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1. ชุดโครงการวิจัย พัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตมะพร๎าวให๎เพียงพอกับความต๎องการ 
    ภายใต๎แผนบูรณาการ วิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนอุตสาหกรรม 
2. โครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร๎าว 
 กิจกรรม    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคําเพ่ิมจากผลพลอยได๎จากการแปรรูปมะพร๎าว 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) การศึกษาประสิทธิภาพของสารแทนนินที่สกัดได๎จากเปลือกมะพร๎าวในการ
การบ้าบัดคุณภาพน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว 
 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Study on Tannin Extracts from Coconut husk for Wastewater 
Treatment from Coconut processing factory 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง นางปาริชาติ พจนศิลป์  สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน 
 ผู้ร่วมงาน   นางวิไลวรรณ ทวิศศร ี  สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน 
     นายโกเมศ สัตยาวุธ  สังกัด กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง   
             การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
5. บทคัดย่อ 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารแทนนินที่สกัดได๎จากเปลือกมะพร๎าวอํอนน้ามาใช๎บ้าบัดคุณภาพน้้าทิ้งเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมมูลคําและการใช๎ประโยชน์ของเปลือกมะพร๎าวอํอนที่เป็นวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งจาก
จากกระบวนการตัดแตํงมะพร๎าวอํอนเพ่ือสํงออก การทดลองได๎ด้าเนินการทดลองที่สถาบันวิจัยพืชสวน กรม
วิชาการเกษตร ระหวํางเดือนมกราคม 2562 ถึง กันยายน 2562 เริ่มด้าเนินการทดลองโดยท้าการสกัดสารแทน
นินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนแห๎งด๎วยเอทานอลเป็นตัวท้าละลาย มีอัตราสํวนเปลือกมะพร๎าวตํอเอทานอล ในอัตรา 1 
: 6 โดยปริมาตร ท้าการสกัดด๎วยสารละลายเอทานอลความเข๎มข๎น 75 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห๎อง ใช๎เวลาในการ
สกัด 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นท้าการระเหยเอทานอล โดยให๎ความร๎อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง 
จนได๎สารสกัดแทนนินที่ต๎องการ และน้าไปท้าการทดสอบประสิทธิภาพในการบ้าบัดคุณภาพน้้าทิ้งที่มาจากโรงงาน
แปรรูปมะพร๎าวและน้้าทิ้งชุมชน โดยการทดสอบคุณภาพน้้าทิ้งทางกายภาพและทางเคมี เปรียบเทียบกํอนและหลัง
การบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนิน ในอัตราสํวนที่แตกตํางกัน มีวางแผนการทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี ได๎แกํ (1) ไมํ
เติมสารสกัดแทนนิน (วิธีควบคุม) (2) ใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวตํอปริมาณน้้าทิ้งตัวอยําง อัตรา 1  : 
1000 (3) ใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวตํอปริมาณน้้าทิ้งตัวอยําง  อัตรา1 : 100 (4) ใช๎สารสกัดแทน
นินจากเปลือกมะพร๎าวตํอปริมาณน้้าทิ้งตัวอยําง อัตรา 1 : 50 และ (5) ใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวตํอ
ปริมาณน้้าทิ้งตัวอยําง อัตรา 1 : 20 ผลการทดสอบการบ้าบัดน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว พบวํา สารสกัดแทน
นินมีผลตํอการบ้าบัดคุณภาพน้้าได๎แกํ คํา pH และคําความขุํน ซึ่งมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญตั้งแตํ
ระยะเวลาบ้าบัดที่ 4 ชั่วโมง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบ้าบัดที่ 6 ชั่วโมง สีของน้้าใสขึ้น และมีกลิ่นที่ลดลง น้้าทิ้งมี
การตกตะกอน มีคํา pH เทํากับ pH 6.6 – 6.92 คํา pH ที่เพ่ิมสูงขึ้นกวํากํอนบ้าบัดอยํางมีนัยส้าคัญ มีสภาพความ



เป็นกลางมากขึ้น และกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งได๎ดีที่สุด ได๎แกํ  อัตราสํวนระหวํางสารสกัด 
แทนนินตํอน้้าทิ้ง ในอัตราสํวน 1 : 100 คือ มีความขุํนของน้้าต่้าที่สุดเทํากับ 215 NTU ต่้ากวํากรรมวิธีควบคุมที่มี
ความขุํน 273 NTU อยํางมีนัยส้าคัญ คํา DO สูงสุด เทํากับ 3.30 มิลลิกรัมตํอลิตร เปรียบเทียบกับคํา DO กํอน
บ้าบัดที่มีคําเทํากับ 1.42 มิลลิกรัมตํอลิตร คํา BOD ต่้าที่สุดเทํากับ 1,247 มิลลิกรัมตํอลิตร เปรียบเทียบกับคํา 
BOD กํอนบ้าบัดที่มีคําเทํากับ 2,150 มิลลิกรัมตํอลิตร ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพการบ้าบัดคํา BOD หลังจากบ้าบัด
เทํากับ ร๎อยละการบ้าบัด 40 ส้าหรับผลการทดสอบบ้าบัดน้้าทิ้งจากชุมชน ที่ระยะเวลาบ้าบัด 6 ชั่วโมง  พบวํา คํา 
pH ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งได๎ดีที่สุด ได๎แกํ อัตราสํวนระหวํางสารสกัดแทนนิ
นตํอน้้าท้ิง ในอัตราสํวน 1 : 100 คือ มีความขุํนของน้้าต่้าที่สุดเทํากับ 75 NTU ต่้ากวํากรรมวิธีควบคุมที่มีความขุํน
เทํากับ 92 NTU คํา DO สูงสุด เทํากับ 6.05 มิลลิกรัมตํอลิตร เปรียบเทียบกับคํา DO กํอนบ้าบัดที่มีคําเทํากับ 2.80 
มิลลิกรัมตํอลิตร คํา BOD ต่้าที่สุดเทํากับ 57.2 มิลลิกรัมตํอลิตร เปรียบเทีบกับคํา BOD กํอนบ้าบัดที่มีคําเทํากับ 
104 มิลลิกรัมตํอลิตร ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพการบ้าบัดคํา BOD หลังจากบ้าบัดเทํากับ ร๎อยละการบ้าบัด 41  
ค้าส้าคัญ : สารแทนนิน เปลือกมะพร๎าว บ้าบัดน้้าทิ้ง 
 
Abstract 
Study on the efficiency of a tannin extracts from coconut husk for wastewater treatment is an 
alternative way to utilize and value added for the young coconut husk as a by-product from the 
young coconut cutting process. The study was determined at Horticulture Research Institute, 
Department of Agriculture, from January to September, 2019. The tannin extracted solutions 
results from dry coconut husk which it was carried out for 24 hours at room temperature by 
using 75% (v/v) ethanol as an extraction solvent (ratio of the material to ethanol was 1 : 6 g/ml) 
and the filtered solution was boiled for 6 hours at 60 degrees Celsius for removing ethanol. 
Continually, the experiments of efficiency of wastewater treatment were observed in 2 sources 
of wastewater which collected from coconut processing factory and household. The 
experiments arrangement was a completely randomized design (CRD) with 5 treatments as 
follow: (1) without application of tannin extracts (control), (2) application of tannin extracts to 
wastewater at the ratio of 1:1000, (3) application of tannin extracts to wastewater at the ratio of 
1:100, (4) application of tannin extracts to wastewater at the ratio of 1:50, and (5) application of 
tannin extracts to wastewater at the ratio of 1:20. The results of efficiency of tannin extracts in 
wastewater from coconut processing factory showed that the tannin extracts is able to treat pH 
and turbidity of water at 4 hours after treatment which significantly different from without 
application of tannin extracts. Further, the results showed at 6 hours after treatment which the 
application of tannin extracts is causing substance in wastewater to be deposited then the 
wastewater is getting clearly. The application of tannin extracts to wastewater at the ratio of 



