิหองแลวนําสารสกัดที่ไดมาทําใหบริสุทธิ์ดวย
เทคนิคโครมาโตกราฟ พบวาสามารถแยกสารบริสุทธิ์
จากสารสกัดช้ันเฮกเซน 2 ชนิด คือ สารผสมระหวาง 
-sitosterol (1) และ stigmasterol (2) (Chaturvedula 
and Prakash, 2012) และจากสารสกัดช้ันเมทานอล
แยกได 3 ชนิด คือ picrinine (3) (Batista et al., 

1996), yohimbine (4) (Clivio et al., 1991; Torres et 
al., 2013) และ สารผสมของ E/Z-vallesiachotamine 
(5 และ 6) (Sauerwein and Shimomura, 1990; 
Waterman and Zhong,  1982)  สําหรับการหา
เอกลักษณของสารบริสุทธิ์ที่แยกได 1-6 (รูปที่ 1) อาศัย
ขอมูลทางกายภาพและทางสเปกโทรสโกปโดยใช
เทคนิค NMR เปนสวนใหญและทําการเปรียบเทียบกับ
ขอมูลที่มีรายงานไวแลว สารผสม 1 และ 2 และสาร 4 
เคยแยกไดจากรากของตนระยอม (Rukachaisirikul et 
al., 2017) สาร 3 เคยแยกไดจากพืชในสกุล Rauvolfia 
หลายชนิด เชนจากใบของ Rauwolfia sellowii (Batista 
et al., 1996) สวนสารผสม 5 และ 6 เคยแยกไดจากพืช
หลายชนิด เชนเมล็ดของ Strychnos tricalysioides 
(Waterman and Zhong, 1982) รากของ Amsonia 
elliptica (Sauerwein and Shimomura, 1990) และ
สวนเหนือดินของ Psychotria bahiensis (Paul et al., 
2003) อยางไรก็ตามสารผสม 5 และ 6 สามารถแยกได
เปนครั้งแรกจากพืชสกุล Rauvolfia สวนสาร 3 สามารถ
แยกไดเปนครั้งแรกจากพืชชนิดนี้ 
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รปูที 1  โครงสรางของสาร 1-6 ซึ่งแยกไดจากสวนเหนือดินของตนระยอม 

นําสารบริสุทธิ์ที่แยกไดในปริมาณมากพอจาก
สวนเหนือดินและรากของตนระยอมมาทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 3 ชนิด คือ ฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง 
ฤทธิ์ตานจุลินทรีย และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ผลการ
ทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1-3 สําหรับสารบริสุทธิ์ที่
แยกไดจากสวนเหนือดินและรากของตนระยอมที่นํามา
ทดสอบฤทธิ์ ทางชีวภาพไดแก  yohimbine (4) ,  
6'-O-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)glomeratose A (7), 
ajmaline (8), isoajmaline (9), (+)-tetraphyllicine (10), 
reserpine (11), reserpinine (12), loganic acid (13), 
7-deoxyloganic acid (14), tetrahydroalstonine (15), 
venoterpine (16), 3-epi--yohimbine (17), methyl 

3,4,5-trimethoxy-trans-cinnamate (18), rescidine (19), 
suaveoline (20), 21-O-methylisoajmaline (21),  
3-hydroxysarpagine (22) และ sarpagine (23) (รูปที่ 2) 

จากผลการทดสอบฤทธิ์ความเปนพิษตอ
เซลลมะเร็งในตารางที่ 1 พบวาสาร 4, 7-10, 13, 14, 
16-18 และ 21-23 ไมแสดงความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง
เพาะเลี้ยงจากไตตัวออนมนุษย (HEK293) สวนสาร 11, 
15 และ 19 แสดงความเปนพิษปานกลางตอเซลลมะเร็ง 
HEK293 (IC50 31.88-49.43 g/ml) จากสารที่นํามา
ทดสอบทั้งหมด 16 ชนิดมีเพียงสาร 19 เทานั้นที่แสดง
ความเปนพิษปานกลางตอเซลลมะเร็งปากมดลูก 
(HeLa) (IC50 35.96 g/ml) และเซลลมะเร็งลําไสใหญ 
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(HT29) (IC50 43.66 g/ml) นอกจากนี้พบวาสาร
ทั้งหมดไมแสดงความเปนพิษตอเซลลมะเร็งเตานม 
(MCF-7) 

จากผลการทดสอบฤทธิ์ตานจุลินทรียในตาราง
ที่ 2 พบวาสารทั้งหมด 14 ชนิดที่ทดสอบไมแสดงฤทธิ์
ตานเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC25923 
(SA), Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 (PA), 
Escherichia coli ATCC25922 (EC), Acinetobacter 
baumannii NPRC005 (AB005) เช้ือยีสต Candida 
albicans NCPF3153 (CA3153) และเช้ือรา Microsporum 
gypseum clinical isolate (Mg) และ Penicillium 
marnefeii clinical isolate (PM) มีเพียงสาร (20) ที่
แสดงฤทธิ์ต่ําในการตานเช้ือแบคทีเรีย methicillin-

resistant Staphylococcus aureus (MRSA) SK-1 
(MIC 200 g/ml) สวนฤทธิ์ตานเช้ือยีสต Cryptococcus 
neoformans ATCC90113 f lucytosine-resistant 
(CN90113) พบวามีเพียงสาร 4 ชนิดที่แสดงฤทธิ์ตาน
เช้ือยีสตชนิดนี้  ไดแกสาร 20 แสดงฤทธิ์ปานกลาง 
(MIC 64 g/ml) สวนสาร 11, 12 และ 15 แสดงฤทธิ์
ต่ํา (MIC 128-200 g/ml)  

จากผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระใน
ตารางที่ 3 พบวาจากสารที่นํามาทดสอบ 9 ชนิดมีเพียง
สาร 2 ชนิดที่แสดงฤทธิ์นี้ ไดแกสาร 23 แสดงฤทธิ์ปาน
กลาง (IC50 29.25 M) และสาร 12 แสดงฤทธิ์ต่ํา (IC50 
174.44 M) 
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รปูที 2 โครงสรางของสาร 4 และสาร 7-23 ซึ่งนํามาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
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ตารางท่ี 1 ฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารที่แยกไดจากตนระยอม 
 

 NA = Inactive 
 
 

 

