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[ช] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สารบัญบทความ 

1. ด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
รหัส   ชื่อบทความ หน้า 
343 คุณสมบัติของเซลลูโลสและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้ของข้าวโพดฝักอ่อน

เพ่ือพัฒนาเป็นวัสดุเคลือบผิวของผลไม้ 

1 

376 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ํากล้วยหอมทองชนิดใสเพ่ือสุขภาพ 10

391 การพัฒนาหน่อไม้รวกฝอยทอดกรอบ 16

399 ผลของการใช้กระเจี๊ยบเขียวในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากาดํา 24

409 ผลของสารแคโรทีนอยด์จากดอกดาวเรืองต่อสีเนื้อปลาดุกรัสเซีย 34

426 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมน้ํานมถ่ัวขาวผสมงาดําสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งโป่ง  
จังหวัดเชียงใหม่  

45 

462 ผลของรูปแบบการเลี้ยงต่อคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของเนื้อไก่แจ้ไทยในจังหวัดพิษณุโลก 52 

474 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ท่ีไม่อยู่ในรูปโครงสร้าง (TNC) ในหัวของว่านมหาลาภ 

58 

498 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งแผ่นจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 68

516 เครื่องแยกมูลไส้เดือนควบคุมการทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 76

517 ผลของบรรจุภัณฑ์กระบอกไม้ไผ่ต่อคุณภาพแหนมหมู 84

554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพชนิดน้ําตาลตํ่าจากเห็ดหูหนูขาว 93

557 ตู้หมักแป้งขนมปังแบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว 102

575 การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารในปลานิลด้วยวิธี in vitro digestibility 112 

655 การพัฒนากระบวนการผลิตชาดําจากใบชาป่า (Camellia sinensis var. assamica )  

ด้วยเทคนิคการนวดใบชาด้วยมือ 

124 

707 ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติท่ีมีต่อการเพิ่มความเข้มสีของกุ้งเครย์ฟิช 134

758 คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ์ซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน 144

766 ผลของระดับการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตของมะกรูด 154

767 การประยุกต์ใช้ไมโคร/นาโนบับเบิลต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของปลากัด 161

769 ผลของระยะเวลาการเคลือบผิวต่อการเก็บรักษาสับปะรด 166

778 การเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรดรับประทานผลสดพันธ์ุใหม่ใน 3 พ้ืนท่ี และการยอมรับ
ของผู้บริโภค 

169 

803 อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวธัญพืช ชนิดแท่ง
ผสมผักและผลไม้อบแห้ง 

177 



[ซ] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 1 ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส ชื่อบทความ หน้า 
356 สมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านแบคทีเรียและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดตีนตุ๊กแก 186

360 การหาความหมายภาพด้วยการวัดความคล้ายภาพด้วยเปรียบเทียบคู่ท่ีเหมาะสม 196

370 การวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis 

(Diptera: Tephritidae) ในเขตพ้ืนท่ีพิษณุโลก-สุโขทัย โดยใช้ลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 

COI  

205 

371 ประสิทธิภาพในการเป็นสารกําจดัแมลงของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝัก
คูนต่อหนอนแมลงวันบ้าน 

215 

373 การสํารวจผีเสื้อกลางวัน (Lepidoptera) ในเขตพ้ืนท่ี อ.อุ้มผาง จ.ตาก 225

379 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องจากฟางข้าวและส่งเสริมการขายผ่านแอปพลิเคชั่น 

วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก) 

234 

385 การสังเคราะห์ทองแดงขนาดอนุภาคนาโนโดยใช้สารสกัดพืชเป็นตัวรีดิวซ์เพ่ือใช้กําจัดสี
คองโกเรด 

247 

386 การศึกษาและพัฒนากระบวนการห่ันเนื้อปลาสําหรับผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 257

392 ผลของความเข้มข้นและระยะเวลาในการแช่สารโคลชิซินต่อลักษณะทางสรีรวิทยาของว่าน
แสงอาทิตย์ 

270 

393 เครื่องซอยสมุนไพร 276

394 การพัฒนาเคร่ืองสกัดน้ํามันถ่ัวดาวอินคา 281

395 เครื่องเคี่ยวสมุนไพรน้ําหัวปลี 285

404 บทปริทัศน์การคํานวณหาระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ 290

405 เครื่องคัดแยกมูลไส้เดือนแบบตะแกรงร่อนพลังงานแสงอาทิตย์ 298

406 การประยุกต์ใช้สารสีจากแก้วมังกรทดแทนการใช้เกลือไนไตร์ทในการผลิตแหนม 306

411 การแยกบริสุทธ์ิบางส่วนและการประเมินฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากฝอยทอง 313 

412 การแยกบริสุทธ์ิบางส่วนและการประเมินฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทิลอะซิเตท
จากใบหอมแขก 

321 

413 การศึกษาคุณสมบัติของผงข้ีเถ้าแห้งจากกระบวนเผาไหม้หม้อไอน้ํา 328

417 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์หม่อนหยีของสถานประกอบการ บริษัท ภูดอย 

อินดัสเตรียล จํากัด  จ.น่าน เพ่ือความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร 

338 

423 การปรับเปลี่ยนธุรกิจยุคดิจิทัลด้านการบริหารคุณภาพและบริการไอที ของอุตสาหกรรม
เซรามิกไทยด้วย ISO9001 และ ISO20000 

348 

429 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
จากการประเมินผลแบบผสมผสานทั้งส่วนทฤษฎีและปฏิบัติ 

363 



[ฌ] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส ชื่อบทความ หน้า 
436 ความหลากชนิด สถานภาพความชุก และรูปแบบการกระจายตัวของแมลง: กรณีศกึษา

ประชากรแมลงนํ้าในนาข้าว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์  
369 

437 การประเมินโครงสร้างทางสังคมของแมลงท่ีใช้ประโยชน์จากพืชตระกูลแตงท่ีแตกต่างกัน ใน
เขตพ้ืนท่ี ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 

381 

438 ระบบจัดการความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001 เพ่ือควบคุมการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ สําหรับสํานักงานจ. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

391 

439 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกสับปะรดโดยไม่ใช้ออกซิเจน 410

444 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองผสมดินเพ่ือใช้ในการผลิตอิฐบล็อกประสาน 419

445 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์แป้งแผ่นจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 431

449 การสังเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช้ลีด V1  

ด้วยวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียม 

444 

454 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลคลังสินค้าของวิสาหกิจชุมชนน้ําพริก
แม่มานิต  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 

449 

458 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากกลีบกุหลาบด้วยการกลั่นโดยใช้น้ํา 462 

466 เครื่องอัดใบยาสูบแบบก้อน   468 

472 การพัฒนาเคร่ืองแยกหินและขัดมันข้าวกล้องสําหรับโรงสีชุมชน 474

485 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ 480

501 การออกแบบและพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงปลานิลด้วยวิธีเติมอากาศ
ร่วมกับวิธีตกตะกอนทางไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

486 

502 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยกัญชงท่ีผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยรังสีแกมมา
ร่วมกับพอลิแลคติกแอซิด 

494 

505 การพัฒนาระบบสืบค้นย้อนกลับของกระเจี๊ยบเขียว 502

522 การสร้างแบบจาํลองเอ็มพิริคัลสําหรับพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงในสภาวะนอน-ไอโซเทอร์
มอล ของ เอปไซลอน-คาโพร์แลกโทน ท่ีริเริ่มโดยไตร-เอ็น-บิวทิลทิน (IV) เอ็น-บิวทอกไซด์ 

511 

525 นิสัยการกินอาหารของปลาขี้ยอกในแม่น้ําปัว จ.นา่น 522

526 การพัฒนาระบบการขายหน้าร้านสําหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง  
จ.พิษณุโลก 

529 

527 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน  

น้ําพริกแม่มานิต จ.พิษณุโลก 

537 

529 ความหลากหลายและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศของเฟิร์นใน อ.เฉลิมพระเกียรติ  

จ.น่าน 

545 



[ญ] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 1 ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส ชื่อบทความ หน้า 
530 การหาทําเลท่ีตั้งร้านค้าโครงการหลวงแห่งใหม่ ในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย โดยวิธีการวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้บริโภคบนแผนท่ีเชิงเศรษฐศาสตร์ 
558 

531 แบบจําลองความเร็วคลื่นจากโทโมกราฟีด้านการหักเหของคล่ืนไหวสะเทือน ของพ้ืนท่ี
โครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

568 

542 การพัฒนาเคร่ืองแกะเปลือกเมล็ดถ่ัวแระญ่ีปุ่น   584 

548 ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากสาบเสือในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 592

568 ต้นแบบการสร้างมูลค่าเพ่ิมการเลี้ยงโคเนื้อด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ กรณีศึกษา  
สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อนันทบุรี จํากัด  

602 

569 การศึกษากระบวนการสร้างกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตต้นพันธ์ุสับปะรด 614

572 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เซลเพ่ือวางแผนโซ่อุปทานการผลิตสินค้าโครงการหลวง 629 

578 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจจับขนาดมาตรฐานของกระเจี๊ยบเขียวด้วย
เทคนิคประมวลผลภาพ 

639 

606 การออกแบบและทดสอบเคร่ืองบดฝักจามจุรี 645

636 ทักษะการคิดแก้ปัญหาทางฟิสิกส์และวิศวกรรมของนักศึกษา : การสืบค้นเชิงคณุภาพ
เบื้องต้น จากรายวิชาพลศาสตร์วิศวกรรม และเคร่ืองจักรกลและการออกแบบ 

658 

637 เปรียบเทียบการใช้หญ้ากินนีสดและข้าวโพดหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ และเสริมใบ
กระถิน ต่อคุณภาพและปริมาณนํ้านม 

658 

654 การพัฒนาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินพ้ืนบ้าน บ้านป่าตาล สําหรับผลิตภัณฑ์เตาน้ํามัน
หอมระเหย 

666 

658 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพคตินสกัดชนิดเหลวจากวัตถุดิบอินทรีย์  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถี
เกษตรพอเพียงแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

679 

661 ทฤษฎีบทการลู่เข้าสําหรับปัญหาดุลยภาพและการส่งแบบไม่ขยายของเบิร์กแมนแบบเข้มใน
ปริภูมิบานาค 

684 

670 การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของเคร่ืองปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 695 

671 การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ของเคร่ืองปั้นดินเผาบ้านป่าตาล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 699

682 การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้พิการออนไลน์ในเขต อ.พบพระ จ.ตาก 705

683 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ 723

689 การส่งเสริมกิจการธนาคารเมล็ดพันธ์ุกระเจี๊ยบเขียว 732

690 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมศักย์ภาพสินค้า OTOP  สําหรับผลิตภัณฑ์นิลลา
กรอบเค็มปลานิล 

736 

691 การออกแบบพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ข้าวสารข้าวกล้องปลอดสาร jasmine เพ่ือ
ยกระดับ สู่สินค้า OTOP 

740 



[ฎ] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัส ชื่อบทความ หน้า 
694 การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบแท่งบรรจุแยก 744

706 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสําหรับการเพาะเลี้ยงเห็ด 748

709 ระบบล็อค-ปลดล็อคประตูอัจริยะผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 753

710 การประเมินผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยวิธีการสอนแบบแจกลูก
สะกดคํา ของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 34 จ.ตาก 

765 

711 ระบบสืบค้นสารสนเทศการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจ.ลําปาง โดยใช้เทคนิคออนโทโลยี 781

716 การใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลในการทํานายการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ 792

724 ฝาปิดถังรีดนมวัวจากวัสดุสารประกอบยางธรรมชาติ 805

725 ผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตของขี้นฉ่าย ในการ
ปลูกโดยไม่ใช้ดิน 

812 

727 เครื่องบดและคั้นน้ําขิงสด   822 

731 การพัฒนาแอปพลิเคชันแผนท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผ่าน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

828 

747 เครื่องทอดกรอบกล้วยหอมทอง 836

750 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วตัดเส้นใยสูงเสริมธัญพืช 845

763 การยกระดับผลิตภัณฑ์สบู่เชิงการค้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 853

777 ศึกษาบทบาทการส่งเสริมการศึกษาแก่ชาวเขาของพระครูพัฒนกิจจานุรักษ์  

(ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา)
860 

801 การพัฒนาและออกแบบเคร่ืองคั่วกาแฟหัวเตาแบบอินฟาเรด สําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูป บ้านสันเจริญ ตําบลผาทอง อําเภอทําวังผา จ.น่าน 

874 

809 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ําพริกกุ้ง กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตน้ําพริกกุ้งยายเอ จ.ตาฎก 885

812 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกท่ีส่งผลต่อพลังกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาวอลเลย์บอล 893

3. ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ
ที่ ชื่อบทความ หน้า 

544 ถุงประคบร้อนท่ีสามารถนํากลับมาใช้ได้อีก 905

570 ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองต่อเด็กก่อนวัยเรียน  ในศูนย์
พัฒนาเด็กวัดเขาแก้ว จังหวัดสงขลา 

918 

662 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตบริการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพลอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

928 

742 ศึกษารูปแบบการแทรกสอดแสงผ่านผ้าเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ 942



[ฏ] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 1 ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ
ที่ ชื่อบทความ หน้า 

772 การบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

953 

4. ด้านวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
ที่ ชื่อบทความ หน้า 

348 เครื่องคัดแยกขนาดแตงกวา 1051

352 การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต์สเตอร์ลิงรูปแบบแกมม่าแบบหลอดแก้ว 1061

358 ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผักปลอดภัย 

1070 

397 เครื่องสกัดและแยกกากน้ําหัวปลีกล้วย 1078

464 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมสําหรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของ
กระบวนการผลิตท่ีมีการแจกแจงแบบปัวส์ซองวางนัยท่ัวไป 

1082 

468 นวัตกรรมระบบไฟฟ้าการเกษตรอัจฉริยะ ชนิดรูปคลื่นไซน์ 220 โวลต์ 4 กิโลวัตต์  สําหรับ
สนับสนุนงานเกษตรกรรมบนพ้ืนท่ีสูง ควบคุมการจ่ายโหลด ผ่านเทคโนโลยีระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

1092 

481 การพัฒนาเคร่ืองอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ 1103

488 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน 1112

524 เครื่องฆ่าเชื้อขวดบรรจุภัณฑ์จมูกข้าว ด้วยไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์กระเพ่ือม 1124

534 การศึกษาปัจจัยของเคร่ืองกะเทาะผลหมากแห้งแบบล้อยาง 1129

538 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองล้างขวดบรรจุน้ําด่ืม 1135

540 การออกแบบและปรับปรุงห้องบรรจุโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดเพ่ือรองรับระบบมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว 

1143 

541 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชต้นทุนตํ่าท่ีควบคุมและเก็บข้อมูล สภาพแวดล้อม
การเพาะปลูกโดยใช้ IoT 

1150 

550 ระบบสูบน้ําเพ่ือการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตามแสงอาทิตย์แบบปรับ
สมดุลย์ระดับน้ํา 

1161 

551 ระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าสําหรับผู้เข้ารับบริการในร้านกาแฟ 1166

559 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ 

1170 

561 ระบบรดน้ําอัจฉริยะควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ 1185

574 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 1200



[ฐ] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4. ด้านวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
ที่ ชื่อบทความ หน้า 

576 ระบบควบคุมและแสดงผลอัจฉริยะของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ของ
กิจการน้ําพุร้อนสันกําแพง อ.แม่ออน ตามแนวพรราชดําริ 

1210 

604 การนําความร้อนท้ิงจากเคร่ืองอบแห้งแบบลมร้อนกลับมาใช้ กรณีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผัก
และผลไม้อบแห้ง บ้านแหน 2 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

1221 

609 พัฒนาระบบสูบน้ําประสิทธิภาพสูงสําหรับวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย 1232

639 ชุดควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ําและให้อาหารปลาอัตโนมัติ 1238

644 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นมาตรฐานการกําหนดพ้ืนท่ีชุมชนคาร์บอนตํ่า 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีโดยรอบมูลนิธิโครงการหลวง 

1247 

679 รถฉีดสารบํารุงพืช 1267

680 ชุดการสอนแมคคาทรอนิกส์ส่งจา่ยชิ้นงานต่างระดับ 1274

686 การศึกษาการกําหนดค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมของเคร่ืองฝานกล้วย 1281

714 การออกแบบและพัฒนาระบบทดสอบมาตรฐาน ISO เพ่ือหาคุณสมบัติทางเสียงของวัสดุ 1288 

728 การออกแบบระบบฉีดสําหรับเคร่ืองพิมพ์ขี้ผึ้งสามมิติ 1300

739 การออกแบบและสร้างเคร่ืองสีกาแฟกะลาสําหรับโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ 1309

740 การพัฒนาฟาร์มชุมชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืนด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์ 1318

743 การวิเคราะห์ห้องอบแห้งแบบรวมศูนย์โดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 1331

754 การพัฒนาเคร่ืองอบแห้งท่อเทอร์โมไซฟอนแบบผสมผสานความร้อน 1339

760 การลดความชื้นฝักถ่ัวลิสงด้วยกระบะลมร้อนอบแห้งอากาศหมุนเวียนพลังงานไฟฟ้า 
กรณีศึกษาการเพาะพันธ์ถั่วลิสง 

1350 

770 การศึกษาและพัฒนาน้ําเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ เพ่ือประยุกต์ใช้สําหรับสตาร์ทอัพ
ประเภทธุรกิจเคร่ืองด่ืมในจ.เชียงใหม่ 

1356 

780 เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนขับด้วยเคร่ืองยนต์สูบเดียวใช้เชื้อเพลิงก๊าซแอล พี จี 1362

798 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนอัตโนมัติสําหรับปลูกผักกาดหอมห่อ 1369

657 สมรรถนะทางความรอนของหองอบแหงแบบรวมศนูยจากพลงังานความรอนใตพิภพของ
กจิการนํ้าพุรอนสนักําแพง

1376
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพ่ือสังเคราะหสารเคลือบผิวผลไมที่รับประทานไดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของขาวโพด

ฝกออน โดยทําการศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลสและคารบอกซีเซลลูโลส จากการศึกษาการสกัดวัสดุเหลือใชของขาวโพดฝกออน
ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด พบวามีปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เทากับ 26.68, 27.11 และ 3.21 % 
ตามลําดับ สําหรับเซลลูโลสที่สกัดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของขาวโพดฝกออนดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด        
ความเขมขน 0.5 และ 1.0 โมลาร ทั้งที่ผานการฟอกสีและไมผานการฟอกสี พบวาปริมาณผลผลิตจากการสกัดมีคาสูงกวา 50 % 
และปริมาณเซลลูโลสท่ีสกัดดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.5 โมลารจะมีปริมาณผลผลิตสูงกวาที่สกัดดวย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 1.0 โมลาร และจึงนําเซลลูโลสที่ไดจากชุดการทดลองไปสกัดตอใหไดคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลส จากการศึกษา พบวาปริมาณผลผลิตของคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส มีคาระหวาง 136.50 – 152.77 % สําหรับคาสีของ
คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสมีผลโดยตรงจากการฟอกสี โดยคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ผานการฟอกสีจะมีคาความสวางมากกวา        
ที่ไมไดผานการฟอกสี ในการสกัดดวยโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขนสูง จะพบวามีผลโดยตรงกับคาความขนหนืดของคารบอกซี
เมทิลเซลลูโลส จากการศึกษาการสกัดดวยโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขนสูง จะพบวาคาความหนืดของสารกสัดจะมีคาตํ่า และ
เมื่อนําตัวอยางคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสท่ีสกัดไดไปวิเคราะหหมูฟงช่ันเทียบกับคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสมาตรฐานดวยเคร่ือง 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy พบวาม ีpeak ของหมูฟงกชันทั้งหมด 5 peak พบวา peak ที ่1 มีคาความถ่ี 3400 
cm-1 แสดงถึงหมูไฮดรอกซิล (O-H stretching) peak ที่ 2 มีคาความถ่ี 2950 cm-1 แสดงถึงหมูไฮโดรคารบอน (C-H stretching)

peak ที่ 3 มีคาความถ่ี 1600 cm-1 แสดงถึงหมูหมูคารบอนิล (C=O stretching) สวน peak ที่ 4 มีคาความถ่ีชวง 1300 cm-1

แสดงถึงหมูคารบอนิล (C-H2 stretching) และ peak ที่ 5 มีคาความถ่ีชวง 1100 cm-1 แสดงถึงหมูอีเทอร (-O- stretching)

ซึ่งมีคาเหมือนกับคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสมาตรฐาน
คําสําคัญ: ขาวโพดฝกออน, วัสดุเหลือใช, วัสดุเคลือบผิว
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Abstract  
 The aim of this research was to synthesize a fruit edible coating from baby corn plants by firstly 

studying on their cellulose and carboxymethyl cellulose (CMC) properties. The analysis of the NaOH-extracted 
composition of baby corn plants showed the quantity of cellulose at 26 .68% hemicellulose at 27 .11% and 
lignin at 3.21%, respectively. Cellulose was extracted from baby corn plant using 0.5 and 1.0 M NaOH without 
bleaching and bleaching with a bleaching agent (Clorox).Yield of extracted cellulose was higher than 50%  of 
dried matter materials when using 0 . 5  M NaOH obtained the higher yield compared with 1 . 0  M NaOH. 
Carboxymethyl cellulose was then prepared using extracted cellulose from each treatment. Yield of CMC was 
ranged from 136.50% to 152.77%. Appearance colours of extracted cellulose and CMC were directly related to 
bleaching methods when materials involved with bleaching were brighter than non-bleaching. Concentration 
of NaOH highly affected the viscosity of CMC. Using higher NaOH concentration during cellulose extraction 
showed lower viscosity of CMC. The determinations of carboxy methyl cellulose by FTIR were found that 5 
major peak of functional group. The peak no. 1 at 3400 cm-1 show O-H stretching, peak no. 2 at 2950 cm-1 show 
C-H stretching, peak no. 3 at 1600 cm-1 show C=O stretching, peak no. 4 at 1300 cm-1 show C-H2 stretching and 
peak no. 5 at 1100 cm-1 show -O- stretching and show similar pattern of functional group with carboxy methyl 
cellulose standard.  
Keywords: Baby Corn, Waste, Coating 

 

1. บทนํา 
ในป 2557 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกขาวโพดฝก

ออนประมาณ 1.9 แสนไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,464 กิโลกรัมตอ
ไร โดยมีแหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี  
นครปฐม สุพรรณบุรี กําแพงเพชร ลําพูน เชียงใหม พะเยา  
เชียงราย พิจิตร และสระบุรี ประเทศไทยสงออกขาวโพดฝก
ออนเปนอันดับ 1 ของโลก คิดเปนมูลคา 1,643  ลานบาท 
เน่ืองจากประเทศไทยมีภูมิอากาศที่เหมาะสม  สามารถปลูก
ไดตลอดปทั่วประเทศทําใหโอกาสการแขงขันในตลาดโลกมี
แนวโนมสูงข้ึน โดยสวนใหญเศษวัสดุเหลือใชเหลาน้ีจะนําไป
ทําเปนอาหารสัตว และทําปุย แตเน่ืองจากมีปริมาณของ
เหลือใชที่มากเกิน และไมสามารถนําไปใชไดหมด หรือบาง
ชนิดไมสามารถนําไปใชประโยชนไดตองนําไปทิ้ง จึงทําให
เกิดขยะจากของเหลือใชจํานวนมากซึ่งอาจสงกลิ่นไมพึง
ประสงคและเปนแหลงสะสมของเช้ือโรคตางๆที่เปนอันตราย
ตอผูบริโภคได ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาการ
ใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชการเกษตรโดยเฉพาะพืชหรือ
ผลพลอยไดทางการเกษตรเชน วัสดุเหลือใชขาวโพดฝกออน 

 

 ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ใหเซลลูโลสคุณภาพสูง 
เซลลู โลสจากพืชจะไมละลายนํ้าสามารถถูกดัดแปร
โครงสรางให เปนอนุพันธของเซลลูโลสที่ละลายนํ้าได  
(Coma et. al., 2003)  โดยแทนที่หมูไฮดรอกซิลอิสระที่อยู
บนเซลลูโลส ใหเปนหมูอื่นๆ เชน หมูเมทิล เอทิล ไฮดรอกซี
เมทิลคารบอกซีเมทิลและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิล ซึ่งอนุพันธ
ของเซลลูโลสสามารถนํามาใชประโยชนทางดานบรรจุภัณฑ 
โดยนําไปทําเปนฟลม หรือสารเคลือบที่บริโภคได และ
สามารถยอยสลายได ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการ
นําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาพัฒนาใหเปนสารเคลือบผิว
ของผลิตผลสด เพ่ือทดแทนการใชสารเคลือบผิวทางการคา 
และยังชวยในการลดตนทุนการผลิต อีกทั้งยังสามารถเพ่ิม
มูลคาของวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของขาวโพดฝกออนให
มีราคาสูงข้ึนไดอีกดวย  
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2.วัตถุประสงค  
เพ่ือศึกษากระบวนการสกัดเซลลูโลส และคาร

บอกซีเมทิลเซลลูโลส เพ่ือพัฒนาเปนวัสดุเคลือบผิวทาง
ธรรมชาติจากวัสดุเหลือใชของขาวโพดฝกออน 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
เซลลูโลสเปนสวนประกอบที่มีมากในพืช และเปน

สารประกอบโพลีแซคคาไรดที่มีคุณสมบัติในการเปนสารเกิด
เจล และปองกันการซึมผานของอากาศได ดังน้ันการนําสาร
สกัดเซลลูโลสมาดัดแปลงใหเปนเมทิลเซลลูโลส มีความ
เปนไปไดที่ จ ะยืดอายุการ เก็บรักษาของผลิตผลทาง
การเกษตรได เน่ืองจากในระดับอุตสาหกรรมมีการใชเมทิล
เซลลูโลสในผลิตภัณฑอาหารเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา    

4.วิธีการวิจัย  
4.1 ขั้นตอนการสกัดเซลลูโลสจากขาวโพดฝกออน 

นําขาวโพดฝกออนที่ เก็บเก่ียวจากไรมาอบไล
ความชื้นที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนไดความชื้นรอยละ 
10 ทําการยอยดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความ
เขมขน 0.5 และ 1 นอรมอล เปนระยะเวลา 2 ชั่วโมง และ
ทําการฟอกสีดวยสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรดความ
เขมขน 0.5 และ 1 โมลาร เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง ทําการ
วิเคราะห % yield of dry cellulose การเปลี่ยนแปลงคาสี 
นํ้าหนักแหง  ความชื้น ปริมาณเซลลูโลส  ปริมาณเฮมิ
เซลลูโลส และปริมาณลิกนิน (Van Soest et. al., 1991) 

 

4.2 ขั้นตอนการดัดแปลงเซลลูโลสใหเปนคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลส 

นํ า ตั ว อย า ง เ ซลลู โ ล สที่ ไ ด ทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
สารละลายโซเดียมโมโนคลอโรอะซิเตทความเขมขน 0.5 
และ 1.0 โมลาร เพ่ือเปลี่ยนเซลลูโลสใหเปนคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลส และทําการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคาสี นํ้าหนัก
แหง ความชื้น และลักษณะโครงสรางของคารบอกซีเมทิล
เ ซ ล ลู โ ล ส ด ว ย เ ค รื่ อ ง  Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy  

5. ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการเตรียมเศษวัสดุขาวโพดฝกออนเพ่ือใชใน

การสกัดเซลลูโลสเพ่ือดัดแปลงใหไดเปนคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลส พบวามีความชื้นเริ่มตนของเศษวัสดุเทากับรอยละ 
9.38 ± 0.16 และเมื่อนําไปวิเคราะหปริมาณของเซลลูโลส , 

เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ของเศษวัสดุขาวโพดฝกออนพบวา
ไดผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี  4.1 โดยปริมาณ
เซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน มีคาเทากับรอยละ 
26.68 ± 0.02, 27.11 ± 1.18 และ 3.21 ± 0.05 ตามลําดับ 
และเมื่อนําเศษวัสดุขาวโพดฝกออนสกัดดวยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดที่ระดับความเขมขนตางๆ และนําไป
ฟอกสีและไมฟอกสีดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด    
ที่ระดับความเขมขน 500 ppm พบวาปริมาณเซลลูโลสที่ได 
มีคาระหวางรอยละ 47.30±1.11 - 63.50±1.05 สําหรับ
นํ้าหนักแหงมีคาระหวางรอยละ 45.74±1.16 - 63.23±2.62 
สําหรับปริมาณความชื้นมีคาระหวางรอยละ 4.32±0.61 – 
4.89±0 .20 ปริมาณเซลลู โ ลสมีค า ระหว า ง ร อยละ 
45.34±1.53 – 61.42±0.72 สําหรับปริมาณเฮมิเซลลูโลส   
มีคาระหวางรอยละ 3.21±0.79 – 25.47±1.73 สําหรับ
ปริมาณลิกนินมีคาระหวางรอยละ 3.07±0.30 – 5.93±0.22 
การวิเคราะหคาสีของเซลลูโลสที่สกัดไดจากวิธีการตางๆ 
พบวาคาความสวาง (L*) มีคาระหวางรอยละ 53.86±0.94 – 
80.74±1.20 สําหรับคาการเปลี่ยนแปลงในชวงสีแดง-เขียว 
(a*) มีคาระหวางรอยละ -0.76±0.21 – 3.34±0. สําหรับคา
การเปลี่ยนแปลงในชวงสีเหลือง-นํ้าเงิน (b*) มีคาระหวาง
รอยละ 21.57±0.10 – 26.65±0.36 และสําหรับคาองศาสี 
(Hue) มีคาระหวางรอยละ 81.83±0.87 – 91.68±0.29  

 

ตารางที่ 1 ปริมาณของเซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน 
ของตนขาวโพดฝกออน  

ชนิด รอยละ 

Cellulose 26.68 ± 0.02 

Hemi-cellulose 27.11 ± 1.18 

Lignin 3.21 ± 0.05 
± หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย (SE; Standard 
Error of the Mean) 

เมื่อสกัดเซลลูโลสไดจากวิธีการตางๆ  ข้ันตอน
ตอไปคือการนําเซลลูโลสที่ไดดัดแปลงใหไดคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลส โดยการนําเซลลูโลสที่ไดไปผานกระบวนการคาร
บอกซิเลชั่นดวยสารละลายโซเดียมโมโนคลอโรอะซิเตทท่ี
ระดับความเขมขนตางๆพบวา ปริมาณคารบอกซีเซลลูโลสที่
ไดมีคาระหวางรอยละ 136.50±6.08 - 152.77±7.17 
สําหรับนํ้าหนักแหงมีคาระหวางรอยละ 140.76±4.79 - 
156.15±2.52 สําหรับปริมาณความชื้นมีคาระหวางรอยละ 
5.95±1.35 – 7.46±2.07 การวิเคราะหคาสีของคารบอกซี
เมทิลเซลลูโลสที่สกัดไดจากวิธีการตางๆ พบวาคาความสวาง 
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(L*) มีคาระหวางรอยละ 55.14±1.00 – 71.58±0.95 
สําหรับคาการเปลี่ยนแปลงในชวงสีแดง -เขียว (a*) มีคา
ระหวางรอยละ 2.22±0.84 – 4.63±0.23 สําหรับคาการ
เปลี่ยนแปลงในชวงสีเหลือง-นํ้าเงิน (b*) มีคาระหวางรอยละ 
32.85±2.46 – 37.71±0.35 และสําหรับคาองศาสี (Hue) มี
คาระหวางรอยละ 81.94±0.37 – 86.64±1.24 ผลการ
วิเคราะหหมูฟงกชันของเซลลูโลสจากขาวโพดฝกออนดวย
อินฟราเรดสเปกตรัม แสดงในรูปท่ี 4.1 โดยสเปกตรัมชอง
เซลลูโลสที่ไดจากขาวโพดฝกออนจะแสดง  peak ของหมู

ฟงกชันทั้งหมด 2 peak พบวา peak ที่ 1 มีคาความถ่ี 3400 

cm-1 แสดงถึงหมูไฮดรอกซิล (O-H stretching) peak ที่ 2 มี
คาความถ่ี 2950 cm-1 แสดงถึงหมูไฮโดรคารบอน (C-H

stretching) peak ที่ 3 มีคาความถ่ี 1600 cm-1 แสดงถึงหมู
หมูคารบอนิล (C=O stretching) สวน peak ที่ 4 มีคาความถ่ี
ชวง 1300 cm-1 แสดงถึงหมูคารบอนิล (C-H2 stretching)

และ peak ที่ 5 มีคาความถ่ีชวง 1100 cm-1 แสดงถึงหมู
อีเทอร (-O- stretching) (พรชัย และคณะ, 2550)

 

ตารางที่ 2 ปริมาณเซลลูโลส, นํ้าหนักแหง และความชื้นของเซลลูโลสที่สกัดไดจากวิธีตางๆ  

ชุดการทดลอง 
ปริมาณเซลลูโลส 

(รอยละ) 
น้ําหนักแหง 
(รอยละ) 

ความชื้น 
(รอยละ) 