1:100 had the high efficiency to be able treat wastewater. This treatment shows (1) the lowest 
of the turbidity of 215 NTU significantly compare with the control treatment (273 NTU) (2) the 
highest of DO of 3.30 mg./l. while the control treatment was 3.30 mg./l (3) the lowest of BOD of 
1,245 mg./l. while the control treatment was 2,150 mg./l. and the efficiency of BOD at after 
treatment were 40 percent. Furthermore, the results of efficiency of tannin extracts at 6 hours 
after treatment in wastewater from household showed that pH has no significant difference. 
The application of tannin extracts to wastewater at the ratio of 1:100 had the high efficiency to 
be able treat wastewater. This treatment shows (1) the lowest of the turbidity of 75 NTU 
compare with the control treatment (92 NTU) (2) the highest of DO of 6.05 mg./l. while the 
control treatment was 2.80 mg./l (3) the lowest of BOD of 57.2 mg./l. while the control 
treatment was 104 mg./l. and the efficiency of BOD at after treatment were 41 percent. 
Keywords: tannins, coconut husk, wastewater treatment 
 
6. ค าน า 
 เปลือกมะพร๎าวอํอนเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีปริมาณมากในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร๎าว 
แม๎วําจะมีการน้าไปใช๎ประโยชน์ในทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด๎านอื่นๆ เชํน วัสดุเพาะกล๎า วัสดุปลูก หรือ บรรจุ
ภัณฑ์อ่ืน เชํน วัสดุกันกระแทก หรือการน้าไปใช๎เป็นพลังงานเชื้อเพลิง เป็นต๎น  อยํางไรก็ตามก็ยังคงมีเปลือก
มะพร๎าวอํอนที่เหลือทิ้งเพ่ือรอก้าจัดเป็นปริมาณมาก ในแตํละปปีระเทศไทยมีการสํงออกผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มาจาก
มะพร๎าวในปริมาณสูง โดยเฉพาะมะพร๎าวอํอนในปี 2560 มีปริมาณการสํงออกมะพร๎าวอํอน จ้านวน 118,461 
ล๎านตัน คิดเป็นมูลคํา 3,011 ล๎านบาท และปี 2561 มีปริมาณการสํงออกเพ่ิมขึ้นเป็น 134,659 ตัน คิดเป็นมูลคํา 
3,548 ล๎านบาท และปริมาณการสํงออกมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)  โดยมี
รายงานวํา การสํงออกมะพร๎าวน้้าหอมสด สํงตลาดตํางประเทศนั้น จะมีเปลือกมะพร๎าวอํอนเหลือทิ้งจ้านวน
ประมาณมากกวํา 10 ตันตํอวัน  
 การสกัดสารแทนนินที่อยูํในเปลือกมะพร๎าวเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช๎ประโยชน์จากเปลือกมะพร๎าวอํอนที่
เป็นผลพลอยได๎จากกระบวนการตัดแตํงมะพร๎าวอํอนเพื่อสํงออก เป็นการเพ่ิมมูลคําของเปลือกมะพร๎าวอํอนซึ่งเป็น
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือให๎มีมูลคํามากขึ้น สารแทนนินมีการใช๎ประโยชน์อยํางแพรํหลาย ด๎วยแทนนินมี
คุณสมบัติชํวยในการตกตะกอนโปรตีนท้าให๎หนังสัตว์ไมํเนําเปื่อย จึงมีการใช๎สารแทนนินในอุตสาหกรรมการฟอก
หนัง และสามารถชํวยยืดอายุในการรักษาผลิตภัณฑ์อีกด๎วย แทนนินใช๎เป็นตัวเรํงการตกตะกอน ในอุตสาหกรรม
ท้าเหล๎าสาเก ท้าให๎เหล๎าใส ท้าให๎มีรสชาติกลมกลํอม ในทางการแพทย์ พบวํา สารแทนนินสามารถใช๎เป็นยารักษา
โรคท๎องเสียได๎ สารแทนนินมีคุณลักษณะเป็นสารต๎านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
บางชนิดได๎ (พีรศักดิ์, 2544) แทนนินในพืชบางชนิดมีงานวิจัยวํา ชํวยต๎านมะเร็ง ต๎านแบคทีเรีย ต๎านอนุมูลอิสระ 
ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด และยังมีการน้าสารแทนนินไปใช๎ประโยชน์ในด๎านตํางๆ เชํน บ้าบัดน้้าเสีย ขจัด
กลิ่นไมํพ่ึงประสงค์ เป็นต๎น  



