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ค าน า 

จ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในปจัจุบนัส่งผลใหก้ารเลี้ยงสตัวน์ า้แบบธรรมชาติมปีริมาณ

ผลผลติไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึ่งมปีริมาณที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ท าใหก้าร

เลี้ยงปลาและสตัวน์ า้ชนิดอื่นๆ ตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงไปสู่แบบการเลี้ยงแบบ

หนาแน่น ท าใหม้ขีองเสยีเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากและเกิดการสะสมของสารพษิพวกแอมโมเนีย 

ไนไตรท ์และไฮไดรเจนซลัไฟลภ์ายในบ่อ โดยเฉพาะสารแอมโมเนียที่มคีวามเป็นพษิสามารถท า

ใหป้ลาหรอืสตัวน์ า้อื่นๆ ตายได ้โดยท ัว่ไปวธิีการบ าบดัคุณภาพน า้และลดแอมโมเนียมอียู่หลาย

วิธีดว้ยกนั เช่น การเติมสารเคมี การใชเ้ทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยลดปริมาณ

แอมโมเนียในน า้ ซึ่งวธิีการเหลา่นี้ ใชต้น้ทุนสูง อีกท ัง้ยงัมขี ัน้ตอนที่ยุ่งยากในการจดัการ ดงันัน้

วธิีการลดแอมโมเนียในน า้ดว้ยชวีภาพบ าบดั เช่นการน าของเสยีหรอืวสัดุทีเ่หลอืใชจ้ากธรรมชาติ

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์จงึเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งที่น่าสนใจ ไดผ้ลที่ด ีไม่ท  าใหเ้กิดสารเคมตีกคา้ง

ในแหล่งน า้ และสามารถลดตน้ทุนในการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ ใบหูกวางมีปริมาณสารแทนนิน

(Tannins) อยู่ถึง 12.67 เปอรเ์ซ็นต ์ซ่ึงสารกลุ่มแทนนินในใบหูกวางมรีายงานว่าสามารถช่วย

ปรบัปรุงคุณภาพน ้าใหค่้าคุณภาพน ้าจากที่ต ่ากว่ามาตรฐานกลบัมามีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน

ก าหนด และช่วยลดปริมาณแบคทีเรียที่ปนเป้ือนในน า้สอดคลอ้งกบัภูมปิญัญาชาวบา้นตัง้แต่

ครัง้อดีตจนถึงปจัจุบนัที่มีการน าเอาใบหูกวางแหง้แช่ในขวดหมกัปลากดั  ซึ่งเชื่อว่าจะช่วย

ป้องกันโรคใหป้ลามีสุขภาพแข็งแรง โดยอนัที่จริงแลว้ปลาที่มีสุขภาพดีก็ เพราะอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มทีด่แีละปลอดภยันัน่เอง ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดส้นใจศึกษาสารแทนนินจาก ใบหูกวาง

มาใชป้ระโยชนใ์นการลดแอมโมเนียในน า้ส าหรบัการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลด

แอมโมเนียในน า้แลว้ ยงัช่วยเพิ่มมูลค่าใหใ้บหูกวางที่เป็นพืชทอ้งถิ่นที่พบอยู่ท ัว่ไปในพื้นที่

ชายหาด เป็นวธิีใชธ้รรมชาติบ  าบดัเพื่อลดปญัหาคุณภาพน า้และสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี้ยงั เป็น

การสรา้งองคค์วามรู ้เพ่ือการเผยแพร่ขอ้มูลทางดา้นการแกปั้ญหาคุณภาพน ้าที่ใชใ้นการ

เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าแก่เกษตรกรตามแนวทางของการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าแบบอินทรียล์ดการใช ้

สารเคม ีลดตน้ทุน สง่ผลใหเ้กดิผลดีต่อสภาพแวดลอ้ม และช่วยสรา้งสุขภาวะที่ดีของผูบ้ริโภค

ในอนาคต 
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สารแทนนิน (Tannin) 

 