0.5 M NaOH No Bleach 55.05b±1.55 53.29b±1.23 4.74±0.33 
1.0 M NaOH No Bleach 47.30c±1.11 45.74c±1.16 4.63±0.94 

0.5 M NaOH Bleach 63.50a±1.05 63.23a±2.62 4.32±0.61 
1.0 M NaOH Bleach 57.85ab±1.29 57.84ab±3.22 4.89±0.20 

F-Test ** ** NS 
CV(%) 10.39 9.97 31.31 

** อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันหมายถึงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

± หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย (SE; Standard Error of the Mean) 

ตารางที่ 3 ปริมาณของเซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ของเซลลูโลสที่สกัดไดจากวิธีตางๆ 

ชุดการทดลอง 
ปริมาณเซลลูโลส 

(รอยละ) 
ปริมาณเฮมิเซลลูโลส 

(รอยละ) 
ปริมาณลิกนิน 

(รอยละ) 
0.5 M NaOH No Bleach 45.34c±1.53 25.47a±1.73 5.93a±0.22 
1.0 M NaOH No Bleach 47.72c±1.63 24.96a±2.70 5.10a±0.46 

0.5 M NaOH Bleach 55.24b±1.04 9.54b±0.89 3.65b±0.49 
1.0 M NaOH Bleach 61.42a±0.72 3.21c±0.79 3.07b±0.30 

F-Test ** ** ** 
CV(%) 4.25 18.75 15.02 

** อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันหมายถึงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
± หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย (SE; Standard Error of the Mean) 

ตารางที่ 4 คาสีของเซลลโูลสทีส่กัดไดจากวิธีการตางๆ 

ชุดการทดลอง คาสี 

L* a* b* Hue 
Raw Material 59.65c±0.64 2.07b±0.13 25.15b±0.27 85.28b±0.31 

0.5 M NaOH No Bleach 56.25d±0.51 -0.76c±0.21 26.52a±0.33 91.63a±0.45 
1.0 M NaOH No Bleach 53.86d±0.94 -0.79c±0.14 26.65a±0.36 91.68a±0.29 

0.5 M NaOH Bleach 73.91b±2.12 3.34a±0.38 23.14c±0.25 81.83c±0.87 
1.0 M NaOH Bleach 80.74a±1.20 2.05b±0.40 21.57d±0.10 85.28b±0.57 

F-Test ** ** ** ** 
CV(%) 4.85 46.09 3.95 1.62 
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** อักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันหมายถึงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

± หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย (SE; Standard Error of the Mean) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 เซลลูโลสที่ไดจากการสกัดดวย A) 0.5 M NaOH ไมฟอกสี, B) 0.5 M NaOH ฟอกสี, C) 1.0 M NaOH ไมฟอกสี และ D) 

1.0 M NaOH ฟอกสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 2 เซลลูโลสที่ไดจากการสกัดดวย A) 0.5 M C2H2ClNaO2 ไมฟอกสี , B) 0.5 M C2H2ClNaO2  ฟอกสี , C) 1.0 M 

C2H2ClNaO2 ไมฟอกสี และ D) 1.0 M C2H2ClNaO2 ฟอกสี 

A B 

C D 

A B 

C D 
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ตารางที่ 5 ปริมาณคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส, นํ้าหนักแหง และความชื้นของคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสท่ีดัดแปลงไดจากเซลลูโลสที่
สกัดจากวิธีตางๆ 

ชุดการทดลอง 
ปริมาณคารบอกซีเมทิล

เซลลูโลส 
(รอยละ) 

นํ้าหนักแหง 
(รอยละ) 

ความช้ืน 
(รอยละ) 

0.5 M C2H2ClNaO2 No Bleach 148.56±6.29 150.41ab±2.57 5.95±1.35 
1.0 M C2H2ClNaO2 No Bleach 152.77±7.17 154.80a±5.95 6.31±1.68 

0.5 M C2H2ClNaO2 Bleach 136.50±6.08 140.76b±4.79 7.37±1.98 
1.0 M C2H2ClNaO2 Bleach 152.16±6.64 156.15a±2.52 7.46±2.07 

F-Test NS NS NS 
CV (%) 10.82 6.87 64.90 

** อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันหมายถึงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
± หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย (SE; Standard Error of the Mean) 

 
ตารางที่ 6 คาสีของคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ดัดแปลงไดจากเซลลูโลสที่สกัดจากวิธีตางๆ 

ชุดการทดลอง 
คาสี 

L* a* b* Hue 
Raw Material - - - - 

0.5 M C2H2ClNaO2 No Bleach 55.14d±1.00 2.77b±0.36 37.71±0.35 85.81a±0.54 
1.0 M C2H2ClNaO2 No Bleach 60.92c±1.05 2.22b±0.84 36.03±1.12 86.64a±1.24 

0.5 M C2H2ClNaO2 Bleach 68.11b±0.91 4.63a±0.23 33.25±1.82 81.94b±0.37 
1.0 M C2H2ClNaO2 Bleach 71.58a±0.95 4.34a±0.47 32.85±2.46 82.62b±0.45 

F-Test ** ** NS ** 
CV (%) 3.75 36.91 11.50 2.14 

** อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันหมายถึงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

± หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย (SE; Standard Error of the Mean) 
 

 
ภาพที ่3 FT-IR สเปกตรัมของ  

(A) คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสมาตรฐาน  
(B) CMC-1 คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสท่ีไดจาก
เซลลูโลสที่สกัดดวย 0.5 M NaOH และไมฟอกสี  
(C) CMC-2 คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ไดจาก
เซลลูโลสที่สกัดดวย 1.0 M NaOH และไมฟอกสี  
(D) CMC-3 คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ไดจาก
เซลลูโลสที่สกัดดวย 0.5 M NaOH และฟอกสี  
(E) CMC-4 คารบอกซีเมทิลเซลลโูลสที่ไดจาก
เซลลูโลสที่สกัดดวย 1.0 M NaOH และฟอกสี 
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 จากการนําคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดไดไป
ทดลองหาคาความหนืดโดยการนําไปละลายดวยนํ้าที่ระดับ
ความเขมขนตางๆ ผลการทดลองแสดงดังตารางที่  8 พบวา 
คาบอกซีเมทิลเซลลูโลสทีทุกระดับความเขมขนมีคาความ
หนืดตํ่าเมื่อทําการสกัดดวยสารละลายที่ระดับความเขมขน 
1.0 โมลาร เมื่อทําการละลายคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส      
ที่สกัดไดที่ระดับรอยละ  1 พบวา มีคาระหวาง  10.19 ± 0.41 

- 50.47 ± 1.10 cPs และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ) p< 0.05 ( สําหรับการละลายคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส
ที่สกัดไดที่ระดับรอยละ  2 พบวา มีคาระหวาง  23.57 ± 0.61 

- 156.70 ± 13.82 cPs และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ) p< 0.05  ( และการละลายคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่
สกัดไดที่ระดับรอยละ  3 พบวา มีคาระหวาง  58.16 ± 54.0 - 
301.07± 0.62 cPs และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ) p< 0.05 ( ซึ่งพบวาคาความหนืดของทุกชุดการทดลอง

พบวามีคาความหนืดนอยกวาคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ขาย
เชิงพาณิชย ซึ่งมีคาเทากับ  100 cPs เมื่อทําการละลาย       
ที่ระดับความเขมขน  1 % โดยคาความหนืดของคารบอกซี
เมทิลเซลลูโลสที่ขายเชิงพาณิชยจะมีคาแตกตางกันออกไป
แลวแตวัตถุประสงคในการใชงาน จากผลการทดลองแสดง
ใหเห็นวาคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ดัดแปลงดวยโซเดียมโม
โนคลอโรอะซิเตทท่ีระดับความเขมขน  0.5 ทั้งที่ผานการ
ฟอกสีและไมฟอกสี เหมาะสม ท่ีจะนําไปศึกษาตอใน
การศึกษาตอไป เน่ืองจากสารเคลือบผิวที่ใชกับผลิตผล
ทางการเกษตรไมจําเปนตองมีความขนหนืดสูง  เพราะถา
ความขนหนืดสูงจะทําใหสารเคลือบผิวมีความหนามาก และ
จะทําใหเกิดปฏิกิริยาการหมัก ทําใหผลิตผลเกิดการสูญเสีย
คุณภาพได  

 

 

ตารางที่ 8 คาความหนืด (Viscosity) ของสารละลายคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ระดับความเขมขนตางๆ 

ชุดการทดลอง 
คาความหนืด (cPs) 

1% 2% 3% 
CMC -1: 

(0.5 M C2H2ClNaO2 No Bleach) 
47.34a±4.37 156.70a±13.82 246.04b±15.29 

CMC -2:  
(1.0 M C2H2ClNaO2 No Bleach) 

18.72b±0.70 55.07c±1.88 64.57c±23.58 

CMC -3: 
(0.5 M C2H2ClNaO2 Bleach) 

50.47a±1.10 113.07b±0.70 301.07a±0.62 

CMC -4: 
(1.0 M C2H2ClNaO2 Bleach) 

10.19c±0.41 23.57d±0.61 58.16c±0.54 

F-Test ** ** ** 
CV(%) 21.68 24.08 25.19 

** อักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันหมายถึงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

± หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย (SE; Standard Error of the Mean) 

6.  สรุป  
สําหรับตัวอยางเซลลูโลสที่สกัดไดจากสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซดที่ระดับความเขมขน 0.5 และ 1.0 โม
ลาร จําเปนตองนําไปทําปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมโมโน
คลอโรอะซิเตทตอเพ่ือเปนการเติมหมูคารบอกซิลใหกับ
ตัวอยาง ซึ่งจะทําใหตัวอยางที่วิเคราะหไดเปลี่ยนเปนคาร
บอกซีเมทิลเซลลูโลส ซึง่สามารถนําไปใชในการทําเปนสาร
เคลือบผิวที่มีศักยภาพได จากการดัดแปลงโครงสรางของ

เซลลูโลสเปนคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสพบวาคุณสมบัติของ
คารบอกซีเมทิลเซลลูโลสมีคุณสมบัติและมีศักยภาพที่จะใช
เปนวัสดุเคลือบผิวของผลไมไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับคารบอกซีเมทิลเซลลูโลสที่จําหนาย
เชิงพาณิชย โดยสามารถนําไปประยุกตใชเปนสารเคลือบผิว
ที่สามารถรับประทานไดในผลิตผลทางการเกษตร ทําให
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลทางการเกษตรใหมี
อายุการเก็บรักษานานข้ึน สามารถเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
ได 
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บทคัดยอ  

การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้ากลวยหอมชนิดใสจากกลวยหอมทองที่สุกเกินรับประทานสดโดยการใชเอนไซม โดยงานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของเอนไซมเพคติเนส และระยะเวลาในการบม ตอคุณภาพนํ้ากลวยหอมชนิดใส ซึ่งปจจัยที่ทําการศึกษา
มี 2 ปจจัย ไดแก ปริมาณเอนไซมเพคติเนส (0.1  และ 0.3 % โดยปริมาตร/นํ้าหนัก) และระยะเวลาในการบม (1 2 และ 3 ชั่วโมง) 
ที่อุณหภูมิ 40 ถึง 50 องศาเซลเซียส วางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 Factorial in Completely Randomized Design (CRD)   
มี 6 สิ่งทดลองโดยในแตละสิ่งทําลองทําการวัดคาละ 3 ซ้ํา นําไปวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและเคมี ไดแก ปริมาณผลผลิตนํ้า
กลวยหอมท่ีสกัดได (%) ปริมาณของแข็งท่ีละลายได (%) คาสี คาการสองผานแสง และปริมาณกรดทั้งหมด (%) พบวา สภาวะ     
ที่เหมาะสมในสกัดนํ้ากลวยหอมชนิดใส คือ การใชเอนไซมเพคติเนส 0.3 % ของเน้ือกลวยบด (ปริมาตร/นํ้าหนัก) เปนเวลา 2 
ชั่วโมง ใหปริมาณผลผลิตของนํ้ากลวยหอม 84% นํ้ากลวยหอมที่พัฒนาไดมีลักษณะเปนสีเหลืองใส โดยมีคาสี L* a* b* เทากับ 
27.3 3.29 และ 3.01 ตามลําดับ คาการสองผานของแสง (%T660) 86.25  มีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได 12 oBrix และ ปริมาณ
กรดทั้งหมด 0.23% การทดสอบการยอมรับของผูบริโภค พบวาไดรับคะแนนความชอบทุกคุณลักษณะอยูในระดับชอบมาก 

คําสําคัญ : เอนไซมเพคติเนส นํ้าผลไมชนิดใส กลวย 

 

Abstract  

Clarify banana Juice from over ripe banana (Musa acuminata ‘Gross Michel’) was developed by using 
enzyme. The objectives of the research were to study the effect of pectinases and incubation time on clarify 
banana Juice quality. Study the optimum conditions for the pectinase enzyme is 2 factors as follows 
pectinases (0.1 and 0.3% v/w) and incubation time (1 2 and 3 hr.) at 40-50 oC.  Experimental design was 2x3 
Factorial in Completely Randomized Design (CRD). There are 6 treatments. By treatment each of the 
measurements 3 repeated. They were analyzed physical quality include clarify banana Juice %yield Total 
soluble solid (oBrix) color (L* a* b*) transmission and Total acid (%). The optimum condition of clarify banana 
Juice extraction were 0.3 % pectinase of banana pulp (vol./wt.) for 2 hr. Which provides clarify banana Juice 
yield 84%. The clarify banana Juice had clear yellow color with L* a* b* of 27.3 3.29 and 3.01, respectively 
and transmission (%T660) 86.25. It obtain composed of total soluble solid 12 oBrix and 0.23% malic acids.     
The consumer preference test showed the overall acception was like very much. 
 
Key Words: Pectinase Clarisy Juice Banana 
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1. บทนํา 

แนวทางการสงเสริมพืชเศรษฐกิจเพ่ือการสงออก
ภาคเหนือ โดยกลวยหอมทองเปนพืชเศรษฐกิจตัวหน่ึงที่ถูก
กําหนดใหเปนพืชเปาหมายเพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
โดยงานวิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยเกษตรอุตสาหกรรมกลางนํ้า โดยท่ีใหความสําคัญใน
การเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตร นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ใหมที่สามารถนําไปตอยอดในเชิงพาณิชยได โดยไดคัดเลือก
กลวยหอมทองเปนวัตถุดิบในการนํามาแปรรูป เน่ืองจากมี
ปริมาณ เน้ือสู งและมีกลิ่นหอมที่ เปนเอกลักษณ  และ
ประกอบด วยส ารอาห าร  วิต ามิ น และแร ธา ตุ  เช น 
โพแทสเซียม แคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 
และชวยปองกันโรคตางๆ เชน โรคโลหิตจาง โรคทองผูก 
อาการเสียดทอง โรคลําไสเปนแผล โรคหูด แกเม็ดผดผื่น 
รักษาระดับนํ้าตาลในเลือดใหคงที่ฝายเทคโนโลยีอาหารจึงได
ทําการวิจัยและพัฒนา เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพกลวยหอมที่คง
คุณคาทางโภชนาการของกลวยอยางครบถวน โดยมุงเนนให
มีสาระสําคัญของผลิตภัณฑเครื่องด่ืมกลวยหอมทองชนิดใส
เพ่ือสุขภาพก็คือ 1) เครื่องด่ืมกลวยหอมมีโพแทสเซียมที่
นักกีฬามักจะรับประทานตอนออกกําลังกาย แตกินมาก
ไมได เพราะทําใหจุกจึงไดนํามาแปรรูปเปนเครื่องด่ืม เพ่ือให
จิบไดบอย ๆ ระหวางออกกําลังกาย 2) เครื่องด่ืมกลวยหอม
มีแคลเซียม และธาตุเหล็ก เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
และกลุมวัยรุนตององการเสริมสรางแคลเซียม และเพ่ิมธาตุ
เหล็ก และ 3) เครื่องด่ืมกลวยหอม อุดมดวยแรธาตุ และ 
วิตามิน   บี 6 และ บี12 ท่ีเปนสามารถเปนเครื่องด่ืมรักษา
โรคตางๆ มากมาย 

2.วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือศึกษากรรมวิธีที่ เหมาะสมในการผลิต
เครื่องด่ืมกลวยหอมทองชนิดใส 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพ
ทางเคมีกายภาพของเครื่องด่ืมกลวยหอมทองชนิดใส  
 3. เพ่ือทดสอบการยอมรับของผูบ ริ โภคตอ
ผลิตภัณฑเครื่องด่ืมกลวยหอมทอง 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
กลวยหอมทอง เปนผลไมที่มีคุณคาทางอาหาร มี

รสชาติหอมหวานและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงนิยมบริโภคสด 
ซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดขยายพ้ืนท่ีปลูกกลวยหอม ทําให

ปริมาณผลผลิตและการสงออกเพ่ิมข้ึน แตการสงออกกลวย
หอมน้ันจะตองมีการคัดเลือกกลวยหอมที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ทําใหมีผลผลิตจํานวนไมนอยที่ไมไดมาตรฐานถูก
คัดทิ้งแมคุณภาพของเน้ือยังดีอยู อีกทั้งกลวยหอมทองมี
ลักษณะเปลือกบาง สุกเร็ว เน้ือน่ิมและซ้ํางาย ทําใหมีอายุ
การเก็บรักษาสั้น แนวทางหน่ึงในการเพ่ิมมูลคาของกลวย
หอม คือ ตองพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องด่ืมที่สามารถด่ืมได
ในทุกเพศ ทุกวัย โดยมุงเนนเปนอาหารสุขภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ เครื่ อง ด่ืมกล วยหอมทองช นิดใส  (Clearify 
banana Juice)  ที่มีสีเหลืองทองและใส มีกลิ่นกลวยหอม
เดนชัด สามารถเก็บรักษาไวไดนาน อุดมดวย โพแทสเซียม 
ธาตุเหล็ก และวิตามิน บี6 บี12 เหมาะสําหรับทุกเพศ ทุกวัย     

ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสกัดดวยเอนไซม      
เพคตินเนส และ เซลลูเลสในอุตสาหกรรมนํ้าผลไม เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณ นํ้าผลไม  ทําให นํ้าผลไมใส  ทําให เน้ือผลไม น่ิม       
ทําใหผลไมเหลว นอกจากน้ียังชวยลดความหนืดของนํ้า
ผลไม ทําให นํ้าผลไมที่ ไดมีสี กลิ่น และรสชาติ รวมทั้ ง
สารอาหารตางๆ เหมือนกับผลไมสดที่ ไมไดผานการใช
เอนไซม (วิภาดา และ ปราณี , 2537) อรุณี  และปราณี 
(2536) ศึกษาการใชเอนไซม    เพคติเนส เซลลูเลส และอะ
มัยเลส (Pectinex Ultra SP-L, Celluclast 1.5L และ Ban 
240L ตามลําดับ เพ่ือชวยในการสกัดนํ้ากลวยโดยใชกลวยท่ี
มีความสุกระดับ 7-8 พบวาการใชเอนไซมเซลลูเลส 0.06% 
รวมกับเพคติเนส 0.05% ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 2 ชั่วโมง ภายใตสภาวะดังกลาวสามารถสกัดนํ้ากลวย
หอมไดผลผลิตประมาณ 73% โดยนํ้าหนัก (นํ้าหนักกลวย
หอมทั้ งหมด ) อมรรัตน  (2545) ไดใช เอนไซมเพคติเนส 
1,400 ppm. นาน 5 ชั่วโมง รวมกับสารตกตะกอนคือ เบน
โตไนท ทําให ไดผลิตภัณฑที่ ใส  และเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภคในระดับมากที่สุด ชิดชัยและคณะ (2547) พัฒนา
ผลิตภัณฑไซรัปจากกลวยหอมโดยใชเอนไซมเพคติเนน 
0.06% และ เอนไซมเซลลูเลส 0.13 % ทีอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส นาน 150 นาทีและทําใหเขมขนโดยใชเครื่อง
ระเหยสุญญากาศ ไดไซรัปกลวยหอมสีเหลืองใส มีคา TSS 
72 % และใหพลังงานสูงถึง 270 Kcal/100g นน.สด และ
มยุรา และคณะ  (2560) ใช เอนไซม เพคติเนส  ที่  1% 
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 240 นาที ในการทํา
ผลิตภัณฑไซรัปจากตะขบ ทําใหไดปริมาณผลผลิตมากถึง 
81.98%  
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การพัฒนาผลิตภัณฑ เครื่องด่ืมกลวยชนิดใส
ประกอบ ดวยข้ันตอนการสกัดกลิ่นรสหอมเฉพาะตัวของ
กลวยหอมทอง และการทําใหนํ้ากลวยหอมใส โดยใชเอม
ไซมเพคตินเนส พัฒนาผลิตภัณฑนํ้ากลวยหอมชนิดใสใหมี
กลิ่นรสและคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภคตอไป  

4.วิธีการวิจัย  

1. การเตรียมวัตถุดิบ โดยนํากลวยหอมทองท่ีระยะการสุก 
7- 8 มาลางทําความสะอาด นํามาลวกนํ้ารอนท้ังผลที่
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 14 นาที ทําใหเย็นยาง
รวดเร็ว ดัดแปลงจากวิธีของ ชิดชัย ปญญาสวรรค (2547) 
เติมนํ้าในอัตราสวน (เน้ือกลวยตอนํ้าโดยนํ้าหนัก) 1 : 3 บด
ผสมใหเขากัน   

2. ศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการทําใหนํ้ากลวยหอมทอง 
ในดวยเอนไซม เพคติเนส  0.1 และ  0.3 % (v/w) และ
เอนไซมเซลลูเลส 0.13% เวลาในการทําปฏิกิริยา เทากับ 1 
2 และ 3 ชั่วโมง หยุดการทํางานของเอนไซมดวยการแชใน
นํ้าเดือดเปนเวลา  10 นาที และทําใหเย็นทันที 

3. การตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ  ดังน้ี 
3.1 ปริมาณผลผลิตของนํ้ากลวยชนิดใสที่สกัดได 
3.2 ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดทั้งหมด โดยใชเครื่อง 
Hand Refractrometer 

3.3 ปริมาณของกรดทั้งหมดโดยวัดในรูปกรดมาลิก 
3.4 ความใสโดยวัดเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผาน 
(Transmittance) โดยใชความยาวคลื่นที่ 660 nm 

3.5 คาสี (L* a* b*) โดยใชเครื่องวัดสี Hunter Lab 

4. การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
โดยจัดการทดลองแบบ 2x3 Factorial in CRD วิเคราะห
ผลทางส ถิ ติ โดยใช วิ ธี  Analysis of Variance (ANOVA) 
และวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวอย างดวยวิ ธี 
Duncan’s new multiple’s range test (DMRT) 

5. การทดสอบผลิตภัณฑเครื่องด่ืมนํ้ากลวยหอมทองชนิดใส 
ตอการยอมรับของผูบริโภค โดยนําผลิตภัณฑเครื่องด่ืมนํ้า
กลวยหอมทองชนิดใส ตามกรรมวิธีจากขอที่ 2 มาทดสอบ
การยอมรับของผูทดสอบท่ีเปนบุคลากร นักศึกษา ใน
หนวยงาน จํานวน 30 คน เปนคาคะแนนความชอบในดาน
ในดานความใส สี กลิ่นกลวยหอม รสชาติ และความชอบ
รวม ดวยวิธี  Hedonic-9-scale  

5. ผลการวิจัย  

การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้ากลวยหอมชนิดใส  โดยใช 
เอนไซมเพคติเนสที่ความเขมขนรอยละ  0.1 และ   0.3  
(v/w) และระยะเวลาในการบมที่ 1 2 และ 3 ชั่วโมง นํามา
วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและเคมี แสดงดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิตของนํ้ากลวยชนิดใสที่สกัดได (% Yield) ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TSS) และ ปริมาณของกรด
ทั้งหมด (%TA) ของนํ้ากลวยหอมสกัดชนิดใส 

หมายเหตุ คาเฉล่ียในแนวต้ังที่มีอักษรเหมือนกัน หรือ ns แสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
 

  

Treatment Pectinase (%) Incubation Time (hr.) Yield (%) TSS (obrix) ns TA (%) ns 
1 0.1 1 62.66f 10 0.18±0.01 
2 0.1 2 67.00e 12 0.20±.000 
3 0.1 3 70.33d 11 0.19±0.00 
4 0.3 1 76.66c 12 0.20±0.00 
5 0.3 2 84.00a 12 0.23±0.05 
6 0.3 3 80.66b 12 0.23±0.02 
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ผลของการวัดคาความใสโดยวัดคายอมใหแสงผาน 
(Transmittance) ที่ 660 nm แสดงดังรูปที่ 1 และ คาสี L* a* 
b* แสดงดังรูปที่ 2 3 และ 4 ตามลําดับ 

 
 

รูปที่ 1  คาการยอมใหแสงผาน (Transmittance) ที่ความ
ยาวคลื่น 660 nm ของนํ้ากลวยหอมสกัดชนิดใส 

 
 

รูปที่ 2 คา L* ของนํ้ากลวยหอมสกัดชนิดใส 

 
 
รูปที่ 3 คา a* ของนํ้ากลวยหอมสกัดชนิดใส 

 
 
รูปที่ 4 คา b* ของนํ้ากลวยหอมสกัดชนิดใส 

ผลของการทดสอบผลิตภัณฑเครื่องด่ืมนํ้ากลวย
หอมทองชนิดใสตอการยอมรับของผูบริโภค  ทดสอบการ
ยอมรับของผูทดสอบท่ีเปนบุคลากร นักศึกษา ในหนวยงาน 
จํานวน 30 คน ในดานความใส สี กลิ่นกลวยหอม รสชาติ 
และความชอบรวม โดยใชแบบทดสอบ Hedonic-9-scale 
แสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดาน ดานความใส สี กลิ่นกลวยหอม รสชาติ และความชอบรวม ของผลิตภัณฑนํ้ากลวย
หอมชนิดใส  

Treatment Pectinase 
(%) 

Incubation 
Time (hr.) 

Intensity score (Scale 0-9) 

Clarity Color ns Odor ns Flavor ns Overall 
1 0.1 1 7.40±0.85b 7.10±0.95 7.00±1.17 7.13±1.07 7.20±1.12b 
2 0.1 2 7.40±0.85b 7.11±0.80 7.30±0.83 7.10±1.06 7.10±0.84b 
3 0.1 3 7.40±0.83b 7.16±0.83 6.90±1.02  7.05±0.83 6.86±0.73bc 
4 0.3 1 7.31±1.02b 7.10±0.77 6.83±1.20 7.15±1.00 7.25±1.02b 
5 0.3 2 7.88±0.92a 7.16±1.10 7.45±1.21 7.50±1.00 7.81±0.98a 
6 0.3 3 6.75±2.13c 6.80±2.18 6.50±2.09 6.50±2.08 6.66±2.07b 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยในแนวต้ังที่มีอักษรเหมือนกัน หรือ ns แสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  

การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้ากลวยหอมชนิดใสโดยใช

เอนไซมเพคติเนสเขมขนรอยละ 0.1 และ 0.3 (v/w) และ
ระยะเวลาในการบมท่ี 1 2 และ 3 ชั่วโมง นํามาวิเคราะห
คุณภาพผลิตภัณฑทางกายภาพและทางเคมี  

- นํ้ากลวยหอมชนิดใสท่ีใช เอนไซมรอยละ 0.3  

(v/w) ระยะเวลาในการบม 2 ชั่วโมง มีปริมาณผลผลิตของ

นํ้ากลวยสกัดไดในปริมาณมากที่สุดเทากับ 84% มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเปนผลจาก

เอนไซมเพคติเนสเปนเอนไซมที่เรงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลง

สารประกอบเพคตินท่ีผนังเซลลพืช มีผลทําใหสารประกอบ

เพคตินมีขนาดโมเลกุลสั้นลง สงผลใหเน้ือสัมผัสท่ีแนนมี

ความออนตัว จึงชวยเพ่ิมปริมาณนํ้าผลไมที่สกัดไดมากข้ึน 

(สมฤดี, 2555)  

- นํ้ากลวยหอมสกัดชนิดใสมีสีเหลืองใส โดยมีคาการ

สองผานของแสงสูงสุดเทากับ 86.25 % และคาสี (L* a* 

b*) โดยใชเครื่องวัดสี Hunter Lab เทากับ 27.3 3.29 และ 

3.01 ตามลําดับ ในทรีตเมนตที่ 5 คือการใชเอนไซมที่ความ

เขมขนรอยละ 0.3  (v/w) ระยะเวลาในการบม 2 ชั่วโมง 

โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

เน่ืองจากเอนไซมเพคติเนสยอยสลายสายเพคตินใหเปดออก

เพ่ือใหโมเลกุลคอลลอยด และเพคตินมารวมกันเกิดเปน

โมเลกุลใหญข้ึนจะไดมีโอกาสตกตะกอนไดงายข้ึน (ปราณี, 

2558) จึงทําใหมีความใสมากกวาทรีตเมนตอื่น แตการใช

เอนไซมที่ความเขมขนรอยละ 0.1  (v/w) ระยะเวลาในการ

บม 1 2  และ 3 ชั่วโมง แตในทรีตเมนตที่ใชเอนไซมรอยละ 

0.3 ระยะเวลาในการบมมากกวา 2 ชั่วโมง ทําใหตะกอน

กระจายตัวแขวนลอยจึงทําใหมีความขุนมากวา (ปราณี , 

2535) 

-     การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

ผลิตภัณฑนํ้ากลวยหอมสกัดชนิดใส ในดานความใส สี กลิ่น

กลวยหอม รสชาติ และความชอบรวม พบวา ผูบริโภคให

คะแนนการยอมรับในผลิตภัณฑนํ้ากลวยหอมชนิดใสท่ีสกัด

ดวยเอนไซมเพคติเนสความเขมขน 0.3ระยะเวลาในการบม 

2 ชั่ วโมง มากท่ีสุดในดานความใสเทากับ  7.88 และ

ความชอบรวม 7.81 โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p<0.05)  เน่ืองจากปริมาณเอนไซมเพคติเนส    

ในระดับมาก สงผลใหสิ่งทดลองมีคาความสวางสูงข้ึน โดย 

จะพบวาเอนไซมเพคติเนสมีคุณสมบัติในการชวยให  นํ้า

กลวยหอมมีความใสข้ึน นอกจากน้ียังชวยลดความหนืดของ

นํ้าผลไม ทําใหนํ้าผลไมที่ไดมีสี กลิ่น และรสชาติ เหมาะ

สําหรับผลไมที่ตองการเฉพาะกลิ่น และรส และตองการให

นํ้าผลไมใสไมมีความขุนของเน้ือผลไม (มยุราและคณะ , 

2561)  

7.  สรุป  

การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้ากลวยหอมทองสกัดชนิดใส 
สามารถใชเอนไซมเพคติเนสที่เขมขนรอยละ 0.3 ของเน้ือ
กลวยหอมทองบด (ปริมาตร/นํ้าหนัก) ระยะเวลาในการบม
นาน 2 ชั่วโมง ไดปริมาณผลผลิตของนํ้ากลวยหอมสกัดมาก
ที่สุด ผลิตภัณฑที่พัฒนาไดเปนนํ้าผลไมพรอมด่ืมชนิดใส     
มีสีเหลือง มีกลิ่นรสเฉพาะตัวของกลวยหอมทอง มีความ
หวานจากนํ้าตาลในกลวยหอมทอง  และไดรับคะแนน
ความชอบทุกคุณลักษณะอยูในระดับชอบมาก 
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การพัฒนาหนอไมรวกฝอยทอดกรอบ 

Development of Deep Fried Bamboo Shoots (Thyrsostachys siamensis) 
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บทคัดยอ  
            งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหากระบวนการปรับสภาพหนอไมรวกฝอยกอนการทอด โดยทําการทดลอง 3 กระบวนการ 
ดังน้ี การแชแข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง การอบแหงแบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 3 ช่ัวโมง และการอบแหงแบบสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง รวมกับการแชแข็งดวยอุณหภูมิ    
-18 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันไดทดลองทอดหนอไมรวกฝอยเบื้องตนโดยใชอุณหภูมิในการทอด 180 องศา
เซลเซียส นาน 5 วินาที แลวนําหนอไมรวกฝอยทอดที่ผานกระบวนการแปรสภาพท้ัง 3 กระบวนการ รวมทั้งหนอไมรวกตมที่ไมได
ผานกระบวนการแปรสภาพ (ตัวอยางควบคุม) กอนการทอด ไปวัดลักษณะเน้ือสัมผัสในดานความกรอบ พบวาหนอไมรวกฝอยตมท่ี
ไมผานกระบวนการแปรสภาพและหนอไมรวกฝอยท่ีผานกระบวนการแปรสภาพดวยวิธีการแชแข็ง ไมปรากฏคาของลักษณะเน้ือ
สัมผัสในดานความกรอบ สวนหนอไมรวกฝอยที่ผานกระบวนการแปรสภาพดวยวิธีการอบแหงแบบสุญญากาศ และหนอไมรวกฝอย
ที่ผานกระบวนการแปรสภาพดวยวิธีการอบแหงแบบสุญญากาศแลวแชแข็ง เมื่อทดสอบวัดลักษณะเน้ือสัมผัสแลวพบวาเกิดกราฟที่
มีลักษณะเปนฟนปลาซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติการแตกหักที่บงบอกความกรอบของผลิตภัณฑ ซึ่งคาที่วัดไดมีคาเทากับ 4.5 และ 4.4 
นิวตัน ตามลําดับ จากผลดังกลาวพบวาหนอไมรวกฝอยทอดกรอบที่ผานกระบวนการปรับสภาพดวยวิธีการอบแหงแบบสุญญากาศ 
มีคาลักษณะเน้ือสัมผัสในดานความกรอบมากท่ีสุด จึงสามารถสรุปไดวา การปรับสภาพหนอไมรวกฝอยกอนการทอดดวยวิธีการ
อบแหงแบบสุญญากาศ ทําใหเน้ือสัมผัสของหนอไมรวกฝอยทอดมีความกรอบที่เหมาะสมที่สุด 

คําสําคัญ: หนอไม; กระบวนการแปรสภาพ; การแชแข็ง; การอบแหงแบบสุญญากาศ; ความกรอบ   
 

Abstract  
The objective of this research is to investigate the pretreatment process for deep fried bamboo shoot 

prior to fry.  Three pretreatment processes were freezing process at - 18°C for 24 hours, vacuum drying at 60°C 

for 3 hours and vacuum drying at 60°C for 3 hours combining with freezing at -18°C for 24 hours. After that, the 

bamboo from all treatments including with the boiled bamboo shoot without any pretreatment (control) were 

fried at 180°C for 5 second and the texture of crispiness was measured.  The results showed that the crispiness 

of all fried bamboo shoot from three treatment conditions and one control condition were determined using 
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texture analyzer.  It was found from the texture profile that it cannot detect the crispiness of fried bamboo 

shoot from control and freezing treatment. However, the crispiness of fried bamboo shoot from vacuum drying 

and vacuum drying combining with freezing treatment were detected as 4.5 and 4.4 newton. From the result it 

can be concluded that the pretreatment affected to the crispiness of the deep fried bamboo shoot.  This 

resulted to the quality of the final product. The fried bamboo from vacuum drying treatment process provided 

the maximum crispiness of the final product therefore vacuum drying process is the most appropriate 

pretreatment process for deep fried bamboo shoot.  
Keywords: Bamboo; Pretreatment; Freezing; Vacuum Drying; Crispiness. 
 

