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ค าปรารภ 
 

การท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก แม้ว่าจะคิดนอกกรอบ ออกนอกกรอบที่ผู้บริหารวางไว้ แต่เราได้

มองข้ามอุปสรรคเหล่านั้น เพ่ือให้งานวิจัยส าเร็จ ในการด าเนินการวิจัย แม้ว่าข้าพเจ้าจะวางแผนวิจัยไว้ดี แต่หาก

ขาดการสนับสนุนและการประสานงานที่ดี งานคงไม่ส าเร็จ และท่ีโครงการวิจัยนี้ ส าเร็จลงได้ ด้วยความอนุเคราะห์

และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าผู้ร่วมวิจัยจะอาศัยความพยายามความ ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

และ ความไว้เนื้อเชื่อใจกันของเพ่ือน หรือแม้แต่โชคชะตา บุญกุศลใด ที่ท าให้เราได้พบกัลยาณมิตรก็ตาม 

ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากมะพร้าวกะทินั้น เราท างานร่วมระหว่าง 2 หน่วยงาน 

คือ สถาบันวิจัยพืชสวน และ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องบอกว่าข้าพเจ้า กับอาจารย์สมลักษณ์ 

คงเมืองและคุณมอค (ผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์) มิได้รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน แต่ได้มีโอกาสพบกัน และด้วยมีทัศนคติท่ี

ตรงกัน เคยมีประสบการณ์และความประทับใจจากการท างานวิจัยแล้วขยายผลถ่ายทอดอบรมให้เกษตรกรจนเขา

น าไปประกอบเป็นอาชีพได้ จึงท าให้เรามีจิตวิญญาณของนักวิจัยและความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และศักยภาพของ

นักวิจัย ที่จะท างานวิจัยเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร เรามีเจตคติตรงกันว่า หากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม จะ

น าไปสู่รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรในอนาคต จึงเป็นที่มาที่เราได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง

จากมะพร้าวกะท ิ

 และในการวิจัยสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ และเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลพลอยได้จากการแปรรูปมะพร้าวอ่อน  ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดร .ธิติมา วงษ์ชีรี และ อ.ดร. 
พรพรรณ สิระมนต์ จาก มจธ. บางมดและราชบุรี  ที่ให้ค าแนะน า แบ่งปันประสบการณ์วิจัย และให้ความ
อนุเคราะห์ให้สกัดสารแทนนินในช่วงแรก แต่มีเหตุขัดข้องเชิงเทคนิค มิได้ท าหนังสือแจ้งการใช้ห้องปฏิบัติการกับ
ต้นสังกัดของนักวิจัย ท าให้นักวิจัยไม่สามารถให้บริการจนจบโครงการ ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ ผศ.
ดร.รชา เทพษร อาจารย์ มธ. รังสิต ที่กรุณาให้อนุเคราะห์ในการสกัดสารแทนนินในช่วงต่อมา และอนุเคราะห์ให้ผู้
ร่วมวิจัยของข้าพเจ้าใช้บริการห้องปฏิบัติการของท่าน จนได้สารสกัดมาทดสอบในการวิจัย 

การท าวิจัยในโครงการนี้ เป็นเวลา 4 ปี ท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และเพ่ิมประสบการณ์ ทั้งในและนอกต ารา 

ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าโครงการ ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจตคติและความมุ่งมั่นที่

จะท าให้งานส าเร็จ จะอยู่กับท่าน และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือเป็นก าลังส าคัญของกรมวิชาการเกษตรต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยและทีมงานวิจัยได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย 
ทั้งฝ่ายจัดเตรียมวัตถุดิบ ฝ่ายประสานงาน และ ฝ่ายวิจัยปฏิบัติการ ตลอดจนค าแนะน าจาก คุณปิยนุช  นาคะ ใน
ฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัยและพัฒนามะพร้าว เมื่อครั้งเสนอโครงการนี้ ท่านเป็นผู้ที่ผลักดันและกระตุ้นให้
นักวิชาการของสถาบันวิจัยพืชสวนท างานอย่างแข็งขัน และคอยให้ค าชี้แนะแนวทางการจัดการเมื่อประสบ
อุปสรรคระหว่างการวิจัย และขอขอบคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการของสถาบันวิจัยพืชสวน ที่ได้ให้  
ค าวิจารณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติในการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ ม หาวิ ท ย าลั ย ศิ ล ป าก ร  มห า วิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี พ ร ะจ อม เ กล้ า ธ น บุ รี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี ที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่ในการท างานวิจัย 
และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย ผู้อ านวยกลุ่มวิชาการ
สถาบันวิจัยพืชสวน หัวหน้ากลุ่มงานพืชสวนอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ได้สนับสนุนการ
วิจัยโครงการนี้ และขอขอบคุณพนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา ตลอดจนพนักงานขับรถยนต์ ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานวิจัย  

ผู้วิจัยไมส่ามารถกล่าวนามได้หมดในที่นี้ ผู้วิจัยและทีมงานวิจัยซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดี
ของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ 

 
นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บทน า 
 

 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว เป็นหนึ่งใน 5 โครงการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา

มะพร้าว  ซึ่งต่อมาเม่ือกรมฯ ได้จัดให้มี 32 แผนงานวิจัย เมื่อปี 2561 จึงได้ปรับชื่อเป็นชุดโครงการเป็นชุดโครงการ

พัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวให้เพียงพอกับความต้องการ  ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนอุตสาหกรรม  การวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

ยุทธศาสตร์ มะพร้าวเพ่ืออุตสาหกรรม ระยะที่ 1 พ.ศ.2561-2564  ซึ่ง 1 ใน วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ฉบับนี้ 

คือ ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปมะพร้าวหลากหลายรูปแบบสร้างโอกาสทางการค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

การวิจัยได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์จากน้ า

มะพร้าวของมะพร้าวกะทิ โดยมุ่งพัฒนาเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของน้ ามะพร้าวดังกล่าว เพ่ือรองรับผลผลิตที่จะ

ออกมาในอนาคต หลังจากท่ีเกษตรกรปลูกพันธุ์มะพร้าวกะทิลูกผสมของกรมฯ ที่ได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อปี 2554

และ ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลพลอยได้จากการแปรรูปมะพร้าวผลอ่อน โดยเฉพาะเปลือกมะพร้าว

ที่เหลือจากการแปรรูปตัดแต่ง โดยศึกษาการสกัดสารแทนนินเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมี

การส่งออกมะพร้าวอ่อนในจ านวนและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ การส่งออกมะพร้าวน้ าหอมสดเป็นผลแช่เย็นไป

ยังตลาดต่างประเทศนั้น จะมีเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งจ านวนมากกว่า 10 ตันต่อวัน โดยเฉลี่ยโรงงานผลิตไฟฟ้า

ชีวมวล รับซื้อได้เพียง 2 คันรถบรรทุกต่อวัน การสกัดสารแทนนินที่อยู่ในเปลือกมะพร้าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน

การสร้างมูลค่าเพ่ิมและได้ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ โดยได้น าแทนนินที่สกัดได้ ไปทดสอบประสิทธิภาพใน

การบ าบัดน้ าทิ้ง และน าไปทดสอบประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าว 

ผลการวิจัยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (2559-2562) ได้สูตรต้นต ารับของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีส่วนผสม

ของน้ ามะพร้าวจากมะพร้าวกะทิจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ โลชัน แชมพู สบู่เหลว และ เจลล้างหน้า และได้วิธีสกัดสาร

แทนนิน และผลการทดสอบการน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในส่วนนี้ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป 
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บทคัดย่อโครงการ 
 

โครงการนี้มี 2 กิจกรรม ปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2559) ด าเนินการวิจัยกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
มีมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบมะพร้าว โดยเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวกะทิ ที่แปลงผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี น าตัวอย่าง
เนื้อและน้ ามะพร้าวกะทิ มาเตรียมการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และวิเคราะห์ปริมาณความหวาน ไขมัน 
และความเป็นกรด-ด่าง  ได้ส่งตัวอย่างน้ ามะพร้าวไปวิเคราะห์ที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาล จากการทดลองสรุปได้ว่า น้ ามะพร้าวที่มีลักษณะข้นหนืดไม่เหมาะจะน าไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เนื่องจากมีน้ าตาลและความหวานมากกว่าน้ ามะพร้าวปกติ เอ้ือให้เกิดการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ได้ง่ายกว่า  

ปีที่ 2-4 ของการวิจัย (ปีงบประมาณ 2560-2562) ได้ศึกษาการใช้น้ ามะพร้าวไปเป็นส่วนผสมของ
เครื่องส าอาง โดยใช้มะพร้าวพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิน้ าหอม จากสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี เพ่ือเป็น
วัตถุดิบ และได้ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นองค์ประกอบผลที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ทดลองท าเครื่องส าอางที่ คณะ
เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้น าน้ าของมะพร้าวกะทิพันธุ์นี้ ไปเป็นส่วนผสมของเครื่องส าอาง 4 ชนิด โดย
ศึกษาสูตรพ้ืนฐาน แล้วพัฒนาเป็นต ารับเครื่องส าอาง โดยได้ท าการทดลอง 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาคุณสมบัติ
ของวัตถุดิบ (ทางด้านสมบัติทางกายภาพ เช่น ผล pH และความหนืดของน้ ามะพร้าว) 2) พัฒนาสูตรต ารับพื้นฐาน 
3) คัดเลือกต ารับที่ดี และประเมินสูตรต ารับ เป็นระยะเวลา 1 ปี ได้ 3 ผลิตภัณฑ์แต่เจลล้างหน้าต้องพัฒนาต่อ ใน
ขั้นนี้ ได้ทดลองหาร้อยละที่เหมาะสมของการใช้น้ ามะพร้าวในต ารับที่คัดเลือกแล้ว 4) ศึกษาอายุการใช้ผลิตภัณฑ์ 
โดยทดสอบความสามารถของสารกันบูดในต ารับที่มีการคัดเลือกแล้ว ผลการศึกษาเรื่อง challenge test ณ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ทุกต ารับที่มีการพัฒนาแล้ว ผ่านเกณฑ์เรื่องของการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์
ได้ ตามมาตรฐาน USP41 chapter51; Antimicrobial Effectiveness testing และผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดคาดว่ามี
อายุการใช้งาน 2 ปี  และได้ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สัดส่วน
ของน้ ามะพร้าวจากมะพร้าวกะทิที่สามารถน าไปเป็นส่วนผสมของสูตรต้นต ารับ สูตรแชมพู สูตรสบู่เหลว สูตรโลชัน 
และ สูตรเจล ล้างหน้า คือ ร้อยละ 20 โดย มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งทางกายภาพที่ดี และทดสอบเชื้อที่ปลอดภัย 
โดยมีความคงตัวที่ดี และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้จากการทดสอบความพึงพอใจ  

ในปีงบประมาณ 2561 ได้เพ่ิมการวิจัยในโครงการนี้ การด าเนินกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพ่ิมจากผลพลอยได้จากการแปรรูปมะพร้าว โดยได้หาวิธีการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน โดย
ท าการสกัดตัวอย่างเปลือกมะพร้าวอ่อนที่แบ่งเป็นเปลือกส่วนนอกและเปลือกส่วนใน โดยใช้ตัวอย่างเปลือก
มะพร้าวอ่อน ขนาด 1-2 เซนติเมตร และผ่านการอบด้วยเตาอบให้มีความชื้นน้อยกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ ในการสกัดใช้
อัตราส่วนเปลือกมะพร้าวต่อเอทานอลในอัตรา 1 : 6 โดยปริมาตร ท าการสกัดด้วยสารละลายเอทานอล เข้มข้น
ร้อยละ 10, 25, 50, 75, และ 95 ที่อุณหภูมิห้อง ใช้เวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง น าสารละลายที่ผ่านการกรองมา
ท าการระเหยเอทานอล โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง และวิเคราะห์ปริมาณสาร
แทนนินทั้งหมดโดยให้สารที่สกัดได้ท าปฏิกิริยากับสารละลายโฟลิน-ซิโอเคลทู รีเอเจนต์แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่นเท่ากับ 760 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี – วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ซึ่งพบว่า การสกัดสารแทน
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นิน จะมีปริมาณสารแทนนินเฉลี่ยในเปลือกส่วนนอกของมะพร้าวอ่อน มีค่าอยู่ในช่วง 84.9 ถึง 209.0 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และเปลือกส่วนในของมะพร้าวอ่อน มีค่าอยู่ในช่วง 40.9 ถึง 104.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยการสกัดด้วย
สารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ75 สามารถสกัดปริมาณสารสกัดแทนนิน จ านวน 207.6 กรัมต่อกิโลกรัมใน
เปลือกส่วนนอก และ104.0 กรัมต่อกิโลกรัมในเปลือกส่วนในของมะพร้าวอ่อน 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2562 ได้น าสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวไปศึกษาการใช้ประโยชน์ 2 ทาง 
1) น ามาศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบของแมลงศัตรูมะพร้าวทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ หนอนหัวด า
มะพร้าว และแมลงด าหนามมะพร้าว เปรียบเทียบกับสารสกัดแทนนินจากมันส าปะหลัง พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบ
ของสารสกัดแทนนินต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนโกนิโอซัส และแตนเบียนอะซี โคเดส ด าเนินการ
ทดสอบที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โดยสารสกัดแทนนินจากเปลือก
มะพร้าวที่ใช้ในการทดสอบนี้มีปริมาณสารออกฤทธิ์เท่ากับ 248.89 กรัม/1 กิโลกรัมเปลือกมะพร้าว ในตัวท า
ละลายแอลกอฮอล์ 95% โดยก่อนน ามาทดสอบได้ปรับค่าให้ได้ตามสัดส่วนความเข้มข้นที่ต้องการตามแต่ละ
กรรมวิธีแล้วจึงน ามาทดสอบโดยวิธีการ spraying กับหนอนหัวด ามะพร้าว และวิธีการ dry film กับแตนเบียนโกนิ
โอซัส และแตนเบียนอะซีโคเดส ท าการตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงของแมลงทั้ง 4 ชนิด ทุกวันจนกว่าแมลงจะ
ตาย ผลการทดสอบ พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อแตนเบียนทั้ง 2 ชนิดนี้  ดังนั้นถ้าต้องการใช้สารสกัดแทนนินควบคุม
แมลงศัตรูมะพร้าวทั้ง 2 ชนิดนี้ ควรต้องปรับเพ่ิมปริมาณสารออกฤทธิ์ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ผลการ
ควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว แต่ได้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยการพัฒนาสารสกัดพืช 
โดยเฉพาะสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อไปในอนาคต 

และ 2) ได้น ามาศึกษาประสิทธิภาพของสารแทนนินที่สกัดได้จากเปลือกมะพร้าวอ่อนในการบ าบัดคุณภาพ
น้ าทิ้ง และน าสารสกัดแทนนินไปท าการทดสอบประสิทธิภาพในการบ าบัดคุณภาพน้ าทิ้งที่มาจากโรงงานแปรรูป
มะพร้าวและน้ าทิ้งชุมชน มีวางแผนการทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี ได้แก่ (1) ไม่เติมสารสกัดแทนนิน (วิธีควบคุม) 
(2) ใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้งตัวอย่าง อัตรา 1  : 1000 (3) ใช้สารสกัดแทนนินจาก
เปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้งตัวอย่าง อัตรา1 : 100 (4) ใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้ง
ตัวอย่าง อัตรา 1 : 50 และ (5) ใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้งตัวอย่าง อัตรา 1 : 20 ผล
การทดสอบการบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว พบว่า สารสกัดแทนนินมีผลต่อการบ าบัดคุณภาพน้ า ซึ่งมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่ระยะเวลาบ าบัดที่ 4 ชั่วโมง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบ าบัดที่ 6 ชั่วโมง สี
ของน้ าใสขึ้น และมีกลิ่นที่ลดลง น้ าทิ้งมีการตกตะกอน มีค่า pH ที่เพ่ิมสูงขึ้นกว่าก่อนบ าบัดอย่างมีนัยส าคัญ (pH = 
6.6 – 6.92) มีสภาพความเป็นกลางมากขึ้น มีประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าทิ้งได้ดีที่สุด อัตราส่วนระหว่างสารสกัด
แทนนินต่อน้ าทิ้ง ในอัตราส่วน 1 : 100 คือ มีความขุ่นของน้ าต่ าที่สุดเท่ากับ 215 NTU ต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมที่มี
ความขุ่น 273 NTU อย่างมีนัยส าคัญ ค่า DO สูงสุด เท่ากับ 3.30 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงก่อนบ าบัดที่มีค่าเท่ากับ 1.42 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า BOD ต่ าที่สุดเท่ากับ 1,247 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งก่อนบ าบัดที่มีค่าเท่ากับ 2,150 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพการบ าบัดค่า BOD หลังจากบ าบัดเท่ากับ ร้อยละการบ าบัด 40 ส าหรับผลการทดสอบ
บ าบัดน้ าทิ้งจากชุมชน ที่ระยะเวลาบ าบัด 6 ชั่วโมง  พบว่า ค่า pH ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ประสิทธิภาพการ
บ าบัดน้ าทิ้งได้ดีที่สุด ได้แก่ อัตราส่วนระหว่างสารสกัดแทนนินต่อน้ าทิ้ง ในอัตราส่วน 1 : 100 คือ มีความขุ่นของน้ า



6 
 

ต่ าที่สุดเท่ากับ 75 NTU ต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมที่มีความขุ่นเท่ากับ 92 NTU ค่า DO สูงสุด เท่ากับ 6.05 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซึ่งก่อนบ าบัดที่มีค่าเท่ากับ 2.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า BOD ต่ าที่สุดเท่ากับ 57.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งก่อน
บ าบัดที่มีค่าเท่ากับ 104 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพการบ าบัดค่า BOD หลังจากบ าบัดเท่ากับ ร้อยละ 
41  
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Abstract 
 

There are 2 parts in this project; 1) study on create a value to Maphrao Kathi by focus on 
utilization of liquid endosperm for possibility to be a part of cosmetic formula and 2) study on 
possibility to create value for by-product ( coconut husk) by focus on tannin extraction and 
utilization of extracted tannin. The study of first activity took 4 years and the second activity just 
2 years. The details of them as follows: 

The first year project (Oct.2016- Sep.2017) study on properties of liquid endosperm since 
it was focus to utilize as a part of cosmetic product.  The harvested Maphrao Kathi nuts from 
Khanthulee coconut plantation was opened and taken out the liquid and solid endosperm. The 
sweetness of liquid endosperm was determined by using Hand reflextometer. Then the samples 
were carried to Chumphon Horticultural Research Center (CHRC) from initial preparation.  The 
liquid endosperm were examined and grouped into 3 groups; normal, turbid and jelly endosperm. 
Those 3 sample types were sent to analyzed sugar content at Central Laboratory (Thailand) Co. 
ltd., Bangkok. While the soft coconut meat of each nut were analysed for fat content at CHRC 
laboratory. The result showed that jelly endosperm of Maphrao Kathi may not suit for cosmetic 
products due to sugar content and sweetness of itself. 

The second to forth year project (Oct.2017- Sep.2019) study on cosmetic formula with 
many trial of set up ratio of cosmetic product that added liquid endosperm of Maphrao Kathi 
from hybrid variety. at 5, 10,15 and 20 % in formula of 4 products such as lotion, bath gel, 
shampoo and facial gel. The experiments were set up at Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 
Nakhon Prathom province. There were 4 steps of experiment; 1) study on basic formula 2) 
develop formula of 4 products (shampoo, bath gel, lotion and facial gel) to compare physical and 
such as pH and viscosity in each formula  3) select the best formula which gave the cosmetic 
products in good physical appearance, optimum viscosity, pH before and after storage for long 
term study for one year. In this step (during the third year), the 3 of 4 products were developed 
and passed all physical and microbial evaluations except the facial gel needed to be studied 
more for the improvement  and it  was succeed in the last year of project. 4) the product’s 
formula was continued study on the optimum of liquid endosperm to be in formula. The result 
showed that the maximum of 20%w/w in the formula was accepted. . For the shelf-life in term 
of microbial contamination of each product was determined by Challenge test (antimicrobial 
activities for a preservative with Standard of USP41 chapter51; Antimicrobial Effectiveness testing) 
at faculty of Pharmacy, Mahidol University. The result of the challenge test showed that all 
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cosmetic formula had a shelf life of 2 years. The product samples were taken to Horticulture 
Research Institute for sensory evaluation. The results of the sensory test were shown to be 
satisfied.  

While the first activity goes on, the second activity was approved and added in this project 
in the 3rd year of project. In second activity composed of 3 experiments. In 1st experiment focus 
on extraction of tannins in the coconut husk in which this is an alternative way to utilize the 
young coconut husk as a by-product from the young coconut cutting process for export. The 
study aims to find out the optimum conditions for tannin extraction of young coconut husk.  Then 
in following year, study on utilization the extracted tannin focusing on coconut pest control and 
waste water treatment. 

The tannin extraction was studied, coconut samples was included green husk (exocarp) 
and white soft husk (mesocarp) of young coconut nut (approximately 7 months) which samples 
size approximately 1-2 cm. and less than 6 percent of moisture. The extraction was carried out 
for 24 hours at room temperature by using 10, 25, 50, 75, 95 % (v/v) ethanol as an extraction 
solvent. Ratio of the material to ethanol was 1 : 6 g/ml. The filtered solution was boiled for 6 
hours at 60 degrees Celsius for removing ethanol. The determination of total tannin by using 
reaction with Folin – Denis reagent and the absorbance was measured at 760 nm by UV – Vis 
spectrophotometer. The results showed that the extraction yields of tannin from green husk of 
young coconut husk achieved was 84.9 – 209.0 mg/kg and white soft husk of young coconut husk 
achieved was 40.9 – 104.0 mg/kg. The highest concentration of tannins compounds was found in 
the extraction by using 75% (v/v) ethanol, it showed 207.6 mg/kg in green husk of young coconut 
husk and 104.0 mg/kg in white soft husk of young coconut husk. 

The extraction of tannin from coconut husk was studied the efficacy to inhibit the growth 
of 2 coconut insect pests, which are black headed caterpillar; Opisina arenosella and coconut 
leaf beetle; Brontispa longissima in comparison with the tannin extracts from cassava. The effects 
of tannin extracts were also studied on the natural enemies of coconut insect pests; Goniosus 
nephantidis and Asecodes hispinarum. The tests were conducted at the Entomology and Zoology 
Laboratory, Plant Protection Research and Development Office, from October 2018 to September 
2019. The tannin extraction from coconut husk used in this experiment contained the active 
ingredient content of 248.89 g/1 kg. of coconut husk in 95% ethyl alcohol solvent. Before testing, 
the extracts were adjusted the concentration according to each treatment and the treatments 
were tested by spraying method on Opisina arenosell and Brontispa longissima and dry film 
method on Goniosus nephantidis and Asecodes hispinarum. The results of growth of all 4 insect 
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species were checked every day until the insects die or being adult. The results showed that 
tannin extracts had no effects on Opisina arenosella and Brontispa longissima growing and 
developing into adults as normal and these extracts also had no effect on Goniosus nephantidis 
and Asecodes hispinarum. Therefore. Using tannin extract for controlling 2 insect pests of coconut 
may be necessary to increase the amount of active ingredients. However, this research had not 
been received the results for controlling coconut insect pests but had been known as a 
preliminary data for further development of research on plant extract development especially 
the tannin extract from coconut for the future. 
 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 
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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.  
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บทคัดย่อ 

 
 เก็บเก่ียวผลมะพร้าวกะทิ ทีแ่ปลงผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี น าตัวอย่างเนื้อและน้ ามะพร้าวกะทิ มา

เตรียมการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้วิเคราะห์ปริมาณความหวาน ไขมัน และกรด ส่วนการวิเคราะห์

ปริมาณน้ าตาลได้ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น 

รวมถึงปริมาณน้ าหนักเนื้อและน้ าต่อผล จากนั้นได้ทดลองเก็บรักษาน้ ามะพร้าวกะทิในตู้เย็น และในช่องแช่แข็ง 

จากการทดลองสรุปได้ว่า น้ ามะพร้าวที่มีลักษณะข้นหนืดไม่เหมาะจะน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

เนื่องจากมีน้ าตาลและความหวานมากกว่าน้ ามะพร้าวปกติ เอ้ือให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ง่ายกว่า จึงควร

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมอย่างอ่ืน หรือหากจะพัฒนาต่อต้องหาวิธีป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์

ด้วย ในเบื้องต้นได้น าตัวอย่างน้ ามะพร้าวกะทิที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งมาทดลองท าผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ า สบู่เหลว 

และโลชัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองเบื้องต้น และต้องศึกษาการพัฒนาสูตรต้นแบบในการทดลองที่ 1.2 ในปี 
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Abstract 
 

The harvested Maphrao Kathi nuts from Khanthulee coconut plantation was opened and 
taken out the liquid and solid endosperm. The sweetness of liquid endosperm was determined 
by using Hand reflextometer. Then the samples were carried to Chumphon Horticultural Research 
Center (CHRC) from initial preparation.  The liquid endosperm were examined and grouped into 
3 groups; normal, turbid and jelly endosperm. Those 3 sample types were sent to analyzed sugar 
content at Central Laboratory (Thailand) Co. ltd., Bangkok. While the soft coconut meat of each 
nut were analysed for fat content at CHRC laboratory. The result showed that jelly endosperm 
of Maphrao Kathi may not suit for direct utilization as ingredient of cosmetic products due to 
sugar content and sweetness of itself.  
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บทน า 
 