 แทนนิน (tannin, tannic acid) เป็นสารประกอบพอลฟีินอลโครงสรา้งซบัซอ้น มฤีทธิ์

เป็นกรดอ่อน มสูีตรโมเลกุล คือ C75 H52 O 46 ประกอบดว้ย gallic acid 9 โมเลกุล และ 

น า้ตาลกลูโคส 1 โมเลกุล มจี าหน่ายเป็นการคา้ในรูปของกรดแทนนิค (tannic acid) เป็นสาร

ใหค้วามฝาดและรสขม พบไดใ้นพชืหลายชนิด เช่น ใบชา ใบฝรัง่ ใบพลู ใบชุมเห็ด ผลไมด้บิ 

เช่น ในเปลอืกกลว้ยดบิ เปลอืกมงัคุด เปลอืกมะพรา้วอ่อน เมลด็ของผลไม ้เช่น องุน่ เมด็ใน

ของมะขาม และพบในไวนแ์ดง แทนนินเป็นสารตัง้ตน้ในปฏกิริยิาการเกดิสนี า้ตาลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

เอนไซม ์(enzymatic browning reaction) ของผลไม ้มคีุณสมบตัิเป็นสารกนัเสยี ยบัย ัง้การ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทเีรีย ช่วยใหเ้กลด็ปลาแขง็และสขีองปลาสวยงามคงสภาพอยู่ไดน้าน 

อกีท ัง้ยงัช่วยลดอาการเครยีดของลูกปลาขณะขนส่ง (หทยัพร, 2547) 

 

คุณสมบตัิทางเคมีและกายภาพของสารแทนนิน 

1. แทนนินส่วนมากไม่สามารถตกผลกึได ้แต่สามารถตกตะกอนไดก้บัสารละลายโพแทสเซยีม

ไดโครเมต กรดโครมคิ 

2. มรีสฝาด 

3. จบัตวักบัโปรตนีของหนงัสตัวไ์ดด้ ี

4. สามารถละลายไดด้ใีนน า้ แอลกอฮอล ์อะซโิตน ไมล่ะลายในอเีทอร ์คลอโรฟอรม์ 

5. ท าปฏกิริยิากบัเกลอืของเหลก็ไดส้ารประกอบสนี า้เงนิหรอืสเีขยีว 

6. ในสารละลายที่มคีุณสมบตัิเป็นด่างแทนนินจะดูดซบัออกซเิจนเปลีย่นสารละลายเป็นสคีล  า้

ขึ้น 

7. ท าปฏกิริยิากบัสารละลายโพแทสเซยีมเฟอรคิไซยาไนด ์และแอมโมเนียเปลีย่นเป็นสแีดงเขม้ 

 

 

 

 



 

 

รูปแบบของสารแทนนิน (ภาพที ่1) 

           1) ไฮโดรไลเซเบอแทนนิน (Hydrolyzable tannins) เป็นชนิดที่

ประกอบดว้ยโครงสรา้งของสาร 2 กลุ่ม คือ ส่วนที่เป็นน า้ตาล ไดแ้ก่ น า้ตาลกลูโคส และ

สารประกอบโพลอีอล ท ัง้นี้องคป์ระกอบส่วนใหญ่จะพบส่วนกรดฟีนอลมากกว่าน า้ตาล พบมาก

ในส่วนใบ ฝกั และส่วนทีปู่ดออกมาจากปกตเิมือ่ตน้ไมไ้ดร้บัอนัตราย แบ่งออกเป็นชนิดย่อยได ้

2 ชนิด คอื 

  - แกลโลแทนนิน (Gallotannins) เป็นสารทีป่ระกอบดว้ยกรดแกลลกิเชื่อมต่อ

กบัน า้ตาลดว้ยพนัธะเอสเทอร ์เมื่อสลายตวัจะไดก้รดแกลลกิ และน า้ตาลกลูโคส พบในพืช 

ไดแ้ก่ โกศน า้เตา้ กานพลู กหุลาบแดง และเหลอืก 

  - แอลลาจกิแทนนิน (Ellagitannins) เป็นชนิดที่ประกอบดว้ยโครงสรา้งของ

กรดเฮกซะไฮดรอกซไิดฟีนิก (Hexahydroxydiphenic acid) เช่น กรดซบิวิลกิ และกรด

ไฮโดรเฮกซะไฮดรอกซไิดฟีนิกทีร่วมอยู่กบัน า้ตาลแอลลาจกิแทนนิน เมือ่สลายตวัจะไดก้รดเฮก