 น้้าเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมนับเป็นปัญหาหลักประการหนึ่งที่สํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม
เป็นอยํางมาก น้้าเสีย แบํงเป็นกลุํมใหญํๆ คือ 1) น้้าเสียที่เกิดจากน้้าทิ้งจากชุมชนที่เกิดจากกิจกรรมประจ้าวันของ
ประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชมรวมทั้งกิจกรรมทั้งเพ่ือการบริโภค อุปโภค 2) น้้าเสียจากอุตสาหกรรมเป็นน้้าเสียที่
เกิดจากกิจกรรมตํางๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท สํวนใหญํมักเป็นน้้าทิ้งที่มาจากการล๎างจาก
กระบวนการผลิตตํางๆ ในภาคอุตสาหกรรมและปลํอยสูํแหลํงน้้าสาธารณะ และ 3) น้้าเสียจากเกษตรกรรรม เป็น
น้้าเสียที่เกิดจากการชะล๎างสารเคมีทางการเกษตร เชํน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ การชะล๎างการพังทลายของหน๎าดินที่
ท้าการเพาะปลูก น้้าเสียเหลํานี้สามารถแก๎ไขและ/หรือปรับปรุงสภาพให๎ดีขึ้นได๎ด๎วยการบ้าบัดอยํางถูกวิธี
เทคโนโลยีที่ใช๎ในการบ้าบัดน้้าเสียมีอยูํหลากหลายวิธีการ (เกรียงศักดิ์, 2539) ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้ามีหลายด๎านทั้ง
ด๎านกายภาพ ด๎านชีวภาพ และด๎านเคมี โดยดัชนีแตํละตัวจะบํงชี้ถึงคุณภาพน้้าแตํละประเภทและคุณภาพของ
แหลํงน้้าวํามีความเหมาะสมในการน้าไปใช๎ประโยชน์หรือไมํ ส้าหรับดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าด๎านเคมีท่ีนิยมใช๎ในการวัด
คุณภาพน้้าในการบ้าบัดน้้าเสีย ได๎แกํ คํา DO เป็นคําที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูํในน้้าที่ขึ้นกับ
องค์ประกอบตํางๆ ของแหลํงน้้านั้น คํา DO ที่วัดได๎จะบํงบอกถึงความเหมาะสมของแหลํงน้้าในการด้ารงชีพของ
สิ่งมีชีวิตในน้้า ซึ่งชํวงที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า อยูํในชํวง 5 -6 มิลลิกรัมตํอลิตร หากลดลงต่้าลง
อาจมีผลกระทบตํอการด้ารงชีวิตอยูํของสัตว์น้้าได๎ (นิพนธ์,2549) คํา BOD เป็นหนึ่งในคําที่บํงบอกคุณภาพน้้าทิ้ง 
ซึ่งค้านวณได๎จากปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช๎ในการยํอยสลายสารอินทรีย์ในน้้าภายใต๎สภาวะที่มีออกซิเจน 
BOD เป็นคําที่แสดงให๎เห็นเฉพาะสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ในธรรมชาติยํอยสลายได๎เทํานั้น ซึ่งถ๎าน้้าเสียมีคํา BOD ต่้า 
เมื่อถูกทิ้งลงในแหลํงน้้าจะไมํสํงผลกระทบตํอแหลํงน้้าดังกลําว เนื่องจากแบคทีเรียต๎องการออกซิเจนในการยํอย
สลายน๎อย แตํถ๎าน้้าเสีย มีคํา BOD สูง เมื่อถูกทิ้งลงในแหลํงน้้าจะท้าให๎ปริมาณออกซิเจนในแหลํงน้้าลดลงมากจน
ท้าให๎ปลาหรือสิ่งมีชีวิตในแหลํงน้้านั้นไมํสามารถอยูํได๎ (สิทธิชัย,2549) จากข๎อมูลการตรวจโรงงานแปรรูปมะพร๎าว
ในจังหวัดนครปฐม รายงานวํา คํา BOD น้้าเสียของโรงงาน มีคํา BOD กํอนบ้าบัด เทํากับ 3,265 มิลลิกรัมตํอลิตร 
และเม่ือผํานการบ้าบัดแบบมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมพบวํามีคํา BOD หลังการบ้าบัด เทํากับ 2.4 มิลลิกรัมตํอ
ลิตร (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561) ซึ่งกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียสํวนใหญํต๎องมีคําใช๎จํายในการด้าเนินการ
คํอนข๎างสูง การบ้าบัดน้้าเสียโดยใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ชํวยประหยัด
คําใช๎จํายในการบ้าบัดน้้าเสียกํอนที่จะปลํอยทิ้งลงสูํแหลํงน้้าธรรมชาติ ท้าให๎ไมํต๎องสร๎างระบบบ้าบัดที่มีขนาดใหญํ
ที่มีการลงทุนคํอนข๎างสูง ปัจจุบันในเขตเมืองใหญํมีการสร๎างที่อยูํอาศัยเพ่ิมขึ้นตามจ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอยําง
รวดเร็ว จึงมีน้้าทิ้งจากการช้าระล๎างมากขึ้นไปด๎วย  
 ดังนั้นการศึกษาหาประสิทธิภาพในการน้าสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนมาใช๎ประโยชน์ในการ
บ้าบัดน้้าเสีย เพ่ือแก๎ไขปัญหาเรื่องน้้าเสียหรือน้้าทิ้งจากชุมชน และหากพบวําประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนิน
สามารถบ้าบัดน้้าทิ้งได๎ดี จะเป็นแนวทางสํงเสริมและน้าไปพัฒนาขยายผลการใช๎ประโยชน์ ซึ่งจะเพ่ิมและสร๎าง
มูลคําเปลือกมะพร๎าวโดยเปลี่ยนจากวัสดุเหลือทิ้งให๎เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน้าไปใช๎ประโยชน์ได๎หลากหลายขึ้น 
 
7. วิธีด าเนินการ 
 - อุปกรณ์ 



  1. เปลือกมะพร๎าวอํอน (ผลมะพร๎าวอายุประมาณ 7 เดือน) 
  2. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต้าแหนํง 
  3. เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง (Centrifuge) 
  4. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง UV-VIS-Spectrophotometer (รุํน UV2-100) 
  5. เครื่องสกัดแยกสาร 
  6. เครื่องระเหยแห๎งแบบสุญญากาศ 
  7. เครื่องวัดคําพีเอช ยี่ห๎อ pH-A Tech รุํน Cyber Scan 500 pH 
  8. เครื่องวัดคําความขุํน ยี่ห๎อ HACH รุํน 2100 P 
  9. ตู๎อบ (Hot air oven) 
  10. เครื่องปั่น (blender)  
  11. ชุดเครื่องแก๎วและอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็น เชํน ขวดเก็บสารสกัดสีชา ถ๎วยตวงปริมาตร ขวดแก๎ว 
  12. น้้ากลั่น 
  13. อุปกรณ์เตรียมตัวอยําง เชํน มีด 
  14. สารเคมี (Commercial grade) 
   - เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 
   - กรดแทนนิก (Tannic Acid) 
   - สารละลาย 10.0% Folin-ciocalteu phenol reagent  
   - สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 7.5 % (7.5 % Sodium carbonate) 
   - น้้ากลั่น 

 - แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 5 กรรมวิธี 
กรรมวิธีละ 4 ซ้้า ดังนี้  
 กรรมวิธี 1 วิธีควบคุม (เติมน้้าเปลํา) 
 กรรมวิธี 2 ใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวตํอปริมาณน้้าทิ้งตัวอยําง อัตรา 1 : 1000 
 กรรมวิธี 3 ใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวตํอปริมาณน้้าทิ้งตัวอยําง อัตรา 1 : 100 
 กรรมวิธี 4 ใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวตํอปริมาณน้้าทิ้งตัวอยําง อัตรา 1 : 50 
 กรรมวิธี 5 ใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวตํอปริมาณน้้าทิ้งตัวอยําง อัตรา 1 : 20 

 - วิธีการด าเนินการ  
 1. การเตรียมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน  
  1.1 การเตรียมตัวอยํางเพ่ือสกัดสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน 
   น้าเปลือกมะพร๎าวอํอน (ผลมะพร๎าวอายุประมาณ 7 เดือน) ท้าแยกเปลือกสํวนนอกที่มีสีเขียว 
(external husk) โดยปาดจากด๎านนอกผลเข๎ามาประมาณ 1 เซนติเมตร และเปลือกสํวนในที่มีสีขาว (internal 
husk) จากนั้นน้ามาล๎างท้าความสะอาดด๎วยน้้าเปลํา ผึ่งให๎แห๎ง ท้าการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 1 -2 เซนติเมตร 