1. บทนํา 
หนอไมรวก มีช่ือวิทยาศาสตรคือ Thyrosostachys 

Oliveri Gamble ช่ือสามัญ Edible-seeded Bamboo   ตน
สูง 10-17 เมตร เสนผาศูนยกลางลําตน 4.5-7 ซม. ปลอง
ยาว 30-60 ซม. ใบรูปใบหอกและมีขนาดเล็ก หนอออนกิน
เปนอาหารได หนอไมรวกมีคุณคาทางโภชนาการ คือ
ประกอบไปดวย คารโบไฮเดรต เสนใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
เหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 มีศัพคุณทางยา ดานการขับ
ปสสาวะ แกรอนในกระหายนํ้า เปนตน หนอไมมีผลผลิต
ออกมามากในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของทุกป 
หมูบานใหมดอนชัย ต.แมทา อ.แมออน จ.เชียงใหม เปน
ชุมชนที่มีการเพาะปลูกหนอไมรวก และในชวงฤดูฝนของ
หมูบานใหมดอนชัย  ต .แมทา อ .แมออน จ .เชียงใหม            
มีผลผลิตออกมามากในชุมชน ซึ่งมีปริมาณมากและลนตลาด
ในชวงน้ี จึงมีการจําหนายหนอไมในรูปแบบสด และแปรรูป 
ซึ่งผลิตภัณฑแปรรูปจากหนอไมที่ ได รับความนิยมของ
ชาวบาน ไดแก หนอไมแหง หนอไมตมบรรจุปบ เปนตน     
ซึ่งสงผลใหราคาหนอไมรวกมีราคาที่ตกตํ่า และลนตลาด 
จากขอมูลที่ไดสํารวจเบ้ืองตนจากการลงพ้ืนท่ีในชุมชน จึงมี
แนวคิดในการนําหนอไมรวกมาพัฒนาเปนหนอไมรวกฝอย
ทอดกรอบ เพ่ือนําไปเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑหนอไมรวกใหแก
หมูบาน ใหมดอนชัย เปนการขยายชองทางการตลาดและ
เปนการกระจายสินคาของหมูบานใหมดอนชัย ใหเปนที่รูจัก
ของตลาดสิ นคาอาหารแปรรูป  แต จากการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัยและการสืบหาขอมูลที่ผานมายังไมพบวา

วามีกระบวนการหรือสภาวะการแปรรูปที่เหมาะสมสําหรับ
หนอไมรวกฝอยทอดกรอบแตอยางใด เน่ืองจากคุณสมบัติ
ทางกายภาพของหนอไมมีลักษณะที่หยาบและแข็งและมีเย่ือ
ใยสูงจึงทําใหกระบวนการแปรรูปเปนหนอไมฝอยมีขอจํากัด  
จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะศึกษาหากระบวนการแปรรูปท่ี
เหมาะสมโดยกระบวนการปรับสภาพเบื้องตนของหนอไม
รวกกอนการนําไปแปรรูป ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค
เพ่ือหากระบวนการปรับสภาพที่เหมาะสมเบ้ืองตนกอนการ
ทอดหนอไมรวกฝอยทอดกรอบ  

2.วัตถุประสงค  
เพ่ือหากระบวนการปรับสภาพกอนการทอดที่

เหมาะสมที่สุดสําหรับการแปรรูปหนอไมรวกฝอยทอดกรอบ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
การอบแหง หมายถึงการใชความรอนใตสภาวะ

ควบคุมเพ่ือกําจัดความช้ืนออกจากอาหาร มีวัตถุประสงค
สองประการคือ ประการแรกตองการลดปริมาณนํ้าใน
อาหารและประการที่สองตองการลดนํ้าหนักอาหาร ทั้งน้ี
เน่ืองจากนํ้าเปนปจจัยโดยตรงตอการเนาเสียของอาหาร อัน
เน่ืองจากจุลินทรียการทําใหจุลินทรียเจริญไมไดหรือเจริญ
ยากข้ึน โดยอาศัยหลักการอบแหงจึงสรุปไดวาเมื่ออาหารมี
ปริมาณนํ้าอยูมากจุลินทรียทั้งหลาย เชน บัตเตรี ยีสตและรา 
จะเจริญไดดี ซึ่งทําใหอาหารเนาเสียไดงาย เมื่อใหความรอน
แกอาหารจนทําใหนํ้าในอาหารระเหยออกไปจนมีปริมาณนํ้า
เหลืออยูนอยลงในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งทั่วๆไปอาหารแหง
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จะควบคุมใหมีความช้ืนเหลืออยูปริมาณรอยละ 10 ซึ่งจะทํา
ใหจุลินทรียไมสามารถเจริญเติบโตไดและทําใหการเก็บ
รักษาอาหารแหงเก็บไวไดนานข้ึน (สมบัติ, 2529) 

การทอดเปนหนวยปฏิบัติการหน่ึงท่ีใชเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของอาหาร อาศัยนํ้ามันเปนตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนความร อน  โดยมี วัต ถุประสงคหลั ก เ พ่ือ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพการบริโภคของอาหาร วัตถุประสงค
รอง คือการถนอมรักษาอาหารโดยการทําลายเช้ือจุลินทรีย
เอนไซมและลดคาแอกติวิตีของนํ้าที่ผิวของอาหารหรือตลอด
ช้ินอาหาร เมื่อวางอาหารลงในนํ้ามันรอนอุณหภูมิที่ผิวหนา
ของอาหารจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและนํ้าเกิดการระเหย
กลายเปนไอ ผิวหนาจึงเร่ิมแหงอุณหภูมิที่ผิวอาหารจะ
เพ่ิมข้ึนจนเทากับอุณหภูมิของนํ้ามันรอนและอุณหภูมิภายใน
จะเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ ถึง 100 องศาเซลเซียส เปลือกนอกของ
อาหารมีลักษณะเปนรูพรุน นํ้าและไอนํ้าจะเคลื่อนที่ออก
จากรูพรุนและถูกแทนที่ดวยนํ้ามันในระหวางการทอด 
ความช้ืนจะเคลื่อนที่ผานผิวอาหารและฟลมบางๆ ของนํ้ามัน 
(วิไล, 2543) 

เน้ือสัมผัสแสดงใหเห็นถึงบทบาทที่สําคัญในการ
วิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑผูบริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ
บนพ้ืนฐานของความรูสึกอยางมีเหตุผลมีผลเบ้ืองตนตอ
ลักษณะที่ยอมรับและบนพ้ืนฐานของความคิดเห็นท่ัวไปตอ
ความสอดคลองของการใชงานการเลือกจะต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑที่กําหนด 
มนุษยมักจะใชความรับรูตอลักษณะผลิตภัณฑหลายๆอยาง
เพ่ือตัดสินใจในการยอมรับผลิตภัณฑ โดยรวมทั่วไปการรับรู
ของมนุษยมักพิจารณาในลักษณะดังน้ีตามลําดับลักษณะท่ี
ปรากฏ กลิ่น ลักษณะเน้ือสัมผัส และความคงตัว รสชาติและ
ลักษณะตางๆ ดังกลาวมักจะมีความสัมพันธกันในลักษณะ
เปนวงจรอยางมีเหตุมีผลลักษณะตางๆ ทางประสาทสัมผัส
เหลาน้ีจะประกอบกันและแสดงถึงคุณภาพภาพของ
ผลิตภัณฑที่ไดรับจากผูบริโภค อยางไรก็ตามการยอมรับ
ผลิตภัณฑในข้ันสุดทายอาจจะเกิดจากผลของปจจัยของ
ลักษณะที่ปรากฏ เชนตําหนิขนาดรูปรางเปนตน (ไพโรจน , 

2545) ในการวิเคราะหเน้ือสัมผัสของอาหารทอดสวนใหญ
มักจะวิเคราะหการที่คาความแข็ง ซึ่งหมายถึงแรงที่ทําใหเกิด
การผิดรูปหรือคาความเปราะ ซึ่งหมายถึงแรงที่ทําใหวัสดุ
แตก การวิเคราะหเน้ือสัมผัสโดยวิธีการ Compression 

Test จะนิยมใชวัดคาความแข็งของอาหารโดยวิธีการเจาะ
ทะลุ โดยจะทําการเจาะลงในตัวอยางและวัดแรงตานที่เกิด
คาความแข็งจะเปนคาแรงสูงสุดของการกดคร้ังแรก เมื่อ
อาหารเร่ิมแตกคาน้ีจะลดลงสวนคาความเปราะจะเปนจุด
แรกของแรงที่ลดลงในการกดคร้ังแรก (ศรายุทธ, 2551) 

กุลวดี และคณะ (2536) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพลของกรรมวิธีการผลิตที่มีผลตอคุณลักษณะของ
หนอไมแหงและการยอมรับของผูบริโภค พบวาการลวกใน
นํ้าเดือด 10 นาทีแลวแชในสารละลายโซเดียมเมตาไบ
ซัลไฟต ความเขมขนรอยละ 1 นาน 20 นาที กอนการทํา
แหง จะทําใหคุณลักษณะและการยอมรับของผูบริโภคของ
หนอไมแหงดีที่สุด ความรอนที่เกิดจากการลวกจะทําให
หนอไมมีอัตราการทําใหแหงและการดูดซึมนํ้าชากวาหนอไม
ที่ไมไดผานการลวก 

      จรรยา และคณะ (2550) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผล
ของเวลาในตมและอุณหภูมิในการทอดตอคุณภาพของเห็ด
ฟางสวรรค  พบวาเวลาในการตมและอุณหภูมิในการทอดท่ี
เพ่ิมข้ึนมีผลให คาความสวาง คาความเปนสีเหลือง คา aw 
และปริมาณไขมันของเห็ดฟางสวรรคลดลง สวนคาความ
เปนสีแดงและความกรอบเพ่ิมข้ึนโดยผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความชอบโดยรวมสูงสุดคือ เห็ดฟางสวรรคที่ผานการตม 15 

นาทีและทอดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส และพบวามี
ปริมาณไขมันตํ่าท่ีสุด 
      ภัทรวดี และคณะ (2554) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลของสภาวะในการทอดและการทําใหแหงกอนการทอดตอ
ปริมาณการดูดซับนํ้ามันและคุณภาพของเผือกแทงข้ึนรูป
ทอดแบบนํ้ามันทวม พบวาสภาวะที่ใชในการทอดและการ
ทําแหงกอนการทอดมีผลตอปริมาณการดูดซับนํ้ามันของ
ผลิตภัณฑ เผือกแทง ข้ึนรูปทอดแบบนํ้ามันท วม  โดย
ผลิตภัณฑที่ใชอุณหภูมิในการทอดสูงใชเวลาในการทอดเร็ว
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กวาการใชอุณหภูมิตํ่ามีการดูดซับนํ้ามันในปริมาณนอยกวา
ผลิตภัณฑที่ใชอุณหภูมิในการทอดตํ่า โดยสภาวะท่ีเหมาะสม
ในการทอดคือการทอดที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเปน
เวลา 60 วินาที ผลิตภัณฑที่ไดมีการดูดซับนํ้ามันในปริมาณ
รอยละ 17.53 ผลิตภัณฑ เผือกแทงข้ึนรูปท่ีผานการทําแหง
กอนการทอดสามารถลดการดูดซับนํ้ามันในระหวางการ
ทอดไดโดยผลิตภัณฑที่ผานการอบแหงจนมีความช้ืนเร่ิมตน
รอยละ 25 20 15 และ 10 มีปริมาณการดูดซับนํ้ามันรอย
ละ 15.36 13.15 11.84 และ 7.41 ตามลําดับ  
  พัชรี และคณะ (2549) ศึกษากระบวนการทอดที่
เหมาะสมสําหรับทุเรียนเฟรนฟราย โดยวิเคราะหผลของ
ความช้ืน ที่มีตอการดูดซับนํ้ามัน และคาความกรอบของ
ทุเรียนเฟรนฟรายหลังทอด พบวาการดูดซับนํ้ามันแปรผัน
ตรงกับปริมาณความช้ืนในทุเรียนเฟรนฟราย กลาวคือ
ทุเรียนเฟรนฟรายที่มีความช้ืนสูงทําใหคาการดูดซับนํ้ามันสูง
ตามไปดวย โดยทุเรียนเฟรนฟรายท่ีมีความช้ืน 32.55 38.93 
และ 46.14% มีคาการดูดซับนํ้ามัน 12.29 14.40 และ 
24.68% ตามลําดับ และการดูดซับนํ้ามันลดลงเมื่อเพ่ิม
อุณหภูมิในการทอดใหสูงข้ึนและคาการยอมรับในดานสีและ
ความกรอบของทุเรียนเฟรนฟรายท่ีดีเมื่อใชอุณหภูมิทอด 
180 องศาเซลเซียส  

4.วิธีการวิจัย  
วิธีการดําเนินงานแบงเปน 4 ข้ันตอน ไดแก การ

เตรียมหนอไมรวก การหากระบวนการปรับสภาพกอนการ
ทอด  การทอดหนอไมรวกฝอยที่อุณหภูมิ  180 องศา
เซลเซียส และการวัดเน้ือสัมผัสหนอไมรวกฝอยทอดกรอบ  

4.1 การเตรียมหนอไมรวกโดยการตมหนอไมรวกที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที พักใหเย็น 
นําไปลดขนาดหนอไมรวก 0.3 x 7 x 0.3 เซนติเมตร จากน้ัน 
ช่ังนํ้าหนักหนอไมรวกฝอย 800 กรัม ดวยเคร่ืองช่ังนํ้าหนัก 

1 ตําแหนง ย่ีหอ Sartorius รุน BSA2201-CW  

4.2 การหากระบวนการปรับสภาพกอนการทอด
หนอไมรวกฝอยทอดกรอบ โดยวางแผนการทดลองแบบ        

สุมสมบูรณ  (Completely Randomized Design:  CRD) 
แบงเปน 3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการท่ี 1 แชแข็ง     
ที่อุณหภูมิ  -18 องศา เซลเ ซียส  เปนเวลา  24 ช่ัว โมง 
กระบวนการที่ 2 อบแหงแบบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง กระบวนการที่ 3 อบแหง
แบบสุญญากาศโดยใช เค ร่ืองอบแหงแบบสุญญากาศ          
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากน้ัน
นําไปแชแข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 

ช่ัวโมง (ภัทรวดี และคณะ, 2554 ;ธัญญาภรณ และคณะ , 

2559) จํานวน 3 ซ้ํา แลวนําไปวิเคราะหลักษณะปรากฎ  
 4.3 การทอดหนอไมรวกฝอย ทําโดยนําหนอไมรวก
ฝอยไปทอดในนํ้ามันถ่ัวเหลืองท่ีอุณหภูม ิ180 องศาเซลเซียส 
(ธัญญาภรณ และคณะ, 2559)  โดยใชหมอทอดไฟฟาย่ีหอ 
peacock รุน CP-1800 ใชปริมาณนํ้ามัน 2.5 ลิตร จากน้ัน
ซับนํ้ามันหนอไมรวกฝอยทอดกรอบดวยกระดาษซับมัน 
จํานวน 3 ซ้ํา 
 4.4 วัดคาความกรอบของหนอไมรวกฝอยทอดกรอบ 
โดยใชเคร่ืองวัดลักษณะเน้ือสัมผัส Texture Analyzer CT3 

โดยใชวิธีการกดแบบ Compression จํานวน 1 คร้ัง โดยใช
หัวกดชนิดลูกตุม มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 13 มิลลิเมตร 
และความเร็วในการกด 0.50 มิลลิเมตรตอนาที มีภาชนะ
รองรับตัวอยางขนาด 1.5 น้ิว โดยวางตัวอยางใหมีความหนา 
14 มิลลิเมตร วางทับซอนในภาชนะรองรับจํานวน 3 ช้ัน 
พิจารณาคุณภาพเน้ือสัมผัสของหนอไมรวกฝอยทอดกรอบ 
และทําการวัดคาเฉลี่ยรวมของหนอไมรวกฝอยตัวอยางละ 3 
ซ้ํา อานคาท่ีไดจากเคร่ืองและทําการบันทึกผล 

5. ผลการวิจัย  
         5.1 การศึกษากระบวนการแปรสภาพหนอไมรวก
ฝอยกอนการทอด  
         ลักษณะทางกายภาพของหนอไมรวกฝอยทอดกรอบ
หลังกระบวนการปรับสภาพท้ัง 3 กระบวนการ ไดแก การ
แชแข็ง การอบแหงแบบสุญญากาศ และการอบแหงแบบ
สุญญากาศรวมกับการแชแข็ง มีลักษณะดังแสดงในรูปท่ี 1 
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กลาวคือลักษณะทางกายภาพของหนอไมรวกฝอยที่ผาน
กระบวนการแชแข็ง เน้ือของหนอไมทอดกรอบท่ีไดมีนํ้าใน
ผลิตภัณฑคอนขางมาก เน่ืองจากการแชแข็งเปนกระบวนที่
เกิดจากภายนอกเขาสูภายในของผลิตภัณฑ  นํ้าที่ อ ยู
ภายนอกเซลลจะแข็งตัวเ ร็วกวานํ้าท่ีอยูภายในเซลล  
เน่ืองจากนํ้าภายนอกเซลลมีความเขมขนของตัวถูกละลาย
ตํ่ากวา ทําใหเกิดเกล็ดนํ้าแข็ง ลักษณะสีและขนาดจึงไม
เปลี่ยนแปลงจากผลิตภัณฑต้ังตน ลักษณะทางกายภาพของ
หนอไมรวกฝอยที่ผานกระบวนการอบแหงแบบสุญญากาศ 
และหนอไมรวกฝอยท่ีผานกระบวนการอบแหงแบบ
สุญญากาศแลวแชแข็ง หนอไมรวกฝอยมีการหดตัวและแหง 
ลักษณะสีมีความคลายคลึงกัน และบางเสนมีลักษณะโคงงอ 
เน่ืองจากการอบแหงเปนกระบวนการกําจัดความช้ืนหรือนํ้า
ที่มีอยูในวัสดุใหลดลงโดยการระเหยทําใหเกิดชองวางภายใน
เซลล และเกิดการหดตัวของเย่ือหุมเซลล อันเน่ืองมาจากถูก
ดึงนํ้าออก (สมชาติ, 2540) 

5.2 การศึกษาการทอดหนอไมรวกฝอยเบ้ืองตน 

5.2.1 ลักษณะปรากฎของหนอไมรวกฝอยหลัง
ทอด 

หนอไมที่ผานกระบวนการปรับสภาพทั้ง 3 สภาวะ
แลวรวมท้ังหนอไมรวกตมท่ีไมผานกระบวนการใดๆ ถูก
นํามาทอดแบบนํ้ามันทวมที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 
นาน 5 วินาที จากน้ันนําไปตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ
ของหนอไมฯ ไดแก สี (สังเกตดัวยตาเปลา) และความกรอบ 
(ดวยเคร่ืองวิเคราะหเน้ือสัมผัส) ไดผลดังตอไปน้ี หนอไมที่ไม
ผานการปรับสภาพ เมื่อนําไปทอดแลวสีที่ไดมีลักษณะไม
สม่ําเสมอกัน และไมกรอบ มีปริมาณนํ้ามันที่อยูในหนอไม
รวกฝอยที่มาก ( รูปที่  2 (ก ))   สวนหนอไมรวกที่ผ าน
กระบวนการแชแข็งมีปริมาณนํ้ามันท่ีอยูในหนอไมรวกฝอย
มากทําใหหนอไมรวกฝอยไมกรอบ มีลักษณะสีที่ไมสมํ่าเสมอ
กัน และมีสีคล้ํา (รูปที่ 2 (ข)) ปริมาณนํ้ามันท่ีอยูในหนอไม
รวกฝอยท่ีมากสงผลทําใหหนอไมรวกฝอยไมกรอบ สําหรับ
หนอไมรวกฝอยที่ผานกระบวนการอบแหงแบบสุญญากาศ
หลังการทอด มีลักษณะทางกายที่แหง กรอบ และมีสี

สม่ําเสมอกัน ( รูปท่ี 2 (ค)) และ หนอไมรวกฝอยที่ผาน
กระบวนการอบแหงแบบสุญญากาศแลวแชแข็งเมื่อทอด
แลวมีลักษณะทางกายภาพหนอไมรวกฝอยที่กรอบ และมีสี
ที่สมํ่าเสมอกัน (รูปที่ 2 (ง)) ซึ่งการอบแหงเปนการกําจัด
ความช้ืนหรือนํ้าออกจากวัสดุ กระทั่งวัสดุน้ันไมมีความช้ืน
หรือเขาใกลมวลแหง สงผลใหหลังจากการทอด และระหวาง
การเย็นตัวไมมีไอนํ้าภายอาหารท่ีทําใหเกิดการควบแนนและ
ทําใหเกิดสุญญากาศข้ึน นํ้ามันบริเวณผิวหนาจึงไมถูกดูดซับ
เขาไปในอาหาร ผลิตภัณฑจึงมีลักษณะปรากฎที่ดูกรอบ 
(สมชาติ, 2540) 

5.2.2 ผลการวัดคาเน้ือสัมผัส  
ผลการวัดลักษณะเน้ือสัมผัสในดานความกรอบ

ของหนอไมรวกฝอยทอดกรอบทุกสภาวะการแปรสภาพ
แสดงดังรูปที่ 3 จากการทดลองพบวาการวัดเน้ือสัมผัสของ
หนอไมรวกฝอยที่ผานกระบวนการอบแหงแบบสุญญกา
ศและกระบวนการอบแหงแบบสุญญากาศแลวแชแข็ง กราฟ
ที่เกิดข้ึนมีลักษณะเปนฟนปลาและยอดแหลมหรือจุพีคอยาง
นอย 1 จุด ซึ่งลักษณะดังกลาวบงบอกถึงการแตกหักของ
ตัวอยาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาหนอไมที่ผานกระบวนการแปร
สภาพทั้ง 2 กระบวนการน้ี มีความกรอบเกิดข้ึนในเน้ือสัมผัส 
เมื่อเทียบกับหนอไมที่ไมไดถูกแปรสภาพและหนอไมที่ผาน
การแปรสภาพดวยวิธีการแชแข็ง ดังน้ันจึงสามารถกลาวได
วากระบวนการอบแหงแบบสุญญากาศ  และกระบวนการ
อบแหงแบบสุญญากาศแลวแชแข็ง เปนกระบวนการที่
ส าม ารถผลิ ตหน อ ไม ร วกฝอยทอดกรอบได  แต ใ น
กระบวนการอบแหงแบบสุญญากาศแลวแชแข็ง เปน
กระบวนการที่ใชระยะเวลาในการผลิตที่นานกวา เน่ืองดวย
ตองนําไปแชแข็งเปนระยะเวลา 1 วัน กอนนํามาทอด จึงมี
ตนทุนการผลิตที่เพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม ดังน้ัน การเลือกใช
กระบวนการอบแหงแบบสุญญากาศมาเปนกระบวนการ
ผลิตหนอไมรวกฝอยทอดกรอบ จึงเปนกระบวนการที่ลด
ข้ันตอนการผลิต และมีตนทุนการผลิตที่ตํ่า 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  
การแปรสภาพหนอไมรวกฝอยกอนการทอดดวย

วิธีการแชแข็งไมสงผลตอลักษณะปรากฎสุดทายที่ดีของ
ผลิตภัณฑ เน่ืองจากกระบวนการแชแข็งคือกระบวนการ
เปลี่ยนสถานะของของเหลวท่ีอยูในเซลลอาหารเปนนํ้าแข็ง
แตปริมาณนํ้าไมไดลดลงแตอยางใด ทําใหนํ้าภายในเซลล
ของหนอไมยังคงอยูเชนเดิม ทําใหระหวางการทอดความช้ืน
ที่อยูภายในจะถูกเปลี่ยนใหกลายเปนไอนํ้า และแยกออกไป
ตามชองวางในโครงสรางของอาหาร ซึ่งไอนํ้ามีผลตอการดูด
ซับนํ้ามันในอาหารทอด โดยไอนํ้าภายในอาหารเกิดการ
ควบแนน ทําให เกิดสุญญากาศข้ึน ทําใหนํ้ามันบริเวณ
ผิวหนาถูกดูดซับเขาไปในอาหารอยางรวดเ ร็ว  และใน
กระบวนการทอดผิวของผลิตภัณฑจะแหงและแข็งตัวกอน 
ทําใหไมสามารถนําความช้ืนท่ีอยูภายในออกไปไดหมดจึง
เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหผลิตภัณฑ ไมกรอบ (Rice และ 
Gamble, 1987, Mellema, 2003)  แต สํ า ห รับการแปร
สภาพหนอไมรวกฝอยดวยวิธีอบแหงสุญญากาศและอบแหง
สุญญากาศแลวแชแข็ง มีแนวโนมทําใหคาเน้ือสัมผัสที่แสดง
ถึงความกรอบของผลิตภัณฑสุดทายของหนอไมรวกฝอย
ทอดมีคาเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากกระบวนการอบแหงดวยวิธี
สุญญากาศเปนกระบวนการดึงนํ้าออกจากเซลลดวยวิธีการ
ระเหยนํ้าออกไปจึงทําใหปริมาณนํ้าที่มีในหนอไมลดตํ่าลง 
การกําจัดนํ้าออกจากหนอไมรวกฝอยกอนการทอด มีผลตอ
คาความกรอบ สอดคลองกับการศึกษาของ พัชรี และคณะ 
(2549) กลาววา ความช้ืนของผลิตภัณฑทุเรียนทอดชนิดเฟ
รนฟรายมีผลตอคาความกรอบเมื่อ ลดความช้ืนของ
ผลิตภัณฑทุกเรียนทอดชนิดเฟรนฟรายทําใหคาความกรอบ
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผลิตภัณฑที่มีความช้ืนสูงจะดูดซับนํ้ามันได
มากกวาผลิตภัณฑที่มีความช้ืนตํ่าจึงทําใหความกรอบของ
ผลิตภัณฑความช้ืนสูงหลังการทอดมีคาตํ่ากวาผลิตภัณฑที่มี
ความช้ืนตํ่า  
 
 

7.  สรุป  
การแปรสภาพหนอไมฝอยเบื้องตนกอนนํามาทอด

กรอบมีผลตอคุณลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑสุดทายของ
หนอไมรวกฝอย โดยกระบวนการแปรสภาพที่เหมาะสมคือ
กระบวนการแปรรสภาเ บ้ืองตนดวยวิ ธีอบแหงแบบ
สุญญากาศดวยอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 
ช่ัวโมง ซึ่งเปนกระบวนการที่ตนทุนตํ่าและประหยัดเวลา 
เ พ่ือใหหนอไมมีความช้ืนลดลงสงผลตอความกรอบที่
เหมาะสมของผลิตภัณฑ  

รูปภาพ ตาราง และสมการ 

   

(ก) (ข)    (ค) 
รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของหนอไมรวกฝอยท่ีผาน
กระบวนการปรับสภาพท้ัง 3 กระบวนการ 

(ก) หนอไมรวกผานกระบวนการแชแข็ง 
(ข) หนอไมรวกผานกระบวนการอบแหงแบบสุญญากาศ 

(ค) หนอไมรวกผานกระบวนการอบแหงแบบสุญญากาศ
แลวแชแข็ง 

 

  
(ก) (ข) 

  

(ค) (ง) 
รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพหลังการทอดของหนอไมรวก
ฝอยที่ผานการปรับสภาพกอนการทอดทั้ง 3 กระบวนการ 

21



 

(ก) หนอไมรวกฝอยตมไมผานกระบวนการปรับสภาพ 

(ข) หนอไมรวกฝอยที่ผานกระบวนการแชแข็งหลังการ
ทอด 

(ค) หนอไมรวกฝอยที่ผานกระบวนการอบแหงแบบ
สุญญากาศหลังการทอด 

(ง) หนอไมรวกฝอยที่ผานกระบวนการอบแหงแบบ
สุญญากาศแลวแชแข็งหลังการทอด 

 

รูปที่ 3 ลักษณะเน้ือสัมผัสหนอไมทอดของกระบวนการ
ตางๆ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 
การศึกษาการใชกระเจี๊ยบเขียวในสูตรอาหารเลี้ยงปลากาดํา โดยแบงการทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา 

ประกอบดวยอาหารที่ผสมกระเจี๊ยบเขียว 4 ระดับ คือ 0, 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของปลากา
ดําเปนเวลา 90 วัน ผลการทดลอง พบวา อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ และอัตรารอดตาย ของปลากาดํา
ที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีสวนผสมของกระเจี๊ยบเขียว 6 เปอรเซ็นต มีคาดีที่สุด แตเมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวา อัตราการเจริญเติบโต 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ และอัตรารอดตาย ของปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารท่ีมีสวนผสมของกระเจี๊ยบทั้ง 4 ระดับ ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

คําสําคัญ: ปลากาดํา การเจริญเติบโต กระเจ๊ียบเขียว สูตรอาหาร 
 

Abstract 
The study of using of Okra ( Abelmoschus esculentus)  in diets on Blak Sharkminnow ( Labeo 

chrysophekadeon)  culture was done. The experiment was divided into 4 treatments and 3 replications. The 
treatments were experimental diets which contained different levels (0 (control), 2, 4 and 6 %) of Okra in 
formula. Fish were cultured in glass tank (30 fish per glass tank) for 90 days. For results, fish fed with 
experimental diets contained Okra at 6 % showed the highest of growth performance, survival rate and greatest 
of Feed conversion ratio.  The growth performance, Feed conversion ratio and survival rate of fish in all 
experiment were not significantly different (P>0.05). 