ซะไฮดรอกซไิดฟีนิก และเกิดปฏกิริยาที่ไดก้รดแอลลาจกิตามมา พบไดใ้นพชื เช่น ผลทบัทมิ 

ผลสมอไทย ตน้โอค๊ ตน้ยูคาลปิตสั เป็นตน้ 

          2) คอนเดนเซด แทนนิน (Condensed tannins) เป็นสารประกอบที่มคีวาม

ซบัซอ้น มสีภาพความคงตวัสูง สลายตวัดว้ยน า้ยากกว่าชนิดไฮโดรไลเซเบอแทนนิน พบไดใ้น

ส่วนเปลอืกตน้และแก่นไมเ้ป็นส่วนใหญ่ เช่น พชืกลุม่อบเชย ชนิโคนา หลวิ โอค๊ โกโก ้และใบ

ชา (ฤทยัรตัน,์ 2551) 

 

 
ภาพที่ 1 สูตรโครงสรา้งทางเคมแีละรูปแบบของสารแทนนิน 

 



 

 

การใชป้ระโยชน์จากสารแทนนิน    

สารแทนนินมคีุณสมบตัิตกตะกอนโปรตีน ท าใหห้นงัสตัวไ์ม่เน่าเป่ือย จึงมกีารใชใ้น

อตุสาหกรรมฟอกหนงั และจากฤทธิ์ฝาดสมานของแทนนินจงึมกีารน าไปใชป้ระโยชนใ์นทางดา้น

เภสชักรรม เช่น รกัษาอาการพุพอง อาการทอ้งเสีย เป็นตน้ นอกจากนี้แทนนินยงัน ามาใช ้

ประโยชนใ์นดา้นอื่นๆ เช่น การยอ้มผา้ การบ าบดัน า้เสยี กาว ปุ๋ย ธุรกิจปลาสวยงาม ผลผลติ

เครื่องส าอาง น า้หมกึ สยีอ้มผา้ต่างๆ ดงันี้ (ภาพที ่2) 

1.ใชส้  าหรบัเป็นสารฟอกหนงัสตัว ์ท าใหโ้ปรตนีตกตะกอน ท าใหห้นงัสตัวอ่์อนนุ่ม ช่วย

เคลอืบตดิหนงัสตัวท์  าใหไ้มเ่น่าเป่ือย ป้องกนัเชื้อจลุนิทรยี ์

 2.ใชเ้ป็นส่วนผสมของยาภายใน และภายนอก อาท ิยารกัษาโรคเบาหวานเพือ่ช่วย

ควบคุมสมดุลการหล ัง่ฮอรโ์มนจากตบัอ่อน รวมถงึใชเ้ป็นส่วนผสมในยาถ่ายพยาธิ ยาแก ้

ทอ้งเสยี ทอ้งเดนิ ส่วนยาใชภ้ายนอกมกัใชเ้ป็นส่วนผสมของยารกัษา และสมานแผลช่วยใหเ้สน้

เลอืดหดตวั ป้องกนัการสูญเสยีน า้ของแผล โดยเฉพาะแผลทีโ่ดนไฟไหม ้น า้รอ้นลวกจะช่วยให ้

แผลหายไดเ้ร็ว 

 3.ใชผ้สมยาลดกรดเพือ่แต่งรส รวมถงึมฤีทธิ์ช่วยลดกรดไดด้ว้ย 

 4.ใชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร เครื่องดืม่ อาท ิเบยีร ์ไวน ์ชา และกาแฟ เพือ่ใหม้สีใีส และ

มรีสขม ฝาด การป้องกนัการเหมน็หนื การป้องกนั และตา้นเชื้อแบคทเีรยีในอาหาร ป้องกนัการ