หลังจากนั้นท้าให๎แห๎งโดยการอบในตู๎อบลมร๎อน อุณหภูมิ ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 5 วัน 
ตัวอยํางมะพร๎าว มีความชื้นน๎อยกวํา 6 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน้ามาปั่นให๎ละเอียดโดยเครื่องปั่น  
  1.2 การสกัดสารแทนนินจากตัวอยํางเปลือกมะพร๎าวอํอนแห๎ง 
   ท้าการสกัดสารแทนนินจากตัวอยํางเปลือกมะพร๎าวแห๎งทั้งเปลือกสํวนนอกและเปลือกสํวนใน โดย
น้าตัวอยํางเปลือกมะพร๎าวที่บดแล๎วมาเติมสารละลายผสมระหวําง น้้ากลั่นและเอทานอลแอลกอฮอล์เข๎มข๎นร๎อย
ละ 75 โดยใช๎อัตราสํวนของเปลือกมะพร๎าวแห๎งและสารละลายในอัตราสํวน 1 : 6 จากนั้นปั่นโดยใช๎เครื่องปั่น
ความเร็วสูงเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห๎อง และน้ามากรองโดยใช๎เครื่องกรองปั๊มสุญญากาศ ให๎ได๎เฉพาะ
สํวนของสารละลาย และท้าการระเหยเอทานอลโดยให๎ความร๎อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง น้า
ตัวอยํางไปปั่นเหวี่ยงเพ่ือก้าจัดตะกอนด๎วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 4000 rpm เป็นระยะเวลา 15 นาที เก็บ
ตัวอยํางสารสกัดจากเปลือกมะพร๎าวอํอนในขวดสีชา ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
 2. การทดสอบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้ง 
  2.1 . เก็บตัวอยํางน้้าทิ้งท่ีใช๎ในการท้าการวิเคราะห์ เป็นน้้าทิ้งที่ได๎มาจากน้้าทิง้จาก 2 สถานที่ ได๎แกํ  
   (1) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
   (2) น้้าทิ้งจากคูน้้าบริเวณหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
  2.2 ท้าการทดสอบศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนที่
เตรียมไว๎ ใสํในบีกเกอร์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ตํอซ้้า เติมสารโดยใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนใน
อัตราสํวนที่ก้าหนดไว๎ตามกรรมวิธี หลังจากนั้นท้าการบันทึกข๎อมูลที่ระยะเวลาบ้าบัดน้้าเสียที่ 1, 2, 4, และ 6 
ชั่วโมง 
  2.3 ตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งกํอนและหลังการบ้าบัดตามวิธีการด้าเนิน โดยตรวจวัดทางด๎านกายภาพและ
ทางด๎านเคม ี
   (1) ด๎านกายภาพ 
   - สีและกลิ่น ตรวจวิเคราะห์โดยการใช๎ประสาทสัมผัสการมองเห็น (ตา) และการดมกลิ่น (จมูก) 
   - ความขุํน (Turbidity) ตรวจวิเคราะห์ด๎วยเครื่องวัดความขํุน 
   (2) ด๎านเคม ี
   - คําความเป็นกรด-ดําง (pH)  
   - คําปริมาณก๏าซออกซิเจนละลายในน้้า (Dissolved oxygen, DO)  
   - คําความต๎องการปริมาณก๏าซออกซิเจนทางชีวภาพของแหลํงน้้า (Biochemical oxygen 
demand, BOD) ส้าหรับการวิเคราะห์คําปริมาณก๏าซออกซิเจนละลายในน้้า (DO) และคําความต๎องการปริมาณ
ก๏าซออกซิเจนในแหลํงน้้ า (BOD) กํอนและหลังการบ้าบัดที่ห๎องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 - การบันทึกข้อมูล 
  1. สีและกลิ่นน้้าทิ้งกํอนและหลังการบ้าบัด 
  2. คําความเป็นกรด-ดําง (pH) ของน้้าทิ้งกํอนและหลังการบ้าบัด  



  3. คําความขํุนของน้้าทิ้งกํอนและหลังการบ้าบัด  
  4. คําปรมิาณก๏าซออกซิเจนละลายในน้้า (DO) กํอนและหลังการบ้าบัด 
  5. คําความต๎องการปริมาณก๏าซออกซิเจนทางชีวภาพของแหลํงน้้า (BOD) กํอนและหลังการบ้าบัด 

 - ระยะเวลาด าเนินงาน 
  เริ่มต๎น ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562 
 - สถานที่ด าเนินการ 
  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน  
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
 ลักษณะทั่วไปของสถานที่เก็บน้้าตัวอยํางทั้ง 2 สถานที่ ได๎แกํ น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว มีลักษณะเป็น
น้้าเสีย สีขาวขุํน ผิวน้้าพบฟองอากาศขนาดเล็กจ้านวนมาก มีฝ้าขาวลอยอยูํบริเวณผิวน้้า น้้ามีกลิ่ นเหม็นบูด
ลักษณะคล๎ายเกิดจากการหมัก เมื่อเปิดภาชนะบรรจุออกมาพบวํามีปริมาณก๏าซภายในคํอนข๎างมาก  สํวนน้้าทิ้งที่
เก็บตัวอยํางจากคูน้้าบริเวณด๎านหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน มีลักษณะเป็นคูดิน ขอบล๎อมรอบด๎วยก้าแพงปูน มีเศษ
ใบไม๎ลอยเต็มผิวน้้าและมีขยะท่ีถูกทิ้งลอยอยูํบนผิวน้้า เป็นที่โปรํง โลํงแจ๎ง แสงแดดสํองถึงเต็มที่ มีบางสํวนที่ถูกเงา
ของต๎นไม๎ใหญํบดบังแสงเป็นชํวงเวลา น้้ามีกลิ่นเหม็นเนําเล็กน๎อย มีสีเขียวเข๎ม ลักษณะผิวน้้าใส สามารถมองลึกลง
ไปจากผิวน้้าได๎ พบสัตว์น้้าอาศัยอยูํ  
 กลิ่นและสีของน้้า  
 ผลการทดลองของน้้าทิ้งที่เก็บตัวอยํางมาจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว อ.สวี จ.ชุมพร หลังการบ้าบัดด๎วยจาก
สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน พบวํา น้้าตัวอยํางเกิดการตกตะกอนตั้งแตํระยะเวลาการบ้าบัดที่ 1 
ชั่วโมง ซ่ึงสังเกตเห็นได๎อยํางชัดเจนในกรรมวิธีที่มีอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินจากตํอน้้าทิ้งตัวอยํางในอัตราสํวน 
1:100, 1:50 และ 1:20 (ภาพท่ี 1) และกลิ่นของน้้าเสียมีกลิ่นลดลงเมื่อระยะเวลาบ้าบัดที่ 6 ชั่วโมง  
 ผลการทดลองของน้้าทิ้งจากคูน้้าบริเวณด๎านหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวนนั้นสังเกตการเปลี่ยนของการตกตะกอน
คํอนข๎างยาก เนื่องจากสารสกัดแทนนินที่ได๎จากเปลือกมะพร๎าวอํอนจะมีลักษณะสีน้้าตาลเข๎ม เมื่อเติมสารสกัด
แทนนินลงไปในตัวอยํางจึงท้าให๎น้้าทิ้งตัวอยํางมีการเปลี่ยนสีตามอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินด๎วย (ภาพที่ 2) 
ส้าหรับการสังเกตการตกตะกอนในตัวอยํางน้้าทิ้งที่มาจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าวได๎สังเกตได๎งํายและชัดเจนกวําน้้า
ทิ้งจากคูน้้าบริเวณด๎านหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน  
 
  



 

 
ภาพที่ 1 น้้าเสียที่เก็บตัวอยํางมาจากน้้าเสียจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว อ.สวี จ.ชุมพร กํอนบ้าบัด (ภาพ ก) และ
หลังการบ้าบัด (ภาพ ข)ด๎วยจากสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน 