Key words: Blak Sharkminnow, growth performance, Okra, diet formula 

 

 

24



1. บทนํา 
ปลากาดําเปนปลาพ้ืนเมืองของไทย ตัวโตมีขนาด 

5-8 กก . พบทั้ งในแหลง นํ้า น่ิงและ นํ้าไหลทั่ วประเทศ 
(สมโภชน และกาญจนรี , 2543) ปลากาดําเปนปลาที่มี
พฤติกรรมวายแทะเล็มตามหิน และชอบกัดเกล็ดของปลาอื่น 
กินตะไครนํ้า และซากพืชซากสัตวเปนอาหาร (ชวลิต, 2547) 
เปนปลาที่มีรสชาติดี นิยมบริโภคและเลี้ยงเปนสวยงาม     
ในภาคเหนือ ประชาชนนิยมนามาประกอบอาหารประเภท
ลาบ ราคาขายกิโลกรัมละ 180 – 250 บาท ปจจุบันปลากา
ดํามีการเพาะเลี้ยงเพ่ือจําหนายเปนปลาสวยงามท้ังใน และ
ตางประเทศ จากขอมูลของสถาบันวิจัยสัตวนํ้าสวยงามและ
พรรณไมนํ้า (2549) พบวาปลาชนิดน้ีไดมีการสงออกเปน
ปลาสวยงามในชวงระหวางเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2548 
รวมทั้งสิ้น 82,122 ตัว โดยมีราคา 0.0618 ดอลลารตอตัว 
(ราคาขายตัวละ  2.1179 บาท 1 ดอลลารเทากับ  34.27 
บาท) และเปนอันดับที่ 32 จากปลาจํานวน 140 ชนิดที่มี
การสงออก จึงทําใหจัดเปนปลาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจเพ่ิม
มากข้ึน ซึ่งปลาที่ผลิตไดจะสงออกในลักษณะปลาสวยงาม
เปนสวนใหญ โดยจะเปนปลาที่มีขนาดเล็ก สวนปลาขนาด
ใหญที่มีจําหนายในทองตลาดสวนใหญเปนปลาที่จับจาก
ธรรมชาติ ซึ่งไมเพียงพอตอการบริโภค เน่ืองจากในการเลี้ยง
ปลากาดําใหไดขนาดที่สามารถนํามาบริโภค (0.5 – 1.0 กก.) 
ตองใชระยะเวลาในการเลี้ยงคอนขางนาน (ประมาณ 1.5 – 
2 ป) และปลามีการเจริญเติบโตคอนขางชา จึงทําใหในการ
ผลิตปลาเพ่ือการบริโภคยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรอัน
เน่ืองจากระยะเวลาท่ีใชเลี้ยงนาน จึงทําใหตนทุนในการเล้ียง
เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาในการเลี้ยง 

กระเจี๊ยบเขียวจัดเปนพืชที่มีประโยชนตอสุขภาพ 
เน่ืองจากมีเสนใย วิตามินซี และ โฟเลทสูง นอกจากน้ียังมี
สารตานอนุมูลอิสสระสูง และเปนแหลงของแคลเซียม และ
โพแทสเซียม (Kumar et. al., 2013) โดยในกระเจี๊ยบเขียว
มีสารประกอบพวกโพลีแซคคาไรด ซึ่งมีความสําคัญตอ
ระบบยอยอาหาร  และระบบภูมิคุ มกัน  นอกจาก น้ี              
ในกระเจี๊ยบเขียวมีเบตากลูแคน ซึ่งตานการทํางานของเซลล
มา โครฟาจ  และ  natural killer cells (Mizuno et al., 
1995; Shyang-Chwen and Mei-Huei, 2012) แ ล ะ มี
ความสําคัญตอการควบคุมสารอนุมูลอิสระในรางกาย การ
สรางสารซอมแซมเซลล ทําปฏิกิริยาขจัดสารพิษที่เกิดใน
รางกาย นอกจากน้ีในกระเจี๊ยบเขียวยังมีสารเมือกหรือเสน
ใยท่ีละลายนํ้าไดเมื่อลงสูลําไสจะชวยในการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียที่มีประโยชน (พรี ไบโอติก)  ซึ่ง ในการปลูก
กระเจี๊ยบเขียวในปจจุบันผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียวจะมีทั้งที่
ไดขนาดมาตรฐานที่สามารถสงออกไดในราคาดี และไมได
ขนาดตามความตองการของตลาด ซึ่งในสวนกระเจี๊ยบเขียว
ที่ไมไดขนาดตามความตองการของตลาดสามารถนํามาเพ่ิม
มูลคาไดดวยการนํามาผสมในสูตรอาหารสําหรับเลี้ยงปลากา
ดํา ซึ่งจะทําใหปลากาดํามีการเจริญเติบโตที่ดี นอกจากน้ียัง
สามารถผลิตเปนสูตรอาหารผสมกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือจําหนาย
ไดอีกทางหน่ึง   

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมุงเนนที่จะการศึกษา
ถึงการใชกระเจี๊ยบเขียวในระดับที่เหมาะสม ในสูตรอาหารที่
ทํา ใหปลากาดํา  มีการเจริญเติบโตที่ ดี  ซึ่ งจะชวยลด
ระยะเวลาการเล้ียง รวมถึงชวยลดตนทุนการเลี้ยงปลากาดํา 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาผลของการใชกระเจี๊ยบเขียวในสูตร
อาหารตอการเจริญเติบโตในลูกปลากาดํา 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
ปลากาดํามีชื่อที่เรียกแตกตางออกไปตามภาษาถ่ิน 

เชน "เพ้ีย" ในภาษาเหนือ "อีตู" หรือ "อีก่ํา" ในภาษาอีสาน 
จั ด อ ยู ใ น อั น ดั บ  Cypriniformes ว ง ศ ป ล า ต ะ เ พี ย น 

(Cyprinidae) วงศยอย Cyprininae – Labeonini เปนปลา
นํ้าจืดขนาดกลาง ลําตัวเรียวยาวแบนขาง พ้ืนลําตัวสีมวงดา
หรือนํ้าเงินดํา เกล็ดมีขนาดใหญคลุมตลอดลําตัวยกเวนสวน
หัว หัวเรียวแหลม ปากยืดหดได ไมมีฟน ริมฝปากบนและ
ลางเปนหยัก มีต่ิงเน้ือเปนฝอยสั้นๆ อยูรวมกันเปนกระจุก มี
หนวด 2 คู ครีบหลังมีขนาดใหญและสูงมาก ครีบหู ครีบทอง 
และครีบกน เรียวยาวและมีขนาดไลเลี่ยกัน ครีบหางยาวเปน
แฉกเวาลึก ครีบทุกครีบมีสีดํา พบทั้งในแหลงนํ้าน่ิงและนํ้า
ไหลทั่วประเทศ ยกเวนภาคใต ปลากาดําเปนปลาท่ีมักหากิน
ตามพ้ืนทองนํ้า โดยการแทะเล็มตะไครหรือสาหราย และมี
นิสัยกาวราวชอบระรานปลาตัวอื่นโดยจะใชปากไปดูดแทะ
เน้ือตัวปลาตัวอื่น อาหารของปลากาดํา คือ ตะไครนํ้า พืชนํ้า
ขนาดเล็ก แพลงกตอน ซากพืชซากสัตว และตัวออนแมลง
นํ้าเปนอาหาร ขนาดโตเต็มทีม่ีความยาว 60 เซนติเมตร และ
มีนํ้าหนัก 5 – 8 กิโลกรัม (Rainboth, 1996; สมโภชน และ
กาญจนรี, 2543; ชวลิต, 2547) 
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กระเจี๊ยบเขียวจัดเปนพืชที่มีประโยชนตอสุขภาพ 
เน่ืองจากมีเสนใย วิตามินซี และ โฟเลทสูง โดยองคประกอบ
ทางเคมีของกระเจี๊ยบเขียวประกอบไปดวย  เซลลลูโลส 
67.5% เฮมิเซลลลูโลส 15.4% ลิกนิน 7.1% แพคติน 3.4% 

ไขมัน 3.9% และองคประกอบอ่ืนๆ 2.7% นอกจากน้ียังมี
สารตานอนุมูลอิสสระสูง และเปนแหลงของแคลเซียม และ
โพแทสเซียม (Kumar et. al., 2013) โดยในกระเจี๊ยบเขียว
มีสารประกอบพวกโพลีแซคคาไรด ซึ่งมีความสําคัญตอ
ระบบยอยอาหาร และระบบภูมิคุมกัน นอกจากน้ีใน
กระเจี๊ยบเขียวมีเบตากลูแคน ซึ่งตานการทํางานของเซลลมา
โครฟาจ และ natural killer cells (Mizuno et al., 1995; 

Shyang-Chwen and Mei-Huei, 2012) และมีความสําคัญ
ตอการควบคุมสารอนุมูลอิสระในรางกาย การสรางสาร
ซอมแซมเซลล ทําปฏิกิริยาขจัดสารพิษท่ีเกิดในรางกาย และ
ชวยตานมะเร็งไดเปนอยางดี ในกระเจี๊ยบเขียวยังเต็มไปดวย
เสนใยอาหารชนิดไมละลายนํ้า ซึ่งเปนสวนของพืชผักที่
รางกายยอยไมได และเสนใยท่ีละลายนํ้าได เชน เพกทิน 
(pectin) และเมือก (mucilage) ซึ่งเกิดจากสารประกอบ 
acetyated acidic polysaccharide และกรดกาแล็กทูโล
นิก (galactulonic caid) นอกจากน้ีในกระเจี๊ยบเขียวยังมี
สารเมือกหรือเสนใยที่ละลายนํ้าไดเม่ือลงสูลําไสจะชวยใน
การเจริญเติบโตองแบคทีเรียที่มีประโยชน (พรีไบโอติก) ซึ่ง
จะชวยลดปริมาณพิษที่ผลิตจากแบคทีเรียที่ไมมีประโยชน    
ที่อาศัยอยูบริเวณลําไส (Shengjie et. al., 2014) นอกจากน้ี
เมือกของฝกกระเจี๊ยบเขียวจัดเปนสารพอลิแซ็กคาไรด        
มีลักษณะเปนยางสีเขียวใส มีความเหนียวขน มีสมบัติเปน
สารอิมัลซิไฟเออร (Emulsifier) ที่ใหความหนืดที่ดี เมือก
ของฝกกระเจี๊ยบเขียวมีโครงสรางหลักเปนแรมโนกาแลคทู
โรแนน ประกอบดวยสารตาง  ๆ เชน Arabinogalactan 

proteoglycan ที่ เปนกรดอะมิโน สาร ท่ีใหความหวาน
ประเภทนํ้าตาล ไดแกarabinose, galactose, rhamnose, 

galacturonic acid, Gum และ Pectin โดยสารจําพวกกัม 
และเพกตินจะมีปริมาณมากที่สุด ทําใหมีลักษณะเปนเมือก 
และจะเปนเมือกมากเม่ือถูกความรอน (เดชา, 2541; สุธา
ทิพ, 2551) 

อาหารเปนปจจัยหลักที่สําคัญตอการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า โดยวัตถุประสงคของการผลิตอาหารสําหรับสัตวนํ้า 
คือ ตองการอาหารที่ทําใหปลาโตเร็ว มีอัตราแลกเน้ือตํ่า 
ปลาสามารถนําอาหารไปใชไดมากที่สุด และทําใหปลามี
สุขภาพดี (ชนกันต, 2551) การรักษาการทํางานของระบบ
ยอยอาหารในสัตวนํ้าใหดีมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต
สูงสุดของปลา โดยการยอยอาหารที่ไมสมบูรณจะสงผลตอ
การเจริญเติบโตของปลา และสามารถนําไปสูการเพ่ิม
จํานวนของแบคทีเรียที่มากเกินไปและเกิดการเสียสมดุล
ภายในระบบยอยอาหาร ดังน้ันการรักษาระบบการยอย
อาหารใหมีเสถียรภาพ จึงเปนปจจัยสําคัญในการปองกัน
สัตวนํ้าจากภาวะไมสมดุลของระบบยอยอาหาร และเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชอาหารและการเจริญเติบโตของ
สัตวนํ้า  

4. วิธีการวิจัย 
4.1 การเตรียมการทดลอง 

4.1.1 การเตรียมปลาทดลอง 
ใชลูกปลากาดําขนาด 2-3 เซนติเมตร นํามาเลี้ยง

ไวที่สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน ในถังไฟเบอรกลาสขนาด 1 ตัน เพ่ือปรับสภาพ
ปลาใหคุนเคยกับการทดลอง และใหอาหารเม็ดสูตรควบคุม 
วันละ 2 มื้อ ในระหวางการเล้ียงทําการเปลี่ยนถายนํ้า และดู
ตะกอน ทุก ๆ 2 วัน จนไดลูกปลาขนาด 0.5 กรัม 

4.1.2 การเตรียมตัวอยางปลากาดํา 
ใชลูกปลากาดํานํ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 0.5 กรัม 

กอนนําไปใสในตูกระจกขนาด 30x16x18 น้ิว ทําการชั่ง
นํ้าหนักและวัดความยาวเริ่มตนของปลาในแตละชุดการ
ทดลอง โดยในแตละการทดลองยอยใชตูปลาจํานวน 12 ตู 
ใสปลาตูละ 30 ตัว ในระหวางการเลี้ยงใหอาหาร 2 มื้อ 
(9.00 น. และ 16.00 น.) ทําการเปลี่ยนถายนํ้า 50% ทุกวัน 
และสุมชั่งนํ้าหนัก และวัดความยาวตัวปลาเพ่ือศึกษาการ
เจริญเติบโตเดือนละ 1 ครั้ง โดยเล้ียงทั้งหมด 12 สัปดาห (3 
เดือน) 

4.1.3 การเตรียมกระเจ๊ียบเขียว 
นําผลกระเจี๊ยบเขียวมาทําการลางนํ้าใหสะอาด 

จากน้ันตัดเอาสวนข้ัวทิ้งไปโดยเอาเฉพาะสวนที่เปนผล
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กระเจี๊ยบเขียวมาห่ันเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนําไปตากแดดให
แหง จากน้ันนํากระเจี๊ยบเขียวท่ีแหงแลวมาทําการบดให
ละเอียดดวยเครื่องปน และนําไปใสไวในถุงซิป โดยปดให
สนิทแลวนําไปเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

4.1.4 การเตรียมอาหารทดลอง 
สูตรอาหารที่ ใ ช ไดปรับปรุ งมาจากสูตรของ 

Roghieh et. al. (2017) ซึ่งเปนสูตรอาหารท่ีใชศึกษาใน
ปลาไนมาใชเปนสูตรอาหารชุดควบคุม (control) โดยนํา
สวนผสมทั้งหมดมาคลุกเคลาใหเขากัน จากน้ันนําไปอัดเปน
เม็ดโดยใชเครื่องอัดอาหารเม็ดลอย จากน้ันนําไปเก็บไวที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือนําไปใชทดลองตอไป  

ตารางที่ 1 สูตรอาหาร และองคประกอบทางเคมีของ
อาหารชุดควบคุม (control) 

วัตถุดิบ รอยละของอาหารทั้งหมด 
ปลาปน 

แปงสาล ี

กากถ่ัวเหลือง 
หวีดกลูเทน 

นํ้ามันถ่ัวเหลือง 
นํ้ามันปลา 
แรธาตุรวม 

วิตามินรวม 

สารเหนียว 
สารกันเชื้อรา 
สารตานอนุมูลอิสระ 

40.0 

21.0 

13.5 

5.5 

6.0 

6.0 

3.0 

2.0 

2.0 

0.5 

0.5 

องคประกอบในอาหาร (% นํ้าหนักแหง) 
นํ้าหนักแหง 
โปรตีน 

ไขมัน 

เถา 

92.22 

36.70 

11.13 

3.48 
 

4.2 วิธีการทดลอง 
การ ศ ึก ษ า ร ะ ด ับ ข องก ร ะ เ จี ๊ ย บ เ ข ีย ว ท่ี

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของลูกปลากาดํา โดยทําการ
ว า ง แผ นก า ร ทดล อ ง แบบสุ ม ต ล อด  ( Completely 

Randomized Design; CRD) โดยแบงการทดลองออกเปน 
4 ชุดการทดลอง แตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา ดังน้ี 

สูตรที่ 1 (ชุดควบคุม) อาหารท่ีไมมีกระเจี๊ยบเขียว
เปนสวนผสม  

สูตรที่ 2 อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 
2.0 เปอรเซ็นต 

สูตรที่ 3 อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 
4.0 เปอรเซ็นต 

สูตรที่ 4 อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 
6.0 เปอรเซ็นต 

4.3. การศึกษาการเจริญเติบโต 

1) นํ้าหนักที่เพ่ิมข้ึน (Weight Gain; WG) 
= นํ้าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – นํ้าหนักเริ่มตน

การทดลอง  
2)  อัตร าการ เจ ริญ เ ติบ โตต อ วัน  ( Average diary 

growth; ADG) 
= (นํ้าหนักเม่ือสิ้นสุดการทดลอง – นํ้าหนักเริ่มตน

การทดลอง) ×100/ระยะเวลาท่ีเลี้ยง 
3) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth 

Rate; SGR)            
= (ln นํ้าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ln นํ้าหนัก

เริ่มตนการทดลอง) ×100/ระยะเวลาท่ีเลี้ยง 
4) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ (Feed Conversion 

ratio; FCR) 
= นํ้าหนักอาหารที่ให 
   นํ้าหนักสัตวนํ้าท่ีเพ่ิม 

5) อัตราการรอด (Survival rate; %) 
  = จํานวนปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง × 100 
      จํานวนปลาเม่ือเริ่มการทดลอง 

4.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาทดสอบความ

แตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตของ
ปลาในแตละชุดการทดลอง โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทาง เ ดียว  (One way Analysis of Variance; 
ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติระหวาง
กลุมทดลอง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธีการของ 
Duncan’s multiple rang test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ 
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5. ผลการวิจัย 
 การทดลองเลี้ยงปลากาดําในในตูกระจกดวยอาหาร
ที่มสีวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับคือ 0, 2, 

4 และ 6 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 90 วัน โดยปลอยปลา
นํ้าหนักเริ่มตนเฉลี่ยเทากับ 0.71 ± 0.22 กรัม และความยาว
เริ่มตนเฉลี่ยเทากับ 3.46 ± 0.31 เซนติเมตร ปรากฏผลการ
ทดลองดังน้ี 

5.1 นํ้าหนักสุดทายเฉลี่ย 

   นํ้าหนักสุดทายเฉลี่ยของปลากาดําที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีสวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับ
คือ 0, 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต เม่ือสิ้นสุดการทดลอง เปน
เวลา 90 วัน พบวา ปลากาดํามีนํ้าหนักสุดทายเฉลี่ย เทากับ 
1.65 ± 0.30, 1.93 ± 0.11, 1.97 ± 0.06 และ 1.97 ± 0.02 

กรัม ตามลําดับ โดยอาหารท่ีมกีระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 6 

และ 4 เปอรเซ็นต มีนํ้าหนักสุดทายเฉลี่ยมากที่สุด และมีคา
เทากัน รองลงมาไดแก อาหารท่ีมีกระเจี๊ยบเขียวเปน
สวนผสม 2 และ 0 เปอรเซ็นต โดยอาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียว
เปนสวนผสม 0 เปอรเซ็นต มีนํ้าหนักสุดทายเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลากาดําท่ีเลี้ยงดวยอาหารท่ีมี
กระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมท้ัง 4 ระดับ มีนํ้าหนักสุดทาย
เฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
(ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 นํ้าหนักสุดทายเฉลี่ย (กรัม) ของปลากาดําที่ เลี้ยง

ดวยอาหาร ท่ีมี กระเจี๊ ยบเขียวเปนสวนผสม
แตกตางกัน 4 ระดับ เปนระยะเวลา 90 วัน 

5.2 ความยาวสุดทายเฉลี่ย 

ความยาวสุดทายเฉลี่ยของปลากาดําที่เลี้ยงดวย
อาหารทีม่มีสวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับ

คือ 0, 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เปน
เวลา 90 วัน พบวา ปลากาดํา มีความยาวสุดทายเฉลี่ย
เทากับ 5.71 ± 0.68, 6.13 ± 0.17, 6.26 ± 0.22 และ 6.34 

± 0.04 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยอาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียว
เปนสวนผสม 6 เปอรเซ็นต มีความยาวสุดทายเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาไดแก อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 
4, 2 และ 0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบ
เขียวเปนสวนผสม 0 เปอรเซ็นต มีความยาวสุดทายเฉลี่ยตํ่า
ที่สุด เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลากาดําที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมท้ัง 4 ระดับ มีความ
ยาวสุดทายเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
(P>0.05) (ภาพที่ 2) 

 

ภาพที่ 2 ความยาวสุดทายเฉลี่ย (ซม.) ของปลากาดําท่ีเลี้ยง
ดวยอาหาร ท่ีมี กระเจี๊ ยบเขียวเปนสวนผสม
แตกตางกัน 4 ระดับ เปนระยะเวลา 90 วัน 

5.3 นํ้าหนักเพิ่มข้ึนตอวัน (daily weight gain, 
DWG; กรัมตอวัน) 
 นํ้าหนักเพ่ิมข้ึนตอวันของปลากาดําที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีสวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับ
คือ 0, 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต เมื่อสิ้นสุดการทดลองเปน
เวลา 90 วัน พบวา ปลากาดํามีนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนตอวัน เทากับ 
0.011 ± 0.003, 0.014 ± 0.001, 0.014 ± 0.001 แล ะ 
0.014 ± 0.000 กรัมตอวัน โดยอาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียว
เปนสวนผสม 6, 4 และ 2 เปอรเซ็นต มีคาเทากัน และมีคา
สูงที่สุด สวนอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม  0 

เปอรเซ็นต มีคาตํ่าที่สุด เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลา
กาดําที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีกระเจ๊ียบเขียวเปนสวนผสมทั้ง 4 
ระดับ มีนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนตอวันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 2) 
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5.4 ความยาวเพิ่มขึ้นตอวัน (daily length 
gain, DLG; เซนติเมตรตอวัน) 
 ความยาวเพ่ิมข้ึนตอวันของปลากาดําที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีสวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับ
คือ 0, 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต เมื่อสิ้นสุดการทดลองเปน
เวลา 90 วัน พบวา ปลากาดํามีความยาวเพ่ิมข้ึนตอวัน 0.02 

± 0.05, 0.03 ± 0, 0.03 ± 0 และ 0.03 ± 0 เซนติเมตรตอ
วัน ตามลําดับ โดยอาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 6, 

4 และ 2 เปอรเซ็นต มีความยาวเพ่ิมข้ึนตอวันมากที่สุด และ
มีคาเทากัน สวนอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 0 
เปอรเซ็นต มีความยาวเพ่ิมข้ึนตอวันนอยที่สุด เม่ือวิเคราะห
ทางสถิติ พบวา ปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบ
เขียวเปนสวนผสมแตกตางกันท้ัง 4 ระดับ มีความยาว
เพ่ิมข้ึนตอวันไมแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ  
(P>0.05) (ตารางท่ี 2) 

5.5 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific 
growth rate: SGR) 
 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลากาดําท่ีเลี้ยง
ดวยอาหารท่ีมีสวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 

ระดับคือ 0, 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
เปนเวลา 90 วัน พบวา ปลากาดํามีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ เทากับ 0.93 ± 0.22, 1.11 ± 0.07, 1.14 ± 0.03 

และ 1.13 ± 0.01 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยอาหารที่มี
กระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม  4 เปอรเซ็นต มีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะมากที่สุด รองลงมาไดแก อาหารที่มี
กระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม  6 , 2 และ 0 เปอร เซ็นต  
ตามลําดับ โดยอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 0 
เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตํ่าที่สุด เมื่อ
วิเคราะหทางสถิติพบวาปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี
กระเจี๊ ยบเขียวเปนสวนผสม ท้ัง  4 ระดับ  มีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) (ตารางท่ี 2) 

5.6 อัตราแลกเน้ือ (Feed conversion ratio; 
FCR) 

อัตราแลกเน้ือของปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารท่ีมี
สวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับคือ 0, 2, 4 
และ 6 เปอรเซ็นต เมื่อสิ้นสุดการทดลองเปนเวลา 90 วัน  

พบวา ปลากาดํามีอัตราแลกเน้ือเทากับ 3.07 ± 1.19, 2.20 

± 0.21, 2.11 ± 0.10 และ  2.12 ± 0.03 ตามลํา ดับ  โดย
อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 6 เปอรเซ็นต มีอัตรา
การแลกเน้ือดีที่สุด รองลงมาไดแก อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียว
เปนสวนผสม  4, 2 และ 0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารท่ีมี
กระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมทั้ง 4 ระดับ มีอัตราแลกเน้ือไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 2) 

5.7 อัตราการกินอาหาร (daily feed intake, 
DFI; เปอรเซ็นตตอวัน) 
 อัตราการกินอาหารของปลากาดําที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีสวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับ
คือ 0, 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต เมื่อสิ้นสุดการทดลองเปน
ระยะเวลา 90 วัน พบวา ปลากาดํามีอัตรากินอาหารเทากับ 
0.76 ± 0.10, 2.15 ± 0.03, 0.66 ± 0.01 และ 0.66 ± 0.00 
เปอรเซ็นตตอนํ้าหนักตัวตอวัน ตามลําดับ โดยอาหารที่มี
กระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 2 เปอรเซ็นต มีอัตราการกิน
อาหารสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปน
สวนผสม 0, 4 และ 6 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาเทากัน และมีอัตรา
การกินอาหารตํ่าที่สุด เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลากา
ดําที่เลี้ยงดวยอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมทั้ง 4 

ระดับ มีอัตราการกินอาหารท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 2) 

5.8 อัตรารอด (survival rate; เปอรเซ็นต) 
 อัตรารอดของปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี
สวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับคือ 0, 2, 4 
และ 6 เปอรเซ็นต เมื่อสิ้นสุดการทดลองเปนเวลา 90 วัน 
พบวา ปลากาดํามีอัตรารอดเทากับ 88 ± 1.73, 86 ± 2.31, 

85 ± 4.04 และ 93  ± 9.07 เปอร เซ็นต ตามลําดับ โดย
อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 6 เปอรเซ็นต มีอัตรา
รอดสูงที่สุด รองลงมาไดแก อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปน
สวนผสม 0, 2 และ 4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยอาหารที่มี
กระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 4 เปอรเซ็นต มีอัตราการรอด
ตํ่าที่สุด เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลากาดําที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมทั้ง 4 ระดับ มีอัตรา
การรอดไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย (mean ± SD) ของนํ้าหนักสุดทาย ความยาวสุดทาย นํ้าหนักเพ่ิมข้ึนตอวัน ความยาวเพ่ิมข้ึนตอวัน อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ อัตราแลกเน้ือ อัตราการกินอาหาร และ อัตรารอด ของปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีสวนผสม
ของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับ เปนระยะเวลา 90 วัน 

คาเฉลี่ยของการเจริญเติบโต ปริมาณกระเจี๊ยบเขียวในสูตรอาหาร (เปอรเซ็นต) 
0 2 4 6 

นํ้าหนักเริ่มตน (กรัม) 0.71 ± 0.22a 0.71 ± 0.22a 0.71 ± 0.22a 0.71 ± 0.22a 

ความยาวเริ่มตน (ซม.) 3.46 ± 0.31a 3.46 ± 0.31 3.46 ± 0.31a 3.46 ± 0.31a 

นํ้าหนักสุดทาย (กรัม) 1.65 ± 0.30a 1.93 ± 0.11a 1.97 ± 0.06a 1.97 ± 0.02a 

ความยาวสุดทาย (ซม.) 5.71 ± 0.68a 6.13 ± 0.17a 6.26 ± 0.22a 6.34 ± 0.04a 

นํ้าหนักเพ่ิมข้ึน (DWG; กรัม/วัน) 0.011 ± 0.003a 0.014 ± 0.001a 0.014 ± 0.001a 0.014 ± 0.000a 

ความยาวเพ่ิมข้ึน (DLG; ซม./วัน) 0.02 ± 0.05a 0.03 ± 0a 0.03 ± 0a 0.03 ± 0a 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR; %ตอวัน) 0.93 ± 0.22a 1.11 ± 0.07a 1.14 ± 0.03a 1.13 ± 0.01a 

อัตราแลกเน้ือ (FCR) 3.07 ± 1.19a 2.20 ± 0.21a 2.11 ± 0.10a 2.12 ± 0.03a 

อัตราการกินอาหาร (DFI; %ตอวัน) 0.76 ± 0.10a 2.15 ± 0.03a 0.66 ± 0.01a 0.66 ± 0.00a 
อัตรารอด (%) 88 ± 1.73a 86 ± 2.31a 85 ± 4.04a 93 ± 9.07a 

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษท่ีเหมอืนกันในแนวนอนเดียวกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05)

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดลองเลี้ยงปลากาดําในในตูกระจกดวย
อาหารที่มีสวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับ
คือ 0, 2, 4 และ 6 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 90 วัน โดย
ปลอยปลานํ้าหนักเริ่มตนเฉลี่ยเทากับ 0.71 ± 0.22 กรัม 
และความยาวเริ่มตนเฉลี่ยเทากับ 3.46 ± 0.31 เซนติเมตร 
ผลการเจริญเติบโต พบวา ปลากาดํามีนํ้าหนักสุดทายเฉลี่ย 
เทากับ 1.65 ± 0.30, 1.93 ± 0.11, 1.97 ± 0.06 และ 1.97 

± 0.02 กรัม ตามลําดับ โดยอาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปน
สวนผสม 6 และ 4 เปอรเซ็นต มีนํ้าหนักสุดทายเฉลี่ยมาก
ที่สุด และมีคาเทากัน เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลากา
ดําที่เลี้ยงดวยอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมทั้ง 4 
ระดับ มีนํ้าหนักสุดทายเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) ความยาวสุดทายเฉลี่ยของปลากาดํามีคา
เทากับ 5.71 ± 0.68, 6.13 ± 0.17, 6.26 ± 0.22 และ 6.34 

± 0.04 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยอาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียว
เปนสวนผสม 6 เปอรเซ็นต มีความยาวสุดทายเฉลี่ยมาก
ที่สุด เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลากาดําที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมท้ัง 4 ระดับ มีความ
ยาวสุดทายเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

(P>0.05) นํ้าหนักเพ่ิมข้ึนตอวันของปลากาดํา มีคาเทากับ 
0.011 ± 0.003, 0.014 ± 0.001, 0.014 ± 0.001 แล ะ 
0.014 ± 0.000 กรัมตอวัน โดยอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบเขียว
เปนสวนผสม 6, 4 และ 2 เปอรเซ็นต มีคาเทากัน และมีคา
สูงที่สุด สวนอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม  0 

เปอรเซ็นต มีคาตํ่าที่สุด เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลา
กาดําที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมทั้ง 4 
ระดับ มีนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนตอวันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) ความยาวเพ่ิมข้ึนตอวันของปลากาดํา    
มีคาเทากับ 0.02 ± 0.05, 0.03 ± 0, 0.03 ± 0 และ 0.03   

± 0 เซนติเมตรตอวัน ตามลําดับ โดยอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบ
เขียวเปนสวนผสม 6, 4 และ 2 เปอรเซ็นต มีความยาว
เพ่ิมข้ึนตอวันมากที่สุด และมีคาเทากัน เมื่อวิเคราะหทาง
สถิติ พบวา ปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียว
เปนสวนผสมแตกตางกันทั้ง 4 ระดับ มีความยาวเพ่ิมข้ึนตอ
วันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อัตรา
การกินอาหารของปลากาดํา พบวา มีคาเทากับ  0.76          

± 0.10, 2.15 ± 0.03, 0.66 ± 0.01 แล ะ  0.66 ± 0.00 
เปอรเซ็นตตอนํ้าหนักตัวตอวัน ตามลําดับ โดยอาหารที่มี
กระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 2 เปอรเซ็นต มีอัตราการกิน
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อาหารสูงที่สุด เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลากาดําที่
เลี้ยงดวยอาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมท้ัง 4 ระดับ 
มีอัตราการกินอาหารที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลากาดํา 
มีคาเทากับ 0.93 ± 0.22, 1.11 ± 0.07, 1.14 ± 0.03 และ 
1.13 ± 0.01 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบ
เขียวเปนสวนผสม 4 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะมากท่ีสุด เม่ือวิเคราะหทางสถิติพบวาปลากาดําที่
เลี้ยงดวยอาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมท้ัง 4 ระดับ 
มีอัตราการเจริญเติบโตจํา เพาะไมแตกตางกันอยาง มี
นัยสํ าคัญทางส ถิ ติ  ( P>0.05)  ซึ่ ง จ ากการศึกษาการ
เจริญเติบโตของปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีกระเจี๊ยบ
เขียวเปนสวนผสมทั้ง 4 ระดับ พบวา การเจริญเติบโตของ
ปลากาดําไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชนกันต และคณะ (2549) ได
ศึกษาการเจริญเติบโตของลูกปลานิลที่เลี้ยงดวยอาหารท่ี
ผสมกระเจี๊ยบแดงท้ัง 4 สูตร พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และสอดคลองกับ ศักด์ิ
ชัย และคณะ (2556) ไดศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลที่
เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมสาหรายไกในอัตราสวน 0, 2.5, 5 
และ 7.5 เปอรเซ็นต พบวา อัตราการเจริญเติบโตของปลา
นิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมสาหรายไกทั้ง 4 ระดับ ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) นฤมล 
(2559) ไดศึกษาการใชผักตบชวาแหงในสูตรอาหารปลา
ตะเพียนขาว พบวา การเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาวที่
เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมผักตบชวาไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) ศุภสิทธ์ิ (2544) ไดทดลองใชผักตบชวา
ทดแทนโปรตีนในอาหารสําเร็จรูปเลี้ยงปลาแรดในกระชัง 
เปนเวลา 2 เดือน พบวา อาหารทุกสูตรสงผลทําใหปลาแรด
มีการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่ง
อาหารทดลองที่มีใบผักตบชวา สงผลใหปลาแรดมีการ
เจริญเติบโตเทียบเทาปลาแรดท่ี เลี้ยงดวยอาหารเม็ด
สําเร็จรูป เพียงชนิดเดียว ทั้งน้ี การยอยใยอาหาร ข้ึนอยูกับ
ชนิดของปลา ซึ่งปลากินพืช สามารถยอยใยอาหารได
มากกวาปลากินพืชและเน้ือ และปลากินเน้ือ ตามลําดับ 
(Halver, 1989)  
 

 