เน่าเสยี 

 5.ใชเ้ป็นส่วนผสมในผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ ช่วยตา้นอนุมลูอสิระ และลดปริมาณ

คอเลสเตอรอลในเสน้เลอืด 

 6.ใชเ้คลอืบยา อาหารหรอือาหารเสรมิในรูปของส่วนผสมหรอืแคปซูลส าหรบัป้องการ

ย่อยตวัยาบรเิวณกระเพาะอาหารเพือ่ใหถ้กูดูดกลนืบรเิวณล าไสม้ากทีสุ่ด 

 7.ใชแ้ทนนินเป็นสารจบักบัโปรตนี และไอออนของโลหะในกระบวนการผลติอาหาร 

เครื่องดืม่เพือ่ก าจดักลิน่ รสทีไ่มต่อ้งการ และตกตะกอนโลหะทีเ่จอืปน 

 8.ใชส้  าหรบัผลติกาวไมอ้ดั เช่น การใชโ้ปรแอนโทรไชยานิดนิแทนนินแทนสารฟีนอล

สงัเคราะหใ์นการผลติไมอ้ดั 

 9.ใชแ้ทนนินจบักบัเกลอืของเหลก็ ไดส้ารประกอบสนี า้เงนิส าหรบัผลติเป็นหมกึพมิพ ์



 

 

 และสยีอ้ม 

 10.ใชแ้ทนนินท าปฏกิริยิากบัเจลาตนิส าหรบัใชเ้คลอืบอาหารบางชนิด เช่น เน้ือสตัว ์เพือ่

ยดือายุการเก็บใหน้านขึ้น 

 11. ใชส้  าหรบัการยอ้มแห อวน เชอืก เพือ่ใหเ้กดิสเีหลอืงหรอืน า้ตาล และท าใหม้คีวาม

ทนทานต่อสภาพความเป็นกรด และการผผุงั (http://www.siamchemi.com/แทนนิน/) 

 

 
ภาพที่ 2 การใชป้ระโยชนจ์ากสารแทนนิน 

 

ตน้หกูวาง  

หูกวาง (Terminalia catappa L.) เป็นไมผ้ลดัใบยนืตน้ขนาดกลาง ล  าตน้สูงประมาณ 

15–20 เมตร โตเร็ว ชอบแดดจดั สามารถทนน า้ท่วมขงัได ้และยงัมรีะบบรากที่แขง็แรง ตน้หู

กวางออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกมสีขีาว ไม่มกีลบีดอก ดอกเพศผูอ้ยู่ปลาย

ช่อ ดอกสมบูรณ์เพศอยู่บริเวณโคนช่อ จะออกดอกเดือนกุมภาพนัธ์–เมษายน และเดือน

สงิหาคม–ตุลาคม (ภาพที่ 3) ผลของตน้หูกวางเป็นรูปไข่หรือรูปรี มลีกัษณะป้อมหรือแบน

เลก็นอ้ย มคีวามกวา้ง 2–5 เซนตเิมตร ยาว 3–7 เซนตเิมตร สเีขยีว เมือ่แก่แหง้จะเป็นสดี าคล  า้ 

(นิจศิร ิและธวชัชยั, 2547) 

http://www.siamchemi.com/แทนนิน/


 

 

 

 
ภาพที่ 3 ตน้หูกวาง 

 

ใบหกูวาง 

ใบหูกวางเป็นใบเดี่ยวเรียงตวักนัแบบเวียนและสลบัใหถ้ี่ขึ้นที่บริเวณปลายกิ่ง ใน

ธรรมชาติหูกวางไมผ้ลดัใบ จะมกีารผลดัใบในช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดอืนพฤษภาคม โดยจะร่วง

พรอ้มกนัท ัง้ตน้ จากนัน้ช่วงกลางเดอืนพฤษภาคมซึง่เป็นตน้ฤดูฝน หูกวางจะแตกใบอ่อนสเีขยีว