 มะพร้าวกะทิ (Maphrao Kathi) หรือที่เรียกกันว่า มาคาปูโน่ (Makapuno) คือมะพร้าวที่ผลมีเนื้อหนา
กว่าปกติ มีลักษณะนิ่ม อ่อนนุ่ม ฟูปานกลางหรือฟูเต็มกะลา ผิวหน้าของเนื้ออาจมีลักษณะขรุขระคล้ายผิวมะกรูด 
อ่อนนุ่ม ชุ่มน้ า หรือเหลวเป็นครีม และน้ ามะพร้าวภายใน (liquid endosperm) ต่างจากน้ ามะพร้าวทั่วไป คือ ขุ่น
ข้นเล็กน้อยถึงข้นเหนียว เนื้อกะทิอาจหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร มีรสชาติหวานมัน (กรมวิชาการเกษตร, 2555) 
มะพร้าวกะทิมีจ าหน่ายในท้องตลาดไม่มากนักและตลาดยังมีความต้องการอีกมาก เนื่องจากสามารถน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารได้ มะพร้าวกะทิที่จ าหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต ในรูปผลผ่าครึ่งซีกและหุ้มด้วยพลาสติก ราคาชิ้น
ละ 90 บาท การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส สามารถอยู่ได้นาน 2-3 สัปดาห์ (Horticulture 
Research Institute, 1999) ในประเทศฟิลิปปินส์มีการน าไปผลิตไอศกรีม และขนมพาย (Patries industry) โดย 
Julibee Food Cooperation เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ และประเทศฟิลิปปินส์ได้ส่งออกมะพร้าวกะทิไปยังต่างประเทศ
มา 10 กว่าปีแล้ว (Twishsri, 2013)   
 การใช้ประโยชน์จากมะพร้าวกะทิมีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกาแลคโตแมนแนน (galactomannan) 
ซึ่งเป็นสารจ าพวก non-starch water-soluble polysaccharide ที่มีอยู่มากในมะพร้าวกะทิมีการแปรรูปเป็น
มะพร้าวกะทิกาแลคโตแมนแนน ที่เรียกว่า Makapuno galactomannan ใช้เป็นสารเติมแต่ง (Food additive) 
ในอุตสาหกรรมอาหาร ในการให้ความหนืด (thickener) ในรูปผงใช้ในการผลิตยาสีฟัน เป็นสารช่วยยึดเกาะ 
(binder) ในการผลิตยาเนื่องจากท าเป็นแคปซูลเจลนุ่ม ๆ ได้ และสารช่วยขยายตัว (extender) จึงใช้เป็นสารก่อ
เจล (gelling agent) ตัวเชื่อมประสานให้เป็นเนื้อเดียวกัน (emulsifier) และสารให้ความคงตัว (stabilizer) 
นอกจากนี้ยังใช้เป็นอาหารเสริมประเภทเส้นใย (dietary fibre supplement) เป็นอาหารทางเลือกส าหรับผู้
รับประทานอาหารมังสวิรัติเพ่ือทดแทนเจลาตินจากสัตว์ (vegetarian alternative for animal base gelatin) 
และผลิตเป็นฟิล์มห่อหุ้มชนิดรับประทานและย่อยสลายได้ (editable/biodegradable film) ใช้ในการห่อหุ้ม
อาหารเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาและเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ ส่วนการใช้มะพร้าวกะทิไปเป็นส่วนผสมใน
เครื่องส าอางนั้น เนื่องจากกาแลคโตแมนแนนในมะพร้าวกะทิเป็นพวก biopolymer with natural hydrating 
function จึงสามารถใช้เป็นสารให้ความชุ่มชื้น (moisturizing) และใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
นานาชนิด เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบของครีมที่ใช้เฉพาะที่ เช่น ครีมทาแก้ไฟไหม้น้ าร้อนลวก (functional cream) 
น้ ายาล้างมืออนามัย (hand sanitizer) ครีมทาผิว (body cream) ยาสระผม (shampoo) และ ครีมปรับสภาพผม 
(hair conditioner) เป็นต้น (Albay Research Center, มมป) 
 ในด้านคุณค่าทางโภชนาการ สมชายและคณะ (2551) ได้รายงานว่า มะพร้าวลูกผสมกะทิชุมพร 84-2 มี
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ เช่น แคลเซียม ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส ในปริมาณ 83.3, 2.13, และ 0.03% ตามล าดับ 
และมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ในปริมาณ 0.98, 9.24 และ 10.69 กรัม/100 กรัม ตามล าดับ เพ็ญพรรณ 
(2556) ซึ่งรายงานว่าน้ ามะพร้าวมีโปรตีนต่ า ส่วนเนื้อมะพร้าวมีโปรตีน 3-8% โดยมีโปรตีนหลัก คือ glubolins ที่
มีชื่อว่า Cocosin ซึ่งโปรตีนมะพร้าวประกอบด้วยกรดอะมิโนทั้งชนิดจ าเป็นและไม่จ าเป็นหลายชนิดโดยมี 
glutamic acid และ arginine มากเป็นอันดับหนึ่งและสองตามล าดับ และ เพ็ญพรรณ (2556) ยังรายงานว่า น้ า
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มะพร้าวมีชนิดของกรดอะมิโนหลักคือ arginine ในขณะที่ วิไลวรรณและคณะ (2554) พบว่าในเนื้อมะพร้าวมี
กรดอะมิโนพวก aspatic acid, histidine, phynylalanine และ isoleucine มากกว่าในน้ ามะพร้าว และ พบว่า
เนื้อมะพร้าวลูกผสมกะทิน้ าหอมผลแก่อายุ 12 เดือน มีทั้งกรดอะมิโนที่จ าเป็นและไม่จ าเป็น (essential and non-
essential amino acids) ส่วนในน้ าที่มีลักษณะเป็นเจลของมะพร้าวกะทิผลแก่นั้นมีกรดอะมิโน glutamine, 
arginine, alanine และ tryptophan เท่ากับ 206.2 , 157.4, 109.4 และ 145.8 มก./100 กรัม ตามล าดับ 
ในขณะที่ Sison (1971) อ้างโดย Paenkhao (2003) รายงานว่า ในน้ ามะพร้าว มี ascorbic acid 2.2-3.7 มก./
มล. และมี glutamic acid 14.5% ของกรดอะมิโนทั้งหมด ส่วนชนิดของกรดอะมิโนในน้ ากะทิ หัวกะทิ หางกะทิ 
ไม่แตกต่างจากเนื้อมะพร้าว (เพ็ญพรรณ, 2556) ปัจจุบันโปรตีนจากมะพร้าวถูกน าไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกร
รมอาหาร อาหารเสริม และเป็นอาหารสัตว์ ในทางการแพทย์พบว่าโปรตีนจากมะพร้าวมีฤทธิ์ควบคุมระดับน้ าตาล 
ซีรั่ม และไตรกลีเซอไรด์ และมีฤทธิ์ปกป้องหัวใจ (เพ็ญพรรณ, 2556) 
 นอกจากแร่ธาตุ ไขมัน โปรตีนแล้วในน้ ามะพร้าวยังมีน้ าตาลซูโครส กลูโคส และ ฟรุกโตส เป็น 9.18, 7.25 
และ 5.25 มก./มล. ตามล าดับ และมีกรดมาลิก 34.31 มิลลิสมมูล/มก. และ กรดซิตริก 0.37 มิลลิสมมูล/มก. 
(Raghavan (1976) อ้างโดย Paenkhao (2003) ได้ศึกษามะพร้าวผลอ่อนของศรีลังกา พบว่า มะพร้าวผลอ่อน
อายุ 7-8 เดือน มีปริมาณน้ าตาลกลูโคส 2.41± 0.102 มก./100 มล. น้ าตาลฟรุกโตส 2.10 ± 0.091 มก./100 มล. 
และปริมาณน้ าตาลทั้งหมด (Total) เท่ากับ 5.00± 0.071 มก./100 มล. (Ranasinghe and other, 2009) และ
น้ ามะพร้าวยังประกอบด้วย phytohormones  (เช่น ออกซิน ไซโตไคนิน และ 1,3-diphenylurea) มีเอนไซม์ 
และ มี  growth promoting factors Manisha and Shyamapada (2011) จึงมีการใช้น้ ามะพร้าวมาเป็น
ส่วนผสมของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย 
 เนื่องจากในน้ ามะพร้าวมีทั้งน้ าตาลและกรดอะมิโน จึงน่าจะศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เนื่องจาก sugar amino acid condensate ที่จัดเป็นสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ 
(natural moisturizing factor หรือ NMF) สารประกอบเชิงซ้อน ของน้ าตาลและกรดอะมิโนหลายชนิดรวมกัน 
จะมีคุณสมบัติละลายน้ าดี รักษาความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นแก่ผิวได้ดี ใช้ในผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ หรือลด
รอยเหี่ยวย่นของผิวตัวหนึ่ง ดังนั้น จึงควรวิจัยหาสารประกอบเชิงซ้อนที่มีคุณสมบัติเป็น natural moisturizing 
factor (NMF) ในน้ ามะพร้าวกะทิ (liquid endosperm) เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต่อไป ส่วนเนื้อ
มะพร้าวกะทิมีไขมันเป็นองค์ประกอบถึง 10.69 กรัม/100 กรัม อีกท้ังในเนื้อยังมีกรดอะมิโน ดังนั้น มีความเป็นไป
ได้ทีจ่ะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเช่นกัน และท่ีผ่านมา ในประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องส าอางจากมะพร้าวกะทิมาก่อน จึงควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านนี้ เนื่องจากสินค้าประเภท
เครื่องส าอางมีราคาสูง หากมีการน าสินค้าเกษตรไปผลิตหรือเป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางได้ จะช่วยให้เกษตรกร
ขายสินค้าได้ในราคาอีกระดับหนึ่ง อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกมะพร้าวกะทิมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย และ
ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาพันธุ์มะพร้าวกะทิลูกผสมเพ่ือให้เกษตรกรปลูกไปแล้ว จึงคาดว่าในอนาคตจะมี
ผลผลิตมะพร้าวกะทิออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น ด้วยคุณสมบัติของมะพร้าวกะทิดังที่กล่าวมาแล้ว ประกอบกับราคา
มะพร้าวกะทิที่สูงกว่ามะพร้าวธรรมดา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมโดยการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
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เครื่องส าอางครั้งนี้ จะช่วยรองรับวัตถุดิบมะพร้าวกะทิที่จะออกสู่ตลาดในอนาคต และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจาก
มะพร้าวกะทิจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดด้วย  



16 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
อุปกรณ ์
 1. มะพร้าวกะทิ  
 2. สารเคมี ที่เป็นส่วนประกอบของสูตรต้นต ารับ 
 3. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง pH Meter 
 4. เครื่องวัดความหวาน Hand reflextometer 
 5. ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก ขวดพลาสติก และกล่องโฟม ส าหรับเก็บตัวอย่าง 
 6. เครื่องแก้วและสารเคมีท่ีใช้ในการไตรเตรต หาปริมาณกรด 
 7. เครื่องแก้วและสารเคมีท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน 
วิธีการ 
 ไม่มีการวางแผนการทดลองทางสถิต ิแต่ได้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. เก็บตัวอย่างของเหลวในมะพร้าวกะทิ ทั้งที่มีลักษณะเป็นเจล (Jelly endosperm) และ ไม่เป็นเจล 
จากสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี วัดปริมาณความหวาน หรือของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (total soluble 
solid) ด้วยเครื่อง Hand reflectometer และวิเคราะห์ความชื้นและหาไขมันในเนื้อมะพร้าวกะทิ 
 2. น าขวดที่บรรจุของเหลวไปแช่เย็นในกล่องโฟมที่ใส่น้ าแข็ง เพ่ือน าตัวอย่างมาเก็บรักษา และทดสอบที่
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร วิเคราะห์หาปริมาณกรดโดยการไตรเตรต และวัดความเป็นกรดด่างด้วยเครื่อง pH meter   
 3. ส่งตัวอย่างไปตรวจหาชนิดและปริมาณน้ าตาล และปริมาณกรดในตัวอย่างน้ ามะพร้าวกะทิที่
ห้องปฏิบัติการกลาง กทม. 
 4. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีและกายภาพ เมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส 
ในระยะเวลาแตกต่างกัน และตรวจสอบตัวอย่าง 4 สัปดาห์  
เวลาและสถานที่ 
 เวลา เริ่ม ตุลาคม 2558 – สิ้นสุด กันยายน 2559 
 สถานที ่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 จากการเก็บตัวอย่างมะพร้าวกะทิ ที่สวนฯ คันธุลี ผ่าผลเพ่ือเก็บเอ็มบริโอไปเพาะเลี้ยง พบว่า เนื้อมะพร้าว
สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เนื้อนิ่มแต่ผิวเรียบเหมือนมะพร้าวปกติ (gentle soft) และเนื้อนิ่มมาก (very 
soft) ผลที่เนื้อนิ่มฯ มีน้ าหนักมากสุด 820 กรัม และน้อยสุด 610 กรัม และน้ าหนักเฉลี่ย 705.8 กรัม ส่วนผลที่มี
เนื้อนิ่มมาก หนักมากสุด 900 กรัม และน้อยสุด 520 กรัม และน้ าหนักเฉลี่ย 666.0 กรัม การวิเคราะห์ความชื้น
และไขมันของตัวอย่างเนื้อมะพร้าวทั้งสองแบบ พบว่า มะพร้าวกะทิเนื้อนิ่มฯ ความชื้น 62.9% (หรืออยู่ในช่วง 
57.2 - 72.0) และมีไขมัน 21.3% (หรืออยู่ในช่วง 17.7 - 27.9) ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างจากมะพร้าวกะทิเนื้อนิ่ม
มาก ทีม่ีความชื้น 64.0% (หรืออยู่ในช่วง 58.4 - 73.9) และไขมัน 21.9% (หรืออยู่ในช่วง 16.8 - 27.5) ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์คุณสมบัติเบื้องต้นของน้ ามะพร้าวกะทิ 3 ชนิด พบว่า ความหวานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตาม
ความหนืดของน้ ามะพร้าวกะทิ โดยน้ ามะพร้าวแบบใสมีความหวานเฉลี่ย 4.7 °Brix น้ ามะพร้าวแบบเหลวมีความ
หวาน 5.2 °Brix และน้ ามะพร้าวแบบหนืดลักษณะคล้ายเจลมีความหวานมากที่สุด 6.8 °Brix ส่วน pH เป็นกรด
เล็กน้อย มีค่าเฉลี่ย 6.1, 6.3 และ 6.5 ตามล าดับ  
 ผลการวิเคราะห์น้ าตาล พบว่า ตัวอย่างน้ ามะพร้าวมีน้ าตาลทั้งหมด 3.2, 3.4 และ 3.5 % ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับค่าความหวานและลักษณะของน้ าดังที่กล่าวข้างต้น และตัวอย่างน้ ามะพร้าวกะทิแต่ละชนิดมีน้ าตาล
รีดิวซิ่งน้อยมากหรือตรวจไม่พบ ในขณะที่พบน้ าตาลอินเวิร์ตบ้างในปริมาณต่ า เช่นเดียวกับปริมาณน้ าตาลกลูโคส 
และซูโครส แต่ไม่พบน้ าตาลมอลโตส และแลคโตส ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ได้ทดลองท าผลิตภัณฑ์เจลท าความสะอาดใบหน้า (Facial cleansing gel) ที่มีน้ ามะพร้าวธรรมดา 
(ของเหลวใส) และน้ ามะพร้าวกะทิ (น้ าข้นหนืดปานกลาง) แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีคุณภาพไม่ดี และต้องปรับสูตรหา
อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้งการท าผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมอีก 3-4 ชนิด ซึ่งจะได้ด าเนินการในการหา
สูตรต้นต ารับในการทดลองท่ี 1.2 ต่อไป ในปี 2560 
 การทดลองเก็บรักษาตัวอย่างน้ ามะพร้าวชนิดข้นหนืด ด้วยการใส่ในขวดพลาสติกปิดฝา แล้วน าไปแช่ใน
ตู้เย็น โดยเปรียบเทียบระหว่างแช่ในช่องธรรมดากับช่องแช่แข็ง พบว่า หลังจากเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 1 เดือน 
ตัวอย่างน้ ามะพร้าวที่เก็บในช่องธรรมดา พบเชื้อราขึ้นบริเวณผิวหน้าของบางตัวอย่าง และเม่ือน ามาวัด pH พบว่า 
มีค่าความเป็นกรดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือ pH ลดลงจากเดิมเหลือ (pH=5.7) ส่วนตัวอย่างที่เก็บในช่องแช่แข็งไม่พบ
การเปลี่ยนแปลง  
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ตารางท่ี 1  ค่าท่ีวัดได้จากน้ ามะพร้าวกะทิ 3 ชนิด 
น้ ามะพร้าวกะทแิบบใส ครั้งที่ 1 

6/7/59 
ครั้งที่ 2 เฉลี่ย 

pH 5.9 6.2 6.1 
ความหวาน (°Brix) 4.8 4.6 4.7 
Invert sugar (g/100g)3 3.02 2.74 - 
Reducing sugar (g/100g) 4 1.36 Not detected - 
Total sugar [HPLC] (g/100g)5 3.55 2.79 3.2 
Glucose 1.61 1.25 - 
Sucrose 1.21 1.54 - 
Fructose  0.73 <0.05 - 
Maltose Not detected Not detected - 
Lactose Not detected Not detected - 
ปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ (%) 0.033 - - 

 
น้ ากะทิแบบขุ่นเหลว ครั้งที่ 1 

6/7/59 
ครั้งที่ 2 เฉลี่ย 

pH 6.1 6.5 6.3 
ความหวาน (°Brix) 5.0 5.3 5.2 
Invert sugar (g/100g)4 4.13 3.73 - 
Reducing sugar (g/100g)5  Not detected Not detected - 
Total sugar [HPLC] (g/100g)6 3.57 3.23 3.4 
Glucose 1.37 1.33 - 
Sucrose 2.20 1.90 - 
Fructose  Not detected Not detected - 
Maltose Not detected Not detected - 
Lactose Not detected Not detected - 
ปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ (%) 0.054 - - 

  

                                                           
3 วิธีทดสอบ compendium of methods for food analysis (2003) p.2-84 to 2-86 
4 วิธีทดสอบ compendium of methods for food analysis (2003) p.2-84 to 2-86 
5 วิธีทดสอบ In-house method based on compendium of method for food analysis (2003) p 2-80 to p 2-81 
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น้ ากะทิแบบข้นหนืด ครั้งที่ 1 
6/7/59 

ครั้งที่ 2 เฉลี่ย 

pH 6.4 6.6 6.5 
ความหวาน (°Brix) 7.0 6.6 6.8 
Invert sugar (g/100g)4 4.33 10.41 - 
Reducing sugar (g/100g)5  1.63 Not detected - 
Total sugar [HPLC] (g/100g)6 4.76 2.33 3.5 
Glucose 1.57 0.80 - 
Sucrose 2.59 1.53 - 
Fructose  0.60 Not detected - 
Maltose Not detected Not detected - 
Lactose Not detected Not detected - 
ปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ (%) 0.033 - - 

 
 ตัวอย่างผลมะพร้าวกะทิ ที่น ามาใช้ในการทดลองแต่ละผลจะต้องน าเอ็มบริโอไปเพาะเลี้ยงใน
ห้องปฏิบัติการ แล้วจึงน าน้ าและเนื้อมาใช้ในการทดลองนี้ 
 

 
ภาพที่ 1  เตรียมส่วนผสมเพื่อทดลองท าเจลล้างหน้าจากน้ ามะพร้าวกะทิ  



20 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 การทดลองนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของน้ ามะพร้าวกะทิ เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกชนิดของน้ า
มะพร้าวกะทิเพ่ือน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จากการทดลองสรุปได้ว่า น้ ามะพร้าวที่มีลักษณะข้นหนืด
ไม่เหมาะจะน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เนื่องจากมีน้ าตาลและความหวานมากกว่าน้ ามะพร้าวปกติ 
เอ้ือให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ง่ายกว่า จึงควรพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมอย่างอ่ืน หรือหากจะ
พัฒนาต่อ ต้องหาวิธีป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ด้วย  
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การทดลองที่ 1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมจากมะพร้าวกะทิ 
Study on Cosmetic Formula included liquid endosperm of Maphrao Kathi 
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บทคัดย่อ 
 

ได้ศึกษาการใช้น้ ามะพร้าวไปเป็นส่วนผสมของเครื่องส าอาง เป็นเวลา 3 ปี (ต.ค.2560 – ก.ย.2562) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทดลองและพัฒนาสูตรเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมจากมะพร้าวกะทิ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์แปร
รูปชนิดใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวกะทิ และน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการแปรรูปในระดับชุมชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลมะพร้าว  โดยได้ด าเนินการ 
เก็บเกี่ยวมะพร้าวกะทิพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิน้ าหอม จากสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี เพ่ือเป็นวัตถุดิบ
ในการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นองค์ประกอบผล และ ได้ด าเนินการทดลองท าเครื่องส าอางที่ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้น าน้ าของมะพร้าวกะทิพันธุ์นี้ ไปเป็นส่วนผสมของเครื่องส าอาง 4 ชนิด โดยศึกษาสูตร
พ้ืนฐาน แล้วพัฒนาเป็นต ารับเครื่องส าอาง โดยได้ท าการทดลอง 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบ 
(องค์ประกอบผล pH และความหนืดของน้ ามะพร้าว) 2) พัฒนาสูตรต ารับพ้ืนฐาน โดยเปรียบเทียบสารลดแรงตึง
ผิวและสารเคมีในต ารับที่แตกต่างกันในการท าผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด 3) คัดเลือกต ารับที่ดี ตรวจคุณภาพโดยสังเกตจาก
ลักษณะทางกายภาพ วัดความหนืด วัดความเป็นกรด-ด่าง เปรียบเทียบก่อนและหลังการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และ
ประเมินสูตรต ารับ ได้ 3 ผลิตภัณฑ์แต่เจลล้างหน้าต้องพัฒนาต่อ ในขั้นนี้ ได้ทดลองหาร้อยละที่เหมาะสมของการ
ใช้น้ ามะพร้าวในต ารับที่คัดเลือกแล้ว 4) ศึกษาอายุการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยทดสอบความสามารถของสารกันบูดใน
ต ารับที่มีการคัดเลือกแล้ว ผลการศึกษาเรื่อง challenge test พบว่า ทุกต ารับที่มีการพัฒนาแล้ว ผ่านเกณฑ์เรื่อง
ของการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ได้ ตามมาตรฐาน USP41 chapter51; Antimicrobial Effectiveness testing และ
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิดมีอายุการใช้งาน 2 ปี  และ 5) ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ จากการศึกษา

                                                           
6รหัส 01-56-59-03-00-00-02-60 
1/ สถาบันวิจัยพืชสวน เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2940 5484 
2/ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม 73000 โทร. 034 255 800 
3/ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อ.สวี จ.ชุมพร 86140 โทร. 077 556 023 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&rlz=1C1SQJL_enTH876TH876&oq=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&aqs=chrome.5.69i57j0l7.12212j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enTH876TH876&sxsrf=ALeKk02sdoW8Ua3MFdM4L7KQY-c9Xr48PQ%3A1584078265057&ei=uR1rXrKBA_G0mgfbiqHQDQ&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3&oq=%E0%B8%A8&gs_l=psy-ab.3.0.35i39l2j0i67j0i131j0j0i131j0j0i131j0j0i131.64716.64716..66353...0.1..0.73.73.1......0....1..gws-wiz.......0i71.UHWFgKP1Lv8
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ครั้งนี้พบว่า การผสมน้ ามะพร้าวไปในสูตรเครื่องส าอาง 4 ชนิด ในปริมาณ ร้อยละ 5 10 15 และ 20 พบว่า 
สัดส่วนของน้ ามะพร้าวจากมะพร้าวกะทิที่สามารถน าไปเป็นส่วนผสมของสูตรต้นต ารับ สูตรแชมพู สูตรสบู่เหลว 
สูตรโลชัน และ สูตรเจลล้างหน้า คือ ร้อยละ 20 โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งทางเคมีและกายภาพ ยังมีความคง
ตัว และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้จากการทดสอบความพึงพอใจ   



23 
 

Abstract 
 

The study was done during October 2017- September 2019 with aim of utilizing coconut 
water of Makapuno as one ingredient in cosmetic formula. Value addition and increasing 
Makapuno utilization would be one of supporting community base production. In this research, 
Makapuno hybrid was collected from Khanthulee coconut seed garden, Surat Thani province for 
basic study such as nut component and total soluble solid of coconut water.  Then the cosmetic 
fomular trial were set up at Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Prathom province 
with many trial of set up ratio of cosmetic product that added liquid endosperm of Maphrao Kathi 
from hybrid variety at 5, 10,15 and 20 % in formula of 4 products such as lotion, bath gel, shampoo 
and facial gel. There were 4 steps of experiment; 1) study on basic formula 2) develop formula 
of 4 products (shampoo, bath gel, lotion and facial gel) to compare physical and such as pH and 
viscosity in each formula 3) select the best formula which gave the cosmetic products in good 
physical appearance, optimum viscosity, pH before and after storage for long term study for one 
year. In this step (during the third year), the 3 of 4 products were developed and passed all 
physical and microbial evaluations except the facial gel needed to be studied more for the 
improvement  and it  was succeed in the last year of project. 4) the product’s formula was 
continued study on the optimum of liquid endosperm to be in formula. The result showed that 
the maximum of 20%w/w in the formula was accepted. . For the shelf-life in term of microbial 
contamination of each product was determined by Challenge test (antimicrobial activities for a 
preservative with Standard of USP41 chapter51; Antimicrobial Effectiveness testing) at faculty of 
Pharmacy, Mahidol University. The result of the challenge test showed that all cosmetic formula 
had a shelf life of 2 years. The product samples were taken to Horticulture Research Institute for 
sensory evaluation. The results of the sensory test were shown to be satisfied. 
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บทน า 
 

มะพร้าวกะทิ เป็นสินค้าเกษตรที่มีราคาสูงเนื่องจากค่อนข้างจะหายาก แต่ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้มี
การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวกะทิลูกผสม ที่ได้รับการรับรองพันธุ์ ทั้ง 2 พันธุ์ (มะพร้าวกะทิลูกผสมชุมพร 84-1 และ 
ชุมพร 84-2) ซึ่งในอนาคตหากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมากขึ้น จะมีผลผลิตมะพร้าวกะทิออกสู่ตลาดมากขึ้น
และเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวกะทินั้นมีโอกาสมีรายได้เพ่ิมด้วย ปัจจุบันการเพ่ิมมูลค่ามะพร้าวกะทิมีเพียงน าไปเป็น
ส่วนผสมในขนมหวานและไอศกรีมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเท่านั้น จึงได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม ประเภท
เครื่องส าอางได้ เนื่องจากสินค้าประเภทเครื่องส าอาง จะมีราคาสูง หากมีการน าสินค้าเกษตรไปผลิต หรือเป็น
ส่วนผสมในเครื่องส าอางได้ จะช่วยให้เกษตรกรขายสินค้าได้ในราคาอีกระดับหนึ่ง อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้มีการ
ปลูกมะพร้าวกะทิ ให้มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ในโครงการนี้ ในปีแรก (ปีงบประมาณ 2559) ได้ด าเนินการทดลอง ที่ 
1.1 เรื่องศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องส าอางจากของเหลวในมะพร้าวกะทิ ในปีที่ 2 (ปีงบประมาณ 
2559) จะด าเนินการทดลอง ที่ 1.2 เรื่อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นต ารับโดยมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปยังกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือ
ผู้ประกอบการ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางครั้งนี้ จะช่วยรองรับวัตถุดิบมะพร้าวกะทิที่จะออกสู่
ตลาดในอนาคต และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากมะพร้าวกะทิจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดและสร้างรายได้ที่
ยั่งยืนให้เกษตรกร 

ในปีงบประมาณ 2560-62 (3 ปี) จึงได้ด าเนินการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมจากของเหลวใน
มะพร้าวกะทิ (Jelly endosperm) และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมจากมะพร้าวกะทิ จากการ
ด าเนินการ ได้สูตรต้นต ารับ เครื่องส าอาง 4 ชนิด ได้แก่ 1. แชมพู สบู่เหลว โลชัน และเจลล้างหน้า ที่ได้ผ่านการ
ทดสอบความปลอดภัยและตรวจปริมาณจุลินทรีย์เพ่ือทราบอายุการเก็บรักษา และได้ถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมาย
แล้ว 1 ครั้ง  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ มีดังนี้ 

1. ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของของเหลวในมะพร้าวกะทิ เช่น ความหนืด ค่าความเป็นกรด ด่าง ปริมาณ
น้ าตาล และไขมัน 

2. น าของเหลวในมะพร้าวกะทิ มาผสมในสูตรเครื่องส าอางที่ท าการศึกษา ในอัตราส่วน และปริมาณ
ต่างๆกันเพื่อทดสอบคุณสมบัติที่ดีของแต่ละชนิดของเครื่องส าอาง ทั้งทางกายภาพและเคมี  

3. ศึกษาทดสอบความคงตัวของสูตรต ารับที่คัดเลือก อายุการเก็บรักษา เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
บรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

4. คัดเลือกสูตรต้นต าหรับ 
- วิธีปฏิบัติการทดลอง  
1. เตรียมน้ ามะพร้าวกะทิ จากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยการฆ่าเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ (อุณหภูมิ 65 

องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที) และแบ่งตัวอย่างเก็บรักษาไว้เพ่ือตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate 
count) ในตัวอย่างน้ าของมะพร้าวกะทิ ก่อนน าไปท าผลิตภัณฑ์ และระหว่างเก็บรักษา 

2. ศึกษาการน าของเหลวในมะพร้าวกะทิไปเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ที่คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. พัฒนาต ารับgel โดยพัฒนาจากสูตรต ารับมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาสูตรที่เหมาะสม ทั้งนี้จะมีการศึกษาถึง
ปริมาณ และอัตราส่วนต่างๆของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในสูตรเครื่องส าอางชนิดนั้น ๆ  

4. เมื่อไดสู้ตรต้นต ารับที่เหมาะสม แล้วน าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปประเมินคุณภาพทางกายภาพและเคมี เช่น 
ความหนืด การทดสอบการเกิดฟอง เป็นต้น รวมถึงการศึกษาด้านความคงตัว ในสภาวะที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ต ารับ
ที่มีความคงตัวดี รวมถึงประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

5. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ก่อนและหลังการเก็บรักษา เช่น ด้านเคมี จุลินทรีย์ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 478-2526  

6. ศึกษาประสิทธิภาพและบทบาทในการเป็นสารเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง ด้วยเครื่ องวัดปริมาณน้ า
บนผิวหนัง เช่น เครื่อง corneometer เป็นต้น  

7. ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
อุปกรณ ์
 1. Hot plate (บริษัทแล็บเมนเทอร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย) 
 2. เครื่องชั่ง (Analytical  balance)  (ยี่ห้อ Sartoius บริษัทไซแอนติฟิค กรุงเทพฯ ประเทศไทย) 
 3. ตู้เย็น อุณหภูมิ ประมาณ 4 – 7 องศาเซลเซียส (ยี่ห้อ SHARP รุ่น 3J – D58L-GY บ. กรุงไทยการ
ไฟฟ้าจ ากัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย) 
 4. เครื่องแก้วต่าง ๆ เช่น Beaker, cylinder, เครื่องแก้ว 
 5. เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง (ยี่ห้อ scotth บริษัท ไซแอนติฟิค กรุงเทพฯ ประเทศไทย) 
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 6. เครื่องวัดความหนืด Brookfield Viscometer (Clone & plate) ยี่ห้อ Brookfield engineering  
รุ่น DV III ULTRA  made in USA 
 7. ตู้อบไอร้อน (hot air oven) 
 