 

 

 

 

 

สารประกอบ 
ฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง (IC50, g/ml) 

HEK293 HeLa  MCF-7 HT29 

Yohimbine (4) NA NA NA NA 
6'-O-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl) glomeratose A (7) NA NA NA NA 
Ajmaline (8) NA NA NA NA 
Isoajmaline (9) NA NA NA NA 

(+)-Tetraphyllicine (10) NA NA NA NA 

Reserpine (11) 37.61 NA NA NA 
Loganic acid (13) NA NA NA NA 
7-Deoxyloganic acid (14) NA NA NA NA 
Tetrahydroalstonine (15) 49.43 NA NA NA 
Venoterpine (16) NA NA NA NA 
3-epi--Yohimbine (17) NA NA NA NA 
Methyl 3,4,5-trimethoxy-trans-cinnamate (18) NA NA NA NA 
Recidine (19) 31.88 35.96 NA 43.66 

21-O-Methylisoajmaline (21) NA NA NA NA 

3-Hydroxysarpagine (22) NA NA NA NA 

Sarpagine (23) NA NA NA NA 
Doxorubicin 0.198 0.42 0.68 3.14 
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ตารางท่ี 2 ฤทธิ์ตานจุลินทรียของสารที่แยกไดจากตนระยอม 

NA= Inactive at  200 g/ml 
 
ตารางท่ี 3 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารที่แยกไดจากตนระยอม  
 

สารประกอบ IC50 (M) 

6'-O-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)glomeratose A (7) - 
Yohimbine (4) - 
Reserpine (11) - 
Reserpinine (12) 174.44 
Loganic acid (13) - 
Venoterpine (16) - 
3-epi--Yohimbine (17) - 
Suaveoline (20) - 
Sarpagine (23) 29.25 
Gallic acid 6.21 

 
 

สารประกอบ 

Bacteria 
MIC (g/ml) 

Yeast 
MIC (g/ml) 

Filamentous 
MIC (g/ml) 

SA MRSA 
SK1 

PA EC AB005 CA3153 CN90113 MG PM 

Yohimbine (4) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

6'-O-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl) glomeratose A (7) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ajmaline (8) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Reserpine (11) NA NA NA NA NA NA 128 NA NA 

Reserpinine (12) NA NA NA NA NA NA 200 NA NA 

Loganic acid (13) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

7-Deoxyloganic acid (14) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Tetrahydroalstonine (15) NA NA NA NA NA NA 200 NA NA 

Venoterpine (16) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

3-epi--Yohimbine (17) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Methyl 3,4,5-trimethoxy-trans-cinnamate (18) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Suaveoline (20) NA 200 NA NA NA NA 64 NA NA 

3-Hydroxysarpagine (22) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sarpagine (23) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Vancomycin 1 0.5        

Gentamicin   NA NA      

Colistin     NA     

Amphotericin B      NA 0.25  NA 

Miconazole        NA  
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สรุปและวิจารณผล 
งานวิจัยนี้เปนรายงานครั้งแรกของการแยกสาร

ผสม E/Z-vallesiachotamine (5 และ 6) จากพืชในสกุล 
Rauvolfia และ picrinine (3) จากตนระยอม (Rauvolfia 
serpentina) สําหรับการทดสอบฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง 
ฤทธิ์ตานจุลินทรีย และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ของสารที่
แยกไดจากสวนเหนือดินและรากของตนระยอมรวม  
16 ชนิด พบวามีสารเพียง 6 ชนิดไดแก reserpine (11), 
reserpinine (12), tetrahydroalstonine (15), rescidine 
(19), suaveoline (20) และ sarpagine (23) เทานั้นที่
แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพดังกลาว เนื่องจากมีการศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่แยกไดจากตนระยอม
คอนขางนอยมาก ผลการทดสอบจากงานวิจัยนี้อาจ
นําไปใชเปนแนวทางในการเลือกใชตนระยอมเปน
สมุนไพรในการรักษาโรคตอไป  
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การแปรรูปกลวยเปนครีมเทียม 
Processing of Banana into Non-Dairy Creamer 
 
 
 
 
ราณี สุรกาญจนกุล1 ปกรณ อุนประเสริฐ2 และ ณฐินี สุรกาญจนกุล3 

 
บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาการทําครีมเทียม โดยใชแปงกลวยน้ําวาและแปงกลวยหอมทอง (รอยละ 2.0, 3.0, 4.0) สารใหความ

คงตัว พอลิซอรเบต 60 (รอยละ 0.1, 0.2 0.3) และน้ํามันรําขาว (รอยละ 2.0, 3.0, 4.0) นําสารละลายไปทําใหแหงโดย
ใชเครื่องอบแหงแบบสุญญากาศและเครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบสูตรที่เหมาะสม
ในการผลิตครีมเทียม ประกอบดวยแปงกลวยรอยละ 3.0 รอยละ 0.1 พอลิซอรเบต 60และน้ํามันรําขาวรอยละ 3.0 การ
อบแหงดวยเครื่องอบแหงทั้งสองชนิด ไดครีมเทียมที่มีคุณภาพไมตางกัน การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของครีม
เทียมที่ทําจากแปงกลวยน้ําวาและแปงกลวยหอมเมื่ออบดวยเครื่องอบแหงสุญญากาศ ประกอบดวยความช้ืนรอยละ 
3.10 และ 3.23 เถารอยละ 0.92 และ 0.96 โปรตีนรอยละ 4.21 และ 4.05 ไขมันรอยละ 3.92 และ 3.75 เสนใย 1.46 
และ 1.55 คารโบไฮเดรตรอยละ 86.39 และ 86.46 พลังงาน 397.68 กิโลแคลอรีและ 403.79 กิโลแคลอรี และครีมเทียม
จากเครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง ประกอบดวยความช้ืนรอยละ 2.28 และ 3.05 เถารอยละ 0.87 และ 0.81 โปรตีนรอยละ 
4.63 และ 4.59 ไขมันรอยละ 4.41 และ 4.32 เสนใย 1.37 และ 1.39 คารโบไฮเดรตรอยละ 86.55 และ 86.04 พลังงาน 
381.90 กิโลแคลอรีและ 401.40 กิโลแคลอรี แคลอรี การทดสอบทางกายภาพของครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวา, แปง
กลวยหอมและสูตรเทียบมีคาความเปนกรดดาง = 6.38, 7.07 และ 7.14 คาของแข็งที่ละลายน้ําได = 12, 14 และ 30 
ความหนืด = 36.84, 36.78 และ 16.05 เซนติพอยด สี L = 87.07, 86.17และ 87.12, a=11.12, 16.69 และ 10.35, และ 
b= -26.53, -36.40 และ -25.20, 16.90 จากการตรวจสอบจุลินทรียในครีมเทียม ปรากฏวา ตรวจไมพบ 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, yeasts, mold and aerobic bacteria ครีมเทียมที่ผลิตไดมีอายุการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิหองไดนานไมนอยกวา 4 เดือน  