 
ภาพที่ 2 น้้าเสียที่เก็บตัวอยํางมาจากน้้าเสียจากคูน้้าบริเวณด๎านหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กํอน
บ้าบัด (ภาพ ก) และหลังการบ้าบัด (ภาพ ข)ด๎วยจากสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน 
 
 คําความเป็นกรด-ดําง (pH) 
 จากผลการทดลองการบ้าบัดคุณภาพน้้าทิ้งด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนของตัวอยํางน้้าทิ้ง
จากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว พบวํา pH ของน้้าทิ้งในทุกกรรมวิธีกํอนการบ้าบัดมีคํา pH 4.7-4.95 อยูํในสภาวะเป็น
กรด สํวน pH ของน้้าทิ้งหลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินมีคําเพ่ิมสูงขึ้นตามระยะเวลาการบ้าบัดในทุกกรรมวิธี 
ซึ่งที่ระยะเวลาการบ้าบัด 6 ชั่วโมง พบวํา ในทุกกรรมวิธีที่มีการบ้าบัดด๎วยสารแทนนินมีคําเฉลี่ย pH ที่มากกวํา
กรรมวิธีควบคุมที่มีความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญ โดยกรรมวิธีที่มีอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินตํอน้้าตัวอยํางที่
อัตรา1:50 จะมีคํา pH สูงที่สุด ที่ pH 6.92 (ภาพที่ 3, ตารางที่ 1) 
 สํวนผลการวิเคราะห์คํา pH ของตัวอยํางน้้าทิ้งจากคูน้้าบริเวณด๎านหน๎าของสถาบันวิจัยพืชสวน พบวํา คํา 
pH ของน้้าทิ้ง อยูํในชํวง pH 6-8.5 ซึ่งอยูํในชํวงสภาวะที่เป็นกรดเล็กน๎อยจนถึงสภาวะดําง (ภาพที่ 4) โดยคําเฉลี่ย

ก ข 

ก ข 



ของน้้าทิ้งทั้งกํอนและหลังบ้าบัดโดยการเติมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนไมํมีความแตกตํางกันทาง
สถิติอยํางมีนัยส้าคัญในทุกชํวงระยะเวลาบ้าบัด (ตารางท่ี 2) 
 
  



 

 
ภาพที่ 3 คํา pH ของน้้าทิ้งที่เก็บตัวอยํางจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว อ.สวี จ. ชุมพร ภายหลังการบ้าบัดด๎วยสาร
สกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยําง 
และระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 
 
 

 
ภาพที่ 4 คํา pH ของน้้าทิ้งท่ีเก็บตัวอยํางจากคูน้้า บริเวณด๎านหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน ภายหลังการบ้าบัดด๎วยสาร
สกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยําง 
และระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 
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ตารางที่ 1  การเปลี่ยนแปลงคํา pH ของน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว อ. สวี จ.ชุมพร ภายหลังการบ้าบัด
ด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินตํอน้้าทิ้งตัวอยําง และระยะเวลา 
ที่แตกตํางกัน 

อัตราสํวน เวลา (ชั่วโมง) 

0 1 2 4 6 

วิธีควบคุม 4.87 a 4.81 a 5.19 a 4.61 a 4.63 b 

1 : 1000 4.95 a 5.62 a 5.70 a 5.95 a 6.75 a 

1 : 100 4.85 a 5.39 a 5.51 a 6.25 b 6.78 a 

1 : 50 4.77 a 5.60 a 5.69 a 6.28 b 6.92 a 

1 : 20 4.85 a 5.76 a 5.92 a 6.60 b 6.60 a 

F-test ns ns ns * * 

%CV 1.3. 14.2 15.5 6.5 6.3 

หมายเหตุ  คําเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
โดยวิธี DMRT 
 
ตารางที่ 2  การเปลี่ยนแปลงคําพีเอชของน้้าทิ้งจากคูน้้าบริเวณหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
ภายหลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัดแทนตํอน้้าทิ้ง และ
ระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 

อัตราสํวน เวลา (ชั่วโมง) 

0 1 2 4 6 

วิธีควบคุม 8.05 a 7.01 a 7.20 a 7.09 a 6.47 a 

1 : 1000 8.27 a 6.86 a 6.49 a 7.22 a 6.30 a 

1 : 100 7.80 a 7.05 a 6.47 a 6.57 a 6.13 a 

1 : 50 8.10 a 6.74 a 6.86 a 6.64 a 6.62 a 

1 : 20 8.30 a 7.56 a 6.79 a 6.83 a 6.09 a 



F-test 
%CV 

ns 
7.5 

ns 
14.6 

ns 
13.6 

ns 
9.4 

ns 
18 

หมายเหตุ  คําเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
โดยวิธี DMRT  



 คําความขํุน (Turbidity) 
 ผลการทดลองในการบ้าบัดคําความขุํนของน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว พบวํา ในทุกกรรมวิธีกํอนการ
บ้าบัดมีคําเทํากับ 299 – 316 NTU และเมื่อได๎รับการเติมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน คําความขุํนที่
ระยะเวลาบ้าบัด 1 ชั่วโมงนั้นมีคําความขุํนที่เพ่ิมสูงขึ้น และมีคําที่ลดต่้าลงที่ระยะเวลาการบ้าบัดที่ 2 ถึง 6 ชั่วโมง 
(ภาพที่ 5) เมื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของคําความขุํนของน้้าทิ้ง พบวํา ในกรรมวิธีที่มีการบ้าบัดน้้าทิ้งด๎วยสารแทน
นิน ที่ระยะเวลาบ้าบัด 4 ชั่วโมง มีคําความขุํนอยูํระหวําง 215 – 269 NTU ซึ่งมีคําต่้ากวํากรรมวิธีที่ไมํได๎รับการ
บ้าบัดด๎วยสารแทนนินอยํางมีความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญ (ตารางที่ 3) ซึ่งกรรมวิธีที่มีอัตราสํวนสารสกัดแทนนิ
นตํอน้้าท้ิง อัตรา 1:100 จะมีประสิทธิภาพการบ้าบัดความขุํนท่ีดีที่สุดโดยมีร๎อยละการบ้าบัดเทํากับ 31.0 
 สํวนผลการทดลองการบ้าบัดคําความขุํนของน้้าทิ้งจากคูน้้าบริเวณด๎านหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน พบวํา ในทุก
กรรมวิธีกํอนการบ้าบัดมีคําเทํากับ 126 – 132 NTU เมื่อได๎รับการเติมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน 
คําความขํุนมีคําน๎อยลง โดยมีแนวโน๎มลดต่้าลงที่ระยะเวลาการบ้าบัดที่ 2 ถึง 6 ชั่วโมง (ภาพที่ 6) เมื่อเปรียบเทียบ
คําเฉลี่ยของคําความขุํนของน้้าทิ้ง พบวํา ในกรรมวิธีที่มีการบ้าบัดน้้าทิ้งด๎วยสารแทนนิน ที่ระยะเวลาบ้าบัด 2 
ชั่วโมง มีคําความขุํนอยูํระหวําง 75 – 152 NTU ซึ่งมีคําต่้ากวํากรรมวิธีที่ไมํได๎รับการบ้าบัดด๎วยสารแทนนินอยํางมี
ความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญ (ตารางที่ 4) ซึ่งกรรมวิธีที่มีอัตราสํวนสารสกัดแทนนินตํอน้้าทิ้ง อัตรา 1 :100 จะมี
ประสิทธิภาพการบ้าบัดความขุํนท่ีดีที่สุดโดยมีร๎อยละการบ้าบัดเทํากับ 42.8 
 