วิธีการ 
 1. การสังเกตลักษณะทั่วไปของมะพร้าวกะทิ ได้แก่ น้ าหนักของมะพร้าวกะทิ ความเป็นกรด -ด่าง และ
ความหนืด 
 2. การพัฒนาสูตรต ารับ 4 ต ารับ คือ แชมพู โลชัน สบู่เหลว และเจลล้างหน้า 
 3. การประเมินสูตรต ารับที่พัฒนา 
  3.1 การสังเกตลักษณะทางกายภาพ เช่น การทดสอบความคงตัวเมื่อผ่านสภาวะเร่ง การทดสอบ
ฟอง สี กลิ่น ความขุ่น-ใส และความหนืด 
  3.2 การประเมินคุณสมบัติทางเคมี เช่น ความเป็นกรด-ด่าง 
 4. คัดเลือกต ารับที่ดีน ามาทดสอบหาร้อยละที่เหมาะสมในการใช้น้ ามะพร้าวกะทิในต ารับ 
  4.1 ทดลองต ารับที่เลือก ท าซ้ า หาร้อยละที่เหมาะสมของการใช้น้ ามะพร้าวกะทิในต ารับ 
  4.2 การประเมินสูตรต ารับที่ดี โดยเลือกมาจากการพัฒนาสูตร 1 ต ารับ 
ขั้นตอนการทดลอง 
 1. การสังเกตลักษณะทั่วไปของมะพร้าวกะทิ 
  1.1 น าลูกมะพร้าวกะทิที่ปอกเปลือกแล้วไปชั่งน้ าหนัก โดยการชั่งทั้งลูก แล้วผ่าเอาน้ าออก และ 
บันทึกน้ าหนักน้ าและผลมะพร้าวหลังผ่า 
  1.2 น าน้ ามะพร้าวกะทิที่ได้มาวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
  1.3 แบ่งน้ ามะพร้าวกะทิปริมาตร 10 มิลลิลิตร น าไปวัดความหนืดโดยใช้เครื่องวัดความหนืดชนิด 
Brookfield Viscometer (Clone & plate) 
 2. การพัฒนาสูตรต ารับ 
  2.1 ทดสอบสูตรต ารับพ้ืนฐาน เปรียบเทียบสารลดแรงตึงผิวและสารเคมีในต ารับที่แตกต่างกัน 
จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ แชมพู โลชัน สบู่เหลว และเจลล้างหน้า 
  การเตรียมต ารับแชมพูพ้ืนฐาน 
  1. ผสมสารช าระล้างกับน้ าจ านวนหนึ่ง (ประมาณ 2/3 ของน้ าที่ต้องใช้ทั้งหมด) คนให้เข้ากัน 
  2. เติมสารเพ่ิมฟองและคนให้เข้ากันจนสารละลายมีความหนืดเพิ่มมากข้ึน 
  3. เติมสารปรับสภาพเส้นผม 
  4. ละลายเกลือแกงในน้ าจ านวนหนึ่ง แล้วเติมลงไปในส่วนผสม คนให้เข้ากัน 
  5. ปรับ pH 
  6. เติมสารกันเสีย 
  7. เติมน้ าส่วนที่เหลือ เพื่อปรับปริมาตรจนได้ปริมาณ 
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  การเตรียมต ารับโลชันพื้นฐาน 
  1. ผสมสารให้ข้นกับน้ าทั้งหมด คนให้เข้ากันจนข้นหนืด 
  2. เติมสารกันเสีย และน้ ามัน (oil) คนให้เข้ากัน 
  การเตรียมต ารับสบู่เหลวพ้ืนฐาน  
  1. ขั้นตอนการเตรียมคล้ายกับการเตรียมแชมพู 
  การเตรียมต ารับเจลล้างหน้า 
  1. ผสมสารก่อเจลกับน้ าจ านวนหนึ่ง 
  2. ถ้าในต ารับมีเกลือแกง ให้แบ่งน้ าจ านวนหนึ่งมาละลาย 
  3. ผสมสารช าละล้างกับน้ า คนให้เข้ากัน แล้วเติมสารเพิ่มฟอง สารกันเสีย ฯลฯ 
  4. ผสมสารข้อ 1 ลงในข้อ 3 แล้วเติมสารในข้อ 2 ลงไป คนให้เข้ากัน ปรับปริมาตรจนได้ปริมาณ 
  2.2 ท าการทดสอบโดยการเปรียบเทียบร้อยละที่เหมาะสมในการใช้น้ ามะพร้าวกะทิในสูตรต ารับ 
 3. การสังเกตลักษณะทางกายภาพ และประเมินสูตรต ารับที่พัฒนา 
  3.1 ประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ โดยสังเกตจากลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ เมื่อเตรียม
เสร็จใหม่ ๆ ดังนี้ 
   - ลักษณะเนื้อ สังเกตลักษณะเนื้อ โดยใช้ค าอธิบายลักษณะ ดังนี้ ของเหลว เนื้อละเอียด 
หยาบ มันวาว 
   - สี สังเกตสีของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสีขาว เหลือง หรืออ่ืน ๆ 
   - กลิ่น โดยการดมกลิ่นผลิตภัณฑ์ว่ามีกลิ่น เหม็นหืน ไม่มีกลิ่น หรืออ่ืน ๆ 
   - การเจริญของจุลินทรีย์และเชื้อรา โดยสังเกตว่าผลิตภัณฑ์มีจุดด าหรือเส้นใยที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้นหรือไม ่
   - การทดสอบความคงสภาพแบบเร่ง การศึกษาสภาวะปกติจะต้องใช้เวลานาน 
การศึกษาโดยการเร่งจะเร็วขึ้นโดยการเพ่ิมอุณหภูมิ แสง ความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการศึกษา 
เป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบต ารับเพ่ือคัดเลือกต ารับที่ดีที่สุด ท าโดยการเก็บผลิตภัณฑ์ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง จากนั้นน ามาเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง นับเป็น 1 รอบ 
ท าซ้ าท้ังหมด 6 รอบ แล้วน ามาประเมินผล 
   - การทดสอบฟองแชมพู โดยการน าตัวอย่างแชมพู 0.5 กรัม ใส่ในกระบอกตวงปริมาตร 
100 มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่นปริมาตร 25 มิลลิลิตร เขย่ากระบอกตวง กลับ-ไปมา จ านวน 10 ครั้ง อ่านปริมาตรจาก
ฟองที่เกิดขึ้นที่เวลา 0 และ 5 นาที น าปริมาตรที่ได้หักลบจากจ านวนน้ ากลั่น จะได้ค่าขอฟองแชมพู  
  3.2 ประเมินคุณสมบัติทางเคมี โดยทดสอบความเป็นกรด-ด่างหลังเตรียมเสร็จใหม่ ๆ และผ่าน
กระบวนการทดสอบความคงตัวแล้ว 6 รอบ 

 4. การคัดเลือกต ารับที่ดี น ามาทดสอบหาร้อยละที่เหมาะสมในการใช้น้ ามะพร้าวกะทิในต ารับ 
โดยการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว มาท าซ้ า โดยทดลองร้อยละการใช้น้ ามะพร้าวกะทิที่
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แตกต่างกันในแต่ละต ารับ จากนั้นน าต ารับที่คัดเลือกมาประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทาง
เคมี และทดสอบสภาวะเร่ง 

เวลาและสถานที่  
 เวลา เริ่มต้น ปี 2560 สิ้นสุด ปี 2562 
 สถานที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

ได้ศึกษาพัฒนาการของผลเพ่ือทราบว่าเนื้อมะพร้าวจะเปลี่ยนเป็นเนื้อที่มีลักษณะนิ่มและฟูในช่วง
พัฒนาการของผลเดือนใด การศึกษาพัฒนาการของผลมะพร้าวกะทิ ได้ตัดผลมะพร้าวจากต้นมะพร้าวกะทิ 100% 
(ผลแก่ทุกผลเป็นมะพร้าวกะทิ) โดยสุ่มตัดมาทะลายละ 2 ผล ตั้งแต่อายุ 5-11 เดือน น ามาผ่าดูเนื้อ และพัฒนาการ
ของเนื้อมะพร้าวกะทิ โดยพบว่า เนื้อมะพร้าวจะนิ่มและฟูมากช่วงเดือนที่ 10-11 

เนื่องจากวัตถุดิบน้ ามะพร้าวมีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และน้ ามะพร้าวกะทิ มี
ลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน จึงได้เก็บตัวอย่างผลมะพร้าวกะทิลูกผสม จากสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลู กผสมคัน
ธุลี ตรวจสอบวัดความหวานของน้ ามะพร้าว และศึกษาองค์ประกอบของผล เช่น น้ าหนักผลรวมเปลือก ผลปอก
เปลือก น้ าหนักเนื้อ น้ าหนักน้ า แล้ววิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลองค์ประกอบของผลมะพร้าวกะทิด้วยโปรแกรมสถิติ ผล
การวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นดังนี้  

1) ความหวานของน้ ามะพร้าว ซึ่งวัดด้วยเครื่อง Hand reflextometer ในรูปร้อยละของปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Soluble Solids) พบว่า ความหวานโดยเฉลี่ยของมะพร้าวลูกผสมน้ าหอมกะทิ เป็น 
5.0% ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์กะทิลูกผสมอีก 4 พันธุ์ ได้แก่ ทุ่งเคล็ดกะทิ เวสท์อัฟริกันกะทิ มลายูสีเหลืองกะทิ 
และมลายูสีแดงกะทิ ซึ่งมีความหวานของน้ ามะพร้าวเฉลี่ย 5.6, 6.3, 5.8 และ 5.7 กรัม ตามล าดับ  

2) น้ าหนักผลแก่มีเปลือก โดยเฉลี่ยของมะพร้าวลูกผสมกะทิมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยเรียงล าดับน้ าหนัก (กก.ต่อผล) และระดับความแตกต่างได้เป็น เวสท์อัฟริกันกะทิ 2.57a ทุ่งเคล็ด
กะทิ 2.34ab น้ าหอมกะทิ 2.07c มลายูสีเหลืองกะทิ 2.14bc และมลายูสีแดงกะทิ 1.78d ตามล าดับ ส่วนน้ าหนัก
ของผลปอกเปลือก (dehusked nut) น้ ามะพร้าว เนื้อมะพร้าว และความหวาน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ส าหรับตัวอย่างมะพร้าวที่เก็บมาศึกษาในชุดนี้  

3) น้ าหนักของผลปอกเปลือก (dehusked nut) โดยเฉลี่ยของมะพร้าวลูกผสมน้ าหอมกะทิ เป็น 1.30 
กิโลกรัมต่อผล ไม่แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์กะทิลูกผสมอีก 4 พันธุ์ ได้แก่ ทุ่งเคล็ดกะทิ เวสท์อัฟริกันกะทิ มลายูสี
เหลืองกะทิ และมลายูสีแดงกะทิ ซึ่งมีน้ าหนักเนื้อมะพร้าวเฉลี่ย 1.34, 1.22, 1.38 และ 1.08 กิโลกรัมต่อผล 
ตามล าดับ  

4) น้ าหนักน้ า (coconut water) โดยเฉลี่ยของมะพร้าวลูกผสมน้ าหอมกะทิ เป็น 109 กรัมต่อผล ไม่
แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์กะทิลูกผสมอีก 4 พันธุ์ ได้แก่ ทุ่งเคล็ดกะทิ เวสท์อัฟริกันกะทิ มลายูสีเหลืองกะทิ และ
มลายูสีแดงกะทิ ซึ่งมีน้ าหนักของน้ ามะพร้าว เฉลี่ย 300, 220, 310 และ 190 กรัม ตามล าดับ และ  

5) น้ าหนักเนื้อ (coconut meat) โดยเฉลี่ยของมะพร้าวลูกผสมน้ าหอมกะทิ เป็น 222.5 กรัมต่อผล ไม่
แตกต่างทางสถิติกับพันธุ์กะทิลูกผสมอีก 4 พันธุ์ ได้แก่ ทุ่งเคล็ดกะทิ เวสท์อัฟริกันกะทิ มลายูสีเหลืองกะทิ และ
มลายูสีแดงกะทิ ซึ่งมีน้ าหนักเนื้อมะพร้าวเฉลี่ย 687.1, 563.5, 647.5 และ 441.5 กรัมต่อผล ตามล าดับ และได้
วิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ในเนื้อมะพร้าวกะทิ พบว่า มะพร้าวลูกผสมน้ าหอมกะทิ มีปริมาณไขมันเฉลี่ย  ร้อยละ 
43.9 ส่วนมะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุ์ ทุ่งเคล็ดกะทิ เวสท์อัฟริกันกะทิ มลายูสีเหลืองกะทิ และมลายูสีแดงกะทิ มี
ปริมาณไขมันเฉลี่ย ร้อยละ 38.9, 44.3, 45.7, และ 42.9 ตามล าดับ ทั้งนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ผลทางสถิติ 
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1. การศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบมะพร้าวกะทิที่ส่งไปวิเคราะห์ที่คณะเภสัช ม.ศิลปากร  
 การสังเกตลักษณะทั่วไปของมะพร้าวกะทิ พบว่า มีลักษณะภายนอกเหมือนมะพร้าวทั่วไป มีเพียงภายใน
ของผลที่แตกต่างจากมะพร้าวพันธุ์ อ่ืน คือ มีเนื้ออ่อน นิ่ม ฟูคล้ายผิวมะกรูด เนื้อมีความหนาประมาณ 2-3 
เซนติเมตร แล้วแต่ความแก่-อ่อนของมะพร้าวแต่ละลูก มีรสชาติหวานมัน น้ าภายในผลมีน้อยและมีลักษณะข้น
เหนียว สีขาวใส บางผลมีสีขุ่นขาว มีเนื้อข้น ๆ ปนเล็กน้อย  
 มะพร้าวกะทิ 1 ผล มีค่าเฉลี่ยของน้ าหนักเนื้อติดกะลา และน้ าหนักน้ า คิดเป็นร้อยละ 89.1 และ 10.9 ต่อ
น้ าหนักผล (ตารางที่ 1) มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.47 และมีค่าความหนืด 15008.81 cps (ตาราง
ที่ 2) 
 
ตารางท่ี 1  น้ าหนักผลและน้ ามะพร้าวกะทิ 

ผลที ่
มะพร้าวกะทิทั้งผล 

(กรัม) 
น้ าหนักเนื้อติดกะลา น้ าหนักน้ ามะพร้าวกะทิ 

กรัม ร้อยละ กรัม ร้อยละ 
1 757.36 694.14 91.65 63.22 8.35 
2 1,253.70 1,084.71 86.52 168.98 13.48 
3 928.70 838.03 90.24 90.67 9.76 
4 1,093.60 945.94 86.50 147.63 13.50 
5 982.12 884.43 90.05 97.69 9.95 
6 995.03 882.55 88.69 112.48 11.30 
7 995.10 896.10 90.05 99.00 9.95 

เฉลี่ย 1000.80 889.41 89.10 111.38 10.90 
 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่าง (pH) และความหนืดของน้ ามะพร้าวกะทิแต่ละตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความหนืด (cps) 
1 6.50 36,056.00 
2 6.69 8,871.67 
3 6.54 23,870.67 
4 6.46 11,322.33 
5 6.49 7,542.67 
6 6.38 8,043.34 
7 6.25 9,355.00 

เฉลี่ย 6.47 15,008.81 
*cps คือ centipoise 
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2.  การพัฒนาสูตรต ารับ 
 การทดสอบสูตรต ารับพ้ืนฐาน ได้เปรียบเทียบสารลดแรงตึงผิวและสารเคมีในต ารับที่แตกต่างกันในการท า 
4 ผลิตภัณฑ์ คือ แชมพู โลชัน สบู่เหลว เจลล้างหน้า ได้ผลดังนี้ 
 1. ต ารับแชมพู ได้ทดลองเตรียมแชมพูโดยใช้สารเคมีและสารลดแรงตึงผิวที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบ
ปริมาตรน้ ามะพร้าวกะทิในต ารับร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 พบว่า แชมพูต ารับที่ 3 ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และร้อย
ละของน้ ามะพร้าวกะทิที่ใช้ ใช้ได้ถึงร้อยละ 20 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยมีช่วงความเป็นกรด-ด่าง เฉลี่ย 8.2 
(ตารางท่ี 3 และ 4) 

2. ต ารับโลชัน ได้ทดลองเตรียมโลชันโดยใช้สารเคมีที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบปริมาตรน้ ามะพร้าว
กะทิในต ารับร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 พบว่า โลชันต ารับที่ 1 ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และร้อยละน้ ามะพร้าวกะทิที่
ใช้ ใช้ได้ถึงร้อยละ 20 ไม่พบการเปลี่ยนแปลง โดยมีช่วงความเป็นกรด-ด่าง เฉลี่ย 6.6 (ตารางท่ี 5 และ 6) 

3. ต ารับสบู่เหลว ได้ทดลองเตรียมสบู่เหลวโดยใช้สารเคมีที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบปริมาณน้ า
มะพร้าวกะทิในต ารับร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 พบว่า สบู่เหลวต ารับที่ 1 ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และร้อยละน้ า
มะพร้าวกะทิที่ใช้ ใช้ได้ถึงร้อยละ 15 ไม่พบการเปลี่ยนแปลง โดยมีช่วงความเป็นกรด-ด่างหลังเตรียมเสร็จเฉลี่ย 
5.8 ผ่านการศึกษาความคงตัว เป็นเวลา 45 วัน มีค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง เฉลี่ย 3.85 (ตารางท่ี 7 และ 8) 

4. ต ารับเจลล้างหน้า ได้ทดลองเตรียมต ารับเจลล้างหน้าโดยใช้สารเคมีที่แตกต่างกัน  คือ carbopol, 
poloxamer และ sodium chloride เป็นสารก่อเจล และใช้น้ ามะพร้าวกะทิร้อยละ 5 ในต ารับ พบว่า เจลล้าง
หน้าต ารับที่ 3 ที่ใช้ sodium chloride เป็นสารก่อเจล ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยมีช่วงความเป็นกรด-ด่างหลังเตรียม
เสร็จ เฉลี่ย 5.8 ผ่านการศึกษาความคงตัว เป็นเวลา 45 วัน มีค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 3.85 (ตารางที่ 9 และ 
10) 
 
3. การคัดเลือกต ารับที่ดี จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพ และประเมินสูตรต ารับที่พัฒนา 
 3.1 การคัดเลือกต ารับที่ดี จากการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี 
จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ แชมพู โลชัน และสบู่เหลว ส่วนต ารับเจลล้างหน้าจะต้องมีการพัฒนาต่อไป โดยผลการ
ทดลองต ารับที่ดีที่สุดของแชมพ โลชัน และสบู่เหลว คือ สูตรที่ 3, 3 และ 3 ตามล าดับ และได้เพ่ิมสาร mineral 
oil ลงไปในต ารับโลชันเพื่อให้เนื้อโลชันเนียนขาวขึ้น (ตารางท่ี 11) 

3.2 การทดลองหาร้อยละที่เหมาะสมในการใช้น้ ามะพร้าวในต ารับที่ได้คัดเลือกมาแล้ว โดยการน า
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ต ารับมาท าซ้ า โดยใช้น้ ามะพร้าวกะทิร้อยละ 50, 70, 80, 90 และ 100 โดยทดสอบทั้งน้ ามะพร้าว
แบบขุ่น และแบบใส ซึ่งผ่านการพาสเจอร์ไรส์มาแล้ว พบว่า ได้ต ารับที่ดีของผลิตภัณฑ์จ านวน 3 ชนิด คือ แชมพู 
โลชัน และสบู่เหลว ส่วนเจลล้างหน้าได้เปลี่ยนสารก่อเจล 
  3.2.1 ต ารับแชมพู จากการทดลองได้คัดเลือกต ารับแชมพูสูตร 3 มาท าซ้ า พบว่า ร้อยละของ
ปริมาณน้ ามะพร้าวไม่มีผลต่อต ารับ ลักษณะทางกายภาพหลังผ่านการทดสอบความคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มี
ค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 8.10 (ตารางที่ 12-16) 
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3.2.2 ต ารับโลชัน จากการทดลองได้คัดเลือกต ารับโลชันสูตร 1 มาท าซ้ า พบว่า ร้อยละของ
ปริมาณน้ ามะพร้าวไม่มีผลต่อต ารับ ลักษณะทางกายภาพหลังผ่านการทดสอบความคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มี
ค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 6.96 (ตารางที่ 17-21) 
3.2.3 ต ารับสบู่เหลว จากการทดลองได้คัดเลือกต ารับสบู่ เหลวสูตร 1 มาท าซ้ า โดยทดลองร้อยละการใช้น้ า
มะพร้าวกะทิ ทดสอบแบบขุ่น และแบบใส พบว่า น้ ามะพร้าวที่มีความขุ่น ใส หรือความหนืดไม่เท่ากันไม่มีผลต่อ
ต ารับ ลักษณะทางกายภาพหลังผ่านการทดสอบความคงตัว ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 
5.00 (ตารางที่ 22 และ 23) 

3.2.4 ต ารับเจลล้างหน้า จากผลการทดลองเตรียมต ารับเจลล้างหน้าโดยใช้ HEC เป็นสารก่อเจล 
และใช้น้ ามะพร้าวกะทิในต ารับที่ 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยมีช่วงความเป็นกรด-ด่างหลังเตรียม
เสร็จ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.5 ผ่านการศึกษาความคง เป็นเวลา 45 วัน มีค่าความเป็นกรด – ด่าง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง pH เท่ากับ 6 

การเปรียบเทียบความหนืดของเจลล้างหน้าโดย 1. การทดสอบแบบสภาวะเร่ง พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่า
ความหนืดระหว่างรอบทั้ง 6 รอบแล้วไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 27 (ค่า p-value 
มากกว่า 0.05) 2. การตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าความหนืดทั้ง 8 สัปดาห์แล้ว ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังตารางที่ 29 (ค่า p –value มากกว่า 0.05) และค่า pH ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ ดังตารางที่ 30 (ค่า p-value มากกว่า 0.05) 

 
ตารางท่ี 3  สูตรต ารับแชมพูพ้ืนฐาน 
แชมพูสูตรที่ 1 
สูตรตั้งต้น ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
น้ ามะพร้าว 5 10 15 20 
SLES N 28 50 50 50 50 
Cocomine ME 5 5 5 5 
Preservative 2.4 2.4 2.4 2.4 
Glycerine 2 2 2 2 
H2O qs to 100 100 100 100 
pH 8.2 8.2 8.2 8.2 
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แชมพูสูตรที่ 2 
สูตรตั้งต้น ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
น้ ามะพร้าว 5 10 15 20 
Texapon AE-3ST 50 50 50 50 
Cocomine ME 5 5 5 5 
Preservative 2.4 2.4 2.4 2.4 
Glycerine 2 2 2 2 
H2O qs to 100 100 100 100 
pH 7.4 7.4 7.6 7.6 

 
แชมพูสูตรที่ 3 
สูตรตั้งต้น ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
น้ ามะพร้าว 5 10 15 20 
Sodium Lauryl Sulphate 50 50 50 50 
SLES N 28 25 25 25 25 
Cocomine ME 3 3 3 3 
NaCl 2.4 2.4 2.4 2.4 
Cetiol HE 3 3 3 3 
Bronidox L 0.2 0.2 0.2 0.2 
H2O qs to 100 100 100 100 
pH 8.2 8.2 8.2 8.2 
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ตารางท่ี 4  ลักษณะทางกายภาพของต ารับแชมพูพ้ืนฐาน 

ตัวอย่าง pH 
ลักษณะที่มองเห็นภายนอก 

หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

ตัวอย่างที่ 1 8.2 

ของเหลวสีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย  
มีเศษของเนื้อมะพร้าวปนเล็กน้อย 

สารละลายแยก 3 ชั้น  
ชั้นล่างตกตะกอน  
ชั้นกลางใสสีเหลืองอ่อน  
ชั้นบนเป็นแผ่นวุ้น 

ตัวอย่างที่ 2 8.2 

ของเหลวสีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย  
มีเศษของเนื้อมะพร้าวปนเล็กน้อย 

สารละลายแยก 3 ชั้น  
ชั้นล่างตกตะกอน  
ชั้นกลางใสสีเหลืองอ่อนมากกว่า ตัวอย่างที่ 1  
ชั้นบนเป็นแผ่นวุ้น 

ตัวอย่างที่ 3 8.2 

ของเหลวสีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย  
มีเศษของเนื้อมะพร้าวปนเล็กน้อย 

สารละลายแยก 3 ชั้น  
ชั้นล่างตกตะกอน  
ชั้นกลางใสสีเหลืองอ่อนมากกว่า ตัวอย่างที่ 1, 
ตัวอย่างที่ 2  
ชั้นบนเป็นแผ่นวุ้น 

ตัวอย่างที่ 4 8.2 

ของเหลวสีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย  
มีเศษของเนื้อมะพร้าวปนเล็กน้อย 

สารละลายแยก 3 ชั้น  
ชั้นล่างตกตะกอน  
ชั้นกลางใสสีเหลืองอ่อนมากกว่า ตัวอย่างที่ 1, 
ตัวอย่างที่ 2, ตัวอย่างที่ 3 ชั้นบนเป็นแผ่นวุ้น 

*ตัวอย่างเสียหลังเก็บไว้ 45 วัน  
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แชมพูสูตรที่ 2   

ตัวอย่าง pH 
ลักษณะที่มองเห็นภายนอก 

หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

ตัวอย่างที่ 1 7.4 
ของเหลวใส มีฟองเล็กน้อย สารละลายแยก 3 ชั้น ชั้นล่างตกตะกอน  

ชั้นกลางใส ชั้นบนเป็นแผ่นวุ้น 

ตัวอย่างที่ 2 7.4 
ของเหลวสีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย  
 

ของเหลวใส ไม่มีฟอง สีเหลืองอ่อนมากกว่า 
ตัวอย่างที่ 1  

ตัวอย่างที่ 3 7.4 

ของเหลวสีขาวขุ่นมากกว่า ตัวอย่าง
ที่ 1, ตัวอย่างที่ 2 มีฟองเล็กน้อย  
 

ของเหลวใส ไม่มีฟอง สีเหลืองอ่อนมากกว่า 
ตัวอย่างที่ 1, ตัวอย่างที่ 2 

ตัวอย่างที่ 4 7.4 

ของเหลวสีขาวขุ่นมากกว่า ตัวอย่าง
ที่  1 แต่น้อยกว่า ตัวอย่างที่  2 , 
ตัวอย่างที่ 3  มีฟองเล็กน้อย  

ของเหลวใส ไม่มีฟอง สีเหลืองอ่อนมากกว่า 
ตัวอย่างที่ 1, ตัวอย่างที่ 2, ตัวอย่างที่ 3 

 

แชมพูสูตรที่ 3 

ตัวอย่าง pH 
ลักษณะที่มองเห็นภายนอก 

pH 
หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

ตัวอย่างที่ 1 8.2 ของเหลวใส มีฟองเล็กน้อย ของเหลวใส ไม่มีฟอง 8.0 
ตัวอย่างที่ 2 8.2 ของเหลวใส มีฟองเล็กน้อย  ของเหลวใส ไม่มีฟอง 8.0 
ตัวอย่างที่ 3 8.2 ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวใส ไม่มีฟอง 8.0 
ตัวอย่างที่ 4 8.2 ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวใส ไม่มีฟอง 8.0 

 
ตารางท่ี 5  สูตรต ารับโลชันพื้นฐาน 
 โลชันสูตรที่ 1 
สูตรตั้งต้น (%) ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
น้ ามะพร้าว 5 10 15 20 
Sepigel 305 2 2 2 2 
Paraben cone 2 2 2 2 
H2O qs to 100 100 100 100 
pH 6.6 6.6 6.6 6.6 
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โลชันสูตรที่ 2 
สูตรตั้งต้น (%) ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
น้ ามะพร้าว 5 10 15 20 
Multicare Am.50 KC 2 2 2 2 
Paraben cone 2 2 2 2 
H2O qs to 91 86 81 76 
pH 6.6 6.6 6.6 6.6 

 
โลชันสูตรที่ 3 
สูตรตั้งต้น (%) ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
น้ ามะพร้าว 5 10 15 20 
Sepiplus S 2 2 2 2 
Paraben cone 2 2 2 2 
H2O qs to 100 100 100 100 
pH 6.6 6.6 6.6 6.6 

 
ตารางท่ี 6  ลักษณะทางกายภาพของต ารับโลชันพื้นฐาน 
โลชันสูตรที่ 1    

ตัวอย่าง pH 
ลักษณะที่มองเห็นภายนอก 

pH 
หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

ตัวอย่างที่ 1 6.6 
เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น หนืด  
ไหลเล็กน้อย 

เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น  
หนืดไหลได้เล็กน้อยสีไม่เปลี่ยน 

6.6 

ตัวอย่างที่ 2 6.6 
เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น หนืด  
ไม่ไหล 

เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น  
ความหนืดลดลงเล็กน้อย 

6.6 

ตัวอย่างที่ 3 6.6 
เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น หนืด  
ไหลเล็กน้อย 

เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น  
ความหนืดลงเล็กน้อย 

6.5 

ตัวอย่างที่ 4 6.6 
เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น หนืด  
ไม่ไหล 

เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น  
ความหนืดลดลงเล็กน้อย 

6.6 
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ตัวอย่าง pH 
ลักษณะที่มองเห็นภายนอก 

หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

ตัวอย่างที่ 1 6.6 
เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น หนืด  
ไหลเล็กน้อย 

เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น  
ความลดลง สีไม่เปลี่ยน 

ตัวอย่างที่ 2 6.6 
เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น หนืด  
ไม่ไหล 

เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น  
ความหนืดลดลง มีสีเหลืองเล็กน้อย 

ตัวอย่างที่ 3 6.6 
เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น หนืด  
ไหลเล็กน้อย 

เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น  
ความหนืดลดลง มีสีเหลืองเล็กน้อย 

ตัวอย่างที่ 4 6.6 
เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น หนืด  
ไม่ไหล 