อัตราแลกเน้ือของปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี
สวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับ พบวา ปลา
กาดํามีอัตราแลกเน้ือเทากับ 3.07 ± 1.19, 2.20 ± 0.21, 
2.11 ± 0.10 และ 2.12 ± 0.03 ตามลําดับ โดยอาหารที่มี
กระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 6 เปอรเซ็นต มีอัตราการแลก
เน้ือดีที่สุด เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลากาดําที่เลี้ยง
ดวยอาหารท่ีมีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมท้ัง 4 ระดับ       
มีอัตราแลกเน้ือไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ 
(P>0.05) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชนกันต และคณะ 
(2549) พบวา อัตราแลกเน้ือของลูกปลานิลที่เลี้ยงดวย
อาหารที่ผสมกระเจี๊ยบแดงทั้ง 4 สูตร ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และสอดคลองกับ ศักด์ิ
ชัย และคณะ (2556) ไดศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลที่
เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมสาหรายไกในอัตราสวน 0, 2.5, 5 
และ 7.5 เปอรเซ็นต พบวา มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เน้ือของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสมสาหรายไกทั้ง 4 
ระดับ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) ธนากร และ ดวงใจ (2559) ไดศึกษาการใชกลวย
หอมทองสุกในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล พบวา อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ ของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหาร
ผสมกลวย ระดับ 10 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเน้ือดีที่สุด เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวาระดับของกลวย
ที่ผสมในสูตร อาหารมีผลตออัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ
ของปลานิลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
วรวิทย และคณะ (2560) ไดศึกษาการเจริญเติบโตของปลา
นิลที่เลี้ยงดวยอาหารผสมหญาหมักจากกระเพาะวัว 4 สูตร 
คือ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต พบวาอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเน้ือดวยอาหารที่ผสมหญาหมัก 10 เปอรเซ็นต   
มีคาสูงกวาสูตรอาหาร อื่นและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ   
ทางสถิติ (p<0.05) 
 อัตรารอดของปลากาดําที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี
สวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวแตกตางกัน 4 ระดับ พบวา ปลา
กาดํามีอัตรารอดเทากับ 88 ± 1.73, 86 ± 2.31, 85 ± 4.04 

และ 93  ± 9.07 เปอร เซ็นต ตามลําดับ โดยอาหารที่มี
กระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสม 6 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดสูง
ที่สุด เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปลากาดําที่เลี้ยงดวย
อาหารที่มีกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมทั้ง 4 ระดับ มีอัตรา
การรอดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชนกันต และคณะ (2549) 
พบวา อัตรารอดตายของลูกปลานิลที่เลี้ยงดวยอาหารที่ผสม
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กระเจี๊ยบแดงทั้ง 4 สูตร ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และสอดคลองกับ ศักด์ิชัย และ
คณะ (2556) ไดศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยง
ดวยสูตรอาหารผสมสาหรายไกในอัตราสวน 0, 2.5, 5 และ 
7.5 เปอรเซ็นต พบวา ปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารผสม
สาหรายไกทั้ง 4 ระดับ มีอัตรารอดตายไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ธนากร และ ดวงใจ 
(2559) ไดศึกษาการใชกลวยหอมทองสุกในสูตรอาหารเลี้ยง
ปลานิล พบวา อัตรารอดตายของปลานิลที่เลี้ยงดวยสูตร
อาหารผสมกลวยทั้ง 4 ระดับ มีอัตรารอดตายไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และสอดคลองกับ       
วรวิทย และคณะ (2560) ไดศึกษาการเจริญเติบโตของปลา
นิลที่เลี้ยงดวยอาหารผสมหญาหมักจากกระเพาะวัว 4 สูตร 
คือ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต พบวาอัตรารอดตายไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

7. สรุปผลการวิจัย 
 การใชกระเจี๊ยบเขียวเปนสวนผสมในสูตรอาหาร
สําหรับเลี้ยงปลากาดําทั้ง 4 ระดับ คือ 0, 2, 4 และ 6 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ พบวา การใชกระเจี๊ยบเขียวในสูตร
อาหารเลี้ยงปลากาดําที่ระดับ 6 เปอรเซ็นต มีอัตราการ
เจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ และอัตรารอด
ตายดีที่สุด แตเมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา อัตราการ
เจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ และอัตรารอด
ตายดีที่สุด ของอาหารท่ีมีสวนผสมของกระเจี๊ยบเขียวทั้ง 4 
ระดับ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) 
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บทคัดยอ  
การศึกษาผลของสารแคโรทีนอยดจากดอกดาวเรืองตอสีเน้ือปลาดุกรัสเซีย โดยเร่ิมเลี้ยงปลาดุกรัสเซียขนาดนํ้าหนักเฉลี่ย 

21.67 กรัม ทําการศึกษาท้ังหมด 4 ชุดการทดลอง ไดแก ควบคุม เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 0.5, 1 และ 1.5% จํานวน 3 ซ้ํา เลี้ยง
ปลาดุกรัสเซียเปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพ่ือศึกษาปริมาณของผงกลีบดอกดาวเรืองท่ีเหมาะสมตอการเรงสีเน้ือปลา สารตานอนุมูล
อสิระของเน้ือปลา ดัชนีตับของปลา อัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาดุกรัสเซีย 

ผลการศึกษาพบวา คาความสวาง (L*) ของเน้ือปลาดุกรัสเซียมีแนวโนมลดลงเม่ือมีระดับแคโรทีนอยดเพ่ิมข้ึน คาสีแดง 
(a*) และคาสีเหลือง (b*) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามระดับแคโรทีนอยดที่เพ่ิมข้ึน การศึกษาสารตานอนุมูลอิสระ พบวาเน้ือปลาดุก
รัสเซียมีสารตานอนุมูลอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.50) แสดงใหเห็นวาสารตานอนุมูลอิสระในเน้ือปลาดุก
รัสเซียจะเพ่ิมข้ึนตามระดับแคโรทีนอยดที่เพ่ิมข้ึน การศึกษาดัชนีตับ พบวาคาดัชนีตับไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติ (p>0.50) แสดงใหเห็นวาปริมาณผงกลีบดอกดาวเรืองในแตละระดับไมมีผลตอคาดัชนีตับของปลาดุกรัสเซีย การศึกษา
การเจริญเติบโต พบวาเปอรเซ็นตนํ้าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเจริญเติบโตตอวัน ไมมีความ
แตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติ  (p>0.05) การศึกษาอัตราการรอดตาย พบวาอัตราการรอดตายไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเห็นวาปริมาณผงกลีบดอกดาวเรืองในแตระดับไมมีผลตออัตราการรอดตายของปลาดุกรัสเซีย  

สรุปไดวาปลาท่ีไดรับอาหารผสมผงกลีบดอกดาวเรือง 1.5 เปอรเซ็นต มีคาสีเหลืองของเน้ือปลาดุกรัสเซียสูงสุด และมีสาร
ตานอนุมูลอิสระของเน้ือปลาดุกรัสเซียสูงสุด 
คําสําคัญ: แคโรทีนอยด, ดอกดาวเรือง, สีเน้ือปลาดุกรัสเซีย 
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Abstract  
Carotenoids are the sources of the yellow, orange, and red colors which act as a type of antioxidant 

for fish. To investigate the optimal ratio of marigold powder on pigmentation in African sharptooth catfish,           

a completely randomized design (CRD) was divided into 4 groups with 3 replications. The marigold powder was 

added at a percentage of 0, 0.5, 1.0, 1.5 into fish foods. After 8 weeks, L* a* b* values, antioxidant property in 

fillets, hepatosomatic index (HSI), percent weight gain, specific growth rate (SGR), Daily growth rate, average daily 

grain(ADG), and survival rate (SR) were investigated.  It was found that L* value trend to be decreased while 

increasing the concentration of carotenoids, the a* value and b* value trend to be increased as well as 

carotenoids concentration. The antioxidant properties of fillets also possessed significantly higher (p<0.50) in 

fish supplemented high concentration of marigold powder. No significant differences in hepatosomatic index 

(HSI) were seen among the 4 groups indicated that amount of marigold was not related to liver function. The 

growth rate, percent weight gain, SGR, AVG, and SR were also no significant differences. In conclusion, fish food 

supplemented 1.5 % of marigold revealed highest b* value and possessed greatest antioxidant property. 

Keywords: Carotenoid, Marigold (Tagetes erecta L.), Color of African Sharptooth Catfish Fillet 

 

1. บทนํา 

ปลา ดุก รัส เซี ย  ( Clarias gariepinus; African 

Sharptooth Catfish) เปนปลานํ้าจืดขนาดใหญ นิยมเลี้ยง
กันอยางแพรหลาย เลี้ยงงาย และมีมูลคาสูง แตยังพบปญหา
เร่ืองสีของเน้ือปลาที่มีสีขาว ซึ่งเปนสาเหตุใหมีความนา
รับประทานลดลง ดังน้ันการพัฒนาสีเน้ือของปลาดุกรัสเซีย
ใหมีสีเหลืองเหมือนสีเน้ือของปลาดุกอุยนาจะเปนที่นิยมของ
ผูบริโภคมากข้ึน จึงจําเปนตองมีการใชสารเรงสี แตสารสี
สังเคราะหกลุมแคโรทีนอยดน้ันมีราคาสูง จึงไดมีการคนควา
สารสีจากแหลงอื่น ๆ เพ่ือนํามาใชทดแทนสารสีสังเคราะห 
และพบวาดอกดาวเรืองในธรรมชาติน้ันมีสารกลุมแคโรที
นอยดเชนกัน โดยดอกดาวเรืองเปนพืชดอกที่พบไดทั่วไป  
หาไดงาย โดยสารในกลุมแคโรทีนอยดจากดอกดาวเรือง    
จะใหสี เหลือง  สม  และแดงตอลักษณะสีผิวของปลา        
(จารุจินต, 2543)    

         เน่ืองจากงานวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมสีเน้ือในปลาดุก
รัสเซียมีนอยมาก สวนมากจะเปนการเพ่ิมสีในปลาสวยงาม 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีการศึกษาการเพ่ิมสีเน้ือในปลาดุก

รัสเซียเพ่ือเปลี่ยนสีเ น้ือที่ขาวให เปนสี เหลือง  เพ่ือเพ่ิม
คุณลักษณะใหปลาดุกรัสเซียเปนปลาที่นิยมของผูบริโภค
อยางแพรหลาย ดังน้ันจึงมีการศึกษาปริมาณของสารแคโรที
นอยดจากดอกดาวเรืองที่ผสมในอาหารในระดับที่เหมาะสม 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาดุก
รัสเซียตอไป 

2.วัตถุประสงค  

1. เพ่ือศึกษาปริมาณของผงกลีบดอกดาวเรืองที่เหมาะสมตอ
การเรงสีเน้ือปลาดุกรัสเซีย  
2. เพ่ือศึกษาสารตานอนุมูลอิสระของเน้ือปลาดุกรัสเซีย 
3. เพ่ือศึกษาคาดัชนีตับของปลาดุกรัสเซีย 
4. เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซีย 
5. เพ่ือศึกษาอัตรารอดตายของปลาดุกรัสเซีย 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
ปลาดุก เปนปลาที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก 

สามารถกินอาหารไดแทบทุกชนิด มีความตานทานโรคและ
สภาพแวดลอมสูงเปนปลาที่มีขนาดใหญ เมื่อเจริญเติบโต
เต็มที่ แตปลาดุกชนิดน้ีมีเน้ือเหลว และมีสีซีดขาว ไมนา
รับประทาน 
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ดาวเรืองมีชื่อวิทยาศาสตร Tagetes spp.  ชื่อสามัญ 
Marigold มีถ่ินกําเนิดอยูในเม็กซิโก ดอกดาวเรืองนอกจากจะ
ใชเปนไมดอกไมประดับแลว ยังนํามาใชประโยชนในวงการ
อุตสาหกรรมดานตางๆ ไดแก อุตสาหกรรมอาหารสัตว 
อุตสาหกรรมสกัดสี เวชภัณฑเครื่องสําอาง เครื่องด่ืมสุขภาพ 
และสวนผสมของสารไลแมลงหรือสารกําจัดศัตรูพืช เปนตน 
สายพันธุดอกดาวเรืองที่ใหสีของกลีบดอกท่ีตางกัน จะให
ปริมาณของสารแซนโธฟลล (Xanthophyll) ที่แตกตางกัน
ดวย กลาวคือ พันธุที่ใหดอกสีเหลืองจะมีสารแซนโธฟลลอยู 
ประมาณ 1,000-4,000 ppm. ดอกสีเหลืองเขมจะมีสารแซน
โธฟลลอยูประมาณ 4,000-7,000 ppm. ดอกสีสมจะมีสาร
แซนโธฟลลอยูประมาณ 10,000-13,000 ppm. และดอกสี
แดง จะมีสารแซนโธฟลล อยูประมาณ 11,000-14,000 

ppm. ปรกติสายพันธุที่ใชในอุตสาหกรรมจะเปนพันธุดอกสี
สม และพันธุทอรีดอร  (Toreador) (สุรพล , 2546) ดอก
ดาวเรื องสดมีส ารประกอบทางเคมีหลายกลุ ม  เช น 
thiophene, phenolic compound, flavonoids, terpenoide, 

carotenoid และอื่นๆ (Xu et al., 2012) กลีบดอกดาวเรืองมี
สารสีที่ชื่อวา แคโรทีนอยด เปนจํานวนมาก ซึ่งแคโรทีนอยด
เปนกลุมของสารสีที่พบในพืชใหสีเหลือง, สม และสมแดง จึง
ไดมีการนําสารแคโรทีนอยดจากดอกดาวเรืองมาใชในการ
เรงสีปลา กุง ทําใหมีสีสันสวยงาม และที่สําคัญจะทําใหไข
แดงของเปด ไก มีสีเขมสวยเปนที่ตองการของตลาด เปนตน  

ณัฐดนัยและพงศกร (2558) รายงานวาแคโร -      
ทีนอยดมีผลตอสีผิวปลาทอง และการเสริมแคโรทีนอยด  
300 mg ตออาหาร 1 กิโลกรัม สามารถเพ่ิมสีผิวของปลาทอง
ไดมากท่ีสุด Alma et al. (2013) รายงานวา ดอกดาวเรือง
สามารถนํามาใชในการผสมอาหารเพ่ือเลี้ยงปลาทองใน
ปริมาณที่เหมาะสมเทากับ 200 มิลลิกรัม/ตออาหาร 1 กก. 
ซึ่งสามารถเพ่ิมสีผิวไดดีที่สุด ปลาทองเจริญเติบโตและ
สามารถนําอาหารไปใชไดดี Murat et al. (2007) รายงาน
วา พบวา astaxanthin สังเคราะหใหปริมาณ carotenoid 
สูงสุดในเน้ือปลาเทราทสายรุง (6.42 มก./กก.)  ตามดวย
พริกแดง (5.78 มก./กก.) และดอกดาวเรือง (5.59 มก./กก.) 
ปลาท่ีเลี้ยงดวยดอกดาวเรืองมีสีเหลือง ซึ่งแตกตางจากกลุม
อื่นอยางเห็นไดชัด นอกจากน้ีปริมาณดอกดาวเรืองที่สูงกวา 
2.4 % และพริกแดงสูงกวา 6.6% ทําใหปลามีแนวโนมการ
เจริญเติบโตตํ่าลง  

สารตานอนุมูลอิสระมี 2 กลุมหลักท่ีสําคัญ คือ ฟ-
นอลิ กและฟลา โ วนอยด  ในดอกดาว เ รื อ งพบสาร 
Quercetagetin ในปริมาณมาก ซึ่งเปนสารฟลาโวนอยดที่

สําคัญ (อรชรและกาญจนา, 2558) และพบกรดฟนอลิกสูง 
(ออมบุญ , 2560) ในปจจุบันสารตานอนุมูลอิสระจาก
ธรรมชาติ (Natural antioxidant) ไดรับความสนใจ และมีการ
คนควากันมาก เน่ืองจากเชื่อมั่นวามีความปลอดภัยกวาสาร
สังเคราะห สารตานอนุมูลอิสระ คือสารที่มีปริมาณนอยที่
สามารถปองกันหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
อนุมูลอิสระได (Halliwell, 2009) สารตานอนุมูลอิสระมี
กลไกในการตานอนุมูลอิสระหลายแบบ  เชน  ดักจับ 
(scavenge) อนุมูลอิสระโดยตรง ยับยั้งการสรางอนุมูลอิสระ 
หรือเขาจับ (chelate) กับโลหะเพ่ือปองกันการสรางอนุมูล
อิสระ (Sies et al. 1992) 

คาดัชนีตับ (hepatosomatic index) ชวยบงชี้ถึง
สุขภาพปลาและการสะสมอาหารของปลา  ซึ่ ง การ
เจริญเติบโตที่ใกลเคียงกันมีผลทําใหการสะสมอาหารในตับมี
คาใกลเคียงกัน (รุงกานต และคณะ, 2546) ตับเปนอวัยวะ
สําคัญ มีหนาที่หลายประการ  เชน ผลิตนํ้าดี สังเคราะห
โปรตีน ผลิตสารท่ีเปนปจจัยการแข็งตัวของเลือด  สราง
ฮอรโมนบางชนิด เปนแหลงสะสมนํ้าตาลของรางกาย กําจัด
สารพิษ และของเสียตางๆ และชวยสรางภูมิคุมกันตานทาน
โรค Best et al. (2003) รายงานวาปลาที่มีนํ้าหนักเพ่ิมข้ึน
จะนํ้าหนักมวลตับเพ่ิมข้ึน และปลาท่ีมีการสะสมสารพิษและ
โลหะหนักอาจมีผลทําใหคาดัชนีตับเพ่ิมข้ึนดวย  Abdel-

Salam and Ohaida (2008) ไดศึกษาถึงผลของสารกําจัด
วัชพืชและสารปรอทตอการทํางานของตับของปลา Tilapia 
zilIi ที่ ได รับสารกํ าจัดวัชพืช  Gallant (haloxyfop-ethopxy 

ethanol ester) 3 mg/L, ปรอท 6 mg/L และยากําจัดวัชพืช 
1.5 mg/L รวมกับปรอท 3 mg/L พบวาคาดัชนีตับของปลา 
Tilapia zilIi เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย  

4.วิธีการวิจัย  
การศึกษาผลของสารแคโรทีนอยดจากดอก

ดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ตอการเจริญเติบโตและสี
เน้ือของ 

ปลาดุกรัสเซีย  จัดแผนการทดลองแบบ  CRD 

(Completely Randomized Design) แบงการทดลองออกเปน 
4 ชุดการทดลอง จํานวน 3 ซ้ํา ดังน้ี ชุดการทดลองที่ 1 
อาหารเม็ดสําเร็จรูป  (ชุดควบคุม ) ชุดการทดลองที่  2 
อาหารเม็ดสําเร็จรูปเสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 0.5 % ชุด
การทดลองที่ 3 อาหารเม็ดสําเร็จรูปเสริมผงกลีบดอก
ดาวเรือง 1 % ชุดการทดลองท่ี 4 อาหารเม็ดสําเร็จรูปเสริม
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ผงกลีบดอกดาวเรือง 1.5 % โดยวิเคราะหความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยดวย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

การเตรียมดอกดาวเรือง 
นํากลีบดอกดาวเรืองมาผึ่งลมเปนเวลา 24 ชั่วโมง 

เพ่ือใหนํ้าระเหยออก แลวนําไปอบในตูอบไอรอน ที่อุณหภูมิ 
55°C เปนเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อแหงแลวนํามาบดใหละเอียด 
แลวรอนผานตะแกรงตาถ่ีใหไดผงละเอียด แลวนําไปเก็บใน
ที่แหงและเย็น 

รูปที่ 1 ผึ่งกลีบดอกดาวเรืองใหแหงกอนเขาตูอบไอรอน 

การเตรียมอาหารผสม 
ทําอาหารผสมโดยการใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

25 %โปรตีน มาคลุกผสมกับผงดอกดาวเรืองตามระดับความ
เขมขนในแตละชุดการทดลอง โดยคลุกเคลาใหทั่วแลวนํา
อาหารไปใสเครื่องบดอาหารแบบมินเซอร  (mincer) อัด
อาหารใหเปนเม็ดจมนํ้า นําอาหารไปอบใหแหงในตูอบไอ
รอน ที่อุณหภูมิ 55 °C เปนเวลา 36 ชั่วโมง แลวนําไปเก็บไว
ในถุงพลาสติกในที่แหงและเย็น 

รูปที่ 2 อาหารที่ผสมผงกลีบดอกดาวเรืองที่ผานการเขา
เครื่องบดอาหารแบบมินเซอร (mincer) 

การเตรียมปลาทดลอง 
นําปลาดุกรัสเซียมาพักไวในบอชีเมนต เปนเวลา 1 

สัปดาห แลวคัดปลาท่ีมีขนาดใกลเคียงกันที่มีขนาดนํ้าหนัก 
15-25 กรัม นํามาปลอยลงบอทดลองบอละ 12 ตัว จํานวน
12 บอ เลี้ยงตออีก 5 วัน โดยใหอาหารเม็ดจมนํ้าเพ่ือใหปลา
คุนเคยกับการกินอาหารท่ีใชในการทดลอง และปรับตัวอยู
กับสภาพแวดลอมในบอทดลอง

รูปที่ 3 ลูกปลาดุกรัสเซียที่เตรียมไวใชในการทดลอง 
การใหอาหาร 

 นําอาหารทดลองท่ีจัดเตรียมไวมาเลี้ยงปลาดุก
รัสเซียตามชุดการทดลองตางๆ ใหอาหารวันละ 2 เวลา (9.00 
น. และ 16.00 น.) ใหอาหารตามความตองการของปลา เลี้ยง
ปลาดุกรัสเซียเปนระยะเวลา 8 สัปดาห  
การเปลี่ยนถายนํ้า  

ทําการเปลี่ยนถายนํ้าประมาณ 70 เปอรเซ็นต ทุก 
ๆ 3 วัน 

การเก็บขอมูล 
1. ทําการตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซียทุก ๆ
2 สัปดาห โดยสุมปลาดุกรัสเซียบอละ 6 ตัว (50%) มาชั่ง
นํ้าหนัก จนสิ้นสุดการทดลอง
2. เมื่อสิ้นสุดการทดลองนับจํานวนปลาดุกรัสเซียที่เหลือรอด
เพ่ือคํานวณหาอัตราการรอดตาย
3. ตรวจวัดดัชนีตับเมื่อสิ้นสุดการทดลองนําตัวอยางปลา
ทดลองบอละ 3 ตัว มาชั่งนํ้าหนักแลวนําปลามาชําแหละเพ่ือ
นําตับปลามาชั่งนํ้าหนัก แลวคํานวณหาคาดัชนีตับ
4. ตรวจวัดปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในเน้ือปลาดุกรัสเซีย
โดยวิธีวัดความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH

5. เก็บขอมูลสีเน้ือของปลาดุกรัสเซีย บริเวณลําตัวและโคน
หางเมื่อสิ้นสุดการทดลอง โดยใชเครื่องวัดสี (Mini Scan EZ) 
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การตรวจวัดกิจกรรมตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 
ตัวอยางเน้ือปลาจะถูกนํามาตรวจวัดกิจกรรมตาน

อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ตามวิธีของ Brand-Williams และ
คณะ (1995) ซึ่งสามารถติดตามกิจกรรมไดโดยวัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร แลวนําคาที่ไดมาคํานวณรอย
ละการยับยั้ง ดังน้ี 

%inhibition = [(OD.max – OD.sample)/OD.max] x 100 

เมื่อ OD.max = คาการดูดกลืนแสงสูงสุดของblank 

OD.sample = คาการดูดกลืนแสงของสารตัวอยาง 
โดยแสดงคาในรูปแบบ mean±SD ยับย้ังตัวอยาง จากน้ัน 
คํานวณคา IC50 โดยนํารอยละการยับย้ังไป plot กราฟเพ่ือ
หาสมการเสนตรงแลวแทนคา y = 50 

5. ผลการวิจัย  
คาสี (L*, a*, b*) ของเน้ือปลาดุกรัสเซีย 

คาสีของเน้ือปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงดวยอาหารชุด
ควบคุม ชุดอาหารที่เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง  0.5 , 1  และ 
1.5 % เปนเวลา 8 สัปดาห มีดังน้ี 

คาความสวาง (L*) ของเน้ือปลาดุกรัสเซียบริเวณ
ลําตัวปลาดุกรัสเซียไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p>0.50) สวนบริเวณโคนหางชุดการทดลองท่ีเสริม
ผงกลีบดอกดาวเรือง 0.5 % ใหคาความสวางสูงสุดแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุดควบคุม และชุดอาหารท่ี
เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง  1.5 % แตไมแตกตางกับชุด
อาหารที่เสริมกลีบดอกดาวเรือง 1 %   

คาสีแดง (a*) ของเน้ือปลาดุกรัสเซียบริเวณลําตัว
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.50) 
สวนบริเวณโคนหางชุดการทดลองท่ีเสริมผงกลีบดอก
ดาวเรือง 1.5 % ใหคาสีแดงสูงสุดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับชุดการทดลองท่ีเสริมผงกลีบดอก
ดาวเรือง 0.5 % แตไมแตกตางกับชุดอาหารที่เสริมผงกลีบ
ดอกดาวเรือง 1 % และชุดควบคุม 

คาสีเหลือง (b*) ของเน้ือปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงดวย
อาหารที่เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 1.5% มีคาสีเหลืองสูงสุด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับชุดควบคุม และชุด
อาหารท่ีเสริมผงกลีบดอกดาวเรือง  0.5% (p<0.05) แตไม
แตกตางกับชุดอาหารที่เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง  1%      
(p>0.05) (ดังตารางท่ี 1)  
 

 

 
 
 

ตารางที่ 1 คาสี (L*, a*, b*) ของเน้ือปลาดุกรัสเซียที่ไดรับอาหารที่เสริมกลีบดอกดาวเรืองตางกันเปนเวลา 8 สัปดาห 

หมายเหตุ    ns  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวนอนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
    a, b ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ตําแหนง 
การวัดสี คาสี 

ชุดการทดลอง 

ควบคุม 0.5 % 1 % 1.5 % 
 คาความสวาง (L*) 43.81±1.70ns 44.35±3.48ns 45.34±6.02ns 45.52±7.00ns 

ลําตัว คาสีแดง(a*) 1.56±0.84ns 1.66±0.87ns 1.67±0.63ns 1.37±0.46ns 

 คาสีเหลือง (b*) 5.40±2.78b 5.78±2.03b 6.49±2.12ab 8.34±1.90a 
 คาความสวาง (L*) 42.52±1.50b 45.22±3.35a 43.97±2.90ab 42.22±1.45b 

โคนหาง คาสีแดง(a*) 1.73±0.47b 1.53±0.56b 2.12±0.76 ab 2.19±0.42a 

 คาสีเหลือง (b*) 5.65±2.04b 6.60±1.77b 7.18±1.64ab 8.80±2.79a 
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบสีเน้ือปลาดุกรัสเซียที่ไดรับอาหารที่เสริม
ดวยผงกลีบดอกดาวเรืองตางกันเปนเวลา 8 สัปดาห 
 

 
รูปที่ 5 เน้ือปลาดุกรัสเซียที่ไดรับอาหารที่เสริมดวยผงกลีบ
ดอกดาวเรืองตางกันเปนเวลา 8 สัปดาห  
 
สารตานอนุมูลอิสระ 

เน้ือปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงดวยอาหารชุดควบคุม 
อาหารที่เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 0.5, 1 และ 1.5 % มีคา 
IC50 เทากับ  55.50±70.283, 53.74±10.11, 45.13±16.90 
และ 40.33±13.28 μg/ml ตามลําดับ ชึ่งพบวาปริมาณสาร
ตานอนุมูลอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p<0.50) โดยอาหารที่เสริมดวยผงกลีบดอกดาวเรือง 1.5 % 
มีสารตานอนุมูลอิสระสูงสุด แตกตางกับชุดควบคุม และชุด
อาหารที่เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 0.5% แตไมแตกตางกับ
ชุดการทดลองเสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 1% (ดังตารางท่ี 2) 
คาดัชนีตับ 

ปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงดวยอาหารชุดควบคุม อาหาร
ที่เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 0.5, 1 และ 1.5% มีคาดัชนีตับ 
เ ท า กั บ  1.97±0.04, 1.57±0.23, 1.67±0.36 แ ล ะ 
1.63±0.28 ตามลําดับ พบวาคาดัชนีตับของปลาดุกรัสเซีย
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.50) 
(ดังตารางท่ี 2)  

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 สารตานอนุมูลอิสระตรวจวัดโดยวิธี DPPH และคาดัชนีตับของปลาดุกรัสเซียที่ไดรับอาหารที่เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง
ตางกันเปนเวลา 8 สัปดาห 

ชุดการทดลอง คา IC50( μg/mL) ดัชนีตับ (%) 

ควบคุม 55.50±70.283b 1.97±0.04ns 

เสริมดวยดอกดาวเรือง 0.5 % 53.74±10.11b 1.57±0.23ns 

เสริมดวยดอกดาวเรือง 1 % 45.13±16.90ab 1.67±0.36ns 

เสริมดวยดอกดาวเรือง 1.5 % 40.33±13.28a 1.63±0.28ns 

หมายเหตุ    ns  หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวนอนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
     a, b หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 3  เปอรเซ็นตนํ้าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน (%), อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/ วัน), อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (g/วัน) และ
อัตราการรอดตาย (%) ของปลาดุกรัสเซียท่ีไดรับอาหารที่เสริมผงกลีบดอกดาวเรืองตางกันเปนเวลา 8 สัปดาห 

หมายเหตุ   ns หมายถึง คาเฉลี่ยในแนวต้ังไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.50) 
 

การเจริญเติบโต 
ปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงดวยอาหารควบคุม, อาหารท่ี

เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 0.5, 1 และ 1.5% เปนเวลา 8 
สัปดาห พบวามีเปอรเซ็นตนํ้าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเจริญเติบโตตอวัน ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p>0.05)       
(ดังตารางท่ี 3)  
 
อัตราการรอดตาย 

ปลาดุกรัสเซียท่ีเลี้ยงดวยอาหารควบคุม, อาหารที่
เสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 0.5, 1 และ 1.5%, เปนระยะเวลา 
8 สัปดาห พบวาอัตราการรอดตายไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ดังตารางท่ี 3) 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
คาความสวางของเน้ือปลาดุกรัสเซียมีแนวโนม

ลดลงเมื่อมีปริมาณสารแคโรทีนอยดจากผงกลีบดอก
ดาวเรืองเพ่ิมข้ึน  คาสีแดง (a*) บริเวณลําตัวปลาดุกรัสเซียไม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.50) สวน
คาสีแดง (a*) บริเวณโคนหางมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.50)  ซึ่งจะเห็นวาปริมาณของแคโร
ทีนอยดที่เพ่ิมมากข้ึนมีผลทําใหคาสีแดงของเน้ือปลาดุก
รัสเซียเพ่ิมข้ึน และคาสีเหลือง (b*) บริเวณลําตัว และโคน
หางของปลาดุกรัสเซีย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.50) ซึ่งจะเห็นไดวาปริมาณแคโรทีนอยด       

ที่เพ่ิมข้ึนมีผลทําใหคาสีเหลืองของเน้ือปลาดุกรัสเซียเพ่ิมข้ึน 
แสดงใหเห็นถึงแคโรทีนอยดมีผลในการเพ่ิมคาสีเหลืองของ
เน้ือปลาดุกรัสเซียได ซึ่งสอดคลองกับงานทดลองของ Hu 

(2012) รายงานวามีการตรวจพบ Lutein, zeaxanthin and 

alloxanthin  ในเน้ือปลา catfish และคาสีเหลือง (B values ) 

ที่ตรวจพบในเน้ือปลาแคชฟช  มีความสัมพันธกับระดับ 
xanthophyll  ในเ น้ือปลา  catfish หลังจากการเลี้ ยง  16 
สัปดาห  Murat et al. (2007) รายงานวา พบวา astaxanthin 

สังเคราะหใหปริมาณ carotenoid สูงสุดในเน้ือปลาเทราท
สายรุง (6.42 มก./กก.)  ตามดวยพริกแดง (5.78 มก./กก.) 
และดอกดาวเรือง (5.59 มก./กก.) ปลาที่เลี้ยงดวยดอก
ดาวเรืองมีสีเหลือง ซึ่งแตกตางจากกลุมอื่นอยางเห็นไดชัด  

เน้ือปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีปริมาณแค
โรทีนอยดเพ่ิมข้ึนจะมีสารตานอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึนตามระดับ
ความเขมขน ดังรายงานของวาทินและจิรวัฒน (2556) ได
ศึกษาฤทธ์ิตานออกซิเดชั่นของสารสกัดจากดอกไมกินไดทั้ง 
11 ชนิด ไดแก บรอคโคลี่ , ดอกกะหล่ํา , ดอกกวางตุง , 

ดอกมะขาม, หัวปลี, ดอกกุหลาบ, ดอกเข็ม, ดอกขจร, ดอก
กุยชาย, ดอกแค และดอกสะเดา โดยทําการสกัด 2 วิธี ไดแก 
การหมักกับเอทานอล 95% และ การ reflux ดวยนํ้าพบวา
สารสกัดที่ออกฤทธ์ิไดดีที่สุด คือ สารสกัดนํ้าของดอกกุหลาบ 
สารสกัดนํ้าของดอกสะเดา และสารสกัดเอทานอลของดอก
กุหลาบ โดยมีคา IC50 เทากับ 41.18 , 59.62 และ 84.15 
ไมโครกรัมตอมิลิลิตร ตามลําดับ ชึ่งจะเห็นไดวาคา IC50 ของ
เน้ือปลาดุกรัสเซียในชุดอาหารเสริมกลีบดอกดาวเรือง 1.5% 

สูตรอาหาร 
เปอรเซ็นตนํ้าหนัก

ตัวที่เพิ่มข้ึน  
(%) 

อัตราการเจริญ 
เติบโตจําเพาะ 

(%/ วัน) 

อัตราการ
เจริญเติบโตตอวัน 

(g/วัน) 

อัตรา  
การรอดตาย 

(%) 
ควบคุม 56.15±7.24ns 21.53±1.79ns 0.22±0.02ns 100±0.00ns 

อาหารเสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 
0.50% 

56.02±10.60ns 20.77±4.06ns 0.21±0.04ns 97.22±4.81ns 

อาหารเสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 1% 58.66±7.63ns 22.22±1.55ns 0.22±0.02ns 97.22±4.81ns 

อาหารเสริมผงกลีบดอกดาวเรือง 
1.50% 

65.89±8.70ns 25.24±2.71ns 0.25±0.03ns 100±0.00ns 
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มีสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาสารสกัดจากดอกไมกินไดทั้ง 
11 ชนิด แตตํ่ากวาสารสกัดจากสาหรายสีนํ้าตาล Lobophora 

variegate  ซึ่งออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีคา IC50

เทากับ 35.33±5.03 μg/mL (พันธุทิพยและคณะ, 2557) 
ปริมาณของผงกลีบดอกดาวเรือง  ในทุกชุดการ

ทดลองไมมีผลตอการทํางานของตับปลาดุกรัสเซีย แสดงให
เห็นวาผงกลีบดอกดาวเรืองไมมีผลตอการทํางานของตับปลา 
ซึ่งดัชนีตับ (HSI) เปนตัวบงชี้การสัมผัสสารปนเปอน (Goede 

and Barton, 1 9 9 0 , Sadekarpawar and Parikh, 2 0 1 3 ) 
เน่ืองจากตับมีบทบาทในการกําจัดสารพิษ  การสัมผัสสาร
ปนเปอนสงผลทําใหขนาดของตับเพ่ิมมากข้ึน และทําให
จํานวนของเซลลตับเพ่ิมมากข้ึนดวย  (Goede and Barton, 

1990; Solé et al. 2010) และ จากรายงานของ Abdel-Salam 

and Ibraik (2008) ถึงผลของสารกําจัดวัชพืชและสารปรอท
ตอการทํางานของตับปลา  Tilapia zilIi ที่ไดรับสารกําจัด
วัชพืช  Gallant (haloxyfop-ethopxy ethanol ester) 3 mg / L, 

ปรอท (6 mg / L) และยากําจัดวัชพืช (1.5 mg / L) รวมกับ
ปรอท (3 มก./ ล.) พบวาคาดัชนีตับของปลา Tilapia zilIi ได
เพ่ิมข้ึนเล็กนอย 

ปริมาณของสารแคโรทีนอยดในผงกลีบดอก
ดาวเรือง ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซีย ซึ่ง
สอดคลองกับ Polson and William (2005) และ Alma et al. 