 
ภาพที่ 5 คําความขุํนของน้้าทิ้งที่เก็บตัวอยํางจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว อ.สวี จ . ชุมพร ภายหลังการบ้าบัดด๎วย
สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยําง 
และระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 
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ภาพที่ 6 คําความขํุนของน้้าทิ้งท่ีเก็บตัวอยํางจากคูน้้า บริเวณด๎านหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน ภายหลังการบ้าบัดด๎วย
สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยําง 
และระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 3  การเปลี่ยนแปลงคําความขุํนของน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว จ.ชุมพร ภายหลังการบ้าบัด
ด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้า
ตัวอยําง และระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 

อัตราสํวน เวลา (ชั่วโมง) 

0 1 2 4 6 

วิธีควบคุม 304.7 a 307.7 a 297.9 a 282.8 a 272.5 a 

1 : 1000 299.7 a 329.0 a 284.0 a 243.0 c 226.9 bc 

1 : 100 311.5 a 319.5 a 288.0 a 246.0 bc 214.9 c 

1 : 50 305.9 a 325.8 a 293.5 a 268.8 ab 238.3 bc 

1 : 20 315.7 a 331.9 a 286.3 a 253.8 bc 246.8 ab 

F-test ns ns ns * * 

%CV 7.9 5.6 6.0 5.9 7.2 
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หมายเหตุ  คําเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
โดยวิธี DMRT 
  



ตารางที่ 4  การเปลี่ยนแปลงคําความขุํนของน้้าทิ้งจากคูน้้าบริเวณหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

ภายหลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินจากเปลือก

มะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยําง และระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 

อัตราสํวน เวลา (ชั่วโมง) 

0 1 2 4 6 

วิธีควบคุม 129.0 a 123.9 a 126.7 c 100.8 a 91.9 ab 

1 : 1000 125.5 a 126.4 a 132.1 bc 99.3 a 80.3 b 

1 : 100 131.8 a 136.1 a 143.3 ab 121.2 b 75.3 b 

1 : 50 126.3 a 153.8 a 146.7 ab 108.2 a 104.4 a 

1 : 20 128.5 a 144.0 a 151.7 a 126.9 b 101.9 a 

F-test ns ns * * * 

%CV 4.9 16.9 7.5 15.4 12.8 

หมายเหตุ  คําเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไมํมีความแตกตํางทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
โดยวิธี DMRT 
 
 คําปริมาณก๏าซออกซิเจนละลายในน้้า (Dissolved oxygen, DO) 
 ผลการทดลองหลังการบ้าบัดน้้าทิ้งโดยใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน พบวํา คํา DO ของน้้าทิ้งที่
เก็บตัวอยํางมาจาก 2 สถานที่ มีคํา DO หลังการบ้าบัดมีคําเพ่ิมขึ้นมากกวํากํอนบ้าบัด โดยจากการวิเคราะห์คํา 
DO ของน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว มีคํา DO กํอนบ้าบัดเทํากับ 1.42 มิลลิกรัมตํอลิตรและหลังการบ้าบัด มี
คํา DO อยูํระหวําง 2.82 – 3.30 มิลลิกรัมตํอลิตร โดยกรรมวิธีที่มีอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินตํอน้้าทิ้งตัวอยําง 
อัตรา 1:100 มีคํา DO มากที่สุด เทํากับ 3.30 มิลลิกรัมตํอลิตร (ตารางที่ 5) สํวนคํา DO ของน้้าทิ้งที่มาจากคูน้้า
บริเวณด๎านหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน มีคํา DO กํอนบ้าบัด เทํากับ 2.8 มิลลิกรัมตํอลิตร และหลังการบ้าบัด มีคํา 
DO อยูํระหวําง 5.27 – 6.05 มิลลิกรัมตํอลิตร โดยกรรมวิธีที่มีอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินตํอน้้าทิ้งตัวอยําง 
อัตรา 1:100 มีคํา DO มากที่สุด เทํากับ 6.05 มิลลิกรัมตํอลิตร (ตารางท่ี 6)  
 คําความต๎องการปริมาณก๏าซออกซิเจนทางชีวภาพของแหลํงน้้า (Biochemical oxygen demand, BOD) 
 ผลการทดลองหลังการบ้าบัดน้้าทิ้งโดยใช๎สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน พบวํา คํา BOD ของน้้าทิ้ง
ที่เก็บตัวอยํางมาจาก 2 สถานที่ มีคํา BOD หลังการบ้าบัดมีคําลดลงน๎อยกวํากํอนบ้าบัด โดยจากการวิเคราะห์น้้า
ทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าวมีคํา BOD กํอนบ้าบัดเทํากับ 2,150 มิลลิกรัมตํอลิตร และหลังการบ้าบัด มีคํา BOD 