 
คาํสาํคญั : แปงกลวย ครีมเทียม เครื่องอบแหงสุญญากาศ เครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง 
 

 
 
 
 
 

                                                        
1 อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
2  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3 สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
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ABSTRACT 
 
A study of the production of non-dairy creamer was conducted by using Namwa and Hom Thong 

banana flour (2.0, 3.0, 4.0%), polysorbate 60 as emulsifier (0.1, 0.2, 0.3%), and rice bran oil (2.0, 3.0, 4.0%). 
The solution was dried by using a vacuum dryer and a drum dryer. The samples were sensory evaluated and 
it was found that a formula containing 3% of both banana flours, 0.1% of polysorbate 60 and 3.0% of rice 
bran oil was optimum for non-dairy creamer production. The two types of drying equipment did not affect the 
quality. Nutritional analysis of the samples from both banana flours (Namwa and Hom Thong) dried with the 
vacuum dryer contained 3.1 and 3.23% moisture, 0.92 and 0.96% ash, 4.21 and 4.05% protein, 3.92 and 
3.75% fat, 1.46 and 1.55% crude fiber, 86.39 and 86.46% carbohydrate, and 397.68 and 403.79 Kcal of 
energy; samples dried with the drum dryer contained 2.28 and 3.05% moisture, 0.87 and 0.81% ash, 4.63 
and 4.59% protein, 4.41 and 4.32% fat, 1.37 and 1.39% crude fiber, 86.55 and 86.04% carbohydrate, and 
381.90 and 401.40 Kcal of energy. The physical properties of non-dairy creamer from Kluai Namwa banana 
and Kluai Hom Thong banana were found to be pH = 6.38 and 7.07, total solid = 12 and 14, viscosity = 
36.84 and 36.78 centipoise, color L = 87.07, 86.17, and 87.12, a = 11.12, 16.69 and 10.35, b = -26.53 and -
36.4, and -25.20; a microbiological examination shows that Staphylococcus aureus, Escherichia coli, yeasts, 
mold and aerobic bacteria were not found. The shelf life of the non-dairy creamer at room temperature was 
not less than 4 months. 
 
Keywords : banana flour, non-dairy creamer, vacuum dryer, drum dryer 
 
บทนํา 

ครีมเทียม (Nondairy cream) เปนผลิตภัณฑที่
ใช เติมในเครื่อง ด่ืมประเภทชา กาแฟ โกโก  และ
เครื่องด่ืมธัญชาติแทนครีมและนม เปนผลิตภัณฑ
เลี ยนแบบครีมจ ากน้ํ านม โคที่ ไ ด รั บความนิ ยม  
ครีมเทียมผงมีอายุการเก็บนานและมีน้ํ าหนักเบา
สามารถนําไปในที่ตาง ๆ ไดสะดวก สนองความตองการ 
ของผูบริ โภคที่ตองการความสะดวกและรวดเร็ ว 
สวนประกอบสําคัญของครีมเทียมคือโปรตีน ไขมันและ
คารโบไฮเดรต ครีมเทียมแบงได 3 ประเภทคือครีมเทียม 
ชนิดเหลว (Liquid nondairy creamer) ครีมเทียมชนิด
เหลวแชแข็ง (Frozen liquid nondairy creamer)  
ครีมเทียมชนิดผง (Spray dried nondairy creamer) 
(Baker and Hulett, 1988) และครีมเทียมเขมขนชนิด
หวานซึ่งนิยมใชมากในการผสมกับเครื่องด่ืมตาง ๆ แต
หามใชเลี้ยงทารก การผลิตครีมเทียมตองใชไขมันใน
สวนผสมซึ่งปจจุบันจะใชไขมันทรานส (Trans fat) ซึ่ง

เปนกรดไขมันอิ่มตัวที่โครงสรางบริเวณพันธะคูแตกตาง
ไปจากเดิม โดยทางดานอุตสาหกรรมอาหารจะเติม
ไฮโดรเจนลงในกรดไขมันไมอิ่มตัวเพื่อเปลี่ยนสภาพ
จากไขมันเหลวเปนไขมันแข็งขึ้นหรือสภาพก่ึงแข็ง 
ก่ึงเหลว จากงานวิจัยพบวาไขมันทรานสใหผลรายตอ
รางกายเนื่องจากไปสงเสริมการทํางานของเอนไซม 
Cholesterol acryltransferase ทําใหระดับคอเลสเตอรอล 
รวม (Total cholesterol) และคอเลสเตอรอลตัวไมดี 
(LDL-cholesterol) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงตอการ
เปนโรคหลอดเลือดหัวใจมนุษย (Coronary heart disease) 
(วินัย, 2548) เนื่องจากกลวยดิบมีปริมาณ Dietary fiber 
และ Resistance starch สูง (Faisant et al.,1995) โดย 
resistance starch จะไมถูกยอยโดยเอนไซมในลําไสเล็ก 
แตจะผานมาถึงลําไสใหญและถูกหมักโดยจุลินทรียกลุม 
probiotic microorganism นอกจากนี้กรดไขมันที่เกิดขึ้น 
ดังกลาวสามารถถูกดูดซึมในลําไสใหญและขนสงไป 
ยังตับ กรดไขมันจะไปยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ทํา
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ใหเกิดโรค โดยกรดไขมันบิวทิเรตซึ่งชวยปรับสภาวะ
ลําไสใหญสวนปลายใหดีขึ้น ซึ่งจะยับยั้งการทํางานของ
เซลลที่ถูกถายโอน ซึ่งมีบาบาทในการปองกันมะเร็ง
ลําไสใหญ (Alexander, 1995, Ferguson et al, 2000) 
นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มี resistance starch 
สูงอยางตอเนื่อง จะชวยปองกันโรคอวน ลดความเสี่ยง
ตอไขมันอุดตันในเสนเลือด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  

ความตองการของครีมเทียมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 
เนื่องจากสะดวกในการผสมชาและกาแฟ อายุการเก็บ
นานมีความช้ืนต่ํ า ในโลกปจจุ บันตองการอาหาร
สําเร็จรูป ที่สะดวกสําหรับผูบริโภคโดยไมคํานึงถึง
ผลรายที่มีตอสุขภาพ สวนประกอบของครีมเทียม
ประกอบด วยโปรตี น  ไขมันและคาร โบไฮ เดรต  
สารอิมั ลซิ ไฟ เออร  การใช แป งกลวยในการผลิต 
ครีมเทียมเพื่อทดแทนคารโบไฮเดรตบางสวนเนื่องจาก
แปงกลวยมีคุณคาทางอาหารสูงเนื่องจากประกอบดวย
แคลเซียม เหล็กและโปแตสเซียม แปงกลวยมีคุณสมบัติ
ที่รวมตัวกับน้ําไดดีมาก เมื่อไดรับความรอนจะพองตัวใส 
มีอะมิโลสสูง (สุดาทิพย, 2545) มีการนําเขาครีมเทียม
จากตางประเทศจํานวนมากทุกป (สถิติตั้งแตเดือน
มกราคม-ตุลาคม 2559) เชนประเทศสวิสเซอรแลนด
ปริมาณ 1,039,568 บาท ประเทศเยอรมัน 8,801,465 บาท, 
ประเทศเดนมารก 3,638,381 บาท, อิตาลี 7,804,163 บาท, 
โปแลนด 2,136,787 บาทและประเทศอื่น ๆ อีกหลาย
ประเทศ (www.custom.go.th.html. 25 November 2016.) 

งานวิจัยนี้ไดทดลองศึกษาการใชแปงกลวยหอม
และแปงกลวยน้ําวามาผลิตครีมเทียม ศึกษาคุณภาพ
ทางเคมีและกายภาพของครีมเทียมจากแปงกลวยหอม
และแปงกลวยน้ําวา เปนงานวิจัยที่ปลอดภัยผูบริโภค
อยางมาก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. วัตถุดิบ 

1.1  กลวยน้ําวาดิบ (อายุ 14-16 สัปดาหหลัง
แทงปล)ี และกลวยหอมดิบ (13-15 สัปดาหหลังแทงปลี) 
ซื้อจากสวนเขตบางกะป 

1.2  กลูโคสไซรับ 60 องศาบริกซ 
1.3  น้ํามันรําขาว 

2. สารเคมี 
2.1  กรดซิตริก 
2.2  เลซิทิน 
2.3  พอลีซอรเบต 60 
2.4  คาราจีแนน 
2.5  มอลโทเดกซทริน 
2.6  ไดโพแทสเซียมฟอสเฟต 
2.7  โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต 

3.  อุปกรณในการผลิตและวิเคราะหคุณภาพ 
3.1  เครื่องวัดคาความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid 

Visco Analyser) ยี่หอ Perten instrument รุน RVA 
4500  

3.2  เครื่องวัดสี (Hunter Lab) ยี่หอ Color Flex 
รุน Color Flex 4510 

3.4 เครื่องวัดพีเอช (pH meter) ยี่หอ Cyberscan 
รุน 1100 

3.5  เครื่องช่ังชนิดละเอียด ยี่หอ Sartorius  
รุน AC 2108 

3.6  ตูอบลมรอน Hot air oven  ยี่หอ  WTB 
Binder รุน KBW-F 

3.7  เตาเผาตัวอยางอาหาร (Muffle furnace) 
3.8 ชุดวิเคราะหปริมาณไขมันในอาหาร (Mojonier 

Apparatus) 
3.9  เครื่องยอยตัวอยางเพื่อวิเคราะหโปรตีน

ยี่หอ FOSS TECATOR รุน2006 Digestor 
3.10  เครื่องกลั่นโปรตีนยี่หอ FOSS TECATOR 

รุน2100 Kjeltec Distillation Unit 
3.11 เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร ยี่หอ Shimadzu 

รุน UV-160A 
3.12 เครื่องอบแหงสุญญากาศ รุน VD 23 ยี่หอ 

WTB Binder 
3.13 เครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง ยี่หอ Binder 

4.  การผลิตครีมเทียมโดยแปรผันสวนประกอบ
ตางๆ 

แปงกลวยน้ํ าวาและแปงกลวยหอมแปรผัน
ปริมาณที่ระดับรอยละ 2.0, 3.0 และ 4.0 น้ํามันรําขาวที่
ระดับรอยละ ละ 2.0, 3.0 และ 4.0 พอลิซอรเบต 60 
รอยละ 0.1, 0.2 และ 0.3 
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5.  การเปรียบเทียบเครื่องมือทําครีมเทียมผง 
โดยใชเครื่องมือ 2 ชนิดคือเครื่องอบแหงสุญญากาศ 

และเครื่องอบแหงสุญญากาศลูกกลิ้ง 
6.  การวิเคราะหคุณภาพของครีมเทียม (AOAC , 

(2000) 
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและกายภาพ

โดยวิเคราะหความช้ืน เถา ไขมัน ใยอาหารโปรตีน 
คารโบไฮเดรต สารตานอนุมูลอิสระ Total phenolic 
contents (Dasgupta et al,, 2004) สี และอายุการเก็บ 
 7. การวิเคราะหความปลอดภัยจากจุลินทรียใน

ครีมเทียม (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 
308 พ.ศ. 2543) 

7.1  วิเคราะห Total plate Count โดยใช 3M 
PetrifilmTM Plate 

7.2  วิ เ ค ร า ะ ห ยี ส ต แ ล ะ ร า  โ ด ย ใ ช  3M 
PetrifilmTM Plate  

 7.3  วิเคราะห Coliform and Escherichia coli 
โดยใช 3M PetrifilmTM Plate 
 8.  การทดสอบทางประสาทสัมผัส  

  ประเมินดานลักษณะปรากฏเนื้อสัมผัส รสชาติ 
สี และ ความชอบรวม และแบบทดสอบชนิดHedonic 
scale 9 ระดับ (9 = ชอบมากที่สุด 1 = ไมชอบมาก
ที่สุด) 
 9.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