(2013) รายงานวาปทริมาณของสารแคโรทีนอยดจากดอก
ดาวเรือง ไมมีผลตออัตราการเจริญเติบโตดานนํ้าหนักของ
ปลาทอง และณัฐดนัยและพงศกร (2558) พบวาปลาทองที่
ไดรับอาหารเสริมแคโรทีนอยดจากดอกดาวเรืองมีการ
เจริญเติบโตดานความยาวและนํ้าหนักไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เชนเดียวกันกับการ
ทดลองของธัชศึกและคณะ (2554) พบวาอัตรานํ้าหนักที่
เพ่ิมข้ึนของปลาทองที่ไดรับอาหารท่ีผสมสาหรายสไปรูลินา
และสาหรายไกที่มีองคประกอบของแคโรทีนอยด ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และวันเพ็ญ
และกาญจนา (2547) รายงานวาอาหารที่มีปริมาณของ
สาหรายสไปรูลินาเปนสวนผสมในปริมาณที่แตกตางกันไมมี
ผลตอการเจริญเติบโตของปลารันชู (P>0.05) 

ปริมาณของสารแคโรทีนอยดในผงกลีบดอก
ดาวเรือง ไมมีผลตออัตราการรอดตายของปลาดุกรัสเซีย ซึ่ง
สอดคลองกับการทดลองของชฎาธารและคณะ  (2550) 
พบวาแหลงของสารเรงสีที่ตางกันไมมีผลตอการเจริญเติบโต 
และอัตราการรอดตายของปลาทอง (P>0.05) และ Wang et 

al. (2006) พบวาปลา Characins (Hyphessobrycon callistus) 

ที่เลี้ยงดวยอาหารที่ความเขมขนของแคโรทีนอยด 0, 10, 20 
และ 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไมมีผลตออัตรารอดตายของ
ปลา (P>0.05) ณัฐดนัยและพงศกร (2558) รายงานวาการ
เลี้ยงปลาทองโดยใหอาหารผสมแคโรทีนอยดจากดอก
ดาวเรืองในปริมาณที่แตกตางกัน 4 ระดับ พบวาอัตราการ
รอดตายไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และ Rema 

and Gouveia (2005) รายงานวาตัวออนของปลาทองท่ีไดรับ
แคโรทีนอยดจากอาหารไมมีผลตออัตราการรอดตาย และ
การเจริญเติบโตสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัย
ให เขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ ง 
รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหา
การวิจัย  

7. สรุป
คาสี (L*,a*,b*)ของเน้ือปลาดุกรัสเซีย

คาความสวาง  (L*) ของเ น้ือปลา ดุกรัส เซียมี
แนวโนมลดลงเม่ือระดับแคโรทีนอยดที่เพ่ิมข้ึน คาสีแดง (a*) 

และคาสีเหลือง (b*) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามระดับแคโรที
นอยดที่เพ่ิมข้ึน 

สารตานอนุมูลอิสระของเน้ือปลาดุกรัสเซีย 
เน้ือปลาดุกรัสเซียมีสารตานอนุมูลอิสระแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.50) แสดงใหเห็นวาสาร
ตานอนุมูลอิสระในเน้ือปลาดุกรัสเซียจะเพ่ิมข้ึนตามระดับแค
โรทีนอยดที่เพ่ิมข้ึน  

ดัชนีตับ 
คาดัชนีตับของปลาดุกรัสเซียไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.50) แสดงใหเห็นวาระดับแค
โรทีนอยดในผงกลีบดอกดาวเรืองในทุกชุดการทดลองไมมี
ผลตอคาดัชนีตับของปลาดุกรัสเซีย 

การเจริญเติบโต 
ปลาดุกรัสเซียมีเปอรเซ็นตนํ้าหนักตัวที่ เพ่ิมข้ึน 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเจริญเติบโตตอ
วัน ไมมีความแตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติ  (p>0.05) 
แสดงใหเห็นวาระดับแคโรทีนอยดในผงกลีบดอกดาวเรือง  
ในทุกชุดการทดลองไมมีผลตอการเจริญเติบโตของปลาดุก
รัสเซีย 

อัตราการรอดตาย 
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อัตราการรอดตายของปลาดุกรัสเซียไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเห็น
วาระดับแคโรทีนอยดในผงกลีบดอกดาวเรืองในทุกชุดการ
ทดลองไมมีผลตออัตราการรอดตายของปลาดุกรัสเซีย 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษา
2. ควรเพ่ิมปริมาณแคโรทีนอยดใหมากข้ึนในการเพ่ิมสีเน้ือ
ปลาดุกรัสเซีย
3. ควรมีศึกษาสารตานอนุมูลอิสระในเน้ือปลาหลังหยุดการ
ใหอาหารผสมกลีบดอกดาวเรือง
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บทคัดยอ  
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดําของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทุงโปง จังหวัดเชียงใหม         

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอาวัตถุดิบงาดําที่มีปริมาณมากกวาแผนการรับซื้อ ในพ้ืนที่กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทุงโปง จังหวัดเชียงใหม 
แตมีคุณคาทางโภคชนาการอยางมากมาพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑชนิดเครื่องด่ืมนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดําพรอมด่ืม งานวิจัยน้ีมุงเนน
ทําการศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของถ่ัวขาวและงาดําที่นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดเครื่องด่ืมนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดําพรอมด่ืม
ในสัดสวน 4 ระดับ คือ 60:40 70:30 80:20 และ 90:10 โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติทางดานสีและปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้า 
พรอมทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ เพ่ือใหไดอัตราสวนที่เหมาะสมตอการผลิตเครื่องด่ืมนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดํา     
ที่สามารถจําหนายสูทองตลาดได   จากผลการศึกษาพบวา การเพ่ิมอัตราสวนของถ่ัวขาวสงผลใหปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้า
กอนการปรับรสชาติ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 2.10-2.20 องศาบริกซ สวนคาสีของอัตราสวนถ่ัวขาวและงาดํามีคา
ความสวาง (L*) เพ่ิมข้ึนตามอัตราสวนถ่ัวขาวและคาความเปนสีเขียว (a*) ลดลงตามอัตราสวนของงาดํา สําหรับการยอมรับของ
ผูบริโภคพบวาอัตราสวนถ่ัวขาวตองาดํา 90:10 ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคในดานกลิ่นและความชอบโดยรวมสูงที่สุด           
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนอื่นๆ ทีมผูวิจัยจึงไดถายทอดองคความรูวิธีการผลิที่ถูกหลักใหแกกลุมวิสากิจชุมชนบานทุงโปงเพ่ือสราง
รายได ซึ่งปจจุบันทางกลุมฯไดผลิตนํ้านมถ่ัวขาวงาดําทดลองเพ่ือการจําหนายนะระยะเวลา 2 เดือน ประมาณ 600 ขวดในราคา
ขวดละ 35 บาท ซึ่งสามารถทําใหกลุมฯมีรายไดเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 บาท ทําใหเกิดรายไดและเสริมสราง
อาชีพลดปญหาวัตถุดิบงาดําของหมูบานไดอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งยังเปนแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑตาง ๆ ของงาดํา           
ในอนาคตไดอีกตอไป 
คําสําคัญ:  เครื่องด่ืม ถ่ัวขาว งาดํา  
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Abstract  
The purpose of the research on development of white kidney bean with black sesame milk product  

for thung pong community enterprises group chiang mai province were to bring the black sesame with more 
volume plan. In Ban Thung Pong Community Enterprise Area Chiangmai Province But it is very useful to develop 
a product of white kidney bean with black sesame milk. This research focuses to study the proportion of white 
kidney bean to black sesame were blended in different combinations 4 levels including 60:40, 70:30, 80:20 and 
90:10. Comparison of the colors, total soluble solid properties and sensory evaluation of product for can be 
sold to the market. Results showed that no significantly in total soluble solid of the product increased with 
white kidney bean proportion increasing were 2.10 to 2.20 brix. The brightness (L*) increase with the white 
kidney bean and the greenness (a*) decrease with the black sesame. The ratio of White Kidney Bean to Black 
Sesame at 90:10 proportion was found highest in odor and overall acceptability. According to the result,           
The researchers were to be applied as a knowledge base for thung pong community enterprises group to make 
a living. Present the group produced products to Experimental distribute available for 2 months, about 600      
of 35 baht per bottle. which can increase the group income by an average of about 10,000 baht per month, 
resulting in income and strengthen the profession to reduce the problem of raw materials of the village black 
sesame concrete. It is also a way of processing products of black sesame in the future. 
Keywords: Beverage, White Kidney Bean, Black Sesame 
 

1. บทนํา 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว ต้ังอยูที่ตําบล

บานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เปนพ้ืนท่ีสงเสริมให
เกษตรกรชุมชนโดยรอบศูนยฯปลูกงาดํา เน่ืองจากเปนพืชไร
ที่ดูแลงาย ทนแลงไดดี ใหผลผลิตสูง แตเน่ืองดวยปจจุบัน
ผลผลิตงาดํามีปริมาณมากกวาแผนการรับซ้ือ จึงทําใหมี
ผลผลิตงาดําจํานวนมากท่ีรอการจําหนายคิดเปนรอยละ 50 
ของผลผลิตงาดําทั้งหมดตอป อีกทั้งในพ้ืนท่ียังเปนแหลง
เพาะปลูกถ่ัวขาวที่ใหผลผลิตสูงเชนกัน ทางศูนยฯจึงมีความ
ตองการหาแนวทางการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรใหเปนผลิตภัณฑที่สามารถจําหนายสูทองตลาด
ได พรอมถายทอดองคความรูสูกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทุง
โปงหมู 4 ซึ่งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่อยูในความดูแลของ
ศูนยฯ เพ่ือสรางอาชีพ สรางรายได และสรางความย่ังยืน
ใหแกกลุมตอไป 

งาดํา (Black Sesame Seeds) เปนวัตถุดิบที่อุดม
ไปคุณค าทางโภชนาการ  โดยมี โปรตีนรอยละ  20.6        
ไขมันรอยละ 51.9 คารโบไฮเดรตรอยละ 18.9 เสนใย      
รอยละ 15.7 [1] ที่สําคัญงามีปริมาณแคลเซียมสูงโดยใน    
งาดําคั่วจะมีปริมาณแคลเซียม 1,452 มิลลิกรัมตอนํ้าหนัก 
100 กรัม มากกวานมวัวสดท่ีมีแคลเซียมเพียง 118 มิลลิกรัม
ตอนํ้าหนัก 100 กรัม หรือมากกวานมวัวถึง 14 เทา [2] และ

มีสารเซซามินที่มีฤทธ์ิเปนสารตานอนุมูลอิสระซึ่งชวยยับย้ัง
การ ดูดซึมของคอเลส เตอรอลและ ยับ ย้ั งกา รสร า ง
คอเลสเตอรอลในตับและไมกอใหเกิดการสะสมในรางกาย 
อีกท้ังยังมีวิตามินและแรธาตุมากมาย [3] 

ถ่ัวขาว (White Kidney Bean) เปนวัตถุดิบที่อุดม
ไปดวย  คุณคาทางโภชนาการที่มี โปรตีนรอยละ 22.3     
ไขมันรอยละ 2.8 คารโบไฮเดรตรอยละ 61.6 เสนใยรอยละ 
3.1 [1] อีกทั้งยังมีสารที่ชวยยับย้ังการทํางานของเอนไซม
อัลฟาอะไมเลส ที่ชวยลดพลังงานจากจากการบริโภคแปง 
และ ยั ง มี ส า ร ต า ง ๆ  ที่ ช ว ยลดค วาม เ สี่ ย ง ต อภาว ะ
คอเลสเตอรอลสูง ชวยระบบขับถาย และโรคเบาหวาน    
เปนตน [4] 

นํ้านมท่ีผลิตมาจากพืชผักจะอุดมไปดวยวิตามิน 
เกลือแร และกรดไขมันจําเปน ซึ่งจะมีกรดไขมันอิ่มตัวตํ่า 
นอกจากน้ียังไมมีเคซีน แลคโตส และคอเลสเตอรอล ดังน้ัน
จึงไมสงผลกระทบตอผูที่แพนํ้าตาลแลคโตส  ควบคุมความ
เค็ม และมีอาการโรคหัวใจ แตโดยทั่วไปน้ันนํ้านมที่ผลิตจาก
พืชผักหรือถ่ัว มักจะมีกลิ่นถ่ัวหรือกลิ่นเหม็นเขียว (beany 
flavor) ดังน้ันการพัฒนาเครื่องด่ืมนํ้านมที่มีสวนผสมของงา
จึงชวยลดผลกระทบ และขอจํากัดของผูบริโภคจากการ
บริโภคนํ้านมที่ผลิตจากพืชผักหรือถ่ัวได [5] 
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จากขอมูลดังกลาวทางคณะผู วิจัยจึงเล็งเห็น
ประโยชนในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกผลผลิตทาง
การเกษตร  เปนผลิตภัณฑเครื่ อง ด่ืมเ พ่ือสุขภาพ  คือ 
“เครื่องด่ืมนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดํา” โดยศึกษาอัตราสวนของ
ถ่ัวขาว และงาดํา เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ และ
การยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ พรอมนําองคความรูที่
ไดไปถายทอดสูกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทุงโปง เพ่ือสราง
อาชีพ สรางรายได และสรางความย่ังยืนใหแกกลุมตอไป 

 

2.วัตถุประสงค  
   2.1 เพ่ือศึกษาอัตราสวนของถ่ัวขาวและงาดําที่เหมาะสม
ตอการผลิตเครื่องด่ืมนํ้านมถ่ัวขาวงาดํา  
   2.2 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการ
ยอมรับของ ผูบริโภคตอเครื่องด่ืมนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดํา 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
ข้ันตอนการผลิตนํ้านมจากถ่ัวโดยวิธีการใชนํ้าสกัด 

(Water Extract Process) เปนวิธีที่นิยมใชกันมานาน โดย
เริ่มจากการลางถ่ัวอยางนอย 3 ครั้ง และแชนํ้าในอัตราสวน
นํ้าตอเมล็ดพืช 1:4 ถ่ัวจะพองข้ึน 1-1.2 เทา ใหระยะเวลาใน
การแชอยางนอย 5 – 20 ชั้วโมง ถาแชนํ้าท่ีอุณหภูมิสูงถ่ัวจะ
น่ิมเร็วเน่ืองจากสามารถดูดซึมนํ้าไดเร็วกวาอุณหภูมิตํ่า     
และบดถ่ัวดวยนํ้ารอนที่อุณหภูมิ 80   C จะสามารถทําให
โปรตีนละลายออกมาไดในปริมาณมากข้ึน จากน้ันกรองเอา
กากออกกอนเพ่ือแยกสวนที่ละลายนํ้าออกจากสวนที่ไม
ละลายนํ้ากอนการใหความรอน ซึ่งวิธีกรองกอนการใหความ
รอนเปนวิธีที่ไมมีผลตอการละลายโปรตีน [6] 
 วิ ธี ก า ร พ า ส เ จ อ ไ ร ซ แ ล ะ บ ร ร จุ ร อ น 
(pasteurization - hot filling) โดยการนําผลิตภัณฑมาพาส
เจอไรซดวยการตมและเพ่ิมอุณหภูมิเปน 72   C ทําการกวน
ตอเน่ืองเปนเวลา 15 นาที และเทลงไปในขวดที่ผานการฆา
เชื้ออยางรวดเร็วปดฝาใหสนิทโดยบรรจุภัณฑขวดขุน
พลาสติก Polypropylene ที่ผานการฆาเชื้อโดยการลาง
ดวยนํ้าสะอาดและลวกฆา เชื้อท่ีอุณหภูมิ  95 - 98  C       
แลวเช็ดฝาดวยคลอรีนความเขมขน 50 ppm แลวนําไปแช
นํ้าเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสทันที เช็ดใหแหง นํา
ผลิตภัณฑไปเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิตูเย็น [7] 

การบริโภคถ่ัวขาวดิบท่ีไมผานการปรุงอยางถูกวิธี 
จะทําใหรางกายไดรับสารพิษชื่อ เเลคติน เปนสารในกลุม    
ไฟโตฮีแมกกลูเตนิน และสารยับย้ังการทํางานเอนไซม      

ทริปซินทําใหไมสามารถยอยสลายโปนตีนไดในทางเดิน
อาหาร ที่พบไดในพืชตระกูลถ่ัว ซึ่งในถ่ัวขาวดิบการใหความ
รอนในการทําใหสุกไมเพียงพอจะเพ่ิมปริมาณสารพิษข้ึน 
ขอแนะนําในการปรุงอยางถูกวิธี คือ แชถ่ัวในนํ้าอยางนอย    
5 ชั่วโมง เปลี่ยนนํ้าแลวตมหรือน่ึงโดยใหความรอน           ที่
อุณหภูมิ 87-100   C อยางนอย 30 นาที สามารถกําจัด
แลตตินและสารยับยั้งการทํางานของเอนไซมทริปซินได [4] 

อิทธิพลที่มีผลตอกระบวนการผลิตนํ้านมงาดาน
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และความพึงพอใจของผูบริโภค 
โดยในงานวิจัยไดเปรียบเทียบระหวางนํ้านมงาที่ วัตถุดิบงา
ผานการคั่วและไมผานการคั่ว พบวานํ้านมงาท่ีใชวัตถุดิบงา
ผานการคั่วมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับนํ้านมงาที่งา
ไมผานการคั่ว โดยความพึงพอใจดานกลิ่น รสชาติ กลิ่นคั่ว 
รสสัมผัส และความชอบโดยรวม ของนํ้านมงาท่ีงาผานการ
คั่วมีคามากกวานํ้านมงาท่ีงาไมผานการคั่ว [5] 

 

4.วิธีการวิจัย  
    4.1 การเตรียมวัตถุดิบถ่ัวขาวและงาดํา  

แชถ่ัวขาวแหงเต็มเมล็ดในนํ้าสะอาด อัตราสวน
ถ่ัวขาวแหง : นํ้า คือ 1: 4 นาน 15-17 ชั่วโมง เทนํ้าที่แชถ่ัว
ทิ้ง แลวนําถ่ัวขาวมาน่ึงเพ่ือทําลายสารพิษในถ่ัวขาวดิบที่
อุณหภูมิ 95   C นาน 1 ชั่วโมง จากน้ันนํางาดํามาทําความ
สะอาดโดยการลางดวยนํ้าสะอาด และกําจัดเศษปนเปอน
ทางกายภาพที่ลอยอยูบนผิวนํ้าออกดวยตะแกรงขนาดเล็ก 
เทนํ้าทิ้งแลวนํางาดําไปผึ่งใหแหง หลังจากงาดําแหงจึงนํามา
คั่วใหหอมดวยไฟปานกลาง ประมาณ 15 นาที  
   4.2 การเตรียมนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดํา 

เตรียมถ่ัวขาวและงาดําในอัตราสวนถ่ัวขาวตองา  
ดําที่แตกตางกัน 4 ระดับ คือ 60:40, 70:30, 80:20 และ 
90:10 นํามาบดละเอียดพรอมนํ้าสะอาดท่ีมีอุณหภูมิ 80  C 
ปริมาณ 350 ml นาน 3 นาที กรองแยกกากดวยผาขาวบาง 
นํานํ้านมถ่ัวขาวงาดําที่ไดมาเติมสวนผสมเพ่ิมความหวานที่
ประกอบไปดวยปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดทั้งหมด       

และตมเ พ่ือฆา เชื้ อผลิตภัณฑดวยความรอน ท่ี
อุณหภูมิ 72  นาน 15 นาที บรรจุขวดนําไปแชนํ้าเย็นที่
อุณหภูมิ 4   ทันที และเก็บไวที่อุณหภูมิ 4   แสดงไดดัง
รูปที่ 1 
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รูปที่ 1 กระบวนการผลิตนํ้านมถ่ัวขาวงาดํา 
4.3 วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 

4.3.1 การวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลายในนํ้า
ทั้งหมด (°Brix) ดวยเครื่อง  master refractometer รุน 
MANUAL, Made in Japan 

4.2.2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพดานสีของ
ผลิตภัณฑ โดยวัดคาสีของผลิตภัณฑดวยระบบการวัดสีแบบ 
L* a* และ b* ดวยเครื่อง Colorimeter ย่ีหอ HunterLab 
รุน Color Quest XE  

4.4 เคราะหทางประสาทสัมผัส (Sensory Test) 
ประเมินผลความชอบเครื่องด่ืมนํ้านมถ่ัวขาวงาดํา

ดวยวิธี 9-point hedonic scale โดยใหคะแนนความชอบ
ในดานสี ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส ความหนืด 
และความชอบโดยรวม  ซึ่งมีระดับการใหคะแนน คือ           
1 = ไมชอบมากท่ีสุด 2 = ไมชอบมาก 3 = ไมชอบปานกลาง 
4 = ไมชอบเล็กนอย 5 = เฉยๆ 6 = ชอบเล็กนอย 7 = ชอบ
ปานกลาง 8 = ชอบมาก 9 = ชอบมากที่สุด ใชผูทดสอบที่
ไมผานการฝกฝนจํานวน 30 คน 

4.5 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
ทําการทดลอง 3 ซ้ํา วางแผนการทดลองแบบสุม

สมบู รณ  (Completely Randomized Design) นํ าผลที่
ไดมา คํานวณทางสถิติ โดยหาคาความแปรปรวน (ANOVA) 
และเปรียบเทียบ ความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางตัวอยาง 
โดยวิธี Duncan’s New  Multiple Range Test ที่ระ ดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95   

5. ผลการศึกษา 
ปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้าทั้ งหมดของ

ผลิตภัณฑกอนปรับปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้าตามที่
ตองการ โดยอัตราสวนของถ่ัวขาวตองาดําทุกระดับไมแตก  
ตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางท่ี 1) เน่ืองจาก
ปริมาณของแข็งที่ละลายในนํ้าของถ่ัวขาวและงาดํามีปริมาณ
นอย ซึ่งเปนผลมากจากปริมาณนํ้าที่ใชในข้ันตอนการสกัด
นํ้านมถ่ัวขาวงาดํามีปริมาณสูงทําใหมีความเขมขนตํ่า 

ผลการศึกษาคุณภาพในดานสีของผลิตภัณฑนํ้านม
ถ่ัวขาวงาดําที่มีอัตราสวนของถ่ัวขาวตองาดําในอัตราสวน
โดยนํ้าหนักตางกัน 4 ระดับ คือ 60:40 70:30 80:20 และ 
90:10 ไดผลดังตารางท่ี 1 จากตารางพบวาคาความสวาง 
(L*) และคาความเปนสีเขียว (a*) ของนํ้านมถ่ัวขาวผสมงา
ดํามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
โดยพบวาในอัตราสวน 90:10 มีคาความสวางเพ่ิมข้ึนตาม
อัตราสวนถ่ัวขาวและคาความเปนสีแดงลดลงตามอัตราสวน
ของงาดํา มีคามากที่สุดคือที่ 35.85 และ 0.43 ตามลําดับ 
แตในขณะเดียวกันนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดําในอัตราสวน 
90:10 ยังมีคาความเปนสีเหลือง (b*) มากที่สุด คือ 0.72 
แสดงดีงตารางที่ 1 

ซึ่งเปนผลมาจากอัตราสวนของถ่ัวขาวและงาดําที่
ใช โดยพบวาการใชอัตราสวนถ่ัวขาวที่มากข้ึนจะทําใหมีคา
ความสวางและคาความเปนสีเหลืองมากข้ึน และหากใช
ถ่ัวขาวนอยแตมีปริมาณงาดํามากข้ึนทําใหคาความเปนสีแดง
เพ่ิมข้ึนแสดงดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
       60:40           70:30             80:20       90:10 

แชถั่วขาวอัตราสวนนํ้าตอถั่วขาวแหง   
1: 4 นาน 15-17 hr. 

เตรียมนํ้านมถั่วขาวผสมงาดําอัตราสวน 60:40, 
70:30, 80:20 และ 90:10 

แชนํ้าเย็น 4   ทันที  

แชเย็น 

น่ึงกําจัดสารพิษ 
95 ° C นาน 1 hr.

ทําความสะอาดงาดํา คั่ว 15 min 

บดถั่วขาวและงาดํา 
ดวยนํ้ารอน 80 ° C นาน 3 min. 

กรองแยกกากพรอมปรุงรส 

พาสเจอไรส  
75 ° C นาน 15 min. 

      รูปที่ 2 นํ้านมถ่ัวขาวงาดําในระดับตางๆ 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคุณภาพดานสีและคาความคงตัวของผลิตภัณฑนํ้านมถ่ัวขาวที่มีอัตราสวนของถ่ัวขาวงาดําที่ตางกัน

 
 
 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑนํ้านมถ่ัวขาวงาดําที่อัตราสวนถ่ัวขาวตองาดําตางกัน 
 

หมายเหตุ : ns คาตัวเลขในแถวแนวนอนเดียวกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
   abc ที่ตางกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ อัตราสวนถ่ัวขาวและงาดํา 
60:40 70:30 80:20 90:10 

คาส ี
ความสวาง (L*) 
เขียว-แดง (a*) 

เหลือง-นํ้าเงิน (b*) ns 

 
31.64±0.08 b 

0.90±0.13 a 
0.45±0.10 

 
32.28±1.09 b 
0.84±0.12 a 
0.49±0.30 

 
33.96±0.57 a 
0.78±0.06 a 
0.53±0.11 

 
35.29±0.75 a 
0.43±0.02 b 
0.72±0.22 

ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า (องศาบริกซ)  ns 2.15 2.10 2.20 2.18 

คุณภาพ 
ทางประสาทสัมผสั 

อัตราสวนถ่ัวขาวและงาดํา 

60:40 70:10 80:20 90:10 

สี ns 5.69 5.83 5.69 5.59 

ลักษณะปรากฏ  ns 5.62 5.52 5.62 5.66 

กลิ่น ns 5.97 6.00 6.07 6.52 

เน้ือสัมผัส ns 5.86 6.07 5.93 6.07 

รสชาติ  ns 5.48 5.72 6.00 6.17 

ความหนืด ns 5.52 5.41 5.76 5.79 

ความชอบโดยรวม ns 6.14 5.90 6.28 6.59 

หมายเหตุ : ns คาตัวเลขในแถวแนวนอนเดียวกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
   abc ที่ตางกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยประเมินผล
ความชอบแบบ 9-point hedonic scale แสดงดังตารางที่ 
2 พบวา คะแนนกลิ่นและความชอบโดยรวมของอัตราสวน 
90:10 มีคะแนนมากท่ีสุดอยูระหวาง 6.52-6.59 หรือที่
ความชอบระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาการผสมงาดําใน
อัตราสวนที่นอยลงสงผลตอการยอมรับของผูทดลองชิม
เพ่ิมข้ึนและมีคะแนนมากกวาอัตราสวนอื่นๆที่มีคะแนนอยู
ในระดับชอบเล็กนอย เน่ืองจากการใสงาดําคั่วในปริมาณ
มากทําให เมื่ อ ด่ืมผลิตภัณฑ เข าไปมีกลิ่ นฉุนเล็กนอย        
สวนคะแนนความชอบดานสี ลักษณะปรากฏ รสชาติ เน้ือ
สัมผัส และความหนืด มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน คือ
การผสมนํ้านมถ่ัวขาวงาดําในอัตราสวน 60:40 70:30 80:20 
และ90:10 ทําใหไดคะแนนไมแตกตางกันอยากมีนัยสําคัญ 
(p>0.05) อยูในระดับ 5.41-6.28 หรืออยูในระดับชอบเฉยๆ
ถึงชอบเล็กนอย แสดงดังตารางที่ 2 

ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกระดับอัตราสวนถ่ัวขาวและงาดํา 
90:10 เปนระดับที่เหมาะสมในการผลิต ซึ่งมีลักษณะเปน
ของเหลวสีเทาออนกวาอัตราสวนอ่ืน มีกลิ่นรสตามธรรมชาติ 
ของนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดํา และมีคะแนนความชอบโดยรวม
มากกวาอัตราสวนอ่ืนๆ  

ปจจุบันทางคณะผูวิจัยไดสรางขอมูลองคความรู
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดํา อบรม
ถายทอดสูกลุมวิสากิจชุมชนบานทุงโปงหมู 4 ตําบลบานปง 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือสรางรายไดแสดงดังรูปที่ 
3 หลังจากที่มีการปรับปรุงสถานที่ผลิตให ถูกตองตาม
มาตรฐานที่ดีในการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑอยูระหวาง
การตรวจวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการเพ่ือขอมาตรฐาน
อาหาร (อย.) เพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาดใหกวางขวางมาก
ย่ิงข้ึน ปจจุบันทางกลุมไดผลิตนํ้านมถ่ัวขาวงาดําเพ่ือการจัด
จําหนายแสดงดังรูปท่ี 4 ทั้งหมด 380 ขวด เปนจํานวนเงิน 
9,800 บาท  

 
 

 

รูปที่ 3 ถายทอดองคความรูสูกลุมวิสากิจชุมชนบานทุงโปง 

 

รูปที่ 4 ผลิตภัณฑนํ้านมถ่ัวขาวผสมงาดําของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานทุงโปง 

 

7.  สรุป  
อัตราสวนถ่ัวขาวตองาดําที่เหมาะสมในการผลิต

นํ้านมถ่ัวขาวงาดําของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทุงโปง คือ 
90:10 เพราะมีคาความสวาง (L*) และคาความเปนสีเหลือง 
(b*) เ พ่ิมข้ึน และในดานความชอบของผูบริโภคพบวา
ผูบริโภคมีความพึงใจตอคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสใน
ดานความชอบโดยรวมอยูในระดับสูงที่สุดในระดับชอบ
เล็กนอยถึงชอบปานกลาง อีกทั้งยังสามารถถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนํ้านมถ่ัวขาวงาดําสูกลุมที่
อยูในระดับอุตสาหกรรมครัวเรื่องและยังสรางรายไดใหแก
กลุมเพ่ือความย่ังยืน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ  
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงตอลักษณะทางเน้ือสัมผัสของเน้ือไกแจไทยที่อายุ 16 สัปดาห โดยใชไกทั้งหมด 24 ตัว    

ไกแจไทยที่เลี้ยงแบบปลอย 8 ตัว (T1) ไกแจไทยที่เลี้ยงแบบก่ึงขังกึ่งปลอยและไดรับอาหารสําเร็จรูป 8 ตัว (T2) และไกแจไทยที่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปลอย
ที่ไดรับอาหารสําเร็จรูปเสริมดวยขาวเปลือก 8 ตัว (T3) คละเพศ ไกไดรับนํ้าและอาหารเต็มที่ตลอดระยะเวลาการเล้ียง หลังการฆาเก็บตัวอยางเน้ืออก 
การประเมินคุณลักษณะทางเน้ือสัมผัส เน้ืออกไกตมสุกที่ไดจากไกแจไทยซ่ึงถูกเลี้ยงดวยวิธีกึ่งขังกึ่งปลอย (T3 และ T2) ใหคุณลักษณะดานเน้ือสัมผัส     
ที่แตกตางกันกับไกแจไทยที่เลี้ยงแบบปลอย (T1)  โดยมีคาความแข็ง (Hardness) เทากับ 1508.00±391.02  1576.52±474.83  2623.60±818.97 

กรัม ตามลําดับ และคาความตานการเคี้ยว (Chewiness) เทากับ 513.54±112.47 534.24±159.59 761.96±203.59 กรัม ตามลําดับ แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับการเล้ียงแบบปลอย สวนคาความยืดหยุน (Springiness) และคาการเกาะติดกันของโครงสรางภายในช้ิน
เน้ือ (Cohesiveness) ของเน้ืออกไกตมสุกไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  
คําสําคัญ: ไกแจไทย เน้ือสัมผัส รูปแบบการเลี้ยง 
 

Abstract  
The aim of this study was to evaluate the effect of rearing systems on texture profile of Thai red jungle fowl meat         

at 16 weeks of age. The total mixed sex 24 chickens were used in this study. There are 8 chickens including in free-range system 

(T1), semi-intensive system with commercial feed (T2) were 8 chickens and semi-intensive system with commercial feed and rice 

(T3) were 8 chickens. Feed and water were provided ad libitum. Chickens were slaughter and corrected breast muscles.                 

The sample used to study texture profile evaluation. The result showed the hardness of breast muscle of T3 and T2 were lower 

than T1 (P<0.05) (1508.00±391.02,   1576.52±474.83, 2623.60±818.97 g, respectively) and chewiness of breast muscle of T3 and 

T2 were lower than T1 (P<0.05)    (513.54±112.47, 534.24±159.59, 761.96±203.59 g, respectively). This study not found the effect 

on springiness and cohesiveness test in breast meat (P>0.05). 

Key words: Thai red jungle fowl, texture profile, rearing systems 
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1. บทนํา 
การพัฒนาการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองไทยในจังหวัด

พิษณุโลก และเพ่ือใหการศึกษาวิจัยดําเนินไปอยางม่ันคง 
ความรวมมือกันจากหลากหลายหนวยงานในทองถ่ินที่มี
ความเช่ียวชาญในหลากหลายศาสตรเปนเสมือนพลังสําคัญ
ในการขับเคลื่อนงานวิจัยใหบรรลุไปสูวัตถุประสงคในการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ดวยเหตุน้ี เพ่ือเปนการพัฒนาการเลี้ยงไก
พ้ืนเมืองในทองถ่ินอยางย่ังยืน สามารถสรางช่ือเสียงให
จังหวัด  เปนสินคาเกษตรท่ีสรางอาชีพและรายได ให
ประชาชนอยางเปนรูปธรรม สามารถนําความรูที่ไดจากการ
วิจัยไปพัฒนาการผลิตเพ่ือเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมใน
ทองถ่ิน และเลี้ยงตนเองได ทั้งยังเปนแรงจูงใจและชวย
กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพเน้ือไกพ้ืนเมืองที่มีความ
ปลอดภัย เปนที่ยอมรับของผูบริโภค และตรงตามความ
ตองการของตลาด ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตสูงข้ึน และใน
ปจจุบันพิษณุโลกมีความนิยมเลี้ยงไกแจไทยเพ่ิมมากข้ึนทั้ง
การเลี้ยงเพ่ือบริโภค รวมถึงเลี้ยงเปนงานอดิเรก และเลี้ยง
เพ่ือการแขงขัน เชน ประเภทไกขยันขัน ประเภทสวยงาม 
และประเภทไกตอหมาน  นอกจากไกแจจะใหความ
เพลิดเพลินแกผู เลี้ยงแลว  ไกแจยังเปนสัตวเศรษฐกิจที่
สามารถสรางรายไดใหแกผูเลี้ยงไดอีกทาง เน่ืองจากมีราคา
การซ้ือขายท่ีคอนขางสูง ปจจุบันมีกลุมผูเลี้ยงไกแจเพ่ิมข้ึน 
หลังจากท่ีมีไขหวัดนกระบาด ไกแจไทยเปนสัตวเลี้ยงของ
เกษตรกรไทยที่มีการเลี้ยงกันอยูเปนจํานวนมาก มีลักษณะ
เดนคือ การปรับตัวเขากลับสภาพแวดลอมในหมูบาน หรือ
ถ่ินที่อยูอาศัย มีสัญชาติญาณในการปองกันตัว สามารถฟก
ไขไดดวยตัวเอง เน้ือมีความนากินสูง แตมีลักษณะเน้ือ
คอนขางเหนียว อยางไรก็ตามจากหลายงานวิจัย (อํานวย
และคณะ, 2552 และ Tang et al., 2009) พบวาเน้ือไก    ที่
ผูบริโภคตองการมากที่สุด คือ ไกพ้ืนเมือง รองลงมา ไดแก 
ไกลูกผสมพ้ืนเมืองไกโตง และไกเน้ือ ตามลําดับ โดยปจจัย 
ที่มีผลตอการชอบเน้ือไก พ้ืนเมืองมากเปนอันดับ 1 คือ 
รสชาติดี และความแนนนุมของเน้ือ คลายคลึงกับประเทศ
จีนที่นิยมบริโภคไกพ้ืนเมือง เพราะรสชาติ และความแนน
ของเน้ือเชนกัน นอกจากน้ีชูศักด์ิ และคณะ (2556) และ 
อํานวย และคณะ (2553) ไดทําการศึกษาถึงความพึงพอใจ
ของผูบริโภคตอเน้ือไกพ้ืนเมือง (ชีทาพระ และประดูหางดํา
เชียงใหม) พบวา ความพึงพอใจของผูบริโภคตอเน้ือไก         

ชีทาพระ ในดานความแนนนุม กลิ่นหอมของไกขณะเคี้ยว 
และดานรสชาติอยูในระดับความพึงพอใจมาก สวนความพึง
พอใจโดยรวมมีมากถึงมากที่สุด สวนความพึงพอใจของ
ผูบริโภคตอเน้ือประดูหางดําเชียงใหม ในดานความแนนนุม 
และกลิ่นหอม อยูในระดับพึงพอใจมาก สําหรับดานรสชาติ 
และความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับพึงพอใจมากถึงพึง
พอใจมากที่สุดเชนกัน จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเน้ือของไก
พ้ืนเมืองยังเปนที่ตองการของผูบริโภค เน่ืองจากมีรสชาติ
อรอย มีไขมันนอย และมีรสชาติเหนียวนุมกวาไก เ น้ือ 
สามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายอยาง แตมีราคาท่ีแพง
กวาไกเน้ือที่เลี้ยงในฟารม จึงทําใหไกพ้ืนเมืองเปนที่ตองการ
ของตลาด 

การตระหนักถึงความสําคัญในการเลี้ยงไกแจไทย
โดยการศึกษาหาวิธีการและรูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมใน
การเลี้ยงไกแจไทยเพ่ือใหไดเน้ือไกที่ตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค และสามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยไป
พัฒนาการผลิตเพ่ือเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในทองถ่ิน 
และเลี้ยงตนเองได 

2.วัตถุประสงค  
เพ่ือศึกษาวิธีการและรูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสม

ในการเล้ียงไกแจไทยเพ่ือใหไดเน้ือไกท่ีตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค และศึกษาคุณลักษณะทางเน้ือสัมผัสตอความ
พึงพอใจของผูบริโภค 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการพัฒนาไกพ้ืน

เมืองไทย โดยเฉพาะไกแจไทยที่กําลังเปนที่นิยมในจังหวัด
พิษณุโลก ทั้งในดานของการจัดการรูปแบบการเลี้ยง และ
การจัดการดานอาหาร เพ่ือใหไดคุณลักษณะของเน้ือไกที่
ตรงตามความตองการของผูบริโภค โดยศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจและประสาทสัมผัสของผูบริโภคตอ
เน้ือไก และผลการวิเคราะหลักษณะทางเน้ือสัมผัสของเน้ือ
ไก 

4.วิธีการวิจัย  
ข้ันตอนการสํารวจ 

ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่และสํารวจความตองการ
บริโภคเน้ือไกของกลุมตัวอยางกอนการทดลอง  โดยสุม
ตัวอยางประชากรแบบจําเพาะเจาะจง (purposive sampling) 

จากกลุมผูเลี้ยงไก และกลุมผูบริโภค โดยการสุมเก็บจํานวน
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ตัวอยางของประชากร โดยใชเกณฑของ Yamane (1976) 
และใชเครื่องมือคือแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการทดลอง 

ดําเนินการวางแผนการทดลองแบบสุมภายใน
บ ล็ อ ก ส ม บู ร ณ  (Randomized Completely Block 
Design; RCBD) ใชเพศของไกเปนบล็อก และมี 3 ทรีทเมนต 
คือ T1 คือ ไกแจกลุมควบคุมที่เลี้ยงแบบปลอย T2 คือ ไกแจ
ที่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปลอย และไดรับอาหารสําเร็จรูป และ 
T3 คือ ไกแจที่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปลอย และไดรับอาหาร
สําเร็จรูปเสริมขาวเปลือก ใชไกแจไทยที่มีอายุ 8 สัปดาห 
นํ้าหนักเฉลี่ย 900 – 1,000 กรัม จํานวนท้ังสิ้น 24 ตัว  

ดําเนินการเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 สัปดาห จึงทํา
การเก็บขอมูลคุณภาพเน้ือ โดยกอนการชําแหละซาก ไกจะ
ถูกอดอาหารเปนเวลา 6-8 ชั่วโมง และเก็บขอมูลนํ้าหนัก
ซากสด และนํ้าหนักที่ทําการตม รวมถึงคุณภาพเน้ือไก และ
ความพึงพอใจของผูบริโภค โดยการสุมตัวอยางเพ่ือชิมเน้ือ
ไกและใหคะแนนความพึงพอใจ 

การศึกษาคุณภาพเน้ือ 

1. การประเมินดานประสาทสัมผัส (Sensory 
evaluation) โดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 50 คน ชิมเน้ือ
ตัวอยางเน้ืออกไกที่ผานการตมในนํ้ารอนอุณหภูมิ 85 องศา 
นําเ น้ือออกมาลดอุณหภูมิ  ชั่ ง นํ้าหนัก  ตัดเ น้ือขนาด 
1.0x1.0x1.0 เซนติเมตร เพ่ือตรวจชิมประเมินลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส มีเกณฑพิจารณาคะแนน 1 ถึง 9 ระดับ และ
บันทึกผลในแบบทดสอบชิม  
 2. กา ร ศึ กษ า คุณลั กษณะท า ง เ น้ื อสั ม ผั ส 
(Texture Profile Analysis, TPA) เ น้ืออกไกตมสุกถูก
เตรียมใหมีขนาด 1x1x1 เซนติเมตร เพ่ือวัดคุณลักษณะทาง
เ น้ื อ สั ม ผั ส ด ว ย เ ค รื่ อ ง  ( TA.XT Plus (Stable Micro 
Systems) ใชหัววัด P/36 ต้ังคาการวัดในโหมด TPA ซึ่ง
ประยุกตจากวิธีการของ  Jones and Woolfson (1997) 
โดยหัววัดเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 2.0 มิลลิเมตรตอวินาที กด
ลึกลงไปในเน้ือตัวอยาง 5 มิลลิเมตร โดยการกดครั้งแรกและ
ครั้งที่สองใชเวลารอ 5 วินาที และใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Exponent v.6 . 1 . 1 2 . 0  เ พ่ื อคํ านวณหาค าHardness 
Springiness Cohesiveness และ Chewiness 

5. ผลการวิจัย  
การศึกษาคุณลักษณะทางเน้ือสัมผัส 
การทดลองทดสอบเน้ืออกไกตมสุก เพ่ือวัดคุณลักษณะ     
ทางเ น้ือสัมผัสดวยเครื่อง  TA.XT Plus (Stable  Micro 

Systems) ใชหัววัด P/36 ต้ังคาการวัดในโหมด TPA ซึ่ง
ประยุกตจากวิธีการของ  Jones and Woolfson (1997) 
โดยหัววัดเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 2.0 มิลลิเมตรตอวินาที    
กดลึกลงไปในเน้ือตัวอยาง 5 มิลลิเมตร โดยการกดครั้งแรก
และครั้งที่สองใชเวลารอ 5 วินาที และใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Exponent v.6 .1 .12 .0  เ พ่ือคํ านวณหาค า  Hardness 
Springiness Cohesiveness แล ะChewiness จ า ก ก า ร 
ศึกษาพบวา เน้ืออกไกตมสุกที่ไดจากไกแจพ้ืนเมืองซึ่งถูก
เลี้ยงดวยวิธีที่แตกตางกันใหคุณลักษณะดานเน้ือสัมผัส       
ที่แตกตางกัน โดยการเลี้ยงแบบจํากัดพ้ืนที่ ทําใหเน้ืออกไก
ตมสุกมีคาความแข็ง(Hardness) และ คาความตานการเคี้ยว 
(Chewiness) ล ดล งอ ย า ง มี นั ยสํ า คั ญท า งส ถิ ติ  เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบปลอย สวนคาความยืดหยุน 
(Springiness) และคาการเกาะติดกันของโครงสรางภายใน
ชิ้นเน้ือ (Cohesiveness) ของเน้ืออกไกตมสุกไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
นอกจากน้ียังพบอีกวาไกเพศผูและเพศเมียมีคุณลักษณะดาน
เน้ือสัมผัสของเน้ืออกไกตมสุกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) 
การทดสอบทางประสาทสัมผัส 

ใชผูทดสอบชิมทั่วไปจํานวน 50 คน ใหคะแนน
ความชอบท่ีมีตอเน้ืออกไกตมสุกตามคุณลักษณะดังน้ี 
ลักษณะปรากฏ สี ความชุม ความเหนียว และ ความชอบ
รวม ดวยวิธี 9-points hedonic scale โดยกําหนดให 1 คือ 
ไมชอบมากที่สุดและ 9 คือ ชอบมากที่สุด รวมกับการ
ทดสอบความพอดีดวยวิ ธี just about right (JAR) เ พ่ือ
ประเมินความพอดีของคุณลักษณะดานสี ความชุม และ
ความเหนียว โดยกําหนดให 1 คือ นอยเกินไป 3 คือ พอดี 
และ 5 คือ มากเกินไป 

โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส วางแผนการ
ทดลองแบบ  Randomized completely block design 
(RCBD)  คะแนนความชอบจากผูทดสอบชิมในแตละ
คุณลักษณะจะถูกวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ  
(Analysis of variance, ANOVA) และความแตกตางทาง
สถิติของคาเฉลี่ยโดย Least significant difference (LSD) 
ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 สวนการทดสอบความพอดี
รายงานผลเปนรอยละ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห แสดงดังตารางที่ 2 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวาเน้ืออกไกตมสุกเพศผู
และเพศเมียไดคะแนนความชอบดานตางๆ ไมแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนคะแนนความชอบรวม ซึ่ง
ไกเพศผู ไดรับคะแนนความชอบสูงกวาไกเพศเมีย เมื่อ
พิจารณาถึงวิธีการเลี้ยงที่แตกตางกัน พบวาเน้ืออกไกตมมี
คะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ ความชุม ความ
เหนียว และความชอบรวม ในระดับชอบปานกลาง ซึ่งวิธี
เลี้ยงไมทําใหคะแนนความชอบตอคุณลักษณะดังกลาว
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีเพียงคะแนนความ
ขอบดานสีเทาน้ันที่ผูทดสอบชิมใหคะแนนตางกัน โดยเน้ือ
อกไกต มที่ ได จากไกที่ เลี้ ยงแบบปลอยได รับคะแนน
ความชอบสูงที่สุด เมื่อพิจารณารวมกับคาความพอดี (ตาราง
ที่ 3) อาจต้ังขอสังเกตไดวามีผูทดสอบชิมจํานวนรอยละ 13 
และ 9 ที่เห็นวาเน้ืออกไกตมซ่ึงไดจากไกที่ เลี้ยงแบบจํากัด
พ้ืนที่ทั้งที่ใหอาหารสําเร็จรูปและใหอาหารสําเร็จรูปผสม
ขาวเปลือกมีสีออนเกินไป อยางไรก็ตามคะแนนความชอบ
ดานสีที่ผูทดสอบชิมใหกับเน้ืออกไกทั้ง 2 ชนิดที่เลี้ยงแบบ
จํากัดพ้ืนที่ก็ยังอยูในระดับชอบปานกลาง จากคาความพอดี
ดานความเหนียวของเน้ืออกไกตมสุกในตาราง ท่ี 3 มี
ขอสังเกตเพ่ิมเติมคือ แมวาผูทดสอบชิมจํานวนรอยละ 87 
จะมีความเห็นวาไกที่เลี้ยงแบบปลอยมีเน้ือเหนียวพอดี แต
ยังมีผูทดสอบชิมจํานวนรอยละ 13 เห็นวาเน้ือเหนียวเกินไป 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะทางเน้ือสัมผัสทั้ง  4 คา

ของเน้ืออกไกตมสุกรวมกัน สามารถกลาวไดวา การเลี้ยง
แบบจํากัดพ้ืนที่ทําใหเน้ืออกไกตมสุกนุมข้ึนและมีความ
เหนียวลดลงโดยยังคงความยืดหยุนและการเกาะติดกันของ
โครงสรางภายในชิ้นเน้ือไวไดเปนอยางดี เน่ืองจากระบบการ
เลี้ยงไก 3 ระบบ ไดแก 1) ระบบการเลี้ยงปลอยตาม
ธรรมชาติ (Free range system) เปนระบบที่มีพ้ืนที่ใหไกได
คุยเข่ียหากิน มีที่พัก และรมเงาใหไกมีอาหารตามธรรมชาติ 

นํ้า อยางเพียงพอ 2) ระบบการเลี้ยงก่ึงขังกึ่งปลอย (Semi-
intensive system) ไกจะถูกเลี้ยงในโรงเรือน และมีพ้ืนท่ีอีก
สวนเปนลานดินใหไกออกไปคุยเข่ียในเวลากลางวัน  3) 
ระบบเลี้ยงขังในโรงเรือน (Intensive system) ไกจะถูก
เลี้ยงในโรงเรือนตลอดเวลา (Farhan, 2012) ซึ่งทั้ง 3 ระบบ
ดังกลาวสงผลตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโต อัตราการ
แลกเน้ือ อัตราการตาย ตลอดจนคุณภาพเน้ือ  (Meat 
quality) ที่แตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบในดานคุณภาพเน้ือ 
(Funaro et al., 2014) 

7.  สรุป  
ไกแจไทยอายุ 16 สัปดาหที่มีการเลี้ยงแบบก่ึงขัง

กึ่งปลอยทําใหเน้ืออกไกตมสุกนุมข้ึนและมีความเหนียวลดลง
โดยยังคงความยืดหยุนและการเกาะติดกันของโครงสราง
ภายในชิ้นเน้ือไวไดเปนอยางดี โดยการเล้ียงแบบจํากัดพ้ืนที่ 
ทําใหเน้ืออกไกตมสุกมีคาความแข็ง  (Hardness) และ คา
ความตานการเคี้ยว (Chewiness) ลดลง สวนคาความยืดหยุน 
(Springiness) และคาการเกาะติดกันของโครงสรางภายในชิ้น
เน้ือ (Cohesiveness) ของเน้ืออกไกตมสุกยังคงอยู  

เมื่อพิจารณาถึงวิธีการเลี้ยงที่แตกตางกัน พบวา
เน้ืออกไกตมมีคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ ความ
ชุม ความเหนียว และความชอบรวม ในระดับชอบปานกลาง 
ซึ่งวิธีเลี้ยงไมทําใหคะแนนความชอบตอคุณลักษณะดังกลาว
แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ  มี เพียงคะแนน
ความชอบดานสีเทาน้ันที่ผูทดสอบชิมใหคะแนนตางกัน โดย
เน้ืออกไกตมที่ไดจากไกที่เลี้ยงแบบปลอยไดรับคะแนน
ความชอบสูงที่สุด และขอสังเกตเพ่ิมเติมคือ แมวาผูทดสอบ
ชิมจํานวนรอยละ 87 จะมีความเห็นวาไกที่เลี้ยงแบบปลอยมี
เน้ือเหนียวพอดี แตยังมีผูทดสอบชิมจํานวนรอยละ 13 เห็น
วาเน้ือเหนียวเกินไป

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางเน้ือสัมผัสของเน้ือไกแจไทยที่มีการเลี้ยงในรูปแบบตางๆ 

a,b อักษรในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

รูปแบบการเลี้ยง คุณลักษณะทางเน้ือสัมผัส 
Hardness (g) Springiness Cohesiveness Chewiness (g) 

แบบปลอย+อาหารตามธรรมชาติ 2623.60±818.97a 56.94±3.19ns 0.517±0.04ns 761.96±203.59a 
กึ่งขังกึ่งปลอย+อาหารสําเร็จรูป 1576.52±474.83b 62.39±5.95ns 0.547±0.03ns 534.24±159.59b 
กึ่งขังกึ่งปลอย+อาหารสําเร็จรูป+ขาวเปลือก 1508.00±391.02b 60.07±3.95ns 0.573±0.04ns 513.54±112.47b 
เพศ     
เมีย 1795.29±410.89ns 58.89±3.98ns 0.560±0.05ns 584.93±118.52ns 
ผู 2057.32±1019.91ns 60.42±5.61ns 0.531±0.04ns 632.36±251.34ns 
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ตารางที่ 2 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผสัของเน้ืออกไกตมที่ถูกเลี้ยงดวยวิธีตางกัน 

วิธีเลี้ยง คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส 
ลักษณะปรากฏ สี ความชุม ความเหนียว ความชอบรวม 

แบบปลอย+อาหารตามธรรมชาติ 7.22±1.34ns 7.38±1.20a 7.10±1.34ns 7.13±1.32ns 7.24±1.27ns 

กึ่งขังกึ่งปลอย+อาหารสําเร็จรูป 7.10±1.21ns 6.97±1.19b 6.97±1.16ns 7.07±1.15ns 7.19±1.11ns 

กึ่งขังกึ่งปลอย+อาหารสําเร็จรูป+ขาวเปลือก 7.01±1.23ns 6.96±1.13b 7.08±1.12ns 7.04±1.17ns 7.15±1.20ns 

เพศ      

ผู 7.20±1.22ns 7.13±1.08ns 7.09±1.21ns 7.19±1.24ns 7.34±1.13a 

เมีย 7.02±1.30ns 7.07±1.29ns 7.01±1.21ns 6.97±1.18ns 7.05±1.23b 
a,b อักษรในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ตารางที่ 3 คาความพอดีของเน้ืออกไกตมสุกที่ถูกเลี้ยงดวยวิธีตางกัน 

คุณลักษณะ วิธีเลี้ยง 
ความถ่ี (รอยละ) 

ออนมาก
เกินไป 

ออนเกินไป พอด ี เขมเกินไป 
เขมมาก
เกินไป 

สี 
แบบปลอย+อาหารตามธรรมชาติ 0 4 92 4 0 

กึ่งขังกึ่งปลอย+อาหารสําเร็จรูป 1 13 84 2 0 

กึ่งขังกึ่งปลอย+อาหารสําเร็จรูป+ขาวเปลือก 0 9 87 4 0 

ความชุม 

แบบปลอย+อาหารตามธรรมชาติ 0 2 83 11 2 

กึ่งขังกึ่งปลอย+อาหารสําเร็จรูป 2 4 89 5 0 

กึ่งขังกึ่งปลอย+อาหารสําเร็จรูป+ขาวเปลือก 2 5 90 3 0 

ความ
เหนียว 

แบบปลอย+อาหารตามธรรมชาติ 0 0 87 13 0 

กึ่งขังกึ่งปลอย+อาหารสําเร็จรูป 0 8 85 7 0 

กึ่งขังกึ่งปลอย+อาหารสําเร็จรูป+ขาวเปลือก 0 6 88 6 0 
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 บทคัดยอ  

จากการวิจัยผลของสารพาโคลบิวทราโซลตอการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูใน
รูปโครงสราง (TNC) ในหัวของวานมหาลาภ ทดลอง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ระหวางเดือนมกราคม 2560 – เดือนมกราคม 2561 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ มี 5 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ้ํา โดยราด
สารพาโคลบิวทราโซลความเขมขน 0 25 50 100 และ 200 มิลลิกรัมตอลิตร บนวัสดุปลูก เมื่อตนเริ่มงอกสูง 1 เซนติเมตร 
พบวา วานมหาลาภที่ไดรับสารพาโคลบิวทราโซลในระดับความเขมขัน 200 มิลลิกรัมตอลิตร มีการเจริญเติบโตดานความยาว
กานชอดอก ความยาวกานดอก ความยาวกานใบ และ ความยาวใบ นอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 41.35 3.49  6.49 และ 16.54  
เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อเทียบกับตนท่ีไมไดรับสาร วานมหาลาภที่ไดรับพาโคลบิวทราโซล ระดับความเขมขน 100 มิลลิกรัม
ตอลิตร มีความกวางใบมากที่สุด เฉลี่ย 11.14 เซนติเมตร นอกจากน้ียังมีปริมาณ TNC ในหัวในระยะดอกเหี่ยวทั้งหมดมาก
ที่สุดมีคาเฉลี่ย 74.66 mg D-glucose/g dry weight ความเขมขนของสารในชวง 0-200 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีผลตอการ
เจริญเติบโตทางดานความยาวดอก เสนผานศูนยกลางชอดอก ระยะเวลาดอกแรกบาน  ระยะเวลาดอกแรกบานถึงดอกสุดทาย
บาน ระยะเวลาดอกแรกบานถึงดอกเหี่ยวท้ังหมด และปริมาณ TNC ในหัวของวานมหาลาภ ในระยะดอกแรกบาน ระยะใบ 
และระยะพักหัว 

คําสําคัญ : พาโคลบิวทราโซล คารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง วานมหาลาภ 

Abstract  

 The study on the influence of paclobutrazol on growth and content of total non-structural 

carbohydrate change in blub of Eucrosia bicolor was conducted at Agricultural Technology Research 

Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, during January 2017 - January 2018. The 

experimental design was a completely randomized design with 5 treatments (i.e. 0, 25, 50, 100 and 200 

mg/l ) and 10 replications. It was applied as a substrate drench per pot plant after the planting and the 
plant height was 1 cm.  The results showed that the plants were treated 200 mg/l of paclobutrazol gave 

the lease of the length of inflorescence stalk, Peduncle, petiole and leaf length (i.e. 41.35, 3.49, 6.49 and 

16.54 cm, respectively). The plants were treated with 100 mg/l of paclobutrazol gave the highest of leaf 

width (i.e.11.14 cm), total non-structural carbohydrate content in bulb at all flower withered phase           
(74.66 mg D-glucose/g dry weight). The concentrations of paclobutrazol between 0-200 mg/l. did not 
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affected the days to flowering, number of flowers  per inflorescence, inflorescence diameter, flower length 

and total non-structural carbohydrate  content at the first blooming flower phase, leaf phase and bulb 

dormancy. 

Keywords: Paclobutrazol, Total Nonstructural Carbohydrate,  Eucrosia bicolor B. Reg 

 

1. บทนํา 

วานมหาลาภ หรือ  Eucrosia Bicolo  อยูใน
ตระกูล Amaryllidaceae เปนพืชลมลุกมีอายุยืน ประเภท
หัว ใบเลี้ยงเด่ียว มีทรงพุมและชอดอกที่สวยงาม มีดอกสี
แดงอมสม กานชูเกสรตัวเมียมีสีขาวย่ืนยาวออกมาจาก
กลีบดอกทําใหชอดอกดูสวยงาม  วานมหาลาภมีมี ถ่ิน
กําเนิด ประเทศเอกวาดอรและเปรู ออกดอกในชวง เดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยแทงชอดอกกอนแทงใบ  วาน
มหาลาภนิยมปลูกเปนไมกระถาง ใชประดับตามอาคาร
บานเรือน (ปรีดี, 2526 และ เรวดี, 2533)  

พาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol; PBZ)  (สม
พร, 2545) จัดเปนสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งมี
คุณสมบัติยับย้ังการสังเคราะหและการทํางานของจิบเบอ
เรลลิน (พีรเดช, 2537) โดยเขาไปขัดขวางหรือยับย้ัง
กระบวนการ สังเคราะหจิบเบอเรลลินในพืชในข้ันตอน
ตางๆ เชน ยับย้ังการทํางานของเอนไซม เขาไปยับย้ังหรือ
การออกซิเดชั่นสารครูรีนไปเปนสารครูรีโนอิกแอซิด 
(kaurenoic acid) (สมพร, 2545 ) บริเวณเน้ือเย่ือเจริญ
ใตปลายยอด ทําใหระดับของจิบเบอเรลลินในพืชนอยลง 
มีผลทําใหการแบงเซลลและการขยายขนาดของเซลล
ลดลง (Curry and Williams, 1983) และยังสงผลใหลํา
ตน ใบ ขอ ปลองสั้นลง (สมบุญ, 2544)  และยังชวยเพ่ิม
ความทนทานตอความเครียดจากความแลง ตานทานตอ
เชื้อราและแบคทีเรียเพ่ิมข้ึนอีกดวย (Barrett, 1982)    

คารโบไฮเดรตเปนสวนประกอบที่สําคัญของพืช
ทั่วไป พืชประกอบดวยสารชนิดน้ีมากกวาครึ่งหน่ึงของ
นํ้าหนักแหงทั้งหมด (สัมพันธ ,2525)  หนาที่หลักของ
คารโบไฮเดรตคือ เปนสวนประกอบของโครงสรางเซลล
พืช เชน เซลลูโลส  นอกจากน้ี ยังเปนอาหารที่พืชสะสมไว 
และเปนแหลงพลังงานที่สําคัญ เชน กลูโคส ที่เปนสาร
เริ่มตนในกระบวนการหายใจ และสะสมไวเปนแหลง
อาหารสํารองสําหรับใชในการเจริญเติบโต หรือสะสมไว
สําหรับพัฒนาดอก และการติดผล คารโบไฮเดรตที่พืชใช
ประโยชนไดคือคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง 

ไดแก แปง และนํ้าตาลแปงตองผานการยอยสลายเปน
กลูโคสกอนจะถูกนําไปใช กลูโคสบางสวนอาจเปลี่ยนเปน
ซูโครสเคลื่อนยายไปยังผล สวนนํ้าตาลอ่ืนๆ คือนํ้าตาล
รีดิวซ (reducing sugar, RS) เปนนํ้าตาลที่มี hydroxyl 
group ในสูตรโครงสรางนํ้าตาลกลุมน้ีไดแก ไรโบส กลูโคส 
กาแลคโตส ฟรุกโตส แลคโตส และ มอสโตส ซึ่งนํ้าตาล
กลูโคส และ ฟรุกโตส เปนคารโบไฮเดรตท่ีพืชสามารถ
นําไปใชไดทันทีในกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการ
หายใจ การเจริญเติมโต สรางเปนสวนประกอบของผนัง
เซลล เปนตน นํ้าตาลอีกชนิดคือ non reducing sugar 
เปนนํ้าตาลท่ีไมมี hydroxyl group อยูในสูตรโครงสราง 
เชน นํ้าตาลซูโครส (สิริกุล,2543)  

มีการศึกษาการใชพาโคลบิวทราโซลกับพืช
หลายชนิด เชน การใชพาโคลบิวทราโซลความเขมขน 250 

และ 500 มิลลิกรัมตอตน ทําใหชวนชมปลูกในกระถางมี
การเจริญเติบโตของลําตนทรงพุมแนน กะทัดรัด และมี
ขนาดดอกพอดี มีจํานวนดอกมากข้ึน  (ใจศิลป , 2542) 
การใชพาโคลบิวทราโซล ราดสารที่ระดับความเขมขน 
200 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหชวนชมพันธุฮอลแลนด-มิส
ไทยแลนด  มีการเจริญเติบโตของใบและปลองลดลงแตมี
ขนาดของใบและทรงพุมที่เหมาะสมกับขนาดของกระถาง 
(นิติพัฒน, 2557) เชนเดียวกับ   สุรทิน  (2553) ไดศึกษา
สารควบคุมการเจริญเติบโตตอผลผลิตและคุณภาพของ
องุนรับประทานผลสดในเขตรอนชื้น กิ่งองุนอายุ 120 วัน
หลังตัดแตง มาวัดปริมาณ TNC ในกิ่ง ซึ่งเปนกิ่งที่พรอม
จะตัดแตงเพ่ือใหไดผลผลิตในฤดูตอไป พบวาการใชสาร
ชะลอการเจริญเติบโตไดแก สาร CCC และสาร พาโคล
บิวทราโซล ความเขมขน 1000 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถ
เพ่ิมปริมาณ TNC ในกิ่งองุนได แตสารพาโคลบิวทราโซล  
และ สายทิพย และคณะ (2557) ไดศึกษาการรัดกิ่งและ
สารพาโคล บิวทราโซลตอการออกดอกและปริมาณคาร
โบไฮเดรทที่ไมใชโครงสรางของลองกอง โดยเก็บตัวอยาง
ใบและเปลือกตนลองกองทุกสัปดาห ต้ังแตกอนใหสิ่ ง
ทดลองจนกระทั่งออกดอก  พบวา การรัดกิ่ง และการราด
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สารพาโคลบิวทราโซลทําใหปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีไมใช
โครงสราง (TNC) ของตนลองกองทุกกรรมวิธีไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ อยางไรก็ตาม มีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
ปริมาณ TNC เพ่ิมข้ึนภายหลังการให ทรีทเมนตจนถึงออก
ดอก  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของสารพา
โคลบิวทราโซล ตอการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสรางในหัวของ
วานมหาลาภ 

 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

วางแผนการทดลอง 
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ ม

สมบูรณ  (Completely Randomized Design : CRD) มี 
5 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ้ํา 10 (ซ้ําละ 1 หัว) กําหนดพาโคล
บิวทราโซลระดับความเขมขน  0  25  50  100 และ 200 

มิลลิกรัมตอลิตร 

วิธีการวิจัย 
คัดเลือกหัวพันธุวานมหาลาภที่ผานการพักตัว

มาแลว ขนาดเสนรอบวง 15-20 เซนติเมตร ปลูกลงใน
กระถาง 10 น้ิว วัสดุปลูกประกอบดวย ดินรวน ขุย
มะพราว แกลบดํา อัตราสวน 1:1:1 หลังปลูกเม่ือชอดอก
แทงจากหัวยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จึงราดสารพาโคล
บิวทราโซลบนวัสดุปลูกตามกรรมวิธีที่กําหนดปริมาณ 200 

มิลลิลิตรตอตน 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล  

 เก็บขอมูลดานคุณภาพดอกไดแก ความยาวกานชอ
ดอก ความยาวดอก ความยาวกานดอก จํานวนดอกตอชอ 

จํานวนวันที่ใชในการออกดอก (ต้ังแตเริ่มปลูกจนดอกแรก
บาน)  การเจริญเติบโตของใบ ไดแก ความกวางใบ ความ
ยาวใบ  ความเข มสีของ ใบ  และ วิเคราะหปริมาณ

คา ร โ บ ไ ฮ เ ด ร ต ท่ี ไ ม อ ยู ใ น รู ป โ ค ร ง ส ร า ง  ( Total 

nonstructural carbohydrates, TNC) ใช วิ ธีส กั ดขอ ง 
Smith (1969) โ ด ย ห า  TNC ใ ช วิ ธี ข อ ง  Nelsons’s 

reducing sugar procedure (A.O.A.C.,1990)   

 วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) เม่ือ
พบความแตกตางทางสถิติจึงเปรียบเทียบความแตกตาง
แตละกรรมวิธี โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range 

Test 

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยผลของสารพาโคลบิวทราโซลตอ
ก า ร เ จ ริ ญ เ ติบ โ ต แล ะก าร เป ลี่ ย นแปล งป ริ ม าณ
คารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง (TNC) ในหัวของ
วานมหาลาภ โดยใชสารพาโคลบิวทราโซล มีระดับความ
เขมขน คือ 0 25 50 100 และ 200 มิลลิกรัมตอลิตร โดย
การราดลงบนวัสดุปลูก เมื่อหัวพันธุแทงชอดอกยาว  1 
เซนติเมตร พบวา ตนที่ไดรับสารระดับความเขมขน 200 

มิลลิกรัมตอลิตร มีความยาวกานดอกและความยาวกาน
ชอดอก  นอยที่สุ ดคื อ  3.49 และ  41.35 เซนติ เมตร 
ตามลําดับ เม่ือเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร ความเขมขนของ
สารไมมีผลตอการเจริญเติบโตทางดานความยาวดอก ซึ่งมี
คา เฉลี่ยอยู ระหวาง  4.17-4.36 เซนติเมตร เสนผาน
ศูนยกลางกานชอดอกมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 6.81-7.32 

เซนติเมตร และจํานวนดอกตอชอมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 
8.60-8.80 ดอก  (ตารางที่ 1) 

ระดับความเขมขนของสารท่ีระดับ 0 -200 
มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีผลตอ จํานวนวันต้ังแตปลูกจนถึง
ดอกแรกบาน จํานวนวันดอกแรกบานถึงดอกสุดทายบาน 
และจํานวนวันดอกแรกบานถึงดอกเหี่ยว โดยมีเฉลี่ยอยู
ระหวาง 35.00-37.7 วัน 10.90-14.10 วัน และ 17.60-

19.60 วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 2)  

การเจริญเติบโตดานความยาวกานใบ พบวา ตน
ที่ไดรับสารระดับความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร มีการ
เจริญเติบโตดานความยาวกานใบ ทุกสัปดาหนอยที่สุด คือ 
2.27 3.53 5.78 และ 6.49 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อ
เทียบกับ ตนที่ไมไดรับสาร  สวนทางดานความเขมสีใบ 

ตนที่ไดรับสารระดับความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร มี
การเจริญเติบโตทางดานความเขมสีใบมากที่สุด คือ 45.38 
Spad  (ตารางที่ 3)  

การเจริญเติบโตดานความกวางใบ พบวา ตนที่
ไดรับสารระดับความเขมขน 100 มิลลิกรัมตอลิตร มีการ
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เจริญเติบโตดานความกวางใบ ที่สัปดาห 2 และ 5 มาก
ที่สุด คือ 10.00 และ 11.14 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อ
เทียบกับตนที่ไมไดรับสาร สารพาโคลบิวทราโซลทุกความ
เขมขนไมมีผลตอการเจริญเติบโตทางดานความกวางใบใน
สัปดาหที่ 1 3 และ 4 มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง  7.89-9.07 
9.05-10.66 และ  9.27-11.06 เซนติ เมตร  ตามลํา ดับ 
(ตารางท่ี 4)  

การเจริญเติบโตดานความยาวใบ พบวา ตนที่
ไดรับสารระดับความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร มีการ
เจริญเติบโตดานความยาวใบ ทุกสัปดาหนอยที่สุด คือ 
0.78 10.37 15.27 15.31 แ ล ะ  16.54 เ ซ น ติ เ ม ต ร 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับตนท่ีไมไดรับสาร (ตารางท่ี 5)  

ปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง 
(TNC) ในหัวของวานมหาลาภระยะดอก พบวา ตนที่ไดรับ
สารระดับความเขมขน 100 และ 200 มิลลิกรัมตอลิตร ที่
ระยะดอกบานทั้ง มีปริมาณปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีไมอยู
ในรูปโครงสรางในหัวของวานมหาลาภนอยที่สุด คือ 
54.78 แล ะ  55.71 mg D-glucose/g dry weight เ มื่ อ
เทียบกับตนที่ไมไดรับสาร และมีปริมาณคารโบไฮเดรตท่ี
ไมอยูในรูปโครงสราง ในหัวของวานมหาลาภมากท่ีสุดที่
ระยะดอกเหี่ยวทั้งหมด คือ 74.66 mg D-glucose/g dry 

weight  ระดับความเขมขนของสารท่ีระดับ 0-20มิลลิกรัม
ตอลิตร ไมมีผลตอปริมาณปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูใน
รูปโครงสราง ในหัวของวานมหาลาภระยะดอกแรกบาน มี
คาเฉลี่ยระหวาง 107.10 - 156.09 mg D-glucose/g dry 

weight  (ตารางที่ 6)  

ปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีไมอยูในรูปโครงสราง ใน
หัวของวานมหาลาภระยะใบ พบวา ระดับความเขมขน
ของสารที่ระดับ 0-100 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีผลตอ
ปริมาณปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง ใน
หัวของวานมหาลาภระยะใบ และระยะพักหัว สวนสาร  
พาโคลบิวทราโซลในปริมาณท่ี 200 มิลลิกรัมตอลิตร มีผล
ทําใหไมมีการเจริญเติบโตทางใบ และทําใหหัววานมหา
ลาภเนาตายไมสามารถนําหัวมาวิเคราะหได (ตารางที่ 7)  

จากภาพท่ี 1 แสดงปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยู
ในรูปโครงสรางในหัวของวานมหาลาภ พบวา ระยะดอก
แรกบาน และระยะการเจริญเติบโตในทุกกรรมวิธีมี
ปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีไมอยูในรูปโครงสรางในหัวของ
วานมหาลาภ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกัน สวน 
ระยะดอกบานทั้งหมด และดอกเหี่ยวทั้งหมดทุกกรรมวิธี 
มีปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีไมอยูในรูปโครงสรางในหัวของ
วานมหาลาภ มีแนวโนมลดลงในทิศทางเดียวกัน สวนสาร
พาโคลบิวทราโซลในปริมาณท่ี 200 มิลลิกรัมตอลิตร มีผล
ทําใหไมมีการเจริญเติบโตทางใบ และทําใหหัววาน      
มหาลาภเนาตายไมสามารถนําหัวมาวิเคราะหได 
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ตารางที่ 1 คุณภาพชอดอกของวานมหาลาภหลังจากไดรับสารพาโคลบิวทราโซลความเขมขนแตกตางกัน  

ความเขมขนของสาร 
พาโคลบิวทราโซล 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

คุณภาพชอดอก 
ความยาว
ดอก

(เซนติเมตร) 

ความยาวกาน
ดอก 

(เซนติเมตร) 

เสนผานศูนยกลาง
กานชอดอก 
(มิลลิเมตร) 

ความยาวกาน
ชอดอก 

(เซนติเมตร) 

จํานวน
ดอกตอ
ชอ(ดอก) 

0 4.30 4.34a 7.32 56.18a 8.80 

25 4.27 4.09ab 7.10 50.13b 8.70 

50 4.36 4.00b 6.88 48.74b 8.70 

100 4.28 3.85bc 6.81 46.19bc 8.60 

200 4.17 3.49c 6.92 41.35c 8.70 

F-test ns ** ns ** ns 

C.V.(%) 3.27 12.22 6.45 11.83 8.09 

หมายเหตุ:         ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ 

**มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P ≤ 0.01) 
 

ตารางที่  2 จํานวนวันการบานของดอกของวานมหาลาภหลังจากไดรับสารพาโคลบิวทราโซล 

ความเขมขนของ 
พาโคลบิวทราโซล 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

จํานวนวันต้ังแตปลูกจนถึง
ดอกแรกบาน (วัน) 

จํานวนวันดอกแรกบานถึง
ดอกสุดทายบาน (วัน) 

จํานวนวันดอกแรกบานถึง
ดอกเหี่ยว (วัน) 

0 35.90 12.30 18.90 

25 35.00 10.90 19.30 

50 35.50 12.10 17.60 

100 37.70 12.40 17.90 

200 36.10 14.10 19.60 

F-test ns ns ns 

C.V.(%) 10.88 19.12 19.42 

หมายเหตุ:     ns ไมมีความแตกตางทางสถิต 
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ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตดานความยาวกานใบหลังไดรับสารพาโคลบิวทราโซลความเขมขนแตกตางกัน 

การเจริญเติบโตของความยาวกานใบ  
ความเขมสีใบ 

(SPAD) 
ระดับความเขมขนของ 
พาโคลบิวทราโซล  
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

สัปดาห 

1 2 3 4 

0 4.09 a 5.85 a 7.40 a 8.61 a 39.8b 

25 3.42 b 5.11 ab 7.45 a 8.28 a 43.20ab 

50 2.85 bc 4.72 b 6.92 a 7.24 a 42.94ab 

100 3.07 b 4.95 b 6.78 a 6.68 a 45.38ab 

200 2.27 c 3.53 c 5.78 b 6.49 b 43.25a 

F-test ** ** ** ** * 
C.V. % 23.96 17.92 16.04 15.42 8.51 

หมายเหตุ:         **มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P ≤ 0.01) 
 

ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตดานความกวางใบหลังไดรับสารพาโคลบิวทราโซลความเขมขนแตกตางกัน 
การเจริญเติบโตของความกวางใบ 

ระดับความเขมขนของ 
พาโคลบิวทราโซล (มิลลิกรัม

ตอลิตร) 

สัปดาห 

1 2 3 4 5 

0 7.89 8.72b 9.05 9.27 9.43b 
25 8.16 9.32ab 10.21 10.44 10.47b 

50 8.50 9.52ab 9.81 10.99 10.99b 

100 9.07 10.00a 10.66 11.06 11.14a 

200 8.89 9.94a 10.04 10.40 10.62b 

F-test ns * ns ns * 
C.V. % 12.50 10.14 11.90 19.16 10.75 

หมายเหตุ:         ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ 

*มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P ≤ 0.05) 
 

ตารางที่ 5 การเจริญเติบโตดาน ความยาวกานใบหลังไดรับสารพาโคลบิวทราโซลความเขมขนแตกตางกัน 
การเจริญเติบโตของความยาวใบ 
ระดับความเขมขนของ 
พาโคลบิวทราโซล 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

สัปดาห 

1 2 3 4 5 

0 0.91 16.09ab 20.55a 20.68 a 21.18 a 
25 1.00 14.30ab 18.97 a 19.62 a 20.48 a 
50 0.98 13.46ab 18.52 a 18.90 a 19.18 a 
100 1.18 12.11bc 18.39 a 18.81 a 19.52 a 
200 0.78 10.37c 15.27 b 15.31 b 16.54 b 

F-test ns ** ** ** ** 
C.V. % 38.16 21.11 14.99 14.08 14.62 
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หมายเหตุ:         ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ 

**มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P ≤ 0.01) 
 

ตารางที่ 6 ปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสรางในหัวของวานมหาลาภระยะดอก หลังไดรับสารพาโคลบิวทราโซล
ความเขมขนแตกตางกัน 

ปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง (TNC) ในหัวของวานมหาลาภระยะดอก 
(mg D-glucose/g dry weight) 

ระดับความเขมขนของ 
พาโคลบิวทราโซล 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

ดอกแรกบาน ดอกบานทั้งหมด ดอกเหี่ยวทั้งหมด 

0 156.09 135.48a 35.16b 

25 145.95 121.48ab 30.87b 

50 252.61 78.32ab 32.07b 

100 130.20 54.78b 74.66a 

200 107.10 55.71b 43.48b 

F-test ns * * 
C.V. % 37.44 41.58 36.00 

หมายเหตุ:         ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ 

*มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P ≤ 0.05) 
 

ตารางที่ 7 ปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีไมอยูในรูปโครงสราง ในหัวของวานมหาลาภระยะใบ หลังไดรับสารพาโคลบิวทราโซล
ความเขมขนแตกตางกัน 

ปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสรางในหวัของวานมหาลาภระยะใบ 
(mg D-glucose/g dry weight) 

 
ระยะพัก
ตัว ระดับความเขมขนของ 

พาโคลบิวทราโซล  
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

ใบ 

1 2 3 4 

0 179.26 193.58 250.00 237.89 252.95 
25 230.73 194.76 240.67 316.05 253.66 
50 250.77 288.34 211.43 261.13 262.94 
100 212.83 210.22 225.27 202.31 228.84 
200 - - - - - 

F-test ns ns ns ns Ns 
C.V. % 23.64 32.81 16.92 26.49 18.34 

หมายเหตุ:         ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
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ภาพที่ 1 ปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง (TNC) ในหัวของวานมหาลาภ ต้ังแตระยะกอนปลูกถึงระยะพักหัวหลัง

ไดรับสารพาโคลบิวทราโซลความเขมขนแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยผลของสารพาโคลบิวทราโซลตอ

ก า ร เ จ ริ ญ เ ติบ โ ต แล ะก าร เป ลี่ ย นแปล งป ริ ม าณ
คารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง (TNC) ในหัวของ
วานมหาลาภโดยใชสารพาโคลบิวทราโซล มีระดับความ
เขมขน คือ 0  25  50  100 และ 200 มิลลิกรัมตอลิตร 
โดยการราดลงบนวัสดุปลูก พบวา สารพาโคลบิวทราโซล
ทําใหการเจริญเติบโตดานความยาวกานชอดอก ความยาว
กานดอก ความยาวกานใบ และ ความยาวใบลดลง สวน
ความการเจริญเติบโตกวางใบและความเขมสี่ใบเพ่ิมข้ึน 
แตไมมีผลตอการเจริญเติบโตทางดานความยาวดอก เสน
ผ านศู นย กล าง ช อดอก  ร ะยะ เ วล าดอกแรกบาน  
ระยะ เวลาดอกแรกบานถึงดอกสุดทายบาน  และ
ระยะเวลาดอกแรกบานถึงดอกเห่ียวทั้งหมด เน่ืองจากสาร
พาโคลบิวทราโซล มีคุณสมบัติยับยั้งการสังเคราะหจิบเบอ
เรลลิน (พีรเดช, 2537) โดยไปยับย้ังกระบวนการทํางาน
ของเอนไซม และเรงปฏิกิริยาใหสารเจอรานิล ไพโร
ฟอสเฟส ไปเปนสารโคพาลิลไพโรฟอสเฟส ขัดขวางออกซิ
เดชั่นในกระบวนการสังเคราะหจิบเบอเรลลิน  (block 

oxidation reaction) เขาไปยับย้ังการออกซิเดชั่นสารครู
รีนไปเปนสารครูรี โนอิกแอซิด  (kaurenoic acid) ใน

กระบวนการสังเคราะหจิบเบอเรลลิน (สมพร, 2545) มีผล
ทําใหการแบงเซลลและการขยายขนาดของเซลลลดลงทํา
ใหขอและปลองสั้น  (สมบุญ, 2544) และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ รุงนภาและสุกันญา (2557).  ศึกษาผลของ
สารพาโคลบิวทราโซลตอการสะสมคารโบไฮเดรตท่ีไมใช
โครงสรางในใบของวานนางคุม พบวา สารพาโคลบิวทรา
โซลมีผลตอความยาวกานชอดอก กานดอก จํานวนดอก
ตอชอลดลง แตไมมีผลตอเสนผานศูนยกลางกานชอดอก 
ขนาดดอก ความกวางและความยาวกานใบ พ้ืนที่ใบ 
จํานวนใบ ความเขมสีใบ 

ปริมาณปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูป
โครงสราง (TNC) ในหัวของวานมหาลาภ พบวา ระดับ
ความเขมขนที่ 100 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหมีปริมาณ
ปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง (TNC นอย
กวากรรมวิธีที่ไมใชสารในระยะดอกบานทั้งหมด และมีมี
ปริมาณปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสราง 
(TNC) มากกวากรรมวิธีที่ไมไดใชสารในระยะดอกเหี่ยว
ทั้งหมด สอดคลองกับงานวิจัยของ  อันชลี (2558) การแช
หั วลิ ลี่ พั น ธุ  Lamancha ที่ ร ะ ดับค วาม เข มข น  100 

มิลลิกรัมตอลิตร นาน 10 นาที และ 300 มิลลิกรัมตอลิตร 
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นาน 10 นาทีกอนปลูก มีปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีไมอยูใน
รูปโครงสราง ในระยะดอกบานมีปริมาณลดลง   อีกทั้ง
การแชหัวลิลี่พันธุ Pirandello ระดับความเขมขน 50 

มิลลิกรัมตอลิตร 10 นาที มีปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยู
ในรูปโครงสรางในหัวลิลี่เพ่ิมข้ึน  

 ระ ดับความ เข มขน  25 50 100 และ  200 

มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีผลตอปริมาณปริมาณคารโบไฮเดรต
ที่ไมอยูในรูปโครงสราง (TNC) ในหัวของวานมหาลาภ ใน
ระยะดอกแรกบาน ระยะใบ และระยะพักหัว สอดคลอง
กับ วรัญู และคณะ ( 2559) ศึกษาผลของสารพาโคล
บิวทราโซลตอการเจริญเติบโตและการออกดอกของตน
ศรีตรังในกระถาง ทําใหมีการเจริญเติบโต ดานความสูง 
ความกวางทรงพุม จํานวนยอดที่แตกใหม และพ้ืนที่ใบ
ลดลง ที่ความเขมขน  400 600 และ 800 มิลลิกรัมตอ
ลิตร แตทุกระดับของพาโคลบิวทราโซลไมผลตอปริมาณ
คารโบไฮเดรตท่ีไมอยูในรูปโครงสราง (TNC) เชนเดียวกับ 
รุงนภา และสุกันญา, (2557). ศึกษาผลของสารพาโคล
บวิทราโซลตอการสะสมคารโบไฮเดรตที่ไมใชโครงสรางใน
ใบของวานนางคุม สารพาโคลบิวทราโซล 250 500 1000 

มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีผลตอปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีไมใช
โครงสราง ในหัว ใบ และกานใบ 

สรุป 

สารพาโคลบิวทราโซล ระดับความเขมขน 200 
มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหการเจริญเติบโตดานความยาวกาน
ชอดอก ความยาวกานดอก ความยาวกานใบ และ ความ
ยาวใบนอยที่สุด และพาโคลบิวทราโซล ระดับความ
เขมขน 100 และ 200 มิลลิกรัมตอลิตร มีผลตอการ
เจริญเติบโตดานความกวางใบและความเขมสีใบมากท่ีสุด 
มีปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมอยูในรูปโครงสรางมากท่ีสุดใน
ระยะดอกเหี่ยวทั้งหมด และมีปริมาณคารโบไฮเดรตที่
ไมใชโครงสรางนอยที่สุดในระยะดอกบานทั้งหมด แตไมมี
ผลตอการเจริญเติบโตทางดานความยาวดอก เสนผาน
ศูนยกลางชอดอก ระยะเวลาดอกแรกบาน ระยะเวลาดอก
แรกบานถึงดอกสุดทายบาน ระยะเวลาดอกแรกบานถึง
ดอกเหี่ยวทั้งหมด และปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีไมใช
โครงสรางในหัวของวานมหาลาภ ในระยะดอกแรกบาน 
ระยะใบ และระยะพักหัว 

ผลการทดลองครั้งน้ี ใชสารพาโคลบิวทราโซล
ระดับความเขม 100 มิลลิกรัมตอลิตร ราดลงบนวัสดุปลูก 
เมื่อหัวพันธุแทงชอดอกยาว 1 เซนติเมตร เหมาะสมที่สุด
ในการผลิตวานมหาลาภในกระถาง 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยดวยการเอื้อเฟอ
ขอมูล และใหความชวยเหลือตางๆ ของหลายทาน ต้ังแต
เริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.รุงนภา ชางเจรจา อาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัย ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา  ปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส  ตลอดจนผูชวย
ศาสตราจารย ยุทธนา เขาสุเมรุ ที่สละเวลาใหคําปรึกษา 
ใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับแนวทางในการวิจัย
ทางดานการวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรตที่ ไมใช
โครงสราง  
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การพัฒนาผลิตภัณฑแปงแผนจากขาวไรซเบอรรี่ 
Product Development of Rice Paper from Riceberry 
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บทคัดยอ 

ขาวไรซเบอรรี่เปนขาวที่มีสารแอนโทไซยานินสูงอยูบริเวณเย่ือหุมผิวของเมล็ดซ่ึงเปนสารตานอนุมูลอิสระสูง         
เมื่อนํามาทําแปงแผนจะไดแปงแผนที่มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแปงแผน
ขาวไรซเบอรรี่ โดยศึกษาอัตราสวนของขาวไรซเบอรรี่ที่เหมาะสมท่ีใชสําหรับกระบวนการผลิตแปงแผน ผลการทดลองเมื่อเพ่ิม
ปริมาณขาวไรซเบอรรี่ในแปงแผนจาก 40 เปอรเซ็นตไปถึง 80 เปอรเซ็นต ทําใหแปงแผนมีสีมวงดําเพ่ิมมากข้ึน โดยคาสี a*    
มีคาเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีคา L* ลดลง สวนความหนาของแปงแผนมีความหนา, การละลายของแปงแผน, ความทนแรงดึง, 
ความสามารถในการยืดตัวของแปงแผน และคา water activity อยูในชวง 0.25 - 0.26 มิลลิเมตร, 3.62 – 4.25 เปอรเซ็นต 
39.25 – 47.07 กรัม, 14.76 – 17.53 มิลลิเมตร และ 0.72 – 0.76 ตามลําดับ โดยมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ ดานปริมาณ  
ฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH ของแปงแผนเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเพ่ิมอัตราสวนของ
ขาวไรซเบอรรี่เมื่อเทียบกับแปงแผนจากขาวขาว คะแนนดานประสาทสัมผัสของแปงแผนที่มีปริมาณขาวไรซเบอรรี่ในแปงแผน
สูงข้ึนไมสงผลตอคะแนนความชอบทางดานประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิมในดานตาง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับแปงแผนจากขาว
ขาว 
คําสําคัญ: แปงแผน, ขาว, ขาวไรซเบอรร่ี, สารตานอนุมูลอิสระ 
 
Abstract 

Riceberry contains anthocyanin that are accumulated in aleurone layer of grains and present high 

antioxidant activity. Rice paper made from riceberry was thus high antioxidant activity as well. The objectives 

of this research were to develop rice paper from riceberry and to investigate riceberry ratio which optimize 

for produce riceberry paper. The result of this research shown that the rice paper containing riceberry had 

high dark purple color when increased amount of riceberry from 40 to 80 % (a* increased while L* 

decreased). Thickness, solubility, tensile strength, extensibility and water activity of rice paper containing 

riceberry were 0.25 - 0.26 mm, 3.62 – 4.25 %, 39.25 – 47.07 g, 14.76 – 17.53 mm and 0.72 – 0.76, respectively. 

These parameters of rice paper made from white rice and rice papers from rice berry were not significant 

difference. Total phenolic content, anthocyanin content and DPPH radical scavenging increased when 

increased the amount of riceberry compared with rice paper made from white rice. The sensory score 

tested by panelist of all samples containing riceberry were  not significant difference compared with white 

rice paper.  

Keywords: Rice paper, Rice, Riceberry, Antioxidant 
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1. บทนํา 
ขาวไรซเบอรรี่เปนขาวปรับปรุงพันธุจากการผสม

ขามพันธุระหวางขาวเจาหอมนิล และขาวขาวดอกมะลิ 
105 ไดขาวที่มีลักษณะ เปนขาวเจาสีมวงเขม รูปรางเมล็ด
เรียวยาว สามารถปลูกไดตลอดท้ังป  ตานทานโรคไหม 
(ศูนยวิทยาศาสตรขาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2557) 
คุณคาทางอาหารและโภชนาการมีสารสําคัญ ไดแก สาร
กลุมโพลีฟนอลโดยเฉพาะสารแอนโทไซยานิน ซึ่งเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระและมีฤทธ์ิสูงกวาวิตามินซีและอีถึง 2 เทา 
(วชิราภรณ, 2557) อยูบริเวณเย่ือหุมผิวชั้นนอกและชั้นใน
ของเมล็ด ซึ่งเปนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ 
Goufo & Trindade (2014) ขาวกลองพันธุที่ เมล็ดมีสี
นอกจากมีปริมาณแอนโทไซยานินแลวยังประกอบไปดวย
สารประกอบฟนอลิก แกมมาออไรซานอล สารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพอื่น ๆ และท่ีมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระสูงกวา
พันธุที่เมล็ดไมมีสี (Moko et al., 2014; Chakuton et al., 
2012; Chen et al., 2012) 

แปงแผนหรือที่เรียกกันวา ใบเมี่ยง เปนผลิตภัณฑ
จากขาวเจาชนิดหน่ึง การผลิตสวนใหญจะเปนการผลิต
ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรม
ขนาดยอม มีกรรมวิธีการผลิตท่ีไมยุงยากคลายกับการผลิต
เสนกวยเต๋ียว (อําพร, 2544 ) ทําไดโดยการละเลงนํ้าแปง
ใหเปนแผนบาง น่ึงใหสุกและทําใหแหง แลวนํามาตัดใหมี
รูปทรงและขนาดตามตองการ แปงแผนมีมูลคาการสงออก 
768 ตัน คิดเปนมูลคา 63.9 ลานบาท (อรวินท, 2550) มี
ลักษณะเปนแผนบาง สีขาวนวล มีลายขัดแตะหรือลายไม
ไผสานกัน (อําพร, 2544 ) วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานขนม
ไทยบานบางพะยอมใต เล็งเห็นถึงชองทางทางธุรกิจ 
เน่ืองจากกระแสอาหารสุขภาพ ที่มีผูบริโภคตองการมาก 
แปงแผนเปนวัตถุดิบสําคัญที่ใชผลิตอาหารสุขภาพทั้งสลัด
โรล แหนมเนือง กวยเต๋ียวหลอด กวยเต๋ียวลุยสวน ฯลฯ ที่
มียอดจําหนายสูง แตแปงแผนในทองตลาดผลิตจากขาว
ขาวเพียงอยางเดียว จึงมีความตองการที่จะผลิตแปงแผน
จากขาวไรซ เบอรรี่ เ พ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑและมูลคายอด
จําหนายใหกับวิสาหกิจชุมชนฯ ดัง น้ันคณะผู วิจัยและ
ผูประกอบการจึงมีแนวคิดที่พัฒนาผลิตภัณฑแปงแผนขาว
ไรซเบอรรี่ โดยศึกษาต้ังแตวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑสุดทาย เพ่ือสามารถ
จําหนายในเชิงพาณิชยได 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแปงแผนขาวไรซเบอรรี่ 
2. เพ่ือศึกษาอัตราสวนของขาวไรซเบอรรี่ที่ใชสําหรับ

กระบวนการผลิตแปงแผนที่ขาวไรซเบอรรี่ที่เหมาะสม 
3. เพ่ือทราบคุณลักษณะทางเคมี และกายภาพ ของ

แปงแผนไรซเบอรรี่ที่ผลิตได 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

ขาวไรซเบอรรี่เปนขาวที่มีสารตานอนุมูลอิสระอยู
สูงโดยเฉพาะสารตานอนุมูลอิสระและแอนโทไซยานิน 
ดังน้ันถานําขาวไรชเบอรรี่มาผลิตเปนแปงแผนจะไดแปง
แผนที่มีสารตานอนุมูลอิสระอยูสูง ซึ่งเหมาะกับเปนอาหาร
เพ่ือสุขภาพ เชน สลัดโรล และแหนมเนือง ฯลฯ 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 วัตถุดิบที่ใชในการผลิต 

ขาวไรซเบอรรี่ ตรา ขาวเบญจรงค ผลิตโดยบริษัท 
เอเชีย อินเตอร ไรซ จํากัด และขาวขาว 15 เปอรเซ็นต 
ผลิตโดยบริษัท เจียเมง จํากัด นําขาวทั้งสองชนิดมา
วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ 

4.2 การผลิตแปงแผนจากขาวไรซเบอรรี่ 
ศึกษาอัตราสวนของขาวขาวตอขาวไรซเบอรรี่ที่ 

100:0, 60:40, 40:60 และ 20:80 ทดลองโดยชั่งขาวตาม
อัตราสวนขางตน นําขาวไปลางนํ้าสะอาด 2 ครั้ง แชนํ้า 12 
ชั่วโมง ในอัตราสวน 3:1 (นํ้าตอขาว) นําขาวที่แชมาโมโดย
วิธีโมเปยก ผสมเกลือ 8 เปอรเซ็นตของทั้งหมด ลงในนํ้า
แปง หมักทิ้งไว 12 ชั่วโมง เทนํ้าเกลือสวนบนตะกอนแปง
ออก เติมนํ้าสะอาดเขาไปแทนที่นํ้าเกลือที่เทออก จากน้ัน
เติมแปงมันสําปะหลัง 10 เปอรเซ็นตของนํ้าแปงทั้งหมด 
คนสวนผสมใหเขากัน ตักนํ้าแปงปริมาตร 40 มิลลิลิตร นํา
ลงไปเทลงบนผาที่ขึงไวอยูบนหมอตมนํ้าเดือดและเกลี่ยนํ้า
แปงใหเปนแผนบางเสนผานศูนยกลางประมาณ 18 - 19
เซนติเมตร ปดฝาหมอ น่ึงนาน 4 นาที นําแปงแผนที่ไดมา
วางบนถาดสแตนเลส พ่ึงลมที่อุณหภูมิหองนาน 24 ชั่วโมง 
ลอกแปงแผนออก ตัดขอบแปงแผนใหไดขนาด 4x4 น้ิว ทํา
การทดลอง 3 ซ้ํา (ดัดแปลงจาก อรวินท, 2550; Phothiset 
& Charoenrein, 2007) 

4.3 คาสี 
ตร วจ วั ดด ว ย เ ค รื่ อ ง วั ด สี  Hunter Lab