อยูํระหวําง 1,247 – 1,785 มิลลิกรัมตํอลิตร โดยกรรมวิธีที่มีอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินตํอน้้าทิ้งตัวอยําง 
อัตรา 1:100 มีคํา BOD น๎อยที่สุด เทํากับ 1,247 มิลลิกรัมตํอลิตร (ตารางที่ 7) คิดเป็นประสิทธิภาพการบ้าบัดคํา 
BOD หลังจากบ้าบัดที่ดีที่สุด เทํากับร๎อยละการบ้าบัด 40 สํวนคํา BOD ของน้้าทิ้งที่มาจากคูน้้าบริเวณด๎านหน๎า
สถาบันวิจัยพืชสวน คํา BOD หลังการบ้าบัด มีคําอยูํระหวําง 57.2 – 86.3 มิลลิกรัมตํอลิตร โดยกรรมวิธีที่มี
อัตราสํวนของสารสกัดแทนนิน อัตรา 1:100 มีคํา BOD น๎อยที่สุด เทํากับ 57.2 มิลลิกรัมตํอลิตร (ตารางที่ 8) เมื่อ
คิดเป็นประสิทธิภาพการบ้าบัดคํา BOD หลังจากบ้าบัดที่ดีท่ีสุดเทํากับร๎อยละการบ้าบัด 41.3  
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนในการบ้าบัดน้้าทิ้งจากโรงงานแปร
รูปมะพร๎าวและน้้าทิ้งจากชุมชน โดยการทดสอบคุณภาพน้้าทิ้งทางกายภาพและทางเคมี เปรียบเทียบกํอนและ
หลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนิน ในอัตราสํวนที่แตกตํางกัน พบวํา ผลการทดลองที่ได๎จากดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้า
ทิ้งมีการสอดคล๎องกัน โดยเมื่อพิจารณาโครงสร๎างโมเลกุลของสารสกัดแทนนิน (ฤทัยรัตน์,2551) ที่เป็นสารที่มีขั้ว
และมีหมูํไฮดรอกซิล (OH) ประกอบอยูํเป็นจ้านวนมาก เมื่อเติมลงไปในสารละลาย จึงเกิดการแตกตัวซึ่งจะท้าให๎
ได๎ไอออนไฮโดรเจนอิสระจ้านวนเพ่ิมขึ้น จึงมีคุณสมบัติของการมีสภาพความเป็นกรดอํอน เมื่อใสํไปในน้้าทิ้ง สาร
แทนนินมีการแตกตัว ท้าให๎มีอนุภาคอิสระของไฮโดรเจนไอออนที่เพ่ิมสูงขึ้นในน้้าและเมื่อระยะเวลาผํานไป จึงเกิด
การรวมตัวกับไอออนอิสระของสารแขวนลอยอ่ืนในน้้าทิ้ง เกิดเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญํขึ้น จึงเกิดการตกตะกอน
ลงสูํด๎านลํางตามแรงโน๎มถํวงของโลก ท้าให๎สภาพความเป็นกรดลดลง คํา pH จึงเพ่ิมขึ้น มีการตกตะกอนมากขึ้น 
ซึ่งสํงผลให๎สารสกัดแทนนินมีผลท้าให๎ความขุํนของน้้าทิ้งลดลง ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาสารสกัดจากใบผสม
เมล็ดมะรุมและสารสกัดเมล็ดมะรุมซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชรํวมกับการใช๎สารส๎มและปูนขาวสามารถท้าเป็นสาร
สร๎างตะกอนในการก้าจัดความขุํนในน้้าทิ้งจากโรงงานผักกาดดองได๎ดี (ยศวดี, 2556, รุํงทิวา, 2556) จากคําความ
ขุํนที่ลดลง สํงผลให๎หลังการบ้าบัดคุณภาพน้้าทิ้ง มีคํา DO เพ่ิมขึ้น และคํา BOD ที่ลดลงในทุกกรรมวิธีที่มีการ
บ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินด๎วย ซึ่งสามารถอธิบายได๎วําสารสกัดแทนนินมีผลท้าให๎ความขุํนของน้้าทิ้งลดลง น้้าทิ้ง
มีการตกตะกอนมากขึ้น ท้าให๎แสงแดดสามารถสํองลงไปถึงในน้้า ได๎ดีขึ้น การถํายเทแลกเปลี่ยนก๏าซออกซิเจน 
ระหวํางผิวน้้าและอากาศสามารถเกิดขึ้นได๎ดี สํงผลให๎ปริมาณการละลายตัวของก๏าซออกซิเจนในน้้าทิ้งจึงเพ่ิมมาก
ขึ้นตามไปด๎วย อีกทั้งเมื่อแสงแดดสามารถสํองถึงในน้้าท้าให๎มีการสังเคราะห์แสงจากพืชภายใต๎น้้า ก๏าซออกซิเจน
เพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังมีการละลายตัวของก๏าซออกซิเจนในน้้าดีขึ้น ท้าให๎สิ่งมีชีวิตในน้้ามีก๏าซออกซิเจนเพ่ิมขึ้นตามความ
ต๎องการจึงมีผลท้าให๎คํา BOD มีคําต่้าลง สอดคล๎องกับ ถทัยรัตน์ (2551) รายงานผลการศึกษาสารสกัดแทน
นินจากใบมันส้าปะหลังมีประสิทธิภาพในการการบ้าบัดน้้าเสียในเรื่องความขุํน คําการน้าไฟฟ้า คํา DO และคํา 
BOD อยํางมีประสิทธิภาพดี  
 ซึ่งแม๎วําการศึกษาในครั้งนี้คําดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าทิ้งที่ได๎หลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือก
มะพร๎าวอํอน คําที่ได๎ยังต่้ากวําเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งจากครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม (2539) อยํางไรก็ตามผลของประสิทธิภาพการบ้าบัดคํา BOD 
หลังจากบ้าบัด ที่ดีที่สุดเทํากับร๎อยละการบ้าบัด 40  ซึ่งยังอยูํในเกณฑ์ของระบบบ้าบัดในขั้นตอนของระบบบ้าบัด
ขั้นต๎น (primary treatment) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต๎องการแยกอนุภาพของสารที่ไมํสามารถละลายน้้าได๎หรือตะกอน
แขวนลอยออกจากน้้าเสีย โดยการก้าจัดสารอินทรีย์บางสํวนออกจากน้้าเสียด๎วยการดักด๎วยตะแกรง การท้าให๎



ตกตะกอนเป็นต๎น โดยน้้าเสียที่ผํานระบบบ้าบัดขั้นต๎นมีเกณฑ์ในสํวนของคํา BOD วํา หลังจากบ้าบัดคํา BOD 
ลดลงร๎อยละ 25-40 (พิมล และชัยวัฒน์, 2539) 
 
 
  



 
ตารางที่ 5  การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๏าซออกซิเจนที่ละลายในน้้า (DO) ของน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว 

จ.ชุมพร ภายหลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัดแทนนินจาก

เปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยําง และระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 

อัตราสํวน เวลา (ชั่วโมง) 

0 1 6 

วิธีควบคุม 1.42 - - 

1 : 1000 1.42 2.20 3.05 

1 : 100 1.42 2.35 3.30 

1 : 50 1.42 2.10 2.95 

1 : 20 1.42 1.95 2.82 

 

ตารางที่ 6  การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๏าซออกซิเจนที่ละลายในน้้า (DO) ของน้้าทิ้งจากคูน้้าบริเวณด๎านหน๎า
สถาบันวิจัยพืชสวน ภายหลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัด
แทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยําง และระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 

อัตราสํวน เวลา (ชั่วโมง) 

0 1 6 

วิธีควบคุม 2.80 - - 

1 : 1000 2.80 3.42 5.52 

1 : 100 2.80 3.45 6.05 

1 : 50 2.80 3.30 5.80 

1 : 20 2.80 3.27 5.27 

 

 



  



ตารางที่ 7  การเปลี่ยนแปลงคําความต๎องการก๏าซออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ของน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูป

มะพร๎าว จ.ชุมพร ภายหลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัดแทน

นินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยําง และระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 

อัตราสํวน เวลา (ชั่วโมง) 

0 1 6 

วิธีควบคุม 2150 - - 

1 : 1000 2150 1935 1320 

1 : 100 2150 1828 1247 

1 : 50 2150 1742 1630 

1 : 20 2150 1806 1785 

 

ตารางที่ 8  การเปลี่ยนแปลงคําความต๎องการก๏าซออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ของน้้าทิ้งจากคูน้้าบริเวณ
ด๎านหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน ภายหลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของ
สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยําง และระยะเวลา ที่แตกตํางกัน 

อัตราสํวน เวลา (ชั่วโมง) 

0 1 6 

วิธีควบคุม 104 - - 

1 : 1000 104 91.5 79.0 

1 : 100 104 76.9 57.2 

1 : 50 104 88.4 73.8 

1 : 20 104 87.4 86.3 

 
 
  