วางแผนการทดลองแบบ CDR (Complete 
Randomized Design) นําขอมูลจากการทดลองมา
วิเคราะหคาความแปรปรวนดวยวิธ ีANOVA และวิเคราะห 
ความแตกตางของผลิตภัณฑดวย Duncan’s new Multiple 
Range Test (DMRT) 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีทดลอง 
1.  การผลิตแปงกลวย  

กลวยหอมและกลวยน้ําวาดิบตัดแยกเปนผล  
ลางดวยน้ําใหสะอาด 

 
นึ่งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 15 นาที 

 
ปอกเปลือก และแบงกลวยหอมกับกลวยน้ําวา 

ออกเปน 2 กลุม นําไปหั่นเปนช้ินบางๆ 
 

แชใน KMS 0.1 % หรือแชในกรดซิตริก 1.0 %  
เปนเวลา 30 นาทีเหมือนกัน 

 
อบแหงแบบใชลมรอนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 

เวลา 8 ช่ัวโมง 
 

บดเปนผง แลวรอนผานตะแกรงรอน  
ขนาด 80 และ 100 mesh 

 
บรรจุในภาชนะบรรจุปดสนิท 

 
ภาพท่ี 1 วิธีการผลิตแปงกลวย 

ท่ีมา: (ชลธิรา, 2545) 
 

2. การผลิตครีมเทียมจากแปงกลวย 
โดยนําสวนผสมในการผลิตครีมเทียมซึ่งไดแก 

แปงกลวย, น้ํามันรําขาว, คาราจีแน, มอลโทเดกซทริน 
ผสมในน้ํากรอง (Deionized water) ตามดวยเลซิทินกับ
พอลีซอรเบต จ ผสมรวมกัน ปนดวยเครื่องปนความเร็วสูง 
ทําลายจุลินทรียดวยวิธีการพาสเจอไรสที่อุณหภูมิ  
80 องศาเซลเซียส 15 นาที จากนั้นทําใหเย็น (cooling) 
และทํ าแห งด วยตู อบความรอนแบบสุญญากาศ 
(Vacuum drying ovens) และเครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง
คูทรงกระบอก (Double drum dryer) ทําใหเปนผงดวย
เครื่องบดแหงและรอนผานตะแกรงขนาด 80 และ100 
mesh ไดผงครีมเทียม บรรจุลงในภาชนะบรรจุปดสนิท 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณแปงกลวยที่เหมาะสมในการผลิตครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวาและกลวยหอม 
รายการ สูตรท่ี 1  สูตรท่ี 2  สูตรท่ี 3  

1. แปงกลวย 2.00 3.00 4.00 
2. มอลโทเดกซทริน 10.00 10.00 10.00 
3. น้ํามันรําขาว 2.00 2.00 2.00 
4. น้ําเช่ือมกลูโคส 
5. ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 

12.00 
0.10 

12.00 
0.10 

12.00 
0.10 

6. โพลีซอรเบต  0.10 0.20 0.30 
7. คาราจีแนน 0.10 0.10 0.10 
8. เลซิทิน 0.10 0.10 0.10 
9. น้ํา 73.60 72.50 71.40 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 
3. ศึกษาปริมาณสวนประกอบท้ังหมดท่ีเหมาะสม

ในการผลิตครีมเทียมจากแปงกลวย 
 การผลิตครีมเทียมจากแปงกลวยโดยแปร
ปริมาณสวนประกอบทั้งหมดในตารางที่ 1  
 

ผสมแปงกลวย กลูโคส ไขมันและน้ําปนผสมให 
เปนเนื้อเดียวกัน 

 
นําเลซิทิน พอลีซอรเบต 60 และ คาราจีแนน 

ทําใหเปนเนื้อเดียวกันโดย 
 

นําไปปนดวยเครื่องปนความเร็วสูง 
(ความดัน 500/2500 พีเอสไอ 20 นาที) 

 
ผสมแปงกลวย สวนประกอบที่เปนของแข็ง  

สารอิมัลซิไฟเออร 
 

และน้ํามันรําขาวในน้ํากรอง (Deionized water) 
 

ปนดวยเครื่องปนผสม (Blender) ใหเปนเนื้อเดียวกัน 
 

พาสเจอรไรสที่ 85 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที 
 
 
 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
1. ผลการวิเคราะหองคประกอบทางกายภาพและ

เคมีของแปงกลวย 
 
ตารางท่ี 2  % Yield ของแปงกลวยตอ 100 กรัมของ

กลวยสด  

ชนิด 
% yield ของแปงกลวย/ 
100 กรัม ของกลวยสด 

กลวยนํ้าวา 11.60±0.78 
กลวยหอม 11.33±0.62 

 
ตารางท่ี 3  องคประกอบทางเคมีของแปงกลวยตอ 

100 กรัมของกลวยสด 

องคประกอบ แปงกลวยน้ําวา  
(%) 

แปงกลวยหอม 
(%) 

ความชื้น 6.90±1.07 6.80±0.67 
โปรตีน 2.02±0.22 5.00±0.91 
ไขมัน 0.14±0.09 0.18±0.47 

ใยอาหาร 0.75±0.34 0.72±0.21 
เถา 2.03±0.17 0.71±0.27 

คารโบไฮเดรต 88.16±0.96 86.59±0.86 
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จากตารางที่ 2 พบวา % yield ของแปงกลวย
น้ําวาและแปงกลวยหอมคิดเปนรอยละ 11.60 และ 
11.33 สวนองคประกอบทางเคมีของแปงกลวยน้ําวากับ
แปงกลวยหอม ตามตารางที่5 มีปริมาณความช้ืนรอยละ 
6.90, 6.80 โปรตีนรอยละ 2.02, 5.00 ไขมันรอยละ 0.14, 

0.18 ใยอาหารรอยละ 0.75, 0.72 เถารอยละ 2.03, 0.71 
และคารโบไฮเดรตรอยละ 88.16, 86.59 ตามลําดับ  
การผลิตแปงกลวยตองใช citric acid หรือ sodium 
metabisulphite เนื่องจากเกิด browning reaction  
ทําใหแปงกลวยเปนสีน้ําตาล  