เนื้อครีมกึ่งเจล ขาวขุ่น  
ความหนืดลดลง มีสีเหลืองมากกว่า EX1,2,3 

*ตัวอย่างเสียหลังเก็บไว้ 45 วัน 
 

ตัวอย่าง pH 
ลักษณะที่มองเห็นภายนอก 

หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

ตัวอย่างที่ 1 6.6 
สารละลายยาก เป็นเนื้อเจลมากก
ว่าครีม หนืดมาก 

เป็นเนื้อเจลละเอียด ข้นหนืด 

ตัวอย่างที่ 2 6.6 
สารละลายยาก เป็นเนื้อเจลมากก
ว่าครีม หนืดมาก 

เป็นเนื้อเจลละเอียด ข้นหนืด สีออกเหลือง
เล็กน้อย 

ตัวอย่างที่ 3 6.6 
สารละลายยาก เป็นเนื้อเจลมากก
ว่าครีม หนืดมาก 

เป็นเนื้อเจลละเอียด ข้นหนืด มีเชื้อราขึ้น สี
เปลี่ยน มีสีเหลืองเล็กน้อย 

ตัวอย่างที่ 4 6.6 
สารละลายยาก เป็นเนื้อเจลมากก
ว่าครีม หนืดมาก 

เป็นเนื้อเจลละเอียด ข้นหนืด มีเชื้อราขึ้นสี
เปลี่ยน มีสีเหลืองเข้ม 

*ตัวอย่างเสียหลังเก็บไว้ 45 วัน 
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ตารางท่ี 7  สูตรต ารับสบู่เหลวพ้ืนฐาน 
สูตรตั้งต้น ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 
น้ ามะพร้าว 5 10 15 
Sodium lauryl ether sulfate N 28 50 50 50 
Comperlan KD 4 4 4 
Dimethicone 1 1 1 
Cetiol HE 3 3 3 
Glycerine 0.5 1 1.5 
Sodium chloride 0.5 0.5 0.5 
Citric acid 0.5 0.5 0.5 
MP:PP (10:1) 0.2 0.2 0.2 
H2O qs to 100 100 100 
pH 5.8 5.8 5.8 

 
ตารางท่ี 8  ลักษณะทางกายภาพของต ารับสบู่เหลวพ้ืนฐาน 

ตัวอย่าง pH 
ลักษณะที่มองเห็นภายนอก 

pH 
หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

ตัวอย่างที่ 1 5.8 
สารละลายสีขาวขุ่นเล็กน้อย มีความ
หนืดเล็กน้อย 

สารละลายสีขาวขุ่นเล็กน้อย มีความ
หนืดเล็กน้อย 

3.94 

ตัวอย่างที่ 2 5.8 
สารละลายสีขาวขุ่นเล็กน้อย มีความ
หนืดเล็กน้อย 

สารละลายสีขาวขุ่นเล็กน้อย มีความ
หนืดเล็กน้อย 

3.69 

ตัวอย่างที่ 3 6.6 
สารละลายสีขาวขุ่นเล็กน้อย มีความ
หนืดเล็กน้อย 

สารละลายสีขาวขุ่นเล็กน้อย มีความ
หนืดเล็กน้อย 

3.93 
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ตารางท่ี 9  สูตรเจลล้างหน้าพื้นฐาน 
สูตรที่ใช้ carbopol เป็นสารก่อเจล ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
น้ ามะพร้าว 5 5 5 5 
Ammonium lauryl ether sulfate 30 35 30 35 
Carbopol 940 1 1 2 2 
Triethanolamine 1 1 1 1 
Cocamido propyl betain 1 1 1 1 
Cocamide 1 1 1 1 
Propylene 2 2 2 2 
Glycerine 2 2 2 2 
MP:PP (10:1) 2 2 2 2 
H2O qs to 100% 100% 100% 100% 
pH 6.5 6.5 6.5 6.5 

 
สูตรที่ใช้ poloxamer เป็นสารก่อเจล ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
น้ ามะพร้าว 5 5 5 5 
Ammonium lauryl ether sulfate 30 35 30 35 
Poloxamer 2 2 4 4 
Cocamido propyl betain 3 3 3 3 
Cocamide ME 1 1 1 1 
Propylene 2 2 2 2 
Glycerine 2 2 2 2 
MP:PP (10:1) qs qs qs qs 
H2O qs to 100% 100% 100% 100% 
pH 5.5 5.5 5.5 5.5 
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สูตรที่ใช้ NaCl เป็นสารก่อเจล ตัวอย่างที่ 1 
น้ ามะพร้าว 20 
Ammonium lauryl ether sulfate 30 
NaCL 2 
Cocamido propyl betain 3 
Cocamide ME 1 
Propylene 2 
Glycerine 2 
MP:PP (10:1) 0.2 
H2O qs to 100% 

 
ตารางท่ี 10  ลักษณะทางกายภาพของต ารับเจลล้างหน้าพ้ืนฐาน 
เจลล้างหน้าสูตรที ่1  

ตัวอย่าง pH 
ลักษณะที่มองเห็นภายนอก 

pH 
หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

ตัวอย่างที่ 1 6.5 
เจลสีขาวขุ่นเล็กน้อย หนืดเล็กน้อย 
ไหลได้เมื่อเอียง 

เจลสีเหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย  
หนืดเล็กน้อย ไหลได้เมื่อเอียง  
เนื้อเจลเริ่มเป็นน้ า 

7.47 

ตัวอย่างที่ 2 6.5 
เจลสีขาวขุ่นเล็กน้อย หนืดเล็กน้อย 
ไหลได้เมื่อเอียง 

เจลสีเหลืองอ่อนขุ่นเล็กน้อย  
หนืดเล็กน้อย ไหลได้เมื่อเอียง  
เนื้อเจลเริ่มเป็นน้ า 

5.36 

ตัวอย่างที่ 3 6.5 
เจลสีขาวใสมีฟองอากาศแทรก  
มีความหนืดมาก ไม่ไหลเมื่อเอียง 

เจลสีขาวขุ่นเล็กน้อย ใส  
มีฟองอากาศแทรก มีความหนืดมาก 
ไม่ไหลเมื่อเอียง ฟองคงตัว 

5.79 

ตัวอย่างที่ 4 6.5 
เจลสีขาวใสมีฟองอากาศแทรก  
มีความหนืดมาก ไม่ไหลเมื่อเอียง 

เจลสีขาวขุ่นเล็กน้อย ใส  
มีฟองอากาศแทรก มีความหนืดมาก 
ไม่ไหลเมื่อเอียง ฟองคงตัว 

5.25 
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เจลล้างหน้าสูตรที ่2  

ตัวอย่าง pH 
ลักษณะที่มองเห็นภายนอก 

pH 
หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

ตัวอย่างที่ 1 5.5 เจลสีขาวใส ไม่หนืด ไหลได้เมื่อเอียง เจลสีขาวใส ไม่หนืด ไหลได้เมื่อเอียง 6.07 
ตัวอย่างที่ 2 5.5 เจลสีขาวใส ไม่หนืด ไหลได้เมื่อเอียง เจลสีขาวใส ไม่หนืด ไหลได้เมื่อเอียง 5.36 

ตัวอย่างที่ 3 5.5 
เจลสีขาวใส หนืดเล็กน้อย ไหลได้เมื่อ
เอียง 

เจลสีขาวใส หนืดเล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง 

5.79 

ตัวอย่างที่ 4 5.5 
เจลสีขาวใส หนืดเล็กน้อย ไหลได้เมื่อ
เอียง 

เจลสีขาวใส หนืดเล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง 

5.25 

 
เจลล้างหน้าสูตรที ่3  

ตัวอย่าง pH 
ลักษณะที่มองเห็นภายนอก 

pH 
หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

ตัวอย่างที่ 1 6.0 
เจลสีขาวใส หนืดเล็กน้อย ไหลได้เมื่อ
เอียง 

เจลสีขาวใส หนืดเล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง 

6.0 

 
ตารางท่ี 11  สูตรต ารับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก 

1. แชมพู 
ส่วนประกอบ ร้อยละ 
น้ ามะพร้าว 20 
Sodium lauryl sulphate 5 
SLES N 28 25 
Cocomine ME 3 
NaCl 2.4 
Cetiol HE 3 
Bronidox L 0.2 
H2O qs to 100 
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2. สบู่เหลว 
ส่วนประกอบ ร้อยละ 
น้ ามะพร้าว 20 
Sodium lauryl ether sulphate N 28 5 
Comperlan KD 4 
Dimethicone 1 
Cetiol HE 3 
Glycerine 0.5 
Sodium chloride 0.5 
Citric acid 0.5 
MP:PP (10:1) 0.2 
H2O qs to 100 

 
3. โลชัน 

ส่วนประกอบ ร้อยละ 
น้ ามะพร้าว 20 
Sepigel 305 3 
Paraben cone 10:2 2 
Mineral oil 10 
H2O qs to 100 

 
4. เจลล้างหน้า 

ส่วนประกอบ ร้อยละ 
Coconut juice 20 
Ammonium lauryl ether sulphate 30 
NaCl 2 
Cocamido propyl betain 3 
Cocamide ME 1 
Propylene 2 
Glycerine 2 
MP:PP (1:10) 0.2 
H2O qs to 100 
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ตารางท่ี 12  การทดสอบร้อยละของปริมาตรน้ ามะพร้าวกะทิในต ารับแชมพู 
น้ ามะพร้าวขุ่น 100 90/10 80/20 70/30 50/50 

น้ ามะพร้าว 20 20 20 20 20 
Sodium lauryl sulphate 5 5 5 5 5 
SLES N 28 25 25 25 25 25 
Cocomine ME 3 3 3 3 3 
NaCl 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
Cetiol HE 3 3 3 3 3 
Bronidox L 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
H2O qs to 100 100 100 100 100 

 
น้ ามะพร้าวใส 100 90/10 80/20 70/30 50/50 
น้ ามะพร้าว 20 20 20 20 20 
Sodium lauryl sulphate 5 5 5 5 5 
SLES N 28 25 25 25 25 25 
Cocomine ME 3 3 3 3 3 
NaCl 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
Cetiol HE 3 3 3 3 3 
Bronidox L 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
H2O qs to 100 100 100 100 100 

 
ตารางท่ี 13  ค่าความหนืดของต ารับแชมพูที่ใช้น้ ามะพร้าวที่ร้อยละต่าง ๆ 

รายการ 
100% 90% 80% 70% 50% 

ตย.1 ตย.2 ตย.1 ตย.2 ตย.1 ตย.2 ตย.1 ตย.2 ตย.1 ตย.2 
RPM 3 3 3 3 3.5 3 3 3 3 3 
Torque (ALM) 10 13 11 26 10 16 30 13 11 20 
ค่าวัดหนืด 1795 2347 2054 4626 1598 2796 5247 2261 1985 3556 

 
ตารางท่ี 14  ค่าความหนืดของต ารับแชมพูที่ใช้น้ ามะพร้าวกะทิร้อยละ 20 ในต ารับ ที่อัตราส่วนต่าง ๆ 

รายการ 100(1) 100(2) 90/10 80/20 70/30 50/50 
RPM 3 3 3 3 3 3 
Torque (ALM) 12 12 16 26 29 24 
ค่าวัดหนืด 4427 2106 2865 4926 5478 4315 
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ตารางท่ี 15  ลักษณะทางกายภาพของต ารับแชมพูที่ใช้น้ ามะพร้าวกะทิในต ารับที่อัตราส่วนต่าง ๆ 

สูตร 
ลักษณะภายนอกท่ีสังเกตได้ 

หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 
100 (1) ของเหลวใส มีฟองเล็กน้อย ของเหลวใส ไม่มีฟองก้นขวด 
100 (2) ของเหลวใส มีฟองเล็กน้อย ของเหลวใส ไม่มีฟองก้นขวด 
90/10 ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวใส ไม่มีฟองก้นขวด 

80/20 ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวใส ไม่มีฟองก้นขวด 

70/30 ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวใส ไม่มีฟองก้นขวด 

50/50 ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวใส ไม่มีฟองก้นขวด 

100 (1) ของเหลวใส มีฟองเล็กน้อย ของเหลวสีเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดเล็กน้อย 
90% ของเหลวใส มีฟองเล็กน้อย ของเหลวสีเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดเล็กน้อย 

80% ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวสีเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดเล็กน้อย 

70% ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวสีเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดเล็กน้อย 

50% ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวสีเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดเล็กน้อย 

100 (2) ของเหลวใส มีฟองเล็กน้อย ของเหลวสีเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดเล็กน้อย 
90% ของเหลวใส มีฟองเล็กน้อย ของเหลวสีเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดเล็กน้อย 

80% ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวสีเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดเล็กน้อย 

70% ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวสีเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดเล็กน้อย 

50% ของเหลวใส สีขาวขุ่น มีฟองเล็กน้อย ของเหลวสีเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดเล็กน้อย 
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ตารางท่ี 16  ค่าความเป็นกรด-ด่างของต ารับแชมพูที่ใช้น้ ามะพร้าวกะทิในต ารับที่อัตราส่วนต่าง ๆ 
สูตร หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

100 (1) 8.0 8.11 
100 (2) 8.0 8.27 
90/10 8.0 8.27 
80/20 8.0 8.16 
70/30 8.0 8.41 
50/50 8.0 8.34 
100 (1) 8.0 8.08 
90% 7.98 8.01 
80% 8.0 8.01 
70% 8.0 8.00 
50% 7.9 7.96 

100 (2) 7.98 8.05 
90% 7.88 7.97 
80% 8.00 8.00 
70% 8.00 8.00 
50% 7.88 7.99 
เฉลี่ย 7.98 8.10 
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ตารางท่ี 17  ค่าการทดสอบฟองต ารับแชมพูที่ใช้น้ ามะพร้าวกะทิที่ร้อยละต่าง ๆ 

แชมพู 0 นาที 5 นาที 
ปริมาตร
ฟองที่ได้ 

ลักษณะภายนอก 

ตัวอย่างที่ 1 
100% 45 40 10 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 
90% 45 41 16 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

80% 46 40 15 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

70% 47 39 14 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

50% 53 45 20 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

ตัวอย่างที่ 2 
100% 60 50 25 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 
90% 65 57 32 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

80% 60 57 32 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

70% 55 48 23 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

50% 51 48 23 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

ตัวอย่างที่ 3 
100% (1) 60 51 56 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 
100% (2) 62 43 18 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 
90/10 52 48 23 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

80/20 55 45 20 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

70/30 45 40 15 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

50/50 57 50 25 ฟองละเอียด มีคราบฟองเกาะติดตามขอบกระบอกตวง 

   
ตารางท่ี 18  การทดสอบร้อยละของน้ ามะพร้าวกะทิในต ารับโลชัน 
โลชัน ตัวอย่าง 1.2 

ส่วนประกอบ 1 2 
น้ ามะพร้าว 20 20 
Sepigel 305 2 3 
Paraben cone 2 2 
Mineral oil 10 10 
H2O qs to 100 100 
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โลชัน ตัวอย่าง 1.3 
ส่วนประกอบ 100(1) 100(2) 90/10 80/20 70/30 50/50 

น้ ามะพร้าว 20 20 20 20 20 20 
Sepigel 305 3 3 3 3 3 3 
Paraben 10:2 2 2 2 2 2 2 
Mineral oil 10 10 10 10 10 10 
H2O qs to 100 100 100 100 100 100 

 
โลชัน ตัวอย่าง 1.4  

ส่วนประกอบ 100(1) 90% 80% 70% 50% 
น้ ามะพร้าว 20 20 20 20 20 
Sepigel 305 3 3 3 3 3 
Paraben 10:2 2 2 2 2 2 
Mineral oil 10 10 10 10 10 
H2O qs to 100 100 100 100 100 

 
โลชัน ตัวอย่าง 1.5 
ส่วนประกอบ 100(2) 90% 80% 70% 50% 
น้ ามะพร้าว 20 20 20 20 20 
Sepigel 305 3 3 3 3 3 
Paraben 10:2 2 2 2 2 2 
Mineral oil 10 10 10 10 10 
H2O qs to 100 100 100 100 100 

 
ตารางท่ี 19  ค่าความหนืดของต ารับโลชันที่ใช้น้ ามะพร้าวกะทิที่ร้อยละต่าง ๆ 

รายการ 
100% 90% 80% 70% 50% 

ตย.1 ตย.2 ตย.1 ตย.2 ตย.1 ตย.2 ตย.1 ตย.2 ตย.1 ตย.2 
รอบต่อนาที 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
แรงบิด (ALM) 21 10 20 15 22 10 28 12 33 14 
ค่าวัดหนืด 11,109 5,437 10,501 7,500 1,005 5,333 14,602 6,265 16,500 7,506 
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ตารางท่ี 20  ค่าความหนืดของต ารับโลชันที่ใช้น้ ามะพร้าวกะทิร้อยละ 20 ในต ารับ ที่อัตราส่วนต่าง ๆ 
รายการ 100(1) 100(2) 90% 80% 70% 50% 

รอบต่อนาที 1 1 1 1 1 1 
แรงบิด (ALM) 33 24 28 24 26 22 
ค่าวัดหนืด 17560 12630 14730 12805 13039 11650 

 
ตารางที่ 21  ค่าความเป็นกรด-ด่างของต ารับโลชันที่ใช้น้ ามะพร้าวกะทิในต ารับที่อัตราส่วนต่าง ๆ (อัตราส่วนของ
น้ ามะพร้าวกะทิแบบขุ่น:น้ ามะพร้าวกะทิแบบใส) 
 หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 

100 (1) 6.85 7.1 
100 (2) 7.05 7.02 
90/10 6.83 6.78 
80/20 6.85 7.15 
70/30 6.81 6.75 
50/50 6.85 7.02 
100 (1) 6.82 7.09 
90% 6.84 7.02 
80% 6.80 6.78 
70% 6.84 7.15 
50% 6.80 6.76 

100 (2) 6.80 7.09 
90% 6.84 7.02 
80% 6.80 6.78 
70% 6.82 7.15 
50% 6.83 6.76 
เฉลี่ย 6.83 6.96 
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ตารางท่ี 22  ผลของความหนืดหลังการทดสอบสภาวะเร่งของต ารับโลชัน 
การทดสอบสภาวะเร่งโลชัน ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส สลับ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสทุก 48 ชม. 
รอบท่ี ความหนืด (cps.) แรงบิด (Torque) (%) pH 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 1 2 3 เฉลี่ย 
0 4049 3925 3324 3766 39.1 37.9 32.1 6.97 7.00 6.98 6.98 
1 3480 3739 3539 3586 33.6 36.1 34.1 6.97 6.96 6.97 6.96 
2 4422 4474 3946 4281 42.7 43.2 38.1 6.96 7.01 7.00 6.99 
3 3894 3790 3583 3756 37.6 36.6 34.6 7.01 7.00 7.00 7.00 
4 3413 3927 3374 3571 - - - 6.98 6.99 6.99 6.98 
5 2320 2755 3573 2883 22.4 26.6 34.5 7.01 7.02 7.00 7.01 
6 4412 4318 3801 4177 42.6 41.7 36.7 7.00 7.00 7.03 7.01 

*cps = centipoise 
 
การทดสอบแบบสภาวะการเก็บรักษาจริง ที่อุณหภูมิห้อง 

รอบท่ี 
ความหนืด (CP.) แรงบิด (Torque) (%) pH 

1 2 3 เฉลี่ย 1 2 3 1 2 3 เฉลี่ย 
0 3801 3573 3262 3545 36.7 34.5 31.5 6.97 6.96 6.97 6.96 
1 4370 3200 4391 3987 42.2 30.9 42.4 7.00 7.00 6.98 6.99 
2 3210 3687 3500 3466 31.0 35.6 33.8 6.97 7.00 6.99 6.98 
3 3692 3478 3216 3462 - - - 6.98 6.99 6.97 6.98 
4 3562 3480 3293 3445 34.4 33.6 31.8 6.96 6.98 6.98 6.97 
8 2775 3449 3562 3262 26.8 33.3 34.4 6.96 6.96 6.98 6.96 
12 2465 3335 3210 3003 23.8 32.2 31 6.95 6.94 6.99 6.96 
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ตารางท่ี 23  การทดสอบน้ ามะพร้าวกะทิทั้งแบบขุ่น และแบบใสในต ารับสบู่เหลว 
สบู่เหลว ตัวอย่างที่ 1.1 100 (1) 100 (2) 
น้ ามะพร้าว 20 20 
Sodium lauryl ether sulfate N 28 50 50 
Comperlan KD 4 4 
Dimenthicone 1 1 
Cetiol HE 3 3 
Glycerine 0.5 0.5 
Sodium chloride 0.5 0.5 
Citric acid 0.5 0.5 
MP:PP (10:1) 0.2 0.2 
H2O qs to 100 100 
pH 5.8 5.5 
pH หลังผ่านการทดสอบ 5.0 4.99 

 
ตารางท่ี 24  แสดงค่าความเป็นกรด-ด่างในต ารับสบู่เหลว 

สูตร หลังเตรียมเสร็จ 45 วัน 
ตัวอย่างที่ 1  100(1) 5.8 5 
ตัวอย่างที่ 2  100(2) 5.5 4.99 
เฉลี่ย 5.65 5.00 
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สูตรเจลล้างหน้าที่พัฒนาเพ่ือท าการศึกษาความคงตัว 
น้ ามะพร้าว              20 
Ammonium lauryl ether sulfate     30 
SLES N 28     10 
HEC        1.5 
Cocamido propyl betain            2 
Cocamide DEA                            2 
Propylene                                2 
Glycerine                                2 
MP:PP (1:10) + phenoxyethanol      2 
pH                                             6.5 

 
ตารางท่ี 25  คุณลักษณะทางกายภาพของต ารับเจลล้างหน้า ที่ผ่านการทดสอบความคงตัวแบบสภาวะเร่ง  
      ที่ความร้อน 45 องศาเซลเซียส ความเย็น 4 องศาเซลเซียสทุก 48 ชั่วโมง จ านวน 6 รอบ  

รอบท่ี 
ความหนืด (cps) แรงบิด (Torque) (%) pH 

1 2 3 ค่าเฉลี่ย 1 2 3 1 2 3 ค่าเฉลี่ย 
0 440.5 395.8 437.5 424.60 - - - 6.15 6.15 6.09 6.13 
1 437.3 364.2 374 391.83 76.00 76.00 76.00 6.10 6.12 6.15 6.12 
2 344.6 493.1 522.4 453.37 59.9 59.9 85.7 6.10 6.12 6.10 6.11 
3 352.1 395.8 352.4 366.77 61.2 68.8 61.2 6.05 6.1 6.12 6.09 
4 303.8 322.8 297.2 307.93 52.8 56.1 47.1 6.08 6.07 6.05 6.07 
5 289.4 371.7 356.1 339.07 50.3 64.6 61.9 6.04 6.00 6.00 6.01 
6 334.3 326.8 317.6 326.23 58.1 56.8 55.2 6.04 6.04 6.01 6.03 

หมายเหตุ ใช้หัววัด CP 51 speed 90 rpm 
*cps = centipoise 

  
ตารางท่ี 26 การเปรียบเทียบความหนืดของเจลล้างหน้าโดยการทดสอบแบบสภาวะเร่ง  
 

ANOVA       

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 2502.251 2 1251.1257 0.2928 0.7496 3.5546 

Within Groups 76910.21 18 4272.78952    

Total 79412.46 20     
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ภาพที่ 1  กราฟเชิงสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของความหนืดกับจ านวนรอบของการศึกษา 

 
ตารางท่ี 27  คุณลักษณะทางกายภาพของต ารับเจลล้างหน้าที่ผ่านการทดสอบความคงตัวแบบสภาวะเร่ง 
     ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

 
สัปดาห์

ที ่

ความหนืด (cps) แรงบิด (Torque) (%) pH 

1 2 3 ค่าเฉลี่ย 1 2 3 1 2 3 ค่าเฉลี่ย 

0 440.5 395.8 437.5 424.60 - - - 6.05 6.09 6.06 6.07 
1 254.3 336.6 441.9 344.27 44.2 58.5 76.8 6.12 6.12 6.13 6.12 
2 507.4 497.7 341.2 448.77 88.2 86.5 59.3 6.1 6 6.1 6.07 
3 398.1 364.1 358.9 373.70 69.2 63.3 62.3 6.05 6.1 6.12 6.09 
4 345.8 425.2 420.6 397.20 60.1 73.3 73.1 6.09 6.07 6.05 6.07 
8 340 338.9 371.1 350.00 59.1 58.9 64.5 6.04 6.02 6.01 6.02 

*cps = centipoise 
 
ตารางท่ี 28  การเปรียบเทียบความหนืดของเจลล้างหน้า ทดสอบโดยการตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
 

ANOVA       
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 701.18 2.00 350.59 0.08 0.93 3.68 
Within Groups 67162.12 15.00 4477.47    
Total 67863.3 17        
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ภาพที่ 2  กราฟเชิงสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของความหนืดกับระยะเวลาของการศึกษา 

ที่อุณหภูมิห้อง 
 
ตารางท่ี 29  จากการเปรียบเทียบค่า pH ของเจลล้างหน้า ทดสอบโดยการตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
 

ANOVA       
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 701.18 2.00 350.59 0.08 0.93 3.68 
Within Groups 67162.12 15.00 4477.47    
Total 67863.3 17     

 

 
ภาพที่ 3  ค่า pH ของต ารับเจลล้างหน้า ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 – 8 
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ตารางท่ี 30  คุณสมบัติทางกายภาพของเจลล้างหน้าที่ศึกษา 
สูตร pH หลังเตรียมเสร็จ 

(29 ม.ค. 62) 
รูปภาพ 45 วัน 

(18 ก.พ. 62) 
pH รูปภาพ 

EX1 6.15 เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย  
หนืดเล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง 

 

เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย 
ความหนืดลดลง
เล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง ด้านล่าง
ขวดหนืดมากกว่า
ด้านบน 

6.05 

 

EX2 6.15 เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย 
หนืดเล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง 

 

เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย 
ความหนืดลดลง
เล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง ด้านล่าง
ขวดหนืดมากกว่า
ด้านบน 

6.05 

 

EX3 6.09 เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย 
หนืดเล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง 

 

เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย 
ความหนืดลดลง
เล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง ด้านล่าง
ขวดหนืดมากกว่า
ด้านบน 

6.05 
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ตารางท่ี 31  คุณสมบัติทางกายภาพของเจลล้างหน้าที่ศึกษา 
สูตร pH หลังเตรียมเสร็จ 

(29 ม.ค. 62) 
รูปภาพ 45 วัน 

(26 มี.ค. 62) 
pH รูปภาพ 

EX1 6.15 เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย  
หนืดเล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง 

 

เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย 
ความหนืดลดลง
เล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง ด้านล่าง
ขวดหนืดมากกว่า
ด้านบน 

6.05 

 

EX2 6.15 เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย 
หนืดเล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง 

 

เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย 
ความหนืดลดลง
เล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง ด้านล่าง
ขวดหนืดมากกว่า
ด้านบน 

6.05 

 

EX3 6.09 เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย 
หนืดเล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง 

 

เจลใสสีเหลือง
เล็กน้อย 
ความหนืดลดลง
เล็กน้อย ไหลได้
เมื่อเอียง ด้านล่าง
ขวดหนืดมากกว่า
ด้านบน 

6.05 

 

 
5. การทดสอบด้านความสามารถของสารกันบูดในต ารับที่ได้รับการคัดเลือก  
ผลการศึกษา เรื่อง challenge test พบว่าทุกต ารับที่มีการพัฒนาแล้วผ่านเกณฑ์เรื่องของการควบคุมเชื้อ

ได้ตามมาตรฐาน USP 41 chapter 51 : Antimicrobial Effectiveness Testing ทั้งนี้ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ
ที่มาตรฐานตาม ISO 17025 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผลการศึกษา ดังตารางที่ 33-36 
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ตารางท่ี 32  ผลการศึกษา challenge test ของต ารับแชมพู 

เชื้อทดสอบ 

แชมพู 
14 วัน 28 วัน 

ค่าเฉลี่ย  
(CFU/mL) 

Log10 
Reduction 

ค่าเฉลี่ย  
(CFU/mL) 

Log10 
Reduction 

Escherichia coli 
ATCC 8739 
1.0 x 107 

<10 >2 <10 >2 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027 
9.5 x 106 

<10 >2 <10 >2 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 
5.5 x 106 

<10 >2 <10 >2 

Aspergillus brasiliensis  
ATCC 16404 

2.0 x 105 

<10 >2 <10 >2 
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ตารางท่ี 33  ผลการศึกษา challenge test ของต ารับสบู่อาบน้ า 

เชื้อทดสอบ 

สบู่อาบน้ า 
14 วัน 28 วัน 

ค่าเฉลี่ย  
(CFU/Ml) 

Log10 
Reduction 

ค่าเฉลี่ย  
(CFU/Ml) 

Log10 
Reduction 

Escherichia coli 
ATCC 8739 
1.0 x 107 

<10 >2 <10 >2 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027 
9.5 x 106 

<10 >2 <10 >2 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 
5.5 x 106 

<10 >2 <10 >2 

Aspergillus brasiliensis  
ATCC 16404 

2.0 x 105 

<10 >2 <10 >2 
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ตารางท่ี 34  ผลการศึกษา challenge test ของต ารับเจลล้างหน้า 

เชื้อทดสอบ 

เจลล้างหน้า 
14 วัน 28 วัน 

ค่าเฉลี่ย  
(CFU/Ml) 

Log10 
Reduction 

ค่าเฉลี่ย  
(CFU/mL) 

Log10 
Reduction 

Escherichia coli 
ATCC 8739 
1.0 x 107 

<10 >2 <10 >2 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027 
9.5 x 106 

<10 >2 <10 >2 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 
5.5 x 106 

<10 >2 <10 >2 

Aspergillus brasiliensis  
ATCC 16404 

2.0 x 105 

<10 >2 <10 >2 
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ตารางท่ี 35  ผลการศึกษา challenge test ของต ารับโลชัน 