ออกมาพรอ้มกบัแทงช่อดอกออกมาดว้ย และช่วงเดือนมิถุนายนก็จะปรากฏผลของหูกวาง

กระจายอยู่เต็มตน้ ลกัษณะใบหูกวางทีร่่วงจะมอียู่สองประเภท คือ กลุม่ที่มสีแีดงและกลุม่ที่มสีี

เหลอืงอ่อน (ภาพที ่3) เมือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมขีองใบหูกวางจะพบองคป์ระกอบพวก 

เถา้ Cellulose Lignin Pentosan Alkaloid และมีปริมาณสารแทนนินอยู่ถึง 12.67 

เปอรเ์ซ็นตท์ ัง้นี้ ใบหูกวางแหง้ที่มีลกัษณะสีแดงจะมีสารประกอบที่มีคุณสมบตัิในการยบัย ั้ง

แบคทเีรียมากกว่าใบสีเหลอืงที่จะมสีารประกอบที่มคีุณสมบตัิในการยบัย ัง้แบคทเีรีย รวมท ัง้

ปรมิาณแทนนินนอ้ยกวา่ (ตารางที ่1) (อรญัญา และคณะ, 2549)  

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 1 องคป์ระกอบทางเคมขีองใบหูกวาง 

ชนิดของสารประกอบ 

(เปอรเ์ซ็นต)์ 
ใบสเีหลอืง ใบสแีดง 

กรดแทนนิค  14.5±3.2  16.7±2.6  

รูตนิ  20±1.6  42.5±5.8  

ไอโซเคอรซ์ติรนิ 12±1.6  25±2.99  

ทองแดง 0.40±0.12  0.46±0.1 

สงักะส ี 2.56±0.71  2.37±0.34  

ที่มา: ดดัแปลงจากอรญัญาและคณะ (2549) 
 

 

 
ภาพที่ 3 ใบหูกวางสดและการเปลีย่นแปลงสใีนระยะต่างๆ ก่อนจะแหง้ 



 

 

สารกลุ่มแทนนิน (Tannins) ที่ไดจ้ากใบหูกวางนี้มรีายงานว่าสามารถช่วยปรบัปรุง

คุณภาพน า้ใหค่้าคุณภาพน า้จากที่ต า่กว่ามาตรฐานกลบัมามค่ีาสูงกว่าค่ามาตรฐานก าหนด (ค่า

ต า่สุดที่สิ่งมชีีวติจะด ารงชีวติอยู่ได)้ และช่วยลดปริมาณแบคทเีรียที่ปนเป้ือนในน า้ใหห้มดไป

ภายใน 21 วนั โดยไม่มผีลต่ออุณหภูม ิค่า pH การละลายของออกซเิจนในน า้ และการละลาย

ของฟอสฟอรสัในน า้ ส่วนปริมาณแอมโมเนียและไนไตรทล์ดลง (สมจนิตนา และวรวฒั , 2550) 

ซึ่งสอดคลอ้งกบัภูมปิญัญาชาวบา้นตัง้แต่ครัง้อดตีจนถงึปจัจุบนัที่มกีารน าเอาใบหูกวางแหง้แช่

ในขวดหมกัปลากดั ซึง่เชื่อวา่จะช่วยป้องกนัโรคใหป้ลามสุีขภาพแขง็แรง โดยอนัที่จริงแลว้ปลาที่

มสุีขภาพดกี็เพราะอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดีและปลอดภยันัน่เอง นอกจากนี้  นนัทริกา (2549) 

รายงานผลการศึกษาประสทิธิภาพของสมนุไพรฟ้าทะลายโจรและใบหูกวางแหง้ต่อการงอกของ

หางและค่าเม็ดเลอืดแดงอดัแน่นในปลาคารฟ์ พบว่ากลุ่มปลาคารฟ์ที่มกีารเสริมสมนุไพรฟ้า

ทะลายโจรมกีารงอกของหางไดเ้ร็วกว่าเมือ่เทยีบกบักลุม่ควบคุม แต่ไม่มคีวามแตกต่างกนัของ

กลุม่ทีเ่ลี้ยงในน า้แช่ใบหูกวางแหง้ (ภาพที ่4) 