 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะหหาปริมาณฟนอลิกในแปงกลวยหอมและกลวยน้ําวา 

แปงกลวย ปริมาณฟนอลิก(มก/ กรัมแปงกลวย  
แปงกลวย หอมแชสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต 0.1 % 59.14 
แปงกลวยหอมแชสารละลายกรดซิตริก 1.0 % 69.89 
แปงกลวยน้ําวาแชสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต 0.1% 64.50 
แปงกลวยน้ําวาแชสารละลายกรดซิตริก 1.0% 69.89 

 
แป ง กล วยหอมแล ะแป ง กล วยน้ํ าว า ที่ ใ น

สารละลายกรดซิตริก 1.0 % มีปริมาณฟนอลิก (mg/g 
แปงกลวย) ที่มากกวาแชในสารละลายโพแทสเซียมเม
ตาไบซัลไฟต 0.1 % ที่รอนผานตะแกรงขนาด 80 mesh 

 

2.  ผลของการศึกษาการผลิตครีมเทียมจากแปง
กลวย 

2.1 การเลือกสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิต
ครีมเทียมจากแปงกลวย 
 เมื่อไดผลิตภัณฑครีมเทียมตามสวนประกอบ 
ตาง ๆ ที่ผสมกัน นํามาละลายในน้ํารอน 60-70 องศา-
เซลเซียส เมื่อดูความสามารถในการละลายและสีของ
ครีมเทียม หลังจากนั้นนํามาทดสอบคุณภาพตาง ๆ 
ของครีมเทียม 

2.2 การเปรียบเทียบการละลายของครีม
เทียมกับกาแฟ 

จากการศึกษาการผลิตครีมเทียม พบวา
เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางครีมเทียมยี่หอ  Nestlé 
Coffee-mate (control), ครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวา
และแปงกลวยหอมที่ทําแหงดวยตูอบความรอนแบบ
สุญญากาศ (Vacuum drying ovens) และเครื่องอบแหง
แบบลูกกลิ้งคูทรงกระบอก (Double drum dryer) 
เนื่อ งจากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสและ 
การละลาย แลวนํามาละลายกับกาแฟยี่หอ Nescafé 
แสดงใหเห็นวา ครีมเทียมยี่หอ Nestlé Coffee-mate 
(Control) มีลักษณะของสีกาแฟที่ขาวกวาสีของกาแฟ

ละลายกับครีมเทียมจากแปงกลวยที่ทําแหงดวยตูอบ
ความรอนแบบสุญญากาศ (Vacuum drying ovens) 
และเครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้งคูทรงกระบอก (Drum 
dryer) แตครีมเทียมจากแปงกลวยที่ทําแหงดวยตูอบ
ความรอนแบบสุญญากาศ (Vacuum drying ovens)  
จะมีลักษณะของสีกาแฟที่ขาวกวาสีของกาแฟครีมเทียม
จากแปงกลวยที่ทําแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง  
( drum dryer) เพราะวาเนื้อครีมเหลวสัมผัสกับลูกกลิ้งที่
ใหความรอนโดยตรงที่ไดครีมจึงมีสีน้ําตาล (Browning) 
เกิดขึ้นอาจทําใหกาแฟมีสีที่เขมกวา ถาใชเครื่อง spray 
dry จะไดครีมเทียมสีขาวกวาเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้ 

 
ภาพท่ี 3  ลักษณะสีของกาแฟยี่หอ Nescafé-red cup 

เมื่อละลายกับ (a) ครีมเทียมยี่หอ Coffee-
mate (Control), (b) ครีมเทียมจากแปง
กลวยที่ทําแหงดวยตูอบความรอนแบบ
สุญญากาศ (Vacuum dryer) และ (c) ครีม-
เทียมจากแปงกลวยที่ทําแหงดวยเครื่อง
อบแหงแบบลูกกลิ้ง ( Drum dryer)  

(a)             (b)              (c) 
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2.3 ปริมาณตะกอนครีมเทียมเม่ือละลาย
ดวยน้ําเย็นและน้ํารอน 

จากการศึกษาการผลิตครีมเทียมจากแปง
กลวยที่เตรียมจากกรดซิตริกและโพแตสเซียมเมตาไบ
ซัลไฟต เปรียบเทียบกับครีมเทียมยี่หอ Nestlé Coffee-
mate (Control) มาทําการละลายดวยน้ําเย็นและน้ํารอน
ที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่
เหมาะสมของการละลายของครีมเทียมและเครื่องด่ืม 
ถากาแฟใชความรอนสูงจะทําใหเกิดรสขม พบวาครีม
เทียมยี่หอ Nestlé Coffee-mate (Control) มีปริมาณ
ตะกอน 0.27 และ0.23 กรัมตอครีมเทียม 1 กรัม 
ตามลําดับ สวนครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวาและกลวย
หอมมีปริมาณตะกอน 0.45 และ 0.42 กรัมตอครีมเทียม 
1 กรัม ตามลําดับ น้ําหนักตะกอนของครีมเทียมจาก
แปงกลวยทั้งสองชนิดไมเทากัน แตแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
(ตารางที่ 6 แสดงปริมาณตะกอนของครีมเทียมยี่หอ 

Nestlé Coffee-mate (Control) และครีมเทียมจากแปง
กลวยที่รอนผานตะแกรงขนาด 80 และ100 mesh เมื่อ
ละลายในน้ําเย็นและน้ํารอน) จึงไดเลือกตะแกรงขนาด 
80 mesh ในการรอนครีมเทียม เพราะไดเปอรเซ็นต
ผลผลิต (%Yield) มากกวาการรอนผานตะแกรงขนาด 
100 mesh และสีครีมเทียมยี่หอ Nestlé Coffee-mate 
(Control) มีลักษณะสีขาว มีการละลายที่ดีและตะกอน
นอย กลิ่นมีความหอมมัน แตครีมเทียมจากแปงกลวย 
พบวาทั้ง 3 สูตรมีการละลายที่ไมดี มีตะกอนปานกลาง 
มีสีออกน้ําตาลออน แตมีกลิ่นหอมแปงกลวย (ภาพที่ 3 
แสดงลักษณะของครีมเทียมยี่หอ Nestlé Coffee-mate 
(Control) และครีมเทียมจากแปงกลวยทั้ง 3 สูตร) 
 ดังนั้นเมื่อทําการเปรียบเทียบกันระหวางครีม
เทียมยี่หอ Nestlé Coffee-mate (Control) และครีม
เทียมจากแปงกลวยทั้ง 3 สูตร ในตารางที่ 5 พบวายัง
ตองมีการพัฒนาสูตรตอไป 