เชื้อทดสอบ 

โลชัน 
14 วัน 28 วัน 

ค่าเฉลี่ย  
(CFU/mL) 

Log10 
Reduction 

ค่าเฉลี่ย  
(CFU/mL) 

Log10 
Reduction 

Escherichia coli 
ATCC 8739 
1.0 x 107 

<10 >2 <10 >2 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027 
9.5 x 106 

<10 >2 <10 >2 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 
5.5 x 106 

<10 >2 <10 >2 

Aspergillus brasiliensis  
ATCC 16404 

2.0 x 105 

<10 >2 <10 >2 

 
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าสูตรที่น าไปตรวจสามารถมีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 2 ปี แต่ทั้งนี้จะขึ้นกับ

ขั้นตอนการเตรียมที่มีมาตรฐานเดียวกัน หากมีปัจจัยอ่ืนอาจจะส่งผลต่อความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
แต่ละชนิดได ้

 
6. การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
จากการทดลองท าผลิตภัณฑ์ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โลชัน 

และเจลอาบน้ า  (bath gel) และแชมพูสระผม ไปทดสอบความพึงพอใจของผู้ ใช้  โลชัน 91 คน และ 
เจลอาบน้ าและแชมพูสระผม อย่างละ 77 คน โดยให้ตอบแบบสอบถาม ผลการทดสอบ เป็นดังนี้ 

i) ผลความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โลชันที่มีส่วนผสมของน้ ามะพร้าวจากพันธุ์มะพร้าวลูกผสม
น้ าหอมxกะทิ พบว่า ผู้ทดสอบพึงพอใจต่อโลชันสีขาวมาก (ร้อยละ 71.4) และพึงพอใจต่อ
เนื้อสัมผัส ร้อยละ 54.9 และเพียงร้อยละ 37.4 ของผู้ทดสอบที่พอใจมากกับกลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง นั่นแสดงว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชันต้องปรับปรุงกลิ่น 

ii) ผลความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ าที่มีส่วนผสมของน้ ามะพร้าวจากพันธุ์มะพร้าว
ลูกผสมน้ าหอมxกะทิ พบว่า ผู้ทดสอบค่อนข้างพึงพอใจในเนื้อสัมผัส (ร้อยละ 39.0) และ
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ชอบสีของผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ า แต่ผู้ทดสอบ (ร้อยละ 50.6) ยังไม่รู้สึกชอบกลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง จึงต้องพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอม 

iii) ผลความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมที่มีส่วนผสมของน้ ามะพร้าวจากพันธุ์มะพร้าว
ลูกผสมน้ าหอมxกะทิ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ประมาณยังรู้สึกเฉยๆ ต่อสี กลิ่น และ เนื้อ
สัมผัสของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง จึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยปรับปรุงสูตรต้นต ารับ 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
จากการทดลอง น าน้ ามะพร้าวจากมะพร้าวกะทิ พันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ มา พัฒนาผลิตภัณฑ์

ชนิดใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยน าไปเป็นส่วนผสมของเครื่องส าอาง 4 ชนิด ในปริมาณ ร้อยละ 5 10 15 และ 20 
พบว่า สัดส่วนของน้ ามะพร้าวจากมะพร้าวกะทิที่สามารถน าไปเป็นส่วนผสมของสูตรต้นต ารับ สูตรแชมพู สูตรสบู่
เหลว สูตรโลชัน และ สูตรเจลล้างหน้า คือ ร้อยละ 20 โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งทางเคมีและกายภาพ ยังมี
ความคงตัว โดยคาดการณ์ว่ามีอายุการใช้งานนาน 2 ปีสืบเนื่องจากการทดสอบ challenge test และการทดสอบ
ทางกายภาพ ทั้งนี้ยังเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้จากการทดสอบความพึงพอใจ  

ได้น าผลจากการทดลองนี้ (สูตรต้นต ารับ) ไปจัดท าคู่มือ/เอกสารประกอบการอบรม จัดอบรมแล้ว 1 ครั้ง 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์/การแปรรูปในระดับชุมชนเพื่อเป็นการเพ่ิมมูลมะพร้าว 

จากการประเมินผลการอบรม พบว่ามีผู้สนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถน าไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการรายย่อยท าได้  

 
ข้อเสนอแนะ  
การศึกษาครั้งนี้เป็นเรื่องของการประยุกต์พ้ืนฐานของการน าไปใช้โดยหวังว่าสามารถเป็นส่วนประกอบได้ 

ยังไม่ได้คาดหวังผลของประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ จะต้องท าการทดลองในมนุษย์
และต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมในการทดลองในมนุษย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทีสู่งมาก   
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บทคัดย่อ 
 

 การสกัดสารแทนนินที่อยู่ในเปลือกมะพร้าวเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากเปลือกมะพร้าวอ่อน
ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการตัดแต่งมะพร้าวอ่อนเพ่ือส่งออก การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการ
สกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน โดยท าการสกัดตัวอย่างเปลือกมะพร้าวอ่อนที่แบ่งเป็นเปลือกส่วนนอก
และเปลือกส่วนใน อัตราส่วนเปลือกมะพร้าวต่อเอทานอลในอัตรา 1 : 6 โดยปริมาตร ท าการสกัดด้วยสารละลาย 
เอทานอล เข้มข้นร้อยละ 10, 25, 50, 75, และ 95 ที่อุณหภูมิห้อง ใช้เวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง น าสารละลายที่
ผ่านการกรองมาท าการระเหยเอทานอล โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง และ
วิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินทั้งหมดโดยให้สารที่สกัดได้ท าปฏิกิริยากับสารละลายโฟลิน -ซิโอเคลทู รีเอเจนต์แล้ว
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 760 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี – วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ซึ่ง
พบว่า ปริมาณแทนนินจากการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ขนาด 1-2 เซนติเมตร และผ่านการอบ
ด้วยเตาอบให้มีความชื้นน้อยกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ จะมีปริมาณสารแทนนินเฉลี่ยในเปลือกส่วนนอกของมะพร้าวอ่อน 
(green husk or exocarp) มีค่าอยู่ในช่วง 84.9 ถึง 209.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเปลือกส่วนในของมะพร้าว
อ่อน (white soft husk or mesocarp) มีค่าอยู่ในช่วง 40.9 ถึง 104.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยการสกัดด้วย
สารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ75 สามารถสกัดปริมาณสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนให้ปริมาณ
แทนนินเฉลี่ยในปริมาณที่มาก จ านวน 207.6 กรัมต่อกิโลกรัมในเปลือกส่วนนอก และ104.0 กรัมต่อกิโลกรัมใน
เปลือกส่วนในของมะพร้าวอ่อน  
                                                           
7รหัส 01-56-59-03-02-00-01-61 
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Abstract 
 

 The extraction of tannins in the coconut husk is an alternative way to utilize the young 
coconut husk as a by-product from the young coconut cutting process for export. The study aims 
to find out the optimum conditions for tannin extraction of young coconut husk. Coconut samples 
was included green husk (exocarp) and white soft husk (mesocarp) of young coconut nut 
(approximately 7 months) which samples size approximately 1-2 cm. and less than 6 percent of 
moisture. The extraction was carried out for 24 hours at room temperature by using 10, 25, 50, 
75, 95 % (v/v) ethanol as an extraction solvent. Ratio of the material to ethanol was 1 : 6 g/ml. 
The filtered solution was boiled for 6 hours at 60 degrees Celsius for removing ethanol. The 
determination of total tannin by using reaction with Folin – Denis reagent and the absorbance 
was measured at 760 nm by UV – Vis spectrophotometer. The results showed that the extraction 
yields of tannin from green husk of young coconut husk achieved was 84.9 – 209.0 mg/kg and 
white soft husk of young coconut husk achieved was 40.9 – 104.0 mg/kg. The highest 
concentration of tannins compounds was found in the extraction by using 75% (v/v) ethanol, it 
showed 207.6 mg/kg in green husk of young coconut husk and 104.0 mg/kg in white soft husk of 
young coconut husk.  
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บทน า 
 
 ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงชนิดหนึ่งในสินค้าส่งออกของประเทศไทย โดยเฉพาะมะพร้าว
อ่อนในปี 2560 มีปริมาณการส่งออกมะพร้าวอ่อน จ านวน 118 ล้านตัน มูลค่า 3,011 ล้านบาท มีมูลค่าการส่งออก
เพ่ิมข้ึนอย่างเท่าตัวเมื่อเทียบกับข้อมูลในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) ระบุ
ว่า ในปี พ.ศ. 2555-2559 ประเทศไทยมีการส่งออกมะพร้าวอ่อนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ปริมาณเฉลี่ย 68.2 ล้านตัน 
มูลค่าเฉลี่ย 1,509 ล้านบาทต่อปี และมีรายงานว่า การส่งออกมะพร้าวน้ าหอมสดเป็นผลแช่เย็นไปยังตลาด
ต่างประเทศนั้น จะมีเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งจ านวนมากกว่า 10 ตันต่อวัน ซึ่งปัจจุบันเปลือกมะพร้าวอ่อน
เหลือทิ้งจากแต่ละโรงงานแปรรูปตัดแต่งผล ที่ตากแห้งแดดกองไว้ จะขายให้โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยเฉลี่ย
โรงงานรับซื้อได้เพียง 2 คันรถบรรทุกต่อวัน เนื่องจากมีข้อจ ากัดของก าลังการผลิตของเครื่องย่อย จะมีผู้ที่สนใจมา
รับไป การใช้ประโยชน์เช่นที่ผ่านมา งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นทางด้านวัสดุศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาน า
เปลือกมะพร้าวผลอ่อนไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น วัสดุเพาะกล้า วัสดุปลูก หรือ บรรจุภัณฑ์ เช่น วัสดุ
กันกระแทก หรือการน าไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง เป็นต้น  
 ดังนั้นการสกัดสารส าคัญที่อยู่ในเปลือกมะพร้าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและเป็น
แนวทางในการขยายผลการใช้ประโยชน์ต่อไป ในเปลือกมะพร้าวมีสารส าคัญ คือ แทนนิน ( tannin) ซึ่งเป็น
สารประกอบเชิงซ้อนพวกฟีนอลิก มีโมเลกุลใหญ่และมีโครงสร้างซับซ้อนแบ่งออกเป็น  ไฮโดไลซ์เซเบิลแทนนิน 
(hydrolysable tannin) แทนนินชนิดนี้สามารถละลายในกรดหรือน้ าย่อย พบมากในส่วนของใบพืช ฝัก และ คอน
เดนซ์แทนนิน (condensed tannins) เป็นชนิดแทนนินที่มีโมเลกุลใหญ่และซับซ้อนมากกว่า ไม่สามารถไฮโดรไลซ์
ด้วยกรดหรือด่าง แต่ละลายได้ดีในน้ าร้อน แอลกอฮอล์ และอะซีโตน พบได้ในส่วนเปลือกต้น เปลือกไม้ และแก่น
ไม้ เป็นต้น สารแทนนินมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน มีรสฝาด จึงเป็นสารที่ให้ความฝาดในพืช แทนนินมีการใช้ประโยชน์
อย่างแพร่หลาย ด้วยแทนนินมีคุณสมบัติช่วยในการตกตะกอนโปรตีนท าให้หนังสัตว์ไม่เน่าเปื่อย จึงมีการใช้สาร
แทนนินในอุตสาหกรรมการฟอกหนัง และสามารถช่วยยืดอายุในการรักษาผลิตภัณฑ์อีกด้วย แทนนินใช้เป็นตัวเร่ง
การตกตะกอน ในอุตสาหกรรมท าเหล้าสาเก ท าให้เหล้าใส ท าให้มีรสชาติกลมกล่อม ในทางการแพทย์ พบว่า สาร
แทนนินสามารถใช้เป็นยารักษาโรคท้องเสียได้ สารแทนนินมีคุณลักษณะเป็นสารต้ านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางชนิดได้ (พีรศักดิ์ , 2544) แทนนินในพืชบางชนิดมีงานวิจัยว่า ช่วยต้าน
มะเร็ง ต้านแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด เป็นต้น และยังมีการน าสารแทนนินไป
ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น บ าบัดน้ าเสีย ขจัดกลิ่นไม่พ่ึงประสงค์เป็นต้น  
 การศึกษาวิธีการสกัดแทนนินที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณแทนนินสูงในส่วนของแก่นไม้และเปลือกไม้ของพืชที่
มีอายุมากกว่า 1 ปีจะมีแทนนินสูงกว่าใบที่อายุเพียงปีเดียว และพืชที่มีใบสีเขียวตลอดปีก็มีแทนนินมากกว่าพืช
ประเภทผลัดใบ (อัญมณี, 2540) ทั้งนี้ สารละลายแทนนินสามารถละลายได้ในน้ า แอลกอฮอล์ อะซิโตน และไพริ
ดีน แต่ไม่สามารถละลายในตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม แต่เมื่ออยู่ในน้ าจะมีสภาพเป็น
คอลลอยด์ ซึ่งตัวท าละลายที่สามารถสกัดแทนนินได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแทนนินเช่นกัน ส่วนการตรวจสอบ
สมบัติของแทนนินสามารถทดสอบได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีใช้สารในการท าปฏิกิริยาต่างกัน โดยการตรวจสอบโดย
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ใช้วิธี folin-denis ใช้สารละลาย folin-denins reagent เป็นสารทดสอบโดยหลักการคืออาศัยการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของหมู่ phenolic hydroxyl โดยหมู่ฟนีอลิคจะไปรีดิวซ์ phosphotunstomolydic acid เกิดเป็นสาร
เชิงซ้อนสีน้ าเงิน แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นประมาณ 700 นาโนเมตร  ค านวณหาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดโดยน าเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก , กรดแกลลิค หรือแคทีชิน ซึ่งวิธีนี้
นิยมใช้เพื่อตรวจสอบหาปริมาณแทนนินในพืช (วรรณวิภางค์, 2554) ซ่ึง โกเมศ และคณะ (2557) รายงานว่า แทน
นินเป็นสารส าคัญในการก าหนดคุณภาพในการผลิตไวน์มังคุด ความฝาดที่เป็นลักษณะเด่นของแทนนินท าให้
คุณภาพของไวน์มังคุดมีเอกลักษณ์และเพ่ิมมูลค่าสูงขึ้น โดยหากใช้ความร้อนในการสกัดพบว่าสามารถเพ่ิมปริมาณ
แทนนิน และวิธีวิเคราะห์แทนนินด้วยการใช้ดัชนีเอธานอล โดยแช่ตัวอย่างในเอทานอล 24 ชั่วโมง แล้วท าการ
วิเคราะห์ด้วยสารละลายมาตรฐาน Folin-Denis ตกตะกอนด้วย Na2CO3 เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ให้ผลดี ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวผลอ่อน
เพ่ือสร้างมูลค่าจากเปลือกมะพร้าวโดยเปลี่ยนจากวัสดุเหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายมากข้ึน  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

อุปกรณ ์
 1. เปลือกมะพร้าวอ่อน (ผลมะพร้าวอายุประมาณ 7 เดือน) 
 2. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
 3. เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง 
 4. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง UV-VIS-Spectrophotometer (รุ่น UV2-100) 
 5. เครื่องสกัดแยกสาร 
 6. เครื่องระเหยแห้งแบบสุญญากาศ 
 7. ชุดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น ขวดเก็บสารสกัดสีชา 
 8. ตู้อบ (Hot air oven) 
 9. เครื่องปั่น (blender) บดตัวอย่าง 
 10. สารเคมี  
  - เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 
  - กรดแทนนิก (Tannic Acid) 
  - สารละลาย 10.0% Folin-ciocalteu phenol reagent  
  - สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 7.5 % (7.5 % Sodium carbonate) 
  - น้ ากลั่น 
วิธีการ 
 1. การเตรียมตัวอย่าง 
 น าเปลือกมะพร้าวอ่อน (ผลมะพร้าวอายุประมาณ 7 เดือน) ท าแยกเปลือกส่วนนอกที่มีสีเขียว (external 
husk) โดยปาดจากด้านนอกผลเข้ามาประมาณ 1 เซนติเมตร และเปลือกส่วนในที่มีสีขาว (internal husk) จากนั้น
น ามาล้างท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่า ผึ่งให้แห้ง ท าการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 1-2 เซนติเมตร หลังจากนั้นท าให้
แห้งโดยการอบในตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 5 วัน ตัวอย่างมะพร้าว มี
ความชื้นน้อยกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน ามาปั่นให้ละเอียดโดยเครื่องปั่น  
 2. การสกัดสารแทนนินจากตัวอย่างเปลือกมะพร้าวอ่อนแห้ง 
 ท าการสกัดสารแทนนินจากตัวอย่างเปลือกมะพร้าวแห้งทั้งเปลือกส่วนนอกและเปลือกส่วนใน โดยน า
ตัวอย่างเปลือกมะพร้าวที่บดแล้วมาเติมสารละลายผสมระหว่าง น้ ากลั่นและเอทานอลแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 
10, 25, 50, 75, และ 95 ตามล าดับ โดยใช้อัตราส่วนของเปลือกมะพร้าวแห้งและสารละลายในอัตราส่วน 1 : 6 
จากนั้นปั่นโดยใช้เครื่องปั่นความเร็วสูงเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง และน ามากรองโดยใช้เครื่องกรอง
ปั๊มสุญญากาศ ให้ได้เฉพาะส่วนของสารละลาย และท าการระเหยเอทานอลโดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง น าตัวอย่างไปปั่นเหวี่ยงเพ่ือก าจัดตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 4000 rpm เป็น
ระยะเวลา 15 นาที เก็บตัวอย่างสารสกัดจากเปลือกมะพร้าวในขวดสีชา ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
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 3. การวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินในสารสกัดจากเปลือกมะพร้าว 
 3.1 เตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตอ่ิมตัว (Na2CO3) 
      เตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ 7 โดยเตรียมจากโซเดียมคาร์บอเนตผง 7 
กรัม ละลายในน้ ากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันเก็บที่อุณหภูมิต่ า 
 3.2  เตรียมสารละลายมาตรฐานแทนนิกเข้มข้น 1000 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
       สารละลายมาตรฐานแทนนิกเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าโดยชั่งแทนนิก 0.025 กรัม ละลายใน
เอทานอล และปรับปริมาตรให้เป็น 25 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร จากนั้นเจือจางสิบเท่าให้ได้สารมาตรฐาน
แทนนิก เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยการปิเปตมา 2.5 มิลลิลิตร เจือจางด้วยเอทานอลให้ได้ปริมาตร 25 
มิลลิลิตร ในขวดวัดปริมาตร 
 3.3 การสร้างกราฟมาตรฐานกรดแทนนิก 
      น าสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มาเจือจางด้วยเอทานอลให้มีความ
เข้มข้นเป็น 0, 20, 40, 60 และ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร และปิเปตใส่หลอดทดลองปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร โดยแยกแต่
ละหลอดการทดลอง จากนั้นเติมน้ าทุกหลอดปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร เติมสารละลายเฟอร์รินปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร 
เขย่าให้เข้ากันดี และเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตปริมาตร 2 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้สารผสมกันด้วย  
เครื่องผสม ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 90 นาที วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร จากนั้นน าค่าดูดกลืนแสง  
และความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดแทนนิก มาเขียนกราฟมาตรฐานและหาค่าความชัน (m) เพ่ือใช้วิเคราะห์
ปริมาณแทนนินในสารสกัด  
 3.4 การวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินของตัวอย่างสารสกัดจากเปลือกมะพร้าว (Leite & Dourado, 
2013: Lingkard & Singlaton, 1977) 
     เจือจางสารที่สกัดได้ 1000 เท่า ด้วยน้ ากลั่น ปิเปตสารที่สกัดได้ ปริมาตร 0.20 มิลลิลิตร ลงในหลอด
ทดลอง เติมน้ าปริมาตร 2.50 มิลลิลิตร เติมสารละลายโฟลิน-ซิโอเคลทู รีเอเจนต์ ปริมาตร 0.20 มิลลิลิตร เขย่าให้
เข้ากัน จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตปริมาตร 2 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดนาน 60 
นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี – วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 760 นาโน
เมตร น าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ในแต่ละตัวอย่างไปเทียบหาปริมาณสารแทนนินกับกราฟมาตรฐานของกรดแทน
นิก 
เวลาและสถานที่  
 เวลา เริ่มต้น กันยายน 2560 สิ้นสุด กันยายน 2561 
 สถานที ่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี และห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 ในการสกัดสารประกอบแทนนินจากตัวอย่างแห้งของเปลือกมะพร้าวอ่อนทั้งเปลือกด้านนอกที่มีสีเขียว
และเปลือกด้านในที่มีสีขาว โดยท าการสกัดด้วยสารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 10, 25, 50, 75, และ 95 โดย
ปริมาตร อัตราส่วนระหว่างตัวอย่างเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อสารละลายเอทานอลในแต่ละความเข้มข้นโดยปริมาตร 
คือ 1 : 6 ท าการสกัดตามวิธีการสกัด พบว่า สารสกัดจากเปลือกมะพร้าวอ่อนทั้งส่วนด้านนอกและส่วนด้านใน 
ภายหลังจากการปั่นเหวี่ยงและกรอง มีลักษณะปรากฏเป็นสีน้ าตาลเข้ม ใส ไม่มีตะกอน (ภาพที่ 1)  

 
ภาพที่ 1  สารสกัดจากเปลือกมะพร้าวอ่อน (ส่วนนอกและส่วนใน) ภายหลังการกรอง 

 ท าการวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินทั้งหมด โดยให้สารที่สกัดได้ท าปฏิกิริยากับสารละลายโฟลิน -ซิโอเคล
ทู รีเอเจนต์แล้ววัดค่าการดูดกลืนค่าแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี – วิสิเบิล สเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ โดยใช้กรดแทนนิกเป็นสารมาตรฐาน ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกที่ความ
ยาวคลื่น 760 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 0 , 0.084, 0.179, 0.269, 0.364 และ 0.466 เมื่อความเข้มข้นของ
สารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกเท่ากับ 0, 20, 40, 60, 80 และ100 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1  ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก 

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานกรด 
แทนนิก (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760  
นาโนเมตร 

0 0 
20 0.084 
40 0.179 
60 0.269 
80 0.364 
100 0.466 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 760 
นาโนเมตร สามารถน าไปสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของสารละลาย
มาตรฐานกรดแทนนิกได้ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน 

กรดแทนนิก 
 
 จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ปริมาณแทนนินในตัวอย่างเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก (ดัดแปลงจาก 
Leite & Dourado, 2013: Lingkard & Singlaton, 1977 อ้างถึงใน ณพัฐอร, 2561) ซึ่งปริมาณสารแทนนินในเปลือก
มะพร้าวอ่อนที่ท าการสกัดโดยสารละลายเอทานอลแต่ละความเข้มข้นในอัตราส่วนเปลือกมะพร้าวต่อเอทานอลใน
อัตราส่วน 1 : 6 โดยปริมาตร พบว่า ในเปลือกส่วนนอกของมะพร้าวอ่อนที่สกัดโดยเอทานอลความเข้มข้น ร้อยละ 10, 25, 
50, 75, และ 95 มีปริมาณแทนนินเฉลี่ย 84.89, 105.76, 98.36, 207.58 และ 209.00 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) และ
ปริมาณแทนนินในเปลือกมะพร้าวอ่อนส่วนใน สกัดโดยเอทานอลความเข้มข้น ร้อยละ 10, 25, 50, 75, และ 95 มีปริมาณ
แทนนินเฉลี่ย 40.91, 42.33, 29.57, 104.03 และ 38.08 ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  
  

y = 0.0047x - 0.0059

R² = 0.9993
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ตารางท่ี 2  ปริมาณแทนนินในสารสกัดจากเปลือกมะพร้าวอ่อนส่วนนอก  
     (อัตราส่วนเปลือกมะพร้าว 1 กรัม : เอทานอล 6 มิลลิลิตร) 

ความเข้มข้น 
ของเอทานอล 

(ร้อยละ) 
ครั้งที่ 

ค่าการดูดกลืนแสง 
ที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 

ปริมาณแทนนิน 
(กรัมต่อกิโลกรัม) 

ปริมาณแทนนินเฉลี่ย 
(กรัมต่อกิโลกรัม) 

 
10 

1 0.030 76.38 
84.89±9.75 2 0.039 95.53 

3 0.033 82.76 
 

25 
1 0.045 100.82 

105.76±6.06 2 0.043 104.00 
3 0.047 112.55 

 
50 

1 0.040 97.65 
98.36±5.35 2 0.043 104.04 

3 0.038 93.40 

 
75 

1 0.081 184.89 
207.58±32.21 2 0.109 244.46 

3 0.085 193.40 

 
95 

1 0.096 216.80 

209.00±11.71 2 0.095 214.68 

3 0.086 195.53 
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ตารางท่ี 3  ปริมาณแทนนินในสารสกัดจากเปลือกมะพร้าวอ่อนส่วนใน  
     (อัตราส่วนเปลือกมะพร้าว 1 กรัม : เอทานอล 6 มิลลิลิตร) 

ความเข้มข้น
ของเอทานอล 

(ร้อยละ) 
ครั้งที่ 

ค่าการดูดกลืนแสง 
ที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 

ปริมาณแทนนิน 
(กรัมต่อกิโลกรัม) 

ปริมาณแทนนินเฉลี่ย 
(กรัมต่อกิโลกรัม) 