 
ภาพที่ 4 ประโยชนข์องสารแทนนินในใบหูกวาง 

 



 

 

วธิีการเตรียมสารสกดัและการน าสารสกดัแทนนินจากใบหูกวางไปประยกุตใ์ช ้

1) การสกดัสารแทนนินจากใบหกูวางโดยวิธีการหมกักบัน ้ า  

 
ภาพที่ 5 การสกดัสารแทนนินจากใบหูกวางโดยวธิกีารหมกักบัน า้ 

ที่มา: ดดัแปลงจากหทยัภทัร (2559) 

เมื่อท าการแช่หมกัใบหูกวางแหง้ (เก็บใบหูกวางแหง้น ามาลา้งน า้ท  าความสะอาดและ

น าไปอบที่อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส หรือตากใหแ้หง้ )ที่ระยะเวลาและน า้หนกัต่างกนั พบว่า

ปริมาณใบหูกวาง และระยะเวลาที่ต่างกนัส่งผลใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ของสารแทนนินต่างกนั โดย

ความเขม้ขน้ของแทนนินมมีากทีสุ่ดในระยะเวลาการแช่ที่ 14 วนั โดยชดุที่แช่ใบหูกวาง 30 กรมั

ต่อลติร มคีวามเขม้ขน้ของแทนนินสูงที่สุดคือ 191.03±7.53 มลิลกิรมัต่อลติร รองลงมาคือชดุ

ที่แช่ใบหูกวาง 20 กรมัต่อลติร และชดุที่ใชใ้บหูกวาง 10 กรมัต่อลติร มคีวามเขม้ขน้ของแทน

นิน 136.94±7.29 และ 58.52±6.06 มลิลกิรมัต่อลติร ตามล าดบั (ภาพที่ 6) ซึ่งสามารถหา

ความสมัพนัธข์องใบหูกวางกบัความเขม้ขน้ของแทนนินที่แช่ในระยะเวลา 14 วนั ไดส้มการดงันี้ 

y = 6.4677x ที่ R
2
 =0.9951 (ภาพที่ 7) นัน่คือ ใบหูกวาง 1 กรมั ใหค้วามเขม้ขน้ของแทนนิน 

6.47 มลิลกิรมัต่อลติร และการแช่ใบหูกวางแหง้ควรแช่เป็นระยะเวลา 14 วนั จึงจะมคีวาม

เขม้ขน้ของแทนนินสูงทีสุ่ด 



 

 

 
ภาพที่ 6 ปรมิาณแทนนินจากการแช่ใบหูกวางทีร่ะยะเวลาต่างๆ 

ที่มา: ดดัแปลงจากพรพมิลและคณะ (2561) 
 

 
ภาพที่ 7 ความสมัพนัธข์องใบหูกวางกบัความเขม้ขน้ของแทนนินทีแ่ช่เป็นระยะเวลา 14 วนั 

ที่มา: ดดัแปลงจากพรพมิลและคณะ (2561) 

 

 



 

 

2) การสกดัสารแทนนินจากใบหกูวางโดยวธิีการใชค้วามรอ้น 

แมว้่าการแช่ใบหูกวางแหง้เป็นวธิีการสกดัที่ง่าย สะดวก และประหยดั แต่ใชเ้วลานาน 

ถา้ตอ้งการใชน้ า้ใบหูกวางแบบเร่งด่วนแนะน าใหใ้ชว้ธิีการสกดัแบบวธิีอื่น เช่น วธิีการใชค้วาม

รอ้นสกดัสารแทนนินจากใบหูกวาง โดยเก็บใบหูกวางแก่จดัน ามาลา้งน า้ใหส้ะอาดและน าใบหู

กวางที่ไดไ้ปอบหรือตากใหแ้หง้ จากนัน้น ามาตดัใหเ้ป็นชิ้นเลก็ๆ ช ัง่น า้หนกัแลว้น าไปตม้ ท ัง้นี้