 
ตารางท่ี 5  ปริมาณตะกอนของครีมเทียมยี่หอ Nestlé Coffee-mate (Control) และครีมเทียมจากแปงน้ําวาที่รอนผาน

ตะแกรงขนาด 80 และ100 mesh.เมื่อละลายในน้ํารอน 

ชนิด รอนผานตะแกรงขนาด 
80 mesh 

รอนผานตะแกรงขนาด 
100 mesh 

1. ครีมเทียมยี่หอ Nestlé Coffee-mate (Control) 0.27a±0.21 0.23a±0.17 
2. ครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวา 
3.ครีมเทียมจากแปงกลวยหอม 

0.45b±0.15 
0.49b±0.15 

0.41b±0.19 
0.43b±0.26 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
 (p ≤ 0.05) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต จากการทดลอง 3 ซ้ํา 
 
ตารางท่ี 6 คุณคาทางอาหารของครีมเทียมตอ 100 กรัมที่อบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง 

ครีมเทียมอบแหงดวยเครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้ง  
 ครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวา% ครีมเทียมจากแปงกลวยหอม% 
ความช้ืน 2.28±0.38 3.05±0.91 
เถา 0.87±0.56 0.81±0.19 
ใยอาหาร 1.37±0.17 1.39±0.08 
ไขมัน 4.41±0.34 4.32±0.24 
โปรตีน 4.63±0.22 4.59±0.61 
คารโบไฮเดรต 86.55±0.76 86.04±0.65 
พลังงาน 381.90 กิโลแคลอรี 403.40 กิโลแคลอรี 
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ตารางท่ี 7  คุณคาทางอาหารของครีมเทียมตอ 100 กรัมที่อบแหงดวยเครื่องอบแหงสุญญากาศ 
ครีมเทียมอบแหงดวยเครื่องอบแหงสุญญากาศ 

 ครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวา % ครีมเทียมจากแปงกลวยหอม% 
ความช้ืน 3.10±0.17 3.23±0.12 
เถา 0.92±0.26 0.96±0.10 
ใยอาหาร 1.46±0.11 1.55±0.07 
ไขมัน 3.92±0.18 3.75±0.22 
โปรตีน 4.21±0.41 4.05±0.71 
คารโบไฮเดรต 86.39±0.77 86.46±0.95 
พลังงาน 397.68 กิโลแคลอรี 403.79 กิโลแคลอรี 

 
3.  คะแนนการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑครีมเทียม 
ตารางท่ี 8  การทดสอบทางประสาทสัมผัสครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวา 

สูตร 
ปจจัยท่ีทดสอบ 

ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความชอบโดยรวม 
1. สูตรควบคุม 7.87 a ±1.20 7.70 a ±1.90 7.87 a ±1.36 7.50 a ±1.63 7.67 a ±1.27 

2. อบแหงสุญญากาศ 5.57 b ±1.99 5.67 b ±1.65 6.30 b ±0.79 6.57 b ±1.07 6.63 b ±1.03 

3. อบแหงแบบลูกกล้ิงคู
ทรงกระบอก 

4.70 c ±1.78 5.30 b ±1.60 6.13 b ±1.04 6.50 b ±0.86 6.50 b ±1.04 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ที่ระดับ 
ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต จากการทดลอง 3 ซ้ํา 
  

จากการทดสอบทางปร ะสาทสัมผัส  โดย 
Hedonic scale 1-9 โดยดูจากลักษณะปรากฏ, สี, กลิ่น, 
รสชาติ และความชอบโดยรวม ซึ่งมีผูทดสอบ 15 คน 
พบวา ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑครีมเทียมยี่หอ 
Coffee-mate (control) ผสมกับกาแฟยี่หอ Nescafe-
red cup มีคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสดาน

ความชอบรวมสูงที่สุด รองลงมา คือ ผลิตภัณฑครีม
เทียมจากแปงกลวยน้ําวาอบแหงดวย Vacuum drying 
ovens และDouble drum dryer ตามลําดับ โดยสูตรที่ 2 
และ 3 แตกตางจากสูตร control อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  

 
ตารางท่ี 9  การทดสอบทางประสาทสัมผัสครีมเทียมจากแปงกลวยหอม 

 
สูตร 

ปจจัยท่ีทดสอบ 
ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ความชอบโดยรวม 

1. Control 7.7 9a ±1.20 7.84 a ±1.90 7.91 a ±1.36 7.46 a ±1.63 7.92 a ±1.27 

2. Vacuum drying oven 5. 88b ±1.99 5.92 b ±1.65 6.44 b ±0.79 6.87 b ±1.07 6.83 b ±1.03 

3. Double drum dryer 4.90 c ±1.78 5.45 b ±1.60 6.58 b ±1.04 6.69 b ±0.86 6.59 b ±1.04 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 % 
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จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยดูจาก
ลักษณะปรากฏ, ส,ี กลิ่น, รสชาต ิและความชอบโดยรวม 
ซึ่งมีผูทดสอบ 15 คน พบวา ลักษณะปรากฏของ
ผลิตภัณฑครีมเทียมยี่หอ Coffee-mate (control) ซึ่ง
ผสมกับกาแฟยี่หอ  Nescafe-red cup มีคะแนนการ

ทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด รองลงมา คือ 
ผลิตภัณฑครีมเทียมจากแปงกลวยหอมทําแหงดวย 
Vacuum drying ovens และ drum dryer ตามลําดับ 
โดยสูตรที่ 2 และ 3 แตกตางจากสูตร control อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  

 
ตารางท่ี 10 คาความเปนกรด-ดาง และปริมาณของของแข็งที่ละลายไดของครีมเทียมแปงกลวยน้ําวาและครีมเทียม