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนในการบ้าบัดน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูป
มะพร๎าว โดยการทดสอบคุณภาพน้้าทิ้งทางกายภาพและทางเคมี เปรียบเทียบกํอนและหลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัด
แทนนิน ในอัตราสํวนที่แตกตํางกัน โดยที่ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าหลังการบ้าบัดที่ระยะบ้าบัด 6 ชั่วโมง ผลการทดลอง
ด๎านกายภาพ พบวํา สีของน้้าใสขึ้น และมีกลิ่นที่ลดลง น้้าทิ้งตัวอยํางมีการตกตะกอน มีคําความขุํน อยูํระหวําง 
215 – 269 NTU ซึ่งมีคําต่้ากวํากรรมวิธีที่ไมํได๎รับการบ้าบัดด๎วยสารแทนนินอยํางมีความแตกตํางอยํางมีนัยส้าคัญ 
สํวนทางด๎านเคมี พบวํา pH ของน้้าทิ้งในทุกกรรมวิธี มีคํา pH 6.6 – 6.92 มีคํา pH ที่เพ่ิมสูงขึ้นกวํากํอนบ้าบัด มี
สภาพความเป็นกลาง มีคํา DO อยูํระหวําง 2.82 – 3.30 มิลลิกรัมตํอลิตร มีคํา BOD อยูํระหวําง 1,247 – 1,785 
มิลลิกรัมตํอลิตร คิดเป็นประสิทธิภาพการบ้าบัดคํา BOD หลังจากบ้าบัด ที่ดีที่สุด เทํากับร๎อยละการบ้าบัด 40 
และเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งแล๎ว พบวํา อัตราสํวนระหวํางสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าว
อํอนตํอน้้าทิ้งตัวอยําง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าทิ้งได๎ดีที่สุด คือ อัตราสํวนสารสกัดแทนนินตํอ
น้้าทิ้ง เทํากับ 1 ตํอ 100 
 - ข้อเสนอแนะ 
 ศึกษาความเป็นไปได๎ในการตํอยอดการใช๎ประโยชน์ให๎สามารถใช๎ในระดับอุตสาหกรรมได ๎
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. สามารถถํายทอดวิธีการสกัด สารแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน  ให๎ผู๎ประกอบการหรือผู๎สนใจ น้าไป
พัฒนาตํอได๎ ซึ่งระดับการผลิตสามารถท้าได๎ในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน หรือระดับชุมชน  
 2. สามารถน้าแนวทางงานวิจัยไปตํอยอดในการใช๎ประโยชน์สารสกัดแทนนินในภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมมูลคํา
และเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 
 3. เป็นอีกหนึ่งวิธีในการก้าจัดเศษวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรให๎เป็นประโยชน์ 
 
11. ค าขอบคุณ 
 ผู๎วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์พรรณ สิระมนต์ มจธ.ราชบุรี ที่ปรึกษาโครงการ และ ผศ.ดร.ธิติมา วงศ์ชีรี ที่ให๎
แนวทางในการสกัดสารประกอบแทนนิน ขอขอบคุณ ผศ.ดร.รชา เทพษร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ชี้แนะและชํวยสนับสนุนการวิเคราะห์
สารประกอบแทนนิน ขอขอบคุณ บริษัทท๏อฟ-เทํห์ จ้ากัด อ.สวี จ.ชุมพร สนับสนุนตัวอยํางน้้าทิ้งเพ่ือการทดลอง 
และขอขอบคุณ คุณอุดม วงศ์ชนะภัยศวพ.ราชบุรี และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรที่ทุํมเทในการ
เตรียมตัวอยํางเปลือกมะพร๎าว หากขาดทํานเหลํานี้ งานวิจัยครั้งนี้คงไมํส้าเร็จ 
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13. ภาคผนวก 
 
ภาพผนวกท่ี 1 การเตรียมตัวอยํางมะพร๎าว 



 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 2 การเตรียมตัวอยํางเปลือกมะพร๎าว (สํวนในและนอก) แห๎งปั่นละเอียด ในอัตราสํวนระหวําง
สารละลายเอทานอลความเข๎มข๎นในระดับตําง ๆ ตํอ ตัวอยํางเปลือกมะพร๎าวแห๎งปั่นละเอียด (1:6) 

 
 

ภาพผนวกที่ 3 การปั่นสารละลายผสมระหวํางเปลือกมะพร๎าวแห๎งและเอทานอล  (ก) กรองด๎วยชุดเครื่องปั้ม
สุญญากาศ (ข) และสารสกัดจากเปลือกมะพร๎าวภายหลังการสกัดด๎วยเอทานอลความเข๎มข๎นตําง เป็นระยะเวลา 
24 ชั่วโมง (ค) 
 



 
 
ภาพผนวกที่ 4 การระเหยเอทานอลในสารสกัดที่ระดับอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (ก) และ สารสกัดจากเปลือก
มะพร๎าวภายหลังการระเหยเอทานอลเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง เพ่ือน้าไปวิเคราะห์สารแทนนินตํอไป (ข) 

 

 
 
ภาพผนวกท่ี 5 สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน 
 

 
 
 
 

ก ค ข 

ข ก 



 



ตารางผนวกที ่1   คุณภาพน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร๎าว อ.สวี จ.ชุมพร ภายหลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ในอัตราสํวนของสารสกัด

แทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยํางที่แตกตํางกัน 

อัตราสํวน พารามิเตอร์ 

pH ความขุํน (NTU) คํา DO 
(mg/l) 

คํา BOD 
(mg/l) 

กํอนบ้าบัด หลังบ้าบัด ร๎อยละ 
การบ้าบัด 

กํอนบ้าบัด หลังบ้าบัด ร๎อยละ 
การบ้าบัด 

กํอนบ้าบัด หลังบ้าบัด ร๎อยละ 
การบ้าบัด 

กํอนบ้าบัด หลังบ้าบัด ร๎อยละ 
การบ้าบัด 

วิธีควบคุม 4.87 4.63 - 304.7 272.5 - 1.42 - - 2150 - - 

1 : 1000 4.95 6.75 - 299.7 226.9 24.3 1.42 3.05 - 2150 1320 38.6 

1 : 100 4.85 6.78 - 311.5 214.9 31.0 1.42 3.30 - 2150 1247 42.0 

1 : 50 4.77 6.92 - 305.9 238.3 22.1 1.42 2.95 - 2150 1630 24.2 

1 : 20 4.85 6.60 - 315.7 246.8 21.8 1.42 2.82 - 2150 1785 17.0 

 

 



ตารางผนวกที่ 2  คุณภาพน้้าทิ้งจากคูน้้า บริเวณด๎านหน๎าสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ภายหลังการบ้าบัดด๎วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอน ใน

อัตราสํวนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร๎าวอํอนตํอน้้าตัวอยํางที่แตกตํางกัน 

อัตราสํวน พารามิเตอร์ 

pH ความขุํน (NTU) คํา DO 
(mg/l) 

คํา BOD 
(mg/l) 

กํอนบ้าบัด หลังบ้าบัด ร๎อยละ 
การบ้าบัด 

กํอนบ้าบัด หลังบ้าบัด ร๎อยละ 
การบ้าบัด 

กํอนบ้าบัด หลังบ้าบัด ร๎อยละ 
การบ้าบัด 

กํอนบ้าบัด หลังบ้าบัด ร๎อยละ 
การบ้าบัด 

วิธีควบคุม 8.05 6.47 - 129.0 123.9 - 2.80 - - 104 - - 

1 : 1000 8.24 6.30 - 125.5 126.4 36.1 2.80 5.52 - 104 79.0 31.7 

1 : 100 7.80 6.13 - 131.8 136.1 42.8 2.80 6.05 - 104 57.2 41.3 

1 : 50 8.10 6.62 - 126.3 153.8 17.3 2.80 5.80 - 104 73.8 27.9 

1 : 20 8.3 6.09 - 128.5 144.0 20.7 2.80 5.27 - 104 86.3 26.9 

 

 