จากผลการตม้ใบหูกวางแหง้ที่ระยะเวลาและปริมาณต่างกนั พบว่าการตม้ใบหูกวาง 20 กรมัต่อ

น า้สะอาด 1 ลติร ในระยะเวลา 30 นาท ีเป็นวธิีการสกดัสารแทนนินที่ดทีี่สุด ซึ่งใชป้ริมาณใบหู

กวางในการสกดันอ้ยแต่ไดค้วามเขม้ขน้ของแทนนินไม่แตกต่างกบัการตม้ใบหูกวาง 30 กรมัต่อ

ลติร โดยการตม้ใบหูกวาง 20 กรมัต่อลติร มคีวามเขม้ขน้ของแทนนินมากกว่าการแช่ใบหูกวาง 

30 กรมัต่อลติร 4.1 เท่า (ภาพที ่8) 

 

 
ภาพที่ 8 ปรมิาณแทนนินจากการตม้ใบหูกวางทีร่ะยะเวลาต่างๆ 

ที่มา: ดดัแปลงจากพรพมิลและคณะ (2561) 

 



 

 

การประยกุตใ์ชส้กดัสารแทนนินจากใบหกูวางในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและสตัวน์ ้ า 

1) การประยกุตใ์ชส้กดัสารแทนนินจากใบหกูวางลดปรมิาณแอมโมเนียในน ้า 

สารสกดัแทนนินจากใบหูกวางที่ความเขม้ขน้ 200 ppm สามารถลดปริมาณแอมโมเนีย

ไดสู้งทีสุ่ด (ประมาณ 50 เปอรเ์ซน็ต ์จากความเขม้ขน้เริ่มตน้) ภายในระยะเวลา 10 นาท ี(ภาพ

ที่ 9) ถอืว่าเป็นการก าจดัแอมโมเนียที่มปีระสทิธิภาพ เมื่อเปรียบเทยีบกบัวธิีอื่นๆ เช่น การใช ้

ระบบหมนุเวยีนไนตริฟิเคช ัน่ ระบบไบโอฟลอค และการใชส้ารเคมอีื่นๆ ซึ่งอาจจะท าใหม้กีาร

สะสมของสารพษิและเป็นอนัตรายต่อสตัวน์ า้ 

 

 
ภาพที่ 9 ผลของสารแทนนินจากใบหูกวางต่อปรมิาณแอมโมเนียในน า้ 

ที่มา: ดดัแปลงจากพรพมิลและคณะ (2561) 



 

 

2) การใชส้ารสกดัแทนนินจากใบหกูวางรกัษาแผลและการงอกของหางปลากดั 

จากการศึกษาหาความเขม้ขน้ที่เหมาะสมของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางต่อ

ประสิทธิภาพในการงอกของหางปลากดั พบว่า ปลากดัที่ใชส้ารสกดัแทนนินจากใบหูกวางที่

ความเขม้ขน้ 40 ppm มผีลท าใหห้างปลากดังอกเร็วที่สุดโดยจะเห็นผลไดต้ ัง้แต่สปัดาหท์ี่ 2 

เป็นตน้ไป นอกจากนี้การใชเ้กลอื 0.1 % ร่วมกบัสารสกดัแทนนินจากใบหูกวางที่ความเขม้ขน้ 

40  ppm มผีลท าใหเ้ปอรเ์ซน็ตก์ารงอกของหางปลากดัดกีว่าการใชส้ารสกดัแทนนินเพยีงอย่าง

เดยีว โดยหางปลากดัจะงอกครบตัง้แต่สปัดาหท์ี่ 3 ของการศึกษาขณะที่ชดุที่ไม่ใชเ้กลอืตอ้งใช ้

เวลาถงึ 4 สปัดาหจ์งึจะงอกเท่าความยาวเริ่มตน้ 
 

 

 
ภาพที่ 10 เปอรเ์ซน็ตก์ารงอกของหางปลากดัทีแ่ช่ในสารสกดัแทนนินจากใบหูกวางทีค่วาม

เขม้ขน้แตกต่างกนั 

ที่มา: ดดัแปลงจากวชัรวทิย ์(2560) 