แปงกลวยหอมเปรียบเทียบครีมเทียม Coffee-mate  

องคประกอบ 
ครีมเทียมยี่หอ  
Coffee-mate 

ครีมเทียมแปงกลวยน้ําวา ครีมเทียมแปงกลวยหอม 

pH 7.14 6.38 7.07 
๐Brix 30 12 14 

 
จากการวัดคาความเปนกรด-ดาง และปริมาณ

ของของแข็งที่ละลายไดของครีมเทียม แปงกลวยน้ําวา
และครีมเทียมแปงกลวยหอม พบวาครีมเทียมยี่หอ 
Coffee-mate มีความเปนกรด-ดางและปริมาณของแข็ง
ที่ละลายไดสูงที่สุด รองลงมาคือครีมเทียมแปงกลวย
หอมและครีมเทียมแปงกลวยน้ําวาตามลําดับ เนื่องจาก

ครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวาและแปงกลวยหอมใช
ปริมาณคารโบไฮเดรต เชนน้ําเช่ือมกลูโคส นอยมาก
เพื่อลดปริมาณความหวานในผลิตภัณฑ ดังนั้นคาความ
เปนกรด ดางจึงต่ํากวาครีมเทียมที่ขายในตลาดเชน 
coffee-mate 

 
ตารางท่ี 11  คาความหนืดของครีมเทียม 

ชนิด ความหนืด (เซนติพอยด) 
1. ครีมเทียมยี่หอ Nestlé Coffee-mate (Control) 16.05b±2.76 
2. ครีมเทียมจากแปงกลวยหอม 36.78a±6.57 
3. ครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวา 36.84a±6.34 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต  

หมายเหตุ :  คาความหนืด วัดดวยเครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว ยี่หอ Perten instrument รุน RVA 4500  
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ภาพท่ี 4  คาความหนืดของครีมเทียมยี่หอ Nestlé Coffee-mate (Control), ครีมเทียมจากแปงกลวยหอมที่ทําแหง
ดวยตูอบความรอนแบบสุญญากาศ (Vacuum drying ovens) และครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวาที่ทําแหง
ดวยเครื่องอบแหงแบบลูกกลิ้งคูทรงกระบอก (Double drum dryer) เมื่อรอนผานตะแกรงขนาด 80 mesh 

 
ตารางท่ี 12  การเปรียบเทียบคาสีของครีมเทียมยี่หอ Coffee-mate ครีมเทียมแปงกลวย 

ครีมเทียม L* a* b* 
ครีมเทียมยี่หอ Cofee-mate  87.12 ± 0.00 10.35 ± 0.01 -25.20 ± 0.01 

ครีมเทียมแปงกลวยน้ําวา 87.07 ± 0.01 11.12 ± 0.04 -26.53 ± 0.07 

ครีมเทียมแปงกลวยหอม 86.17 ± 0.00 16.69 ± 0.02 -36.40 ± 0.04 

* หมายเหตุ :   L* = 100 สวาง  L* = 0 มืด 
  + a* = สีแดง  - a* = สีเขียว 

+ b* = สีเหลือง  - b* = สีน้ําเงิน 
 
4.  อายุการเก็บของครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวา

และแปงกลวยหอม  
ครีมเทียมจากแปงกลวยน้ําวาและแปงกลวยหอม 

สามารถเก็บที่อุณหภูมิหองไดนานไมนอยกวา 4 เดือน 
ตรวจไมพบ Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
yeasts, mold and aerobic bacteria 
 
สรุปผลการวิจัย 

ครีมเทียมที่ไดจากการทําแหงดวยเครื่องอบแหง
แบบลูกกลิ้งจะมีสีเขมกวาครีมเทียมที่ไดจากเครื่อง
อบแหงชนิดสุญญากาศ สวนครีมเทียมสูตรควบคุม 

(coffee mate) มีสีออนกวาครีมเทียมจากแปงกลวย 
การละลายของครีมเทียมจากแปงกลวยในน้ํารอน
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส พบวาละลายไดนอยกวา
ครีมเทียมสูตรควบคุม สูตรที่เหมาะสมในการผลิตครีมเทียม 
ประกอบดวยแปงกลวยรอยละ 3.0 พอลีซอรเบต 60 
รอยละ 0.1 และน้ํามันรําขาวรอยละ 3.0 การอบแหง
ดวยเครื่องอบแหงทั้งสองชนิด ไดครีมเทียมที่มีคุณภาพ
ไมตางกัน การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของ 
ครีมเทียมที่ทําจากแปงกลวยน้ําวาและแปงกลวยหอม
เมื่ออบดวยเครื่องอบแหงสุญญากาศ ประกอบดวย
ความช้ืนรอยละ 3.10 และ 3.23 เถารอยละ 0.92 และ 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ปที่ 19  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน  2559 

 

 64

0.96 โปรตีนรอยละ 4.21 และ 4.05 ไขมันรอยละ 3.92 
และ 3.75 เสนใย 1.46 และ 1.55 คารโบไฮเดรตรอยละ 
86.39 และ 86.46 พลังงาน 397.68 กิโลแคลอรีและ 
403.79 กิโลแคลอรี และครีมเทียมจากเครื่องอบแหง
แบบลูกกลิ้ง ประกอบดวยความช้ืนรอยละ 2.28 และ 
3.05 เถารอยละ 0.87 และ 0.81 โปรตีนรอยละ 4.63 
และ 4.59 ไขมันรอยละ 4.41 และ 4.32 เสนใย 1.37 และ 
1.39 คารโบไฮเดรตรอยละ 86.55 และ 86.04 พลังงาน 
381.90 กิโลแคลอรีและ 403.79 กิโลแคลอรี การทดสอบ 
ทางกายภาพของครีมเทียมจากแปงกลวยน้ํ าวา ,  
แปงกลวยหอมและสูตรเทียบมีคาความเปนกรดดาง  
= 6.38, 7.07 และ 7.14 คาของแข็งที่ละลายน้ําได = 12, 
14 และ 30 ความหนืด = 36.84, 36.78 และ 16.05 
เซนติพอยด สี L = 87.07, 86.17และ 87.12, a=11.12, 
16.69 และ 10.35, และ b= -26.53, -36.40 และ -25.20, 
16.90 จากการตรวจสอบจุลินทรียในครีมเทียม ปรากฏวา 
ตรวจไมพบ Staphylococcus aureus, Escherichia coli 
and aerobic bacteria ครีมเทียมที่ผลิตไดมีอายุการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิหองไดนานไมนอยกวา 4 เดือน  
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