 
10 

1 0.015 44.46 
40.91±3.24 2 0.012 38.08 

3 0.013 40.21 
 

25 
1 0.015 44.46 

42.33±3.68 2 0.015 44.46 
3 0.012 38.08 

 
50 

1 0.012 38.08 
29.57±9.75 2 0.009 31.70 

3 0.003 18.93 

 
75 

1 0.037 91.27 
104.03±12.76 2 0.049 116.80 

3 0.043 104.04 

 
95 

1 0.007 27.44 
38.08±14.89 

 
2 0.009 31.70 

3 0.020 55.10 
 

 
ภาพที่ 3  ปริมาณแทนนินในส่วนของเปลือกมะพร้าวอ่อน  
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 จากผลการทดลองการสกัดสารแทนนินในเปลือกมะพร้าวอ่อน โดยสารละลายเอทานอลเป็นตัวท าละลาย 
อัตราส่วนของเปลือกมะพร้าวแห้งและสารละลายในอัตราส่วน 1 : 6 ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า การสกัดโดย
สารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 ให้ปริมาณแทนนินเฉลี่ยในปริมาณที่สูงสุด 209.0 กรัมต่อกิโลกรัม และ
สารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 75 ที่ให้ปริมาณแทนนินเฉลี่ย 207.58 กรัมต่อกิโลกรัม และการสกัดสารแทน
นินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนส่วนใน โดยใช้สารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 75 มีปริมาณแทนนินเฉลี่ยสูงสุด  
104.03 กรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งปริมาณสารแทนนินที่ได้มีปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปปรับใช้ประโยชน์ได้ 
หากเทียบกับปริมาณสารสกัดแทนนินที่ได้จากพืชอ่ืนที่มีวิธีการสกัดต่างกัน ได้แก่ ใบมันส าปะหลัง ที่ท าการศึกษา
โดย กมลชนก และ ปนัดดา (2557) พบว่า การสกัดด้วย อะซีโตนกับน้ าร้อยละ 80 อัตราส่วน 1 : 20 ที่อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ได้ปริมาณสารแทนนินสูงที่สุดคือ 644.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนการ
สกัดด้วย เอทานอลกับน้ าร้อยละ 80 อัตราส่วน อัตราส่วน 1 : 20 ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 
ชั่วโมง ได้ปริมาณสารแทนนินสูงที่สุดคือ 359.82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และการสกัดด้วยน้ ากับตัวอย่างในอัตราส่วน 
1 : 10 ที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 5 ชั่วโมง ได้ปริมาณสารแทนนินสูงที่สุดคือ 236.06 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วัลลภ
และคณะ (2530) ซึ่งศึกษาในมันส าปะหลังเช่นกัน พบว่าสกัดสารแทนนินด้วย อะซิโตน ความเข้มข้น 50 
เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ได้สารสกัดแทนนินในปริมาณ 10.833 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง และฤทัยรัตน์ 
(2551) พบว่า สารสกัดที่เหมาะสมที่สามารถสกัดสารแทนนินมากที่สุด คือ อะซิโตน 80 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 5 
ชั่วโมง โดยสามารถสกัดสารแทนนินจากใบมันสาปะหลัง 40 กรัม ได้ 8.829 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนน้ ากลั่นสามารถ
สกัดสารแทนนินได้ในปริมารที่น้อยกว่า คือ 1.111 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลาสกัดเท่ากัน ส่วนในลูกตาลสด อัญ
มณี (2540) พบว่า สารสกัดแทนนินจากเปลือกลูกตาล โดยวิธีการสกัดด้วยน้ าและสารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อย
ละ 50 ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสในอัตราส่วนเปลือกลูกตาลต่อตัวท าละลายเท่ากับ 1 : 10 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
สามารถสกัดสารแทนนินได้ร้อยละ 26.64 ของเปลือกลูกตาลสด เมื่อเทียบกับการสกัดด้วยน้ าเป็นตัวท าละลาย
อย่างเดียว อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสในอัตราส่วนเปลือกลูกตาลต่อตัวท าละลายเท่ากับ 1 : 10 ระยะเวลา 1 
ชั่วโมง สามารถสกัดสารแทนนินได้เพียงร้อยละ 22.57 ของเปลือกลูกตาลสด ขนิษฐา และคณะ (2558) สกัดสาร
แทนนินจากทับทิม โดยใช้สารละลายเมทานอลเข้มข้นร้อยละ 80 โดยปริมาตร อัตราส่วนระหว่างตัวอย่างทับทิม
ต่อตัวท าละลาย ในอัตรา 1 : 20 กรัมต่อมิลลิลิตร สกัดที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า ส่วนของเปลือก
ต้นมีปริมาณสารแทนนินเฉลี่ยสูงที่สุด 30.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ในการสกัดสารแทนนินในพืชชนิดเดียวกัน
ในแต่ละครั้งก็อาจท าให้ปริมาณสารแทนนินที่ได้มีความแตกต่างกันด้วย ดังนั้นทุกข้ันตอนในการสกัดมีความส าคัญ
เพราะเป็นปัจจัยที่แปรผันตรงกับปริมาณสารสกัดท่ีได้ 
 ในการแยกสารสกัดที่ต้องการแยกออกจากส่วนต่างๆ ของพืชนั้น ต้องใช้การสกัดด้วยตัวท าละลายที่มี
ความเหมาะสมในการสกัดสารแต่ละชนิดเพราะสารแต่ละชนิดจะมีความสามารถละลายในตัวท าละลายต่างกันและ
ละลายได้ในปริมาณต่างกัน โดยหลักส าคัญในการเลือกตัวท าละลายที่เหมาะสมนั้น ตัวท าละลายต้องละลายสารที่
ต้องการสกัดได้ดี ควรมีราคาถูกและหาได้ง่าย จากการศึกษาที่ผ่านมา Hagerman (1988) พบว่า สารอะซิโตน 
ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ สามารถสกัดสารแทนนินจากใบ Burr Oak, Sugar Maple และ Shagbark Hickory 
ได้สูงที่สุด เมื่อเทียบกับการสกัดด้วยสารละลาย เมทานอล และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกผสมเมทานอล และใน
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การศึกษาการสกัดแทนนินในใบพืช เช่น สกัดสารแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางด้วยน้ าเป็นตัวท าละลาย (ประเชิญ, 
2530) ในมันส าปะหลัง พบว่า สารสกัดที่สามารถสกัดสารแทนนินได้ในปริมาณสูงสุด คือ อะซิโตน ที่ความเข้มข้น 
50 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาสกัด 2 ชั่วโมง ส่วนสารสกัดแทนนินที่สกัดด้วย อะซิโตน 50 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับเอทิล 
แอลกอฮอล์ 80 เปอร์เซ็นต์ จะให้สารสกัดแทนนินที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด  (วัลลภ และคณะ, 
2530) ซึ่งหากเทียบตัวท าละลายระหว่าง อะซิโตนกับน้ า ฤทัยรัตน์ (2551) รายงานว่า สกัดสารแทนนินจากใบ
ส าปะหลังด้วย อะซิโตน 80 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 5 ชั่วโมง ได้ปริมาณสารสกัดแทนนินจากใบมันสาปะหลัง 40 
กรัม ได้ 8.829 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่ใช้น้ ากลั่นเป็นตัวท าละลาย สามารถสกัดสารแทนนินได้ในปริมารที่น้อย
กว่า คือ 1.11 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลาสกัดเท่ากัน ส่วนในเปลือกเงาะ สุรวงค์ (2535) รายงานว่า การสกัด
สารแทนนินจากเปลือกเงาะโดยใช้สารละลายเอธานอล 50 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการสกัดด้วยน้ ามาก และระบบสกัดครั้งเดียวมีการกวนผสมจะให้ประสิทธิภาพสูงกว่าระบบ
สกัดครั้งเดียวที่ไม่มีการผสมกวน เนื่องจากการใช้อะซีโตนในการสกัดมีความเสี่ยงต่อมนุษย์และอะซีโตนเป็นสาร
อันตรายไม่เหมาะแก่การน าการสกัดใช้จริง ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้จึงได้เลือกเอทานอลแอลกอฮอล์เป็นตัวท า
ละลายเท่านั้น โดยท าการสกัดสารแทนนินในเปลือกมะพร้าวอ่อนโดยใช้เอทานอลแอลกอฮอล์ในระดับความเข้มข้น
ต่างกัน ซึ่งจากผลการทดลอง เห็นได้ว่าการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนทั้งส่วนนอกและส่วนใน การ
ใช้เอทานอลแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ75 ให้ปริมาณแทนนินเฉลี่ยในปริมาณที่สูง (207.58 กรัมต่อกิโลกรัม และ
104.03 กรัมต่อกิโลกรัม) ดังนั้นในการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน โดยสารละลายเอทานอลเอทา
นอลเข้มข้นร้อยละ75 เหมาะสมที่สุด เนื่องจากหาได้ง่ายและในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึง
วิธีการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ซึ่งต้องเป็นวิธีการที่เหมาะสม สะดวก และสามารถน าไปถ่ายทอด
และใช้ประโยชน์ได้จริง  
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนทั้งเปลือกส่วนนอกและเปลือกส่วนใน พบว่า 
ปริมาณสารแทนนินเฉลี่ยในเปลือกส่วนนอกของมะพร้าวอ่อนมีค่าอยู่ในช่วง 84.89 ถึง 209.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
และเปลือกส่วนในของมะพร้าวอ่อนมีค่าอยู่ในช่วง 40.91 ถึง 104.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจากผลการทดลอง 
พบว่า สารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ75 เป็นตัวท าละลายที่เหมาะสมที่สามารถสกัดปริมาณสารสกัดแทน
นินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนให้ปริมาณแทนนินเฉลี่ยในปริมาณที่มาก จ านวน 207.58 กรัมต่อกิโลกรัมในเปลือก
ส่วนนอก และ104.03 กรัมต่อกิโลกรัมในเปลือกส่วนในของมะพร้าวอ่อน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรศึกษาการน าสารสกัดแทนนินไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือตอบสนองการผลิต
สินค้าออแกนิก  
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การทดลองที่ 2.2 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแมลงศัตรูมะพร้าว และผลกระทบกับแมลงศัตรูธรรมชาติ 

Tannin extract from coconut husk on inhibition the growth of coconut insect pests  
and their parasitoids 
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บทคัดย่อ 
 

การสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวแล้วน ามาศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบของ  
แมลงศัตรูมะพร้าวทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ หนอนหัวด ามะพร้าว และแมลงด าหนามมะพร้าว เปรียบเทียบกับสารสกัด
แทนนินจากมันส าปะหลัง พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบของสารสกัดแทนนินต่อแมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวด า
มะพร้าวและแมลงด าหนามมะพร้าว ได้แก่ แตนเบียนโกนิโอซัส และแตนเบียนอะซีโคเดส ด าเนินการทดสอบที่
ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 
2563 โดยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวที่ใช้ในการทดสอบนี้มีปริมาณสารออกฤทธิ์เท่ากับ 248.89 กรัม/ 
1 กิโลกรัมเปลือกมะพร้าว ในตัวท าละลายแอลกอฮอล์ 95% โดยก่อนน ามาทดสอบได้ปรับค่าให้ได้ตามสัดส่วน
ความเข้มข้นที่ต้องการตามแต่ละกรรมวิธีแล้วจึงน ามาทดสอบโดยวิธีการ spraying กับหนอนหัวด ามะพร้าว และ
วิธีการ dry film กับแตนเบียนโกนิโอซัส และแตนเบียนอะซีโคเดส ท าการตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงของแมลง
ทั้ง 4 ชนิด ทุกวันจนกว่าแมลงจะตาย ผลการทดสอบพบว่า หนอนหัวด ามะพร้าว และหนอนแมลงด าหนาม
มะพร้าว ยังคงเจริญเติบโตพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้เป็นปกติ ส าหรับการทดสอบสารสกัดแทนนินกับแตนเบียน 
โกนิโอซัส พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อแตนเบียนทั้ง 2 ชนิดนี้  ดังนั้นถ้าต้องการใช้สารสกัดแทนนินควบคุมแมลงศัตรู
มะพร้าวทั้ง 2 ชนิดนี้ ควรต้องปรับเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ผลการควบคุมแมลง
ศัตรูมะพร้าว แต่ได้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยการพัฒนาสารสกัดพืช โดยเฉพาะ
สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อไปในอนาคต  

                                                           

รหัส 01-56-59-03-02-00-02-62 
81/ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2579 4115 
2/ สถาบันวิจัยพืชสวน เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2940 5484 
3/ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อ.สวี จ.ชุมพร 86140 โทร. 077-556073 
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Abstract 
 

The extraction of tannin from coconut husk was studied the efficacy to inhibit the growth 
of 2 coconut insect pests, which are black headed caterpillar; Opisina arenosella and coconut 
leaf beetle; Brontispa longissima in comparison with the tannin extracts from cassava. The effects 
of tannin extracts were also studied on the natural enemies of coconut insect pests; Goniosus 
nephantidis and Asecodes hispinarum. The tests were conducted at the Entomology and Zoology 
Laboratory, Plant Protection Research and Development Office, from October 2018 to September 
2019. The tannin extraction from coconut husk used in this experiment contained the active 
ingredient content of 248.89 g/1 kg. of coconut husk in 95% ethyl alcohol solvent. Before testing, 
the extracts were adjusted the concentration according to each treatment and the treatments 
were tested by spraying method on Opisina arenosell and Brontispa longissima and dry film 
method on Goniosus nephantidis and Asecodes hispinarum. The results of growth of all 4 insect 
species were checked every day until the insects die or being adult. The results showed that 
tannin extracts had no effects on Opisina arenosella and Brontispa longissima growing and 
developing into adults as normal and these extracts also had no effect on Goniosus nephantidis 
and Asecodes hispinarum. Therefore. Using tannin extract for controlling 2 insect pests of coconut 
may be necessary to increase the amount of active ingredients. However, this research had not 
been received the results for controlling coconut insect pests but had been known as a 
preliminary data for further development of research on plant extract development especially 
the tannin extract from coconut for the future.  
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บทน า 
 

ประเทศไทยส่งออกมะพร้าวผลอ่อนตัดแต่งได้มากขึ้น จึงมีเปลือกมะพร้าวผลอ่อนเป็นส่วนเหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมจ านวนมาก และอาจยิ่งเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  ด้วยความต้องการ
น้ ามะพร้าวในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น นั่นหมายถึงมีปริมาณเปลือกมะพร้าวตัดแต่ง เหลือทิ้งเพ่ิมขึ้นไปด้วย หากมะพร้าวผลอ่อน
แต่ละผลมีเปลือกที่ถูกตัดแต่งออก 0.5 กก. ในปี 2558 เท่ากับว่าจะมีเปลือกเหลือทิ้งมากถึง 35 ล้านกิโลกรัม ซึ่งหาก
น าไปสกัดแทนนินจะได้มากถึง 2 ล้านกว่ากิโลกรัม (เปลือกมะพร้าวอ่อน มีแทนนิน 6.03 %) และอาจลดปริมาณ 
การน าเข้าแทนนินได้ด้วย ดังนั้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพ่ิมมูลค่าจากเปลือกมะพร้าวจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง 
ในการเพ่ิมมูลค่ามะพร้าวเพ่ือให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากกว่าเดิม ปัจจุบันบางโรงงานต้องหาที่ทิ้งเปลือก
หรือน าไปถมที่ดิน ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการน าเปลือกมะพร้าวผลอ่อนเหล่านี้ไปท าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น วัสดุปลูก 
วัสดุกันกระแทก หรือบรรจุภัณฑ์ หรือการน าไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงบ้างก็ตาม ซึ่งเป็นการศึกษาด้านวัสดุศาสตร์เป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาการน าไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางมากขึ้น เช่นเดียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาร
สกัดแทนนินจากหมากของจีน ซึ่งมีทั้งชนิดน้ าและชนิดเม็ด หากมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพ่ิมมูลค่าจากเปลือก
มะพร้าวเหล่านี้ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพ่ิมมูลค่ามะพร้าว และมีการน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากกว่าเดิม 
ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกมะพร้าวและสร้างมูลค่าและแก้ปัญหาสิ่งเหลือทิ้งได้ในอนาคต  ประกอบ
กับในปัจจุบันผู้ปลูกมะพร้าวยังเผชิญกับปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวทั้งแมลงด าหนามมะพร้าวและหนอนหัว
ด ามะพร้าว การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการน าสารสกัดแทนนินไปก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าวดังกล่าว  
จึงได้น าสกัดสารแทนนินในเปลือกมะพร้าวมาศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบของแมลงศัตรูมะพร้าวทั้ง 2 
ชนิด เปรียบเทียบกับสารสกัดแทนนินจากมันส าปะหลัง พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบของสารสกัดแทนนินต่อแมลงศัตรู
ธรรมชาติของหนอนหัวด ามะพร้าวและแมลงด าหนามมะพร้าวด้วย  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

- อุปกรณ์ 
1. สารสกัดจากเปลือกมะพร้าว (แทนนิน)  
2. สารสกัดแทนนินจากมันส าปะหลัง (ผลิตภัณฑ์การค้า) 
3. หนอนหัวด ามะพร้าววัย 3 (Opisina arenosella) 
4. หนอนแมลงด าหนามมะพร้าววัย 3 (Brontispa longissima) 
5. ตัวเต็มวัยแตนเบียนโกนิโอซัส (Goniozus nephantidis) 
6. ตัวเต็มวัยแตนเบียนหนอนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) 
7. ใบมะพร้าว (ใบแก่ และใบอ่อน) 
8. กล่องพลาสติกขนาด 6.5×8.5×4 เซนติเมตร ที่ฝาติดตะแกรงระบายอากาศ  
9. ตะแกรงลวดขนาด 5×9 เซนติเมตร  
10.  พู่กัน เบอร์ 3  
11.  ปากคีบ  
12.  หัวฉีดสเปรย์ขนาดท่อสเปรย์ 2 มิลลิเมตร  
13.  หลอด eppendopf  
14.  น้ ากลั่น 
15.  บีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร  
16.  บีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร  
17.  บีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิตร  
18.  แท่งแก้วคนสาร  
19.  ไมโครปิเปต และทิป 

 
- วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี (ทดสอบกับแมลงศัตรูมะพร้าว ได้แก่ หนอนหัวด า
มะพร้าว แมลงด าหนามมะพร้าว และทดสอบกับแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนโกนิโอซัส และแตนเบียน 
อะซีโคเดส) ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ชุดควบคุมโดยใช้น้ าเปล่า 
กรรมวิธีที่ 2 สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวความเข้มข้น 75 mg/L 
กรรมวิธีที่ 3 สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวความเข้มข้น 150 mg/L 
กรรมวิธีที่ 4 สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวความเข้มข้น 300 mg/L 
กรรมวิธีที่ 5 สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวความเข้มข้น 600 mg/L 
กรรมวิธีที่ 6 สารสกัดแทนนินจากมันส าปะหลังความเข้มข้น 10 mg/L 
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การทดสอบสารสกัดแทนนินกับหนอนหัวด ามะพร้าวและหนอนแมลงด าหนามมะพร้าวด้วยวิธี 
spraying method 
  1. เตรียมหนอนหัวด ามะพร้าววัย 3 จ านวน 3 ตัว ใส่ลงในกล่องพลาสติกขนาด 6.5×8.5×4 เซนติเมตร  
ที่พ้ืนกล่องรองด้วยตะแกรงเพ่ือวางใบแก่มะพร้าวที่ท าความสะอาดและตัดให้ได้ขนาด 5 ซม. จ านวน 2 ใบ/กล่อง 
จากนั้นปิดฝาให้สนิท ท าเช่นเดียวกับการทดสอบกับหนอนแมลงด าหนามมะพร้าววัย 3 แต่ใช้ใบอ่อนมะพร้าว 
วางกล่องทดสอบบนชั้นเลี้ยงแมลงในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 27±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
  2. เตรียมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าว ความเข้มข้น 75, 150, 300 และ 600 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และสารสกัดแทนนินจากมันส าปะหลังความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  3. เตรียมสารสกัดในแต่ละกรรมวิธีบรรจุใส่หลอด eppendopf หลอดละ 600 ไมโครลิตร พ่นสาร โดยใช้
หัวสเปรย์ จุ่มปลายหลอดลงในหลอด eppendopf แล้วพ่นสารให้ทั่วใบมะพร้าวทั้ง 2 ด้าน จากนั้นปิดฝากล่องให้
สนิท วางกล่องทดสอบบนชั้นเลี้ยงแมลงในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 27±2 องศาเซลเซียส 
  4. สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของหนอนหัวด ามะพร้าว และหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว  
ทุกวัน จนกว่าแมลงตายหมดหรือพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย 
 
  วิธีการทดสอบสารสกัดแทนนินกับแตนเบียนโกนิโอซัส และแตนเบียนหนอนอะซีโคเดสด้วยวิธี dry 
film method 
 1. น าสารสกัดแทนนินที่เตรียมไว้แต่ละความเข้มข้นใส่ในหลอดทดลองแต่ละหลอด  ๆ ละ 20 มล. 
แล้วกลั้วให้ทั่วหลอดทดลองขนาดยาว 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางปากหลอด 1.5 ซม. เป็นเวลา 5 วินาที แล้วเท
สารสกัดออกท้ิง คว่ าหลอดทดลองผึ่งทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
 2. ป้ายน้ าผึ้งลงบนกระดาษทิชชู และติดภายในหลอดทดลอง จากนั้นใช้พู่กันปัดแตนเบียนโกนิโอซัส 
จ านวน 5 ตัว/หลอด อย่างเบามือ  ท าเช่นเดียวกันกับแตนเบียนหนอนอะซีโคเดสจ านวน 10 ตัว/หลอด 
 3. ปิดปากหลอดด้วยผ้าไนลอน และมัดด้วยหนังยาง ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 27±2 องศาเซลเซียส 
 4. สังเกตและจดบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของแตนเบียนทุกวัน จนกว่าแมลงตาย 
 
- เวลาและสถานที่ 
เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562   
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวที่ใช้ในการทดสอบนี้มีปริมาณสารออกฤทธิ์เท่ากับ 248.89 กรัม/ 
1 กิโลกรัมเปลือกมะพร้าว ในตัวท าละลายแอลกอฮอล์ 95% โดยก่อนน ามาทดสอบได้ปรับค่าให้ได้ตามสัดส่วน
ความเข้มข้นที่ต้องการตามแต่ละกรรมวิธีแล้วจึงน ามาทดสอบโดยวิธีการ spraying กับหนอนหัวด ามะพร้าว และ
วิธีการ dry film กับแตนเบียนโกนิโอซัส และแตนเบียนอะซีโคเดส ท าการตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงของแมลง
ทั้ง 4 ชนิด ทุกวันจนกว่าแมลงจะตาย 
 ผลการทดลองพบว่า หนอนหัวด ามะพร้าวตายที่เวลา 2  3  4 และ 7 วันหลังพ่นสารสกัด ในกรรมวิธีที่ 3  
1  4 และ 2 จ านวนกรรมวิธีละ 8.33% ตามล าดับ ซึ่งเป็นการตายโดยธรรมชาติ และเมื่อตรวจนับถึง 22 วัน พบว่า
หนอนที่เหลือทั้งหมดพัฒนาเป็นดักแด้และผีเสื้อได้ตามปกติ  ส่วนหนอนแมลงด าหนามมะพร้าวตายที่เวลา 9 วัน
หลังพ่นสารสกัด ในกรรมวิธีที่ 2  5 และ 6 จ านวน 16.67  25 และ 8.33% ตามล าดับ ที่เวลา 10 วันหลังพ่นสาร
สกัด ในกรรมวิธีที่ 1  3  4 และ 6 จ านวน 16.67  8.33  25 และ 8.33% ตามล าดับ และที่เวลา 13 วันหลังพ่น
สารสกัด ในกรรมวิธีที่ 2  และ 3 จ านวน 8.33 และ 8.33% ตามล าดับ ซึ่งเป็นการตายโดยธรรมชาติ และเมื่อ 
ตรวจนับถึง 15 วัน หนอนที่เหลือทั้งหมดพัฒนาเป็นดักแด้และออกเป็นตัวเต็มวัยแมลงด าหนามมะพร้าวได้เป็น
ปกติ (ตารางที่ 1)  ทั้งนี้อาจเนื่องจากปริมาณสารออกฤทธิ์แทนนิน 248.89 กรัม จากเปลือกมะพร้าว 1 กิโลกรัม  
มีฤทธิ์ไม่สูงพอส าหรับการท าลายหนอนหัวด ามะพร้าว และหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว  โดยแมลงศัตรูมะพร้าว
ทั้ง 2 ชนิดยังคงเจริญเติบโตพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้เป็นปกติ  ดังนั้นอาจจ าเป็นต้องปรับเพ่ิมปริมาณสารออกฤทธิ์
ให้สูงขึ้นหากต้องการใช้ก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าวทั้ง 2 ชนิดนี้ 

ส าหรับการทดสอบสารสกัดแทนนินกับแตนเบียนโกนิโอซัสพบว่า แตนเบียนเริ่มตายตั้งแต่วันแรกหลังเริ่ม
ทดสอบ และตายครบ 100% ที่เวลา 8-10 วัน ในแต่ละกรรมวิธีรวมถึงกรรมวิธีควบคุม ส่วนแตนเบียนอะซีโคเดส 
เริ่มตายตั้งแต่วันแรกหลังเริ่มทดสอบ และตายครบ 100% ที่เวลา 3-4 วัน ในแต่ละกรรมวิธีรวมถึงกรรมวิธีควบคุม 
(ตารางที่ 2)  ดังนั้นสารสกัดแทนนินที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อแตนเบียนทั้ง 2 ชนิดนี้ ทั้งนี้
เนื่องจากแมลงศัตรูธรรมชาติทั้ง 2 ชนิดนี้มีระยะเวลาของตัวเต็มวัยสั้น ตัวเต็มวัยแตนเบียนโกนิโอซัสมีอายุเฉลี่ย
ประมาณ 7-40 วัน ส าหรับแตนเบียนอะซีโคเดสมีอายุเฉลี่ยประมาณ 3-7 วัน 

ซึ่งการทดลองนี้อาจไม่สอดคล้องกับรายงานของ ไชยรัตน์ (2555) ที่อ้างถึง รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานว่าสารแทนนินเป็นสารทุติยภูมิที่มีสารออก
ฤทธิ์ที่ส าคัญ คือ Condensed tannin เช่น Catechin และ Hydrolyzed tannin เช่น Gallotannin ในการสกัด
สารแทนนิน เขาได้ศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณแทนนินในใบมันส าปะหลังแห้ง พบว่าสารตัวท าละลาย 50 % 
acetone และ 80% ethylalcohol ที่อัตราส่วน 1 : 1 ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ระดับ 5 พบว่าสามารถสกัดสาร
แทนนินออกมาได้สูงสุดที่ 11.88 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้งใบมันส าปะหลัง หรือที่ความเข้มข้นของสารแทน
นินประมาณ 325 มิลลิกรัมต่อลิตร และได้แสดงคุณสมบัติของ antioxidants ได้ดีกว่าสารสกัดแทนนินจากตัวท า
ละลายเดี่ยว คือ acetone และ ethylalcohol เมื่อน ามาทดลองใช้ควบคุมเพลี้ยแป้ง พบว่าสารสกัดแทนนินจาก
ใบมันส าปะหลังความเข้มข้น 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถฆ่าเพลี้ยแป้งได้ 7.4% และมีแนวโน้มที่ส่งผลให้การ



80 
 

เข้าท าลายส่วนอ่ืนของพืชลดลงที่ 32.52% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม การทดลองการขับไล่เพลี้ยแป้งในสภาพไร่ 
พบว่าการใช้สารสกัดที่ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วยให้ต้นมันส าปะหลังสะอาด มีเพลี้ยแป้งน้อย   แตก
ยอด แตกทรงพุ่มได้ดี ไม่หงิกงอ ล าต้นยืดยาวได้เป็นปกติ เมื่อน าไปทดลองในแปลงปลูก โดยใช้ฉีดพ่นกับมัน
ส าปะหลังระยะแรกของการแตกใบ (1 เดือน) ซึ่งเป็นระยะที่ง่ายต่อการเข้าท าลายของแมลงปากดูดชนิดต่างๆ เช่น 
เพลี้ยแป้ง ไรแดง และ แมลงหวี่ขาว โดยพ่นระยะห่าง 7 วันต่อครั้ง และ 30 วันต่อครั้งในเดือนถัดมา โดยพ่นถึง
อายุ 3 เดือน ผลปรากฏว่าไม่มีแมลงปากดูดเข้าท าลาย แต่แปลงของเกษตรกรซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน มีทั้งไร
แดง และเพลี้ยแป้งเข้าท าลาย 

และอาจไม่สอดคล้องกับรายงานของ จุฑาลักษณ์ วงค์ชัยชนะ ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการเกษตร
และการจัดการทรัพยากร ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิจัยการ
สกัดสารแทนนินจากใบมันส าปะหลัง แล้วน าไปทดลองใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืช พบว่าสารแทนนินมีคุณสมบัติช่วย
ตกตะกอนโปรตีน โดยสามารถไปตกตะกอนเอนไซม์ที่ใช้ย่อยในกระเพาะอาหารของแมลง มีผลท าให้ลดการระบาด
ของแมลงศัตรูพืชได้ โดยสารอินทรีย์นี้ยังสามารถดูดซึมเข้าไปในพืชได้ด้วย นอกจากท าให้ต้นของมันฝรั่งแข็งแรงขึ้น 
และยังช่วยเพ่ิมผลผลิต โดยหัวมันฝรั่งที่ได้รับสารแทนนินมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพ่ิมขึ้น และได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นถึง 4 เท่า 
(ศิริวรรณ และคณะ, 2553) 

  



81 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนเฉลี่ยหนอนหัวด ามะพร้าว และหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว จากการทดสอบกับสารสกัดแทนนิน 
จากเปลือกมะพร้าว และมันส าปะหลัง 

เวลา 
(วัน) 

จ านวนเฉลี่ยหนอนตายจากการทดสอบที่กรรมวิธีต่าง ๆ 
หนอนหัวด ามะพร้าว  แมลงด าหนามมะพร้าว 

 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 
1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
2 0 0 8.33 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
3 8.33 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 8.33 0 0  0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
7 0 8.33 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 

 
0 16.67 0 0 25.00 8.33 

10 0 0 0 0 0 0  16.67 0 8.33 25.00 0 8.33 
11 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0  0 8.33 8.33 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 
รวม 
(%) 

8.33 8.33 8.33 8.33 0 0 
 

16.67 25.00 16.67 25.00 25.00 16.67 

หมายเหตุ   % ตายเฉลี่ย =   จ านวนแมลงที่ตาย x 100 
                                       จ านวนแมลงทั้งหมด (12 ตัว) 
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ตารางท่ี 2 จ านวนเฉลี่ยแตนเบียนโกนิโอซัส และแตนเบียนอะซีโคเดส ที่ตายจากการทดสอบสารสกัดแทนนินจาก
เปลือกมะพร้าว และมันส าปะหลัง 

เวลา  
(วัน) 

จ านวนเฉลี่ยแตนเบียนที่ตายจากการทดสอบที่กรรมวิธีต่าง ๆ 
แตนเบียนโกนิโอซัส  แตนเบียนอะซีโคเดส 

 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 
1 0 10 0 0 0 0  37.5 30 62.5 57.5 75 57.5 
2 5 0 0 5 5 0  47.5 12.5 30 40 7.5 40 
3 5 10 0 15 15 5  15 57.5 7.5 2.5 0 2.5 
4 25 5 10 15 10 20  0 0 0 0 17.5 0 
5 5 5 20 30 15 5  - - - - - - 
6 15 45 30 30 35 25  - - - - - - 
7 0 0 15 0 0 0  - - - - - - 
8 15 10 25 5 5 30  - - - - - - 
9 5 0 0 0 5 15  - - - - - - 
10 25 15 0 0 10 0  - - - - - - 
รวม 
(%) 

100 100 100 100 
10
0 

100 
 

100 100 100 100 100 100 

หมายเหตุ  %ตายเฉลี่ย = จ านวนแตนเบียนโกนิโอซัสตายx100    
                                         จ านวนแมลงทั้งหมด (20 ตัว)     
                  %ตายเฉลี่ย = จ านวนแตนเบียนอะซีโคเดสตายx100                          
                                         จ านวนแมลงทั้งหมด (40 ตัว) 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

 สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวที่ใช้ในการทดสอบนี้มีปริมาณสารออกฤทธิ์เท่ากับ 248.89 กรัม/1 
กิโลกรัมเปลือกมะพร้าว ในตัวท าละลายแอลกอฮอล์ 95% ผลการทดลองพบว่า หนอนหัวด ามะพร้าว และหนอน
แมลงด าหนามมะพร้าวยังคงเจริญเติบโตพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้เป็นปกติ ดังนั้นอาจจ าเป็นต้องปรับเพ่ิมปริมาณ
สารออกฤทธิ์ให้สูงขึ้นหากต้องการใช้ก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าวทั้ง 2 ชนิดนี้  ส าหรับการทดสอบสารสกัดแทนนินกับ
แตนเบียนโกนิโอซัสและแตนเบียนอะซีโคเดส พบว่าไม่มีผลกระทบกับแมลงศัตรูธรรมชาติทั้ง 2 ชนิดนี้ 
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การทดลองที่ 2.3 การศึกษาประสิทธิภาพของสารแทนนินที่สกัดได้จากเปลือกมะพร้าวในการบ าบัดคุณภาพ
น้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว 

Study on Tannin Extracts from Coconut Husk for Wastewater Treatment from Coconut 
Processing Factory 

 

ปาริชาติ  พจนศิลป์1/9 
Parichart  Potchanasin 

วิไลวรรณ  ทวิชศรี1/ 

Wilaiwan  Twishsri 
โกเมศ  สัตยาวุธ2/ 

Komate  Satayawut 
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ค าส าคัญ: สารแทนนิน, เปลือกมะพร้าว, บ าบัดน้ าทิ้ง 
Keyword: tannins, coconut husk, wastewater treatment 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารแทนนินที่สกัดได้จากเปลือกมะพร้าวอ่อนน ามาใช้บ าบัดคุณภาพน้ าทิ้งเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมมูลค่าและการใช้ประโยชน์ของเปลือกมะพร้าวอ่อนที่เป็นวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้ง
จากจากกระบวนการตัดแต่งมะพร้าวอ่อนเพ่ือส่งออก การทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ใน
การน าสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวไปใช้ประโยชน์ในการก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าวและบ าบัดน้ าทิ้งจาก
โรงงานแปรรูปมะพร้าวด าเนินการทดลองที่สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง 
กันยายน 2562 เริ่มด าเนินการทดลองโดยท าการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนแห้งด้วยเอทานอลเป็นตัว
ท าละลาย มีอัตราส่วนเปลือกมะพร้าวต่อเอทานอล ในอัตรา 1 : 6 โดยปริมาตร ท าการสกัดด้วยสารละลายเอทา
นอลความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง ใช้เวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นท าการระเหยเอทานอล 
โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง จนได้สารสกัดแทนนินที่ต้องการ และน าไปท าการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการบ าบัดคุณภาพน้ าทิ้งที่มาจากโรงงานแปรรูปมะพร้าวและน้ าทิ้งชุมชน โดยการทดสอบ
คุณภาพน้ าทิ้งทางกายภาพและทางเคมี เปรียบเทียบก่อนและหลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนิน ในอัตราส่วนที่
แตกต่างกัน มีวางแผนการทดลองแบบ CRD 5 กรรมวิธี ได้แก่ (1) ไม่เติมสารสกัดแทนนิน (วิธีควบคุม) (2) ใช้สาร
สกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้งตัวอย่าง อัตรา 1 : 1000 (3) ใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือก
มะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้งตัวอย่าง อัตรา1 : 100 (4) ใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้ง
ตัวอย่าง อัตรา 1 : 50 และ (5) ใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้งตัวอย่าง อัตรา 1 : 20 ผล
การทดสอบการบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว พบว่า สารสกัดแทนนินมีผลต่อการบ าบัดคุณภาพน้ าได้แก่ 
ค่า pH และค่าความขุ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่ระยะเวลาบ าบัดที่ 4 ชั่วโมง และเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาบ าบัดที่ 6 ชั่วโมง สีของน้ าใสขึ้น และมีกลิ่นที่ลดลง น้ าทิ้งมีการตกตะกอน มีค่า pH เท่ากับ 6.6 – 6.92 

                                                           

รหัส 01-56-59-03-02-00-03-62 
9 1/ สถาบันวิจัยพืชสวน 
  2/ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
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ค่า pH ที่เพ่ิมสูงขึ้นกว่าก่อนบ าบัดอย่างมีนัยส าคัญ มีสภาพความเป็นกลางมากขึ้น และกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพ
การบ าบัดน้ าทิ้งได้ดีที่สุด ได้แก่ อัตราส่วนระหว่างสารสกัดแทนนินต่อน้ าทิ้ง ในอัตราส่วน 1 : 100 คือ มีความขุ่น
ของน้ าต่ าที่สุดเท่ากับ 215 NTU ต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมที่มีความขุ่น 273 NTU อย่างมีนัยส าคัญ ค่า DO สูงสุด 
เท่ากับ 3.30 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับค่า DO ก่อนบ าบัดที่มีค่าเท่ากับ 1.42 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า BOD ต่ า
ที่สุดเท่ากับ 1,247 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับค่า BOD ก่อนบ าบัดที่มีค่าเท่ากับ 2,150 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง
คิดเป็นประสิทธิภาพการบ าบัดค่า BOD หลังจากบ าบัดเท่ากับ ร้อยละการบ าบัด 40 ส าหรับผลการทดสอบบ าบัดน้ า
ทิ้งจากชุมชน ที่ระยะเวลาบ าบัด 6 ชั่วโมง  พบว่า ค่า pH ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ า
ทิ้งได้ดีที่สุด ได้แก่ อัตราส่วนระหว่างสารสกัดแทนนินต่อน้ าทิ้ง ในอัตราส่วน 1 : 100 คือ มีความขุ่นของน้ าต่ าที่สุด
เท่ากับ 75 NTU ต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุมที่มีความขุ่นเท่ากับ 92 NTU ค่า DO สูงสุด เท่ากับ 6.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เปรียบเทียบกับค่า DO ก่อนบ าบัดที่มีค่าเท่ากับ 2.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า BOD ต่ าที่สุดเท่ากับ 57.2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เปรียบเทียบกับค่า BOD ก่อนบ าบัดที่มีค่าเท่ากับ 104 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคิดเป็นประสิทธิภาพการบ าบัดค่า 
BOD หลังจากบ าบัดเท่ากับ ร้อยละการบ าบัด 41 
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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.  
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บทน า 
 

เปลือกมะพร้าวอ่อนเป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีปริมาณมากในภาคอุตสาหกรรมแปรรูป
มะพร้าว แม้ว่าจะมีการน าไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านอ่ืนๆ เช่น วัสดุเพาะกล้า วัสดุปลูก 
หรือ บรรจุภัณฑ์อ่ืน เช่น วัสดุกันกระแทก หรือการน าไปใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง เป็นต้น  อย่างไรก็ตามก็ยังคงมี
เปลือกมะพร้าวอ่อนที่เหลือทิ้งเพ่ือรอก าจัดเป็นปริมาณมาก ในแต่ละปีประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป
ที่มาจากมะพร้าวในปริมาณสูง โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อนในปี 2560 มีปริมาณการส่งออกมะพร้าวอ่อน จ านวน 
118,461 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3,011 ล้านบาท และปี 2561 มีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นเป็น 134,659 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 3,548 ล้านบาท และปริมาณการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2561) โดยมีรายงานว่า การส่งออกมะพร้าวน้ าหอมสด ส่งตลาดต่างประเทศนั้น จะมีเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้ง
จ านวนประมาณมากกว่า 10 ตันต่อวัน  
 การสกัดสารแทนนินที่อยู่ในเปลือกมะพร้าวเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากเปลือกมะพร้าวอ่อน
ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการตัดแต่งมะพร้าวอ่อนเพ่ือส่งออก เป็นการเพ่ิมมูลค่าของเปลือกมะพร้าวอ่อนซึ่ง
เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อให้มีมูลค่ามากขึ้น สารแทนนินมีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ด้วยแทนนินมี
คุณสมบัติช่วยในการตกตะกอนโปรตีนท าให้หนังสัตว์ไม่เน่าเปื่อย จึงมีการใช้สารแทนนินในอุตสาหกรรมการฟอก
หนัง และสามารถช่วยยืดอายุในการรักษาผลิตภัณฑ์อีกด้วย แทนนินใช้เป็นตัวเร่งการตกตะกอน ในอุตสาหกรรม
ท าเหล้าสาเก ท าให้เหล้าใส ท าให้มีรสชาติกลมกล่อม ในทางการแพทย์ พบว่า สารแทนนินสามารถใช้เป็นยารักษา
โรคท้องเสียได้ สารแทนนินมีคุณลักษณะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
บางชนิดได้ (พีรศักดิ์, 2544) แทนนินในพืชบางชนิดมีงานวิจัยว่า ช่วยต้านมะเร็ง ต้านแบคทีเรีย ต้านอนุมูลอิสระ 
ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด และยังมีการน าสารแทนนินไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น บ าบัดน้ าเสีย ขจัด
กลิ่นไม่พ่ึงประสงค์ เป็นต้น  
 น้ าเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมนับเป็นปัญหาหลักประการหนึ่ งที่ส่ งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก น้ าเสีย แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) น้ าเสียที่เกิดจากน้ าทิ้งจากชุมชนที่เกิดจาก
กิจกรรมประจ าวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชมรวมทั้งกิจกรรมทั้งเพ่ือการบริโภค อุปโภค 2) น้ าเสียจาก
อุตสาหกรรมเป็นน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ส่วนใหญ่มักเป็นน้ าทิ้งที่มา
จากการล้างจากกระบวนการผลิตต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมและปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และ 3) น้ าเสียจาก
เกษตรกรรรม เป็นน้ าเสียที่เกิดจากการชะล้างสารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ การชะล้างการ
พังทลายของหน้าดินที่ท าการเพาะปลูก น้ าเสียเหล่านี้สามารถแก้ไขและ/หรือปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นได้ด้วยการ
บ าบัดอย่างถูกวิธีเทคโนโลยีที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียมีอยู่หลากหลายวิธีการ (เกรียงศักดิ์, 2539) ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
น้ ามีหลายด้านทั้งด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ และด้านเคมี โดยดัชนีแต่ละตัวจะบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ าแต่ละประเภท
และคุณภาพของแหล่งน้ าว่ามีความเหมาะสมในการน าไปใช้ประโยชน์หรือไม่ ส าหรับดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ าด้านเคมี
ที่นิยมใช้ในการวัดคุณภาพน้ าในการบ าบัดน้ าเสีย ได้แก่ ค่า Dissolved Oxygen (DO) เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ าที่ขึ้นกับองค์ประกอบต่างๆ ของแหล่งน้ านั้ น ค่า DO ที่วัดได้จะบ่งบอกถึงความ
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เหมาะสมของแหล่งน้ าในการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตในน้ า ซึ่งช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า อยู่
ในช่วง 5-6 มิลลิกรัมต่อลิตร หากลดลงต่ าลงอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ าได้ (นิพนธ์, 2549) ค่า 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) เป็นหนึ่งในค่าที่บ่งบอกคุณภาพน้ าทิ้ง ซึ่งค านวณได้จากปริมาณออกซิ
เจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน BOD เป็นค่าที่แสดงให้เห็นเฉพาะ
สารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ในธรรมชาติย่อยสลายได้เท่านั้น ซึ่งถ้าน้ าเสียมีค่า BOD ต่ า เมื่อถูกทิ้งลงในแหล่งน้ าจะไม่
ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าดังกล่าว เนื่องจากแบคทีเรียต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายน้อย แต่ถ้าน้ าเสีย มีค่า 
BOD สูง เมื่อถูกทิ้งลงในแหล่งน้ าจะท าให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ าลดลงมากจนท าให้ปลาหรือสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งน้ านั้นไม่สามารถอยู่ได้ (สิทธิชัย, 2549) จากข้อมูลการตรวจโรงงานแปรรูปมะพร้าวในจังหวัดนครปฐม 
รายงานว่า ค่า BOD น้ าเสียของโรงงาน มีค่า BOD ก่อนบ าบัด เท่ากับ 3,265 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อผ่านการ
บ าบัดแบบมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีค่า BOD หลังการบ าบัด เท่ากับ 2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2561) ซึ่งกระบวนการบ าบัดน้ าเสียส่วนใหญ่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการค่อนข้างสูง 
การบ าบัดน้ าเสียโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การบ าบัดน้ าเสียก่อนที่จะปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ท าให้ไม่ต้องสร้างระบบบ าบัดที่มีขนาดใหญ่ที่มีการ
ลงทุนค่อนข้างสูง ปัจจุบันในเขตเมืองใหญ่มีการสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จึงมีน้ าทิ้งจากการช าระล้างมากข้ึนไปด้วย  
 ดังนั้นการศึกษาหาประสิทธิภาพในการน าสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนมาใช้ประโยชน์ในการ
บ าบัดน้ าเสีย เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าเสียหรือน้ าทิ้งจากชุมชน และหากพบว่าประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนิน
สามารถบ าบัดน้ าทิ้งได้ดี จะเป็นแนวทางส่งเสริมและน าไปพัฒนาขยายผลการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเพ่ิมและสร้าง
มูลค่าเปลือกมะพร้าวโดยเปลี่ยนจากวัสดุเหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น  



89 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

- อุปกรณ์ 
  1. เปลือกมะพร้าวอ่อน (ผลมะพร้าวอายุประมาณ 7 เดือน) 
  2. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
  3. เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง (Centrifuge) 
  4. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง UV-VIS-Spectrophotometer (รุ่น UV2-100) 
  5. เครื่องสกัดแยกสาร 
  6. เครื่องระเหยแห้งแบบสุญญากาศ 
  7. เครื่องวัดค่าพีเอช ยี่ห้อ pH-A Tech รุ่น Cyber Scan 500 pH 
  8. เครื่องวัดค่าความขุ่น ยี่ห้อ HACH รุ่น 2100 P 
  9. ตู้อบ (Hot air oven) 
  10. เครื่องปั่น (blender)  
  11. ชุดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น ขวดเก็บสารสกัดสีชา ถ้วยตวงปริมาตร ขวดแก้ว 
  12. น้ ากลั่น 
  13. อุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง เช่น 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) 
   - น้ ากลั่น 
 - แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 5 กรรมวิธี 
กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ดังนี้  
 กรรมวิธี 1 วิธีควบคุม (เติมน้ าเปล่า) 
 กรรมวิธี 2 ใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้งตัวอย่าง อัตรา 1 : 1000 
 กรรมวิธี 3 ใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้งตัวอย่าง อัตรา 1 : 100 
 กรรมวิธี 4 ใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้งตัวอย่าง อัตรา 1 : 50 
 กรรมวิธี 5 ใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวต่อปริมาณน้ าทิ้งตัวอย่าง อัตรา 1 : 20 
 - วิธีการด าเนินการ  
 1. การเตรียมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน  
  1.1 การเตรียมตัวอย่างเพ่ือสกัดสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน 
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   น าเปลือกมะพร้าวอ่อน (ผลมะพร้าวอายุประมาณ 7 เดือน) ท าแยกเปลือกส่วนนอกที่มีสี
เขียว (external husk) โดยปาดจากด้านนอกผลเข้ามาประมาณ 1 เซนติเมตร และเปลือกส่วนในที่มีสีขาว 
(internal husk) จากนั้นน ามาล้างท าความสะอาดด้วยน้ าเปล่า ผึ่งให้แห้ง ท าการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 1-2 
เซนติเมตร หลังจากนั้นท าให้แห้งโดยการอบในตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 
5 วัน ตัวอย่างมะพร้าว มีความชื้นน้อยกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน ามาปั่นให้ละเอียดโดยเครื่องปั่น  
  1.2 การสกัดสารแทนนินจากตัวอย่างเปลือกมะพร้าวอ่อนแห้ง 
   ท าการสกัดสารแทนนินจากตัวอย่างเปลือกมะพร้าวแห้งทั้งเปลือกส่วนนอกและเปลือก
ส่วนใน โดยน าตัวอย่างเปลือกมะพร้าวที่บดแล้วมาเติมสารละลายผสมระหว่าง น้ ากลั่นและเอทานอลเข้มข้นร้อย
ละ 75 โดยใช้อัตราส่วนของเปลือกมะพร้าวแห้งและสารละลายในอัตราส่วน 1 : 6 จากนั้นปั่นโดยใช้เครื่องปั่น
ความเร็วสูงเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง และน ามากรองโดยใช้เครื่องกรองปั๊มสุญญากาศ ให้ได้เฉพาะ
ส่วนของสารละลาย และท าการระเหยเอทานอลโดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง น า
ตัวอย่างไปปั่นเหวี่ยงเพ่ือก าจัดตะกอนด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 4000 rpm เป็นระยะเวลา 15 นาที เก็บ
ตัวอย่างสารสกัดจากเปลือกมะพร้าวอ่อนในขวดสีชา ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
 2. การทดสอบประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าทิ้ง 
  2.1  เก็บตัวอย่างน้ าทิ้งท่ีใช้ในการท าการวิเคราะห์ เป็นน้ าทิ้งที่ได้มาจากน้ าทิ้งจาก 2 สถานที่ 
ได้แก่  
   (1) น้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
   (2) น้ าทิ้งจากคูน้ าบริเวณหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
  2.2 ท าการทดสอบศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าทิ้งด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าว
อ่อนที่เตรียมไว้ ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร ต่อซ้ า เติมสารโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าว
อ่อนในอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ตามกรรมวิธี หลังจากนั้นท าการบันทึกข้อมูลที่ระยะเวลาบ าบัดน้ าเสียที่ 1, 2, 4, และ 
6 ชั่วโมง 
  2.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งก่อนและหลังการบ าบัดตามวิธีการด าเนิน โดยตรวจวัดทางด้าน
กายภาพและทางด้านเคมี 
   (1) ด้านกายภาพ 
   - สีและกลิ่น ตรวจวิเคราะห์โดยการใช้ประสาทสัมผัสการมองเห็น (ตา) และการดมกลิ่น 
(จมูก) 
   - ความขุ่น (Turbidity) ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดความขุ่น 
   (2) ด้านเคมี 
   - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
   - ค่าปริมาณก๊าซออกซิเจนละลายในน้ า (Dissolved oxygen, DO)  
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   - ค่าความต้องการปริมาณก๊าซออกซิเจนทางชีวภาพของแหล่งน้ า (Biochemical 
oxygen demand, BOD) ส าหรับการวิเคราะห์ค่าปริมาณก๊าซออกซิเจนละลายในน้ า (DO) และค่าความต้องการ
ปริมาณก๊าซออกซิเจนในแหล่งน้ า (BOD) ก่อนและหลังการบ าบัดที่ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)  
 - การบันทึกข้อมูล 
  1. สีและกลิ่นน้ าทิ้งก่อนและหลังการบ าบัด 
  2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ าทิ้งก่อนและหลังการบ าบัด  
  3. ค่าความขุ่นของน้ าทิ้งก่อนและหลังการบ าบัด  
  4. ค่าปริมาณก๊าซออกซิเจนละลายในน้ า (DO) ก่อนและหลังการบ าบัด 
  5. ค่าความต้องการปริมาณก๊าซออกซิเจนทางชีวภาพของแหล่งน้ า (BOD) ก่อนและหลังการ
บ าบัด 
 - ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มต้น ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562 
 - สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน   
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

ลักษณะทั่วไปของสถานที่เก็บน้ าตัวอย่างทั้ง 2 สถานที่ ได้แก่ น้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว มีลักษณะ
เป็นน้ าเสีย สีขาวขุ่น ผิวน้ าพบฟองอากาศขนาดเล็กจ านวนมาก มีฝ้าขาวลอยอยู่บริเวณผิวน้ า น้ ามีกลิ่นเหม็นบูด
ลักษณะคล้ายเกิดจากการหมัก เมื่อเปิดภาชนะบรรจุออกมาพบว่ามีปริมาณก๊าซภายในค่อนข้างมาก ส่วนน้ าทิ้งที่
เก็บตัวอย่างจากคูน้ าบริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน มีลักษณะเป็นคูดิน ขอบล้อมรอบด้วยก าแพงปูน มีเศษ
ใบไม้ลอยเต็มผิวน้ าและมีขยะที่ถูกท้ิงลอยอยู่บนผิวน้ า เป็นที่โปร่ง โล่งแจ้ง แสงแดดส่องถึงเต็มท่ี มีบางส่วนที่ถูกเงา
ของต้นไม้ใหญ่บดบังแสงเป็นช่วงเวลา น้ ามีกลิ่นเหม็นเน่าเล็กน้อย มีสีเขียวเข้ม ลักษณะผิวน้ าใส สามารถมองลึกลง
ไปจากผิวน้ าได้ พบสัตว์น้ าอาศัยอยู่  
 กลิ่นและสีของน้ า  
 ผลการทดลองของน้ าทิ้งท่ีเก็บตัวอย่างมาจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว อ.สวี จ.ชุมพร หลังการบ าบัดด้วย
จากสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน พบว่า น้ าตัวอย่างเกิดการตกตะกอนตั้งแต่ระยะเวลาการบ าบัดที่ 1 
ชั่วโมง ซึ่งสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในกรรมวิธีที่มีอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินจากต่อน้ าทิ้งตัวอย่างในอัตราส่วน 
1:100 1:50 และ 1:20 (ภาพที่ 1) และกลิ่นของน้ าเสียมีกลิ่นลดลงเมื่อระยะเวลาบ าบัดที่ 6 ชั่วโมง  
 ผลการทดลองของน้ าทิ้งจากคูน้ าบริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวนนั้นสังเกตการเปลี่ยนของการ
ตกตะกอนค่อนข้างยาก เนื่องจากสารสกัดแทนนินที่ได้จากเปลือกมะพร้าวอ่อนจะมีลักษณะสีน้ าตาลเข้ม เมื่อเติม
สารสกัดแทนนินลงไปในตัวอย่างจึงท าให้น้ าทิ้งตัวอย่างมีการเปลี่ยนสีตามอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินด้วย 
(ภาพท่ี 2) ส าหรับการสังเกตการตกตะกอนในตัวอย่างน้ าทิ้งที่มาจากโรงงานแปรรูปมะพร้าวได้สังเกตได้ง่ายและ
ชัดเจนกว่าน้ าทิ้งจากคูน้ าบริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน  
 

 

ภาพที่ 1 น้ าเสียที่เก็บตัวอย่างมาจากน้ าเสียจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว อ.สวี จ.ชุมพร ก่อนบ าบัด (ภาพ ก) และ 
            หลังการบ าบัด (ภาพ ข) ด้วยจากสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน 

ก ข 
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ภาพที่ 2 น้ าเสียที่เก็บตัวอย่างมาจากน้ าเสียจากคูน้ าบริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ก่อน 
            บ าบัด (ภาพ ก) และหลังการบ าบัด (ภาพ ข) ด้วยจากสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน 
 
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 จากผลการทดลองการบ าบัดคุณภาพน้ าทิ้งด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนของตัวอย่างน้ า
ทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว พบว่า pH ของน้ าทิ้งในทุกกรรมวิธีก่อนการบ าบัดมีค่า 4.7-4.95 อยู่ในสภาวะเป็น
กรด ส่วน pH ของน้ าทิ้งหลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นตามระยะเวลาการบ าบัดในทุกกรรมวิธี 
ซึ่งที่ระยะเวลาการบ าบัด 6 ชั่วโมง พบว่า ในทุกกรรมวิธีที่มีการบ าบัดด้วยสารแทนนินมีค่าเฉลี่ย pH ที่มากกว่า
กรรมวิธีควบคุมท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่มีอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินต่อน้ าตัวอย่างที่
อัตรา 1:50 จะมีค่า pH สูงที่สุด ที่ 6.92 (ภาพที่ 3 และ ตารางที่ 1) 
 ส่วนผลการวิเคราะห์ค่า pH ของตัวอย่างน้ าทิ้งจากคูน้ าบริเวณด้านหน้าของสถาบันวิจัยพืชสวน พบว่า ค่า 
pH ของน้ าทิ้ง อยู่ในช่วง 6-8.5 ซึ่งอยู่ในช่วงเป็นกรดเล็กน้อยจนถึงด่าง (ภาพที่ 4) โดยค่าเฉลี่ยของน้ าทิ้งทั้งก่อน
และหลังบ าบัดโดยการเติมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
ในทุกช่วงระยะเวลาบ าบัด (ตารางที่ 2) 
  

ก ข 
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ภาพที่ 3 ค่า pH ของน้ าทิ้งที่เก็บตัวอย่างจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว อ.สวี จ. ชุมพร หลังการบ าบัดด้วยสารสกัด

แทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ า

ตัวอย่าง และระยะเวลา ที่แตกต่างกัน 

 

ภาพที่ 4 ค่า pH ของน้ าทิ้งท่ีเก็บตัวอย่างจากคูน้ า บริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน หลังการบ าบัดด้วยสาร 
สกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ า
ตัวอย่าง และระยะเวลา ที่แตกต่างกัน 
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ค่าพีเอชของน้ าเสียที่เก็บตัวอย่างจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว อ.สวี จ.ชุมพร
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ค่าพีเอชน้ าตัวอย่างท่ีเก็บจากคูน้ าบริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน

T1 control
T2 1:1000
T3 1:100
T4 1:50
T5 1:20
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ตารางที่ 1  การเปลี่ยนแปลงค่า pH ของน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว อ. สวี จ.ชุมพร หลังการบ าบัดด้วย 
สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินต่อน้ าทิ้งตัวอย่าง และระยะเวลาที่
แตกต่างกัน 

อัตราส่วน 
เวลา (ชั่วโมง) 

0 1 2 4 6 

วิธีควบคุม 4.87 4.81 5.19 4.61 a 4.63 b 

1 : 1000 4.95 5.62 5.70 5.95 a 6.75 a 

1 : 100 4.85 5.39 5.51 6.25 b 6.78 a 

1 : 50 4.77 5.60 5.69 6.28 b 6.92 a 

1 : 20 4.85 5.76 5.92 6.60 b 6.60 a 

F-test ns ns ns * * 

CV. (%) 1.3 14.2 15.5 6.5 6.3 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  
 โดยวิธี DMRT 

 
ตารางที่ 2  การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของน้ าทิ้งจากคูน้ าบริเวณหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  
หลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัดแทนต่อ น้ าทิ้ง และ
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วน เวลา (ชั่วโมง) 
0 1 2 4 6 

วิธีควบคุม 8.05  7.01  7.20  7.09  6.47  
1 : 1000 8.27  6.86  6.49  7.22  6.30  
1 : 100 7.80  7.05  6.47  6.57  6.13  
1 : 50 8.10  6.74  6.86  6.64  6.62  
1 : 20 8.30  7.56  6.79  6.83  6.09  
F-test 
CV. (%) 

ns 
7.5 

ns 
14.6 

ns 
13.6 

ns 
9.4 

ns 
18.0 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  
  โดยวิธ ีDMRT   
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ค่าความขุ่น (Turbidity) 
 ผลการทดลองในการบ าบัดค่าความขุ่นของน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว พบว่า ในทุกกรรมวิธีก่อน
การบ าบัดมีค่าเท่ากับ 299 – 316 NTU และเมื่อได้รับการเติมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ค่าความ
ขุ่นที่ระยะเวลาบ าบัด 1 ชั่วโมงนั้นมีค่าความขุ่นที่เพ่ิมสูงขึ้น และมีค่าที่ลดต่ าลงที่ระยะเวลาการบ าบัดที่ 2 ถึง 6 
ชั่วโมง (ภาพท่ี 5) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความขุ่นของน้ าทิ้ง พบว่า ในกรรมวิธีที่มีการบ าบัดน้ าทิ้งด้วยสาร    
แทนนิน ที่ระยะเวลาบ าบัด 4 ชั่วโมง มีค่าความขุ่นอยู่ระหว่าง 215 – 269 NTU ซึ่งมีค่าต่ ากว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้รับ
การบ าบัดด้วยสารแทนนินอย่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 3) ซึ่งกรรมวิธีที่มีอัตราส่วนสารสกัด
แทนนินต่อน้ าท้ิง อัตรา 1:100 จะมีประสิทธิภาพการบ าบัดความขุ่นท่ีดีที่สุดโดยมีร้อยละการบ าบัดเท่ากับ 31.0 
 ส่วนผลการทดลองการบ าบัดค่าความขุ่นของน้ าทิ้งจากคูน้ าบริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน พบว่า ใน
ทุกกรรมวิธีก่อนการบ าบัดมีค่าเท่ากับ 126 – 132 NTU เมื่อได้รับการเติมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าว
อ่อน ค่าความขุ่นมีค่าน้อยลง โดยมีแนวโน้มลดต่ าลงที่ระยะเวลาการบ าบัดที่ 2 ถึง 6 ชั่วโมง (ภาพที่ 6) เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความขุ่นของน้ าทิ้ง พบว่า ในกรรมวิธีที่มีการบ าบัดน้ าทิ้งด้วยสารแทนนิน ที่ระยะเวลา
บ าบัด 2 ชั่วโมง มีค่าความขุ่นอยู่ระหว่าง 75 – 152 NTU ซึ่งมีค่าต่ ากว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้รับการบ าบัดด้วยสารแทน
นินอย่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 4) ซึ่งกรรมวิธีที่มีอัตราส่วนสารสกัดแทนนินต่อน้ าทิ้ง อัตรา 
1:100 จะมีประสิทธิภาพการบ าบัดความขุ่นท่ีดีที่สุดโดยมีร้อยละการบ าบัดเท่ากับ 42.8 
 

 
 
ภาพที่ 5  ค่าความขุ่นของน้ าทิ้งที่เก็บตัวอย่างจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว อ.สวี จ. ชุมพร หลังการบ าบัดด้วย  
สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ าตัวอย่าง 
และระยะเวลา ที่แตกต่างกัน 
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ภาพที่ 6  ค่าความขุ่นของน้ าทิ้งที่เก็บตัวอย่างจากคูน้ า บริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน หลังการบ าบัดด้วย  
สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ าตัวอย่าง 
และระยะเวลา ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงค่าความขุ่นของน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว จ.ชุมพร หลังการบ าบัดด้วยสารสกัด
แทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ าตัวอย่าง และ
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วน เวลา (ชั่วโมง) 
0 1 2 4 6 

วิธีควบคุม 304.7  307.7  297.9  282.8 a 272.5 a 
1 : 1000 299.7  329.0  284.0  243.0 c 226.9 bc 
1 : 100 311.5  319.5  288.0  246.0 bc 214.9 c 
1 : 50 305.9  325.8  293.5  268.8 ab 238.3 bc 
1 : 20 315.7  331.9  286.3  253.8 bc 246.8 ab 
F-test ns ns ns * * 
CV. (%) 7.9 5.6 6.0 5.9 7.2 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  
              โดยวธิี DMRT 
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ตารางท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงค่าความขุ่นของน้ าทิ้งจากคูน้ าบริเวณหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรหลัง
การบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน
ต่อน้ าตัวอย่าง และระยะเวลา ที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วน 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  ค่าเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  
              โดยวธิี DMRT 
 
 ค่าปริมาณก๊าซออกซิเจนละลายในน้ า (Dissolved oxygen, DO) 
 ผลการทดลองหลังการบ าบัดน้ าทิ้งโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน พบว่า ค่า DO ของน้ า
ทิ้งที่เก็บตัวอย่างมาจาก 2 สถานที่ มีค่า DO หลังการบ าบัดมีค่าเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนบ าบัด โดยจากการวิเคราะห์
ค่า DO ของน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว มีค่า DO ก่อนบ าบัดเท่ากับ 1.42 มิลลิกรัมต่อลิตรและหลังการ
บ าบัด มีค่า DO อยู่ระหว่าง 2.82 – 3.30 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยกรรมวิธีที่มีอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินต่อน้ าทิ้ง
ตัวอย่าง อัตรา 1:100 มีค่า DO มากที่สุด เท่ากับ 3.30 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 5) ส่วนค่า DO ของน้ าทิ้งที่มา
จากคูน้ าบริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน มีค่า DO ก่อนบ าบัด เท่ากับ 2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร และหลังการบ าบัด 
มีค่า DO อยู่ระหว่าง 5.27 – 6.05 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยกรรมวิธีที่มีอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินต่อน้ าทิ้ง
ตัวอย่าง อัตรา 1:100 มีค่า DO มากที่สุด เท่ากับ 6.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 6)  
 
 ค่าความต้องการปริมาณก๊าซออกซิเจนทางชีวภาพของแหล่งน้ า (Biochemical oxygen demand, 
BOD) 
 ผลการทดลองหลังการบ าบัดน้ าทิ้งโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน พบว่า ค่า BOD ของ
น้ าทิ้งที่เก็บตัวอย่างมาจาก 2 สถานที่ มีค่า BOD หลังการบ าบัดมีค่าลดลงน้อยกว่าก่อนบ าบัด โดยจากการ
วิเคราะห์น้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าวมีค่า BOD ก่อนบ าบัดเท่ากับ 2,150 มิลลิกรัมต่อลิตร และหลังการ
บ าบัด มีค่า BOD อยู่ระหว่าง 1,247 – 1,785 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยกรรมวิธีที่มีอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินต่อ
น้ าทิง้ตัวอย่าง อัตรา 1:100 มีค่า BOD น้อยที่สุด เท่ากับ 1,247 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 7) คิดเป็นประสิทธิภาพ
การบ าบัดค่า BOD หลังจากบ าบัดที่ดีที่สุด เท่ากับร้อยละการบ าบัด 40 ส่วนค่า BOD ของน้ าทิ้งที่มาจากคูน้ า
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บริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน ค่า BOD หลังการบ าบัด มีค่าอยู่ระหว่าง 57.2 – 86.3 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย
กรรมวิธีที่มีอัตราส่วนของสารสกัดแทนนิน อัตรา 1 :100 มีค่า BOD น้อยที่สุด เท่ากับ 57.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ตารางท่ี 8) เมื่อคิดเป็นประสิทธิภาพการบ าบัดค่า BOD หลังจากบ าบัดที่ดีท่ีสุดเท่ากับร้อยละการบ าบัด 41.3  
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนในการบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงงาน
แปรรูปมะพร้าวและน้ าทิ้งจากชุมชน โดยการทดสอบคุณภาพน้ าทิ้งทางกายภาพและทางเคมี เปรียบเทียบก่อน
และหลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนิน ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน พบว่า ผลการทดลองที่ได้จากดัชนีชี้วัดคุณภาพ
น้ าทิ้งมีการสอดคล้องกัน โดยเมื่อพิจารณาโครงสร้างโมเลกุลของสารสกัดแทนนิน (ฤทัยรัตน์, 2551) ที่เป็นสารที่มี
ขั้วและมีหมู่ไฮดรอกซิล (OH) ประกอบอยู่เป็นจ านวนมาก เมื่อเติมลงไปในสารละลาย จึงเกิดการแตกตัวซึ่งจะท า
ให้ได้ไอออนไฮโดรเจนอิสระจ านวนเพ่ิมขึ้น จึงมีคุณสมบัติของการมีสภาพความเป็นกรดอ่อน เมื่อใส่ไปในน้ าทิ้ง 
สารแทนนินมีการแตกตัว ท าให้มีอนุภาคอิสระของไฮโดรเจนไอออนที่เพ่ิมสูงขึ้นในน้ าและเมื่อระยะเวลาผ่านไป จึง
เกิดการรวมตัวกับไอออนอิสระของสารแขวนลอยอ่ืนในน้ าทิ้ง เกิดเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จึงเกิดการ
ตกตะกอนลงสู่ด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลก ท าให้สภาพความเป็นกรดลดลง ค่า pH จึงเพ่ิมขึ้น มีการ
ตกตะกอนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้สารสกัดแทนนินมีผลท าให้ความขุ่นของน้ าทิ้งลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
สารสกัดจากใบผสมเมล็ดมะรุมและสารสกัดเมล็ดมะรุมซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชร่วมกับการใช้สารส้มและปูนขาว
สามารถท าเป็นสารสร้างตะกอนในการก าจัดความขุ่นในน้ าทิ้งจากโรงงานผักกาดดองได้ดี (ยศวดี, 2556, รุ่งทิวา, 
2556) จากค่าความขุ่นที่ลดลง ส่งผลให้หลังการบ าบัดคุณภาพน้ าทิ้ง มีค่า DO เพ่ิมข้ึน และค่า BOD ที่ลดลงในทุก
กรรมวิธีที่มีการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินด้วย ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าสารสกัดแทนนินมีผลท าให้ความขุ่นของน้ า
ทิ้งลดลง น้ าทิ้งมีการตกตะกอนมากขึ้น ท าให้แสงแดดสามารถส่องลงไปถึงในน้ าได้ดีขึ้น การถ่ายเทแลกเปลี่ยนก๊าซ
ออกซิเจน ระหว่างผิวน้ าและอากาศสามารถเกิดขึ้นได้ดี ส่งผลให้ปริมาณการละลายตัวของก๊าซออกซิเจนในน้ าทิ้ง
จึงเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งเมื่อแสงแดดสามารถส่องถึงในน้ าท าให้มีการสังเคราะห์แสงจากพืชภายใต้น้ า ก๊าซ
ออกซิเจนเพิ่มขึ้น อีกท้ังยังมีการละลายตัวของก๊าซออกซิเจนในน้ าดีขึ้น ท าให้สิ่งมีชีวิตในน้ ามีก๊าซออกซิเจนเพ่ิมขึ้น
ตามความต้องการจึงมีผลท าให้ค่า BOD มีค่าต่ าลง สอดคล้องกับ ฤทัยรัตน์ (2551) รายงานผลการศึกษาสารสกัด
แทนนินจากใบมันส าปะหลังมีประสิทธิภาพในการการบ าบัดน้ าเสียในเรื่องความขุ่น ค่าการน าไฟฟ้า ค่า DO และ
ค่า BOD อย่างมีประสิทธิภาพดี  
 ซึ่งแม้ว่าการศึกษาในครั้งนี้ค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ าทิ้งที่ได้หลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือก
มะพร้าวอ่อน ค่าที่ได้ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งจากครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (2539) อย่างไรก็ตามผลของประสิทธิภาพการบ าบัดค่า BOD 
หลังจากบ าบัด ที่ดีที่สุดเท่ากับร้อยละการบ าบัด 40  ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ของระบบบ าบัดในขั้นตอนของระบบบ าบัด
ขั้นต้น (primary treatment) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องการแยกอนุภาพของสารที่ไม่สามารถละลายน้ าได้หรือตะกอน
แขวนลอยออกจากน้ าเสีย โดยการก าจัดสารอินทรีย์บางส่วนออกจากน้ าเสียด้วยการดักด้วยตะแกรง การท าให้
ตกตะกอนเป็นต้น โดยน้ าเสียที่ผ่านระบบบ าบัดขั้นต้นมีเกณฑ์ในส่วนของค่า BOD ว่า หลังจากบ าบัดค่า BOD 
ลดลงร้อยละ 25-40 (พิมล และชัยวัฒน์, 2539) 
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ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) ของน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว  
จ. ชุมพร หลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัดแทนนินจาก
เปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ าตัวอย่าง และระยะเวลา ที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วน 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 การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) ของน้ าทิ้งจากคูน้ าบริเวณด้านหน้า
สถาบันวิจัยพืชสวน หลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัด  
แทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ าตัวอย่าง และระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วน 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 การเปลี่ยนแปลงค่าความต้องการก๊าซออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ของน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูป
มะพร้าว จ.ชุมพร หลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัด  
แทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ าตัวอย่าง และระยะเวลา ที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วน 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 
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ตารางท่ี 8 การเปลี่ยนแปลงค่าความต้องการก๊าซออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ของน้ าทิ้งจากคูน้ าบริเวณด้านหน้า
สถาบันวิจัยพืชสวน หลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัด  
แทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ าตัวอย่าง และระยะเวลา ที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วน 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 

 
  



102 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนในการบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงงานแปร
รูปมะพร้าว โดยการทดสอบคุณภาพน้ าทิ้งทางกายภาพและทางเคมี เปรียบเทียบก่อนและหลังการบ าบัดด้วยสาร
สกัดแทนนิน ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน โดยที่ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ าหลังการบ าบัดที่ระยะบ าบัด 6 ชั่วโมง ผลการ
ทดลองด้านกายภาพ พบว่า สีของน้ าใสขึ้น และมีกลิ่นที่ลดลง น้ าทิ้งตัวอย่างมีการตกตะกอน มีค่าความขุ่น อยู่
ระหว่าง 215 – 269 NTU ซึ่งมีค่าต่ ากว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้รับการบ าบัดด้วยสารแทนนินอย่างมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ ส่วนทางด้านเคมี พบว่า pH ของน้ าทิ้งในทุกกรรมวิธี มีค่า 6.6 – 6.92 มีค่า pH ที่เพ่ิมสูงขึ้นกว่าก่อน
บ าบัด มีสภาพความเป็นกลาง มีค่า DO อยู่ระหว่าง 2.82 – 3.30 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า BOD อยู่ระหว่าง 1,247 – 
1,785 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็นประสิทธิภาพการบ าบัดค่า BOD หลังจากบ าบัด ที่ดีที่สุด เท่ากับร้อยละการบ าบัด 
40 และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าทิ้งแล้ว พบว่า อัตราส่วนระหว่างสารสกัดแทนนินจากเปลือก
มะพร้าวอ่อนต่อน้ าท้ิงตัวอย่าง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าทิ้งได้ดีที่สุด คือ อัตราส่วนสารสกัดแทน
นินต่อน้ าทิ้ง เท่ากับ 1 ต่อ 100 

 
 ข้อเสนอแนะ 
 ศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ให้สามารถใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้ 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

โครงการวิจัยนี้มี 2 กิจกรรม 5 การทดลอง  กิจกรรมที่ 1 ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม โดยปีแรกได้เริ่ม 

ศึกษาคุณสมบัติของน้ ามะพร้าวกะทิ เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกชนิดของน้ ามะพร้าวกะทิเพ่ือน าไปพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จากน้ ามะพร้าว 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดใสปกติ ชนิดขุ่น และชนิดข้นหนืด พบว่า น้ ามะพร้าวที่

มีลักษณะข้นหนืดไม่เหมาะจะน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เนื่องจากมีน้ าตาลและความหวานมากกว่า

น้ ามะพร้าวปกติ เอ้ือให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ง่ายกว่า จึงได้เลือกน้ ามะพร้าวชนิดขุ่น ซึ่งพบจะหาได้

มากกว่าชนิดข้นหนืดไปทดลองท าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โดยเลือกชนิดที่การเตรียมไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระดับท่ีกลุ่ม

เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนน าไปผลิตได้   ในปีที่ 2 ท าการทดลองที่ 1.2 โดยได้ศึกษาการเพ่ิมน้ ามะพร้าวจาก

มะพร้าวลูกผสมกะทิน้ าหอม ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด 

พบว่า สัดส่วนของน้ ามะพร้าวจากมะพร้าวกะทิที่สามารถน าไปเป็นส่วนผสมของสูตรต้นต ารับ สูตรแชมพู สูตรสบู่

เหลว สูตรโลชัน และ สูตรเจลล้างหน้า คือ ร้อยละ 20 โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งทางเคมีและกายภาพ ยังมี

ความคงตัว ผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ จะมีอายุการใช้งานนาน 2 ปี ยืนยันโดยผลการทดสอบ challenge test แต่ยังไม่มีการ

น าผลิตภัณฑ์ไปทดสอบด้านการปกป้องหรือแก้ปัญหาผดผื่นหรือสิวอักเสบ เนื่องจากการวิจัยด้านคลินิกวิทยาต้อง

ใช้งบวิจัยค่อนข้างสูงและต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมในการทดลองในมนุษย์ 

กิจกรรมที่ 2 เป็นการศึกษาเพ่ือจะหาทางเพ่ิมมูลค่าให้เปลือกมะพร้าวอ่อนที่เหลือจากการตัดแต่งแปรรูป 
โดยการทดลองที่ 2.1 ศึกษาการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนทั้งเปลือกส่วนนอก (Exocarp)  และ
เปลือกใน (Mesocarp) พบว่า ปริมาณแทนนินจากการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ขนาด 1-2 
เซนติเมตร และผ่านการอบด้วยเตาอบให้มีความชื้นน้อยกว่า 6% จะมีปริมาณสารแทนนินเฉลี่ยในเปลือกส่วนนอก
ของมะพร้าวอ่อน (green husk or exocarp) มีค่าอยู่ในช่วง 84.9 ถึง 209.0 มก./กก.และเปลือกส่วนในของ
มะพร้าวอ่อน (white soft husk or mesocarp) มีค่าอยู่ในช่วง 40.9 ถึง 104.0 มก./กก.โดยการสกัดด้วย
สารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ75 สามารถสกัดปริมาณสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนให้ปริมาณ
แทนนินเฉลี่ยในปริมาณ 207.6 กรัม/ กก. ในเปลือกส่วนนอก และ104.0 กรัม/กก. ในเปลือกส่วนในของมะพร้าว
อ่อน ปีต่อมา ได้น าสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าว ไปศึกษาแนวทางการ น าไปใช้ประโยชน์  โดยน าสารสกัด
ที่ปริมาณสารออกฤทธิ์เท่ากับ 248.89 กรัมต่อ กก.เปลือกมะพร้าว ในตัวท าละลายแอลกอฮอล์ 95% พบว่า หนอน
หัวด ามะพร้าว และหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว ยังคงเป็นตัวเต็มวัยได้เป็นปกติ ดังนั้นต้องปรับเพ่ิมปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ให้สูงขึ้น หากต้องการใช้ก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าวทั้ง 2 ชนิดนี้  ส าหรับการทดสอบ สารสกัดแทนนินกับ
แตนเบียนโกนิโอซัสและแตนเบียนอะซีโคเดส พบว่าไม่มีผลกระทบกับแมลงศัตรูธรรมชาติทั้ง 2 ชนิดนี้  ส่วนการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากในการบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว พบว่า สีของน้ าใสขึ้น 
และมีกลิ่นที่ลดลง น้ าทิ้งตัวอย่างมีการตกตะกอน มีค่าความขุ่น อยู่ระหว่าง 215 – 269 NTU ซึ่งมีค่าต่ ากว่า
กรรมวิธีที่ไม่ได้รับการบ าบัดด้วยสารแทนนินอย่างมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  ส่วนทางด้านเคมี พบว่า pH 
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ของน้ าทิ้งในทุกกรรมวิธี มีค่า 6.6 – 6.92 มีค่า pH ที่เพ่ิมสูงขึ้นกว่าก่อนบ าบัด มีสภาพความเป็นกลาง มีค่า DO 
อยู่ระหว่าง 2.82 – 3.30 มก./ลิตร มีค่า BOD อยู่ระหว่าง 1,247 – 1,785 มก./ลิตร คิดเป็นประสิทธิภาพการ
บ าบัดค่า BOD หลังจากบ าบัด ที่ดีที่สุด เท่ากับร้อยละการบ าบัด 40 และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ า
ทิ้งแล้ว พบว่า อัตราส่วนระหว่างสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ าทิ้งตัวอย่าง ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าทิ้งได้ดีที่สุด คือ อัตราส่วนสารสกัดแทนนินต่อน้ าทิ้ง เท่ากับ 1 ต่อ 100 

 
จากการวิจัยในโครงการนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการน ามะพร้าวกะทิ ชนิดที่มีน้ าข้นหนืดไปผลิตอาหารทางเลือก 

(functional food) เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการ แต่ไม่เหมาะจะผลิตเป็นเครื่องส าอาง 
2. ควรส่งเสริมการขยายผลการวิจัย ไปยังกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่ มที่มีศักยภาพ เพ่ือให้มีการผลิต 

ผลิตภัณฑ์จากชุมชนมากชนิดขึ้น เนื่องจากงบประมาณที่จ ากัด ในการด าเนินการโครงการนี้ ได้จัด
อบรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

3. ควรมีการศึกษาผลของประสิทธิภาพ การใช้ผลิตภัณฑ์กับผู้เป็นภูมิแพ้ เพ่ือรักษาผิว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้มี
ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิตมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 

4. ควรศึกษาการสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าว ในเชิงอุตสาหกรรม และ ศึกษาการเพ่ิมมูลค่าให้

เปลือกมะพร้าว เนื่องจากมีเหลือท้ิงในปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี  

5. ควรศึกษาเพ่ิม ในการน าสารสกัดแทนนินไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันก าจัดหนอนหรือไข่แมลงวัน 

เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการต้องการสารอินทรีย์เพ่ือล้างท าความสะอาดโรงงาน ที่ผลิตผลิตภัณฑ์

ออแกนนิก 
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ภาคผนวก 
 

 
ภาพผนวกที่ 1  ตัวอย่างจากการทดลองท าเจลอาบน้ าที่มีส่วนผสมของน้ ามะพร้าว 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 2 มะพร้าวกะทิ ชนิดที่เป็นเจล 
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ภาพผนวกที่ 3 การเก็บตัวอย่างน้ ามะพร้าวจากมะพร้าวกะทิแต่ละผลมาทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ 

 

 
ภาพผนวกที่ 4 การเก็บและเตรียมตัวอย่างมะพร้าวกะทิจากแปลงทดลอง เมื่อ 6 กันยายน 2560  
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ภาพผนวกที่ 4 (ต่อ) การเก็บและเตรียมตัวอย่างมะพร้าวกะทิจากแปลงทดลอง เมื่อ 6 กันยายน 2560 
 

 
ภาพผนวกที่ 5 การเตรียมตัวอย่างมะพร้าวเพ่ือสกัดแทนนิน  
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ภาพผนวกที่ 6 สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน 
 

 
ภาพผนวกที่ 7 การเตรียมตัวอย่างเปลือกมะพร้าว (ส่วนในและนอก) แห้งปั่นละเอียด ในอัตราส่วนระหว่าง
สารละลายเอทานอลความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อตัวอย่างเปลือกมะพร้าวแห้งปั่นละเอียด (1:6) 
 

 
ภาพผนวกที่ 8 การปั่นสารละลายผสมระหว่างเปลือกมะพร้าวแห้งและเอทานอล  (ก) กรองด้วยชุดเครื่องปั้ม
สุญญากาศ (ข) และสารสกัดจากเปลือกมะพร้าวภายหลังการสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นต่าง เป็นระยะเวลา 
24 ชั่วโมง (ค)  

ก ค ข 
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ภาพผนวกที่ 9 การระเหยเอทานอลในสารสกัดที่ระดับอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (ก) และ สารสกัดจากเปลือก
มะพร้าวภายหลังการระเหยเอทานอลเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง เพ่ือน าไปวิเคราะห์สารแทนนินต่อไป (ข) 

 

 

 
ภาพผนวกที ่10 การทดสอบสารสกัดแทนนินกับหนอนหัวด ามะพร้าวและหนอนแมลงด าหนามมะพร้าว 

a  สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าว และมันส าปะหลัง 
b  เตรียมสารสกัดอัตราความเข้มข้นต่างๆ ใน eppendorf tube 
c  หนอนหัวด ามะพร้าว 
d  หนอนแมลงด าหนามมะพร้าว  

ข ก 

a b 

d c 
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ภาพผนวกที่ 11 การทดสอบสารสกัดแทนนินกับแตนเบียนโกนิโอซัส และแตนเบียนหนอนอะซีโคเดส 

a  สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าว และมันส าปะหลัง 
b  เตรียมสารสกัดกลั้วในหลอดทดสอบ 
c  แตนเบียนในหลอดทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a 

b c 
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แบบประเมิน 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าที่มีส่วนผสมน้ ามะพร้าว 

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว 
...................................... 

ผู้ประเมิน เพศ  หญิง    ชาย 
  อายุ  15 - 25 ปี  26 - 35 ปี  36 - 45 ปี     

46 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
ท่านใช้สบู่เหลวหรือเจลล้างหน้าหรือไม่      ใช้เป็นประจ า           ไม่ใช้           ใช้เป็นบางครั้ง 
ท่านมีความเห็นต่อผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนี้อย่างไร (ให้ X บนเส้นคะแนน ที่มีระดับ 0-9) 
1. กลิ่น 
 
   
 
 

ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะใส่กลิ่น 
 กลิ่นมะพร้าว   กลิ่นกล้วยไม้   กลิ่นสมุนไพร 
 กลิ่นบัว    กลิ่นดอกไม้   อ่ืนๆ ระบ ุ                .  
2. เนื้อสัมผัส การเกิดฟองสบู่ และ การล้างออก 
 

  
 
 
ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะ  เพ่ิมการเกิดฟองสบู่ ลดการเกิดฟองสบู่ 

อ่ืนๆ ระบ ุ                .  
3. สี  
 
 
 
 

ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะ  ใส่สี   ไม่ใส่สี 
 สีเขียว    สีครีม 
 สีพีช    สีฟ้า    อ่ืนๆ ระบุ                  
.ค าแนะน าอ่ืนๆ                                                                                                             . 

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านสละเวลา ในการท าแบบประเมินผลิตภัณฑ์ ครั้งนี้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 
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แบบประเมิน 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โลชันทาผิวที่มีส่วนผสมน้ ามะพร้าว 

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว 
...................................... 

ผู้ประเมิน เพศ  หญิง    ชาย 
  อายุ  15 - 25 ปี  26 - 35 ปี  36 - 45 ปี     

46 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
ท่านใช้โลชันหรือไม่        ใช้เป็นประจ า           ไม่ใช้           ใช้เป็นบางครั้ง 
ท่านมีความเห็นต่อผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนี้อย่างไร (ให้ X บนเส้นคะแนน ที่มีระดับ 0-9) 
1. กลิ่น 
 
  
 
 

ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะใส่กลิ่น 
 กลิ่นมะพร้าว   กลิ่นกล้วยไม้   กลิ่นสมุนไพร 
 กลิ่นบัว    กลิ่นดอกไม้   อ่ืนๆ ระบ ุ                .  
2. เนื้อสัมผัส  
  
 
 
 

ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะ  เพ่ิมความหนืด  ลดความหนืด 
อ่ืนๆ ระบ ุ                .  

3. สี  
 
 
 
ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะ  ใส่สี   ไม่ใส่สี 
 สีเขียว    สีครีม 
 สีพีช    สีฟ้า    อ่ืนๆ ระบุ                  
.ค าแนะน าอ่ืนๆ                                                                                                             . 

 
ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านสละเวลา ในการท าแบบประเมินผลิตภัณฑ์ ครั้งนี้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 
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แบบประเมิน 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีส่วนผสมน้ ามะพร้าว 

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว 
...................................... 

ผู้ประเมิน เพศ  หญิง    ชาย 
  อายุ  15 - 25 ปี  26 - 35 ปี  36 - 45 ปี     

46 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
แชมพูท่ีท่านใช้เป็นอย่างไร       ใส        แชมพูส าหรับเด็ก             แชมพูขุ่น/ประกายมุก 
ท่านมีความเห็นต่อผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนี้อย่างไร (ให้ X บนเส้นคะแนน ที่มีระดับ 0-9) 
1. กลิ่น 
 
  
 
 

ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะใส่กลิ่น 
 กลิ่นมะพร้าว   กลิ่นกล้วยไม้   กลิ่นสมุนไพร 
 กลิ่นบัว    กลิ่นดอกไม้   อ่ืนๆ ระบ ุ                .  
2. เนื้อสัมผัส การเกิดฟองสบู่ และ การล้างออก 
  
 
 
 

ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะ  เพ่ิมการเกิดฟองสบู่ ลดการเกิดฟองสบู่ 
อ่ืนๆ ระบ ุ                .  

3. สี  
 
 
 
 

ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะ  ใส่สี   ไม่ใส่สี 
 สีเขียว    สีครีม 
 สีพีช    สีฟ้า    อ่ืนๆ ระบุ                  
.ค าแนะน าอ่ืนๆ                                                                                                             . 

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านสละเวลา ในการท าแบบประเมินผลิตภัณฑ์ ครั้งนี้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 
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แบบประเมิน 
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวที่มีส่วนผสมน้ ามะพร้าว 

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว 
...................................... 

ผู้ประเมิน เพศ  หญิง    ชาย 
  อายุ  15 - 25 ปี  26 - 35 ปี  36 - 45 ปี     

46 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
ท่านใช้สบู่เหลวหรือเจลอาบน้ าหรือไม่      ใช้เป็นประจ า           ไม่ใช้           ใช้เป็นบางครั้ง 
 

ท่านมีความเห็นต่อผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนี้อย่างไร (ให้ X บนเส้นคะแนน ที่มีระดับ 0-9) 
1. กลิ่น 
 
  
 
 

ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะใส่กลิ่น 
 กลิ่นมะพร้าว   กลิ่นกล้วยไม้   กลิ่นสมุนไพร 
 กลิ่นบัว    กลิ่นดอกไม้   อ่ืนๆ ระบ ุ                .  
2. เนื้อสัมผัส การเกิดฟองสบู่ และ การล้างออก 
  
 
 
 

ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะ  เพ่ิมการเกิดฟองสบู่ ลดการเกิดฟองสบู่ 
อ่ืนๆ ระบ ุ                .  

3. สี  
 
 
 
ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ควรจะ  ใส่สี   ไม่ใส่สี 
 สีเขียว    สีครีม 
 สีพีช    สีฟ้า    อ่ืนๆ ระบุ                  
.ค าแนะน าอ่ืนๆ                                                                                                             . 

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านสละเวลา ในการท าแบบประเมินผลิตภัณฑ์ ครั้งนี้ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ ชอบที่สุด 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
ไม่ชอบท่ีสุด เฉยๆ 

ชอบที่สุด 
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ตารางผนวกท่ี 1 คุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงานแปรรูปมะพร้าว อ.สวี จ.ชุมพร หลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ในอัตราส่วนของสารสกัด 
  แทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ าตัวอย่างที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วน 

การตรวจวัด 

pH ความขุ่น  
(NTU) 

ค่า DO 
(mg/l) 

ค่า BOD 
(mg/l) 

ก่อน
บ าบัด 

หลัง
บ าบัด 

ร้อยละ 
การบ าบัด 

ก่อน
บ าบัด 

หลัง
บ าบัด 

ร้อยละ 
การบ าบัด 

ก่อน
บ าบัด 

หลัง
บ าบัด 

ร้อยละ 
การบ าบัด 

ก่อน
บ าบัด 

หลัง
บ าบัด 

ร้อยละ 
การบ าบัด 

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 
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ตารางผนวกท่ี 2 คุณภาพน้ าทิ้งจากคูน้ า บริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร หลังการบ าบัดด้วยสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ใน 
  อัตราส่วนของสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนต่อน้ าตัวอย่างที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วน 

การตรวจวัด 

pH ความขุ่น 
 (NTU) 

ค่า DO 
(mg/l) 

ค่า BOD 
(mg/l) 

ก่อน
บ าบัด 

หลัง
บ าบัด 

ร้อยละ 
การบ าบัด 

ก่อน
บ าบัด 

หลัง
บ าบัด 

ร้อยละ 
การบ าบัด 

ก่อน
บ าบัด 

หลัง
บ าบัด 

ร้อยละ 
การบ าบัด 

ก่อน
บ าบัด 

หลัง
บ าบัด 

ร้อยละ 
การบ าบัด 

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 

 