 



 

 

ปญัหาและขอ้ควรระวงัระหว่างการน าไปใช ้

1) ความเขม้ขน้ที่เหมาะสมต่อสตัวน์ ้าแต่ละชนิด 

จากการพฒันาผลติภณัฑส์ารสกดัแทนนินจากใบหูกวาง พบว่า สารสกดัแทนนินจากใบ

หูกวางสามารถควบคุมคุณภาพน า้ (แอมโมเนีย) น า้ในบ่อเลี้ยงสตัวน์ า้ได ้และไมเ่ป็นอนัตรายต่อ

สตัวน์ า้ เมือ่น ามาใชท้ีค่วามเขม้ขน้ไมเ่กนิ 50 ppm เนื่องจากสามารถช่วยลดปริมาณแอมโมเนีย

ไดโ้ดยไม่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงพเีอชของน า้ และไม่เป็นอนัตรายต่อสตัวน์ า้ (พบอตัราการ

ตายสะสมในสตัวน์ า้ต ัง้แต่ทีค่วามเขม้ขน้ 100 ppm ขึ้นไป) (ภาพที ่11) 

 
ภาพที่ 11 อตัราการตายสะสมของปลานิลและปลามา้ลายทีแ่ช่ในสารสกดัแทนนินจากใบหูกวาง

ทีค่วามเขม้ขน้ต่างกนั 

ที่มา: ดดัแปลงจากวรรณรตัน ์(2560) 

 

 

 

 

 



 

 

2) การเปลี่ยนแปลงความเขม้ขน้ของสารแทนนินจากใบหกูวางที่เกบ็รกัษาในระยะเวลาตา่งกนั 

ระยะเวลาการเก็บรกัษาที่แตกต่างกนัมผีลต่อการลดลงของสารแทนนินและการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมในผลติภณัฑส์ารสกดัแทนนินจากใบหูกวาง ซึ่งจากขอ้มูลของ

การศึกษาครัง้สามารถสรุปไดว้่า สามารถเก็บสารสกดัแทนนินในขวดทบึแสงที่อุณหภูมหิอ้งได ้

เป็นระยะเวลา 28 วนั เพือ่ความเหมาะสมในการน าไปใชค้วบคุมคุณภาพน า้ (แอมโมเนีย) น า้ใน

บ่อเลี้ยงสตัวน์ า้ (ภาพที ่12) 

 

 
ภาพที่ 12 การเปลีย่นแปลงความเขม้ขน้ของสารแทนนินจากใบหูกวางที่เก็บรกัษาในระยะเวลา

ต่างกนั 

ที่มา: ดดัแปลงจากวรรณรตัน ์(2560) 
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3) การเปลี่ยนแปลง pH ของน ้าเม่ือใชส้ารสกดัแทนนินจากใบหกูวาง 

การเลอืกใชส้ารสกดัแทนนินเพื่อลดปริมาณแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงสตัวน์ า้ควรค านึงถึง

ความปลอดภยัต่อตวัสตัวน์ า้ดว้ย ซึ่งจากการศึกษาครัง้นี้ เมื่อพจิารณาค่า pH จะพบว่าชุดการ

ทดลอง ที่ความเขม้ขน้ 200 ppm มค่ีา pH ต า่ที่สุดเมือ่เปรียบเทยีบกบัชดุการทดลองอื่นๆ 

(ภาพที ่13) ดงันัน้การพจิารณาใชส้ารสกดัแทนนินจงึควรระมดัระวงัเพราะถา้ใชส้ารสกดัที่ความ

เขม้ขน้สูงเกนิไปมผีลต่อการเปลีย่นแปลง pH ในน า้และอาจจะเป็นอนัตรายต่อสตัวน์ า้ได ้

 

 
ภาพที่ 13 ค่า pH ในชดุการทดลองทีม่คีวามเขม้ขน้ของสารสกดัแทนนินจากใบหูกวางทีค่วาม

เขม้ขน้ต่างกนั 

ที่มา: ดดัแปลงจากพรพมิลและคณะ (2561) 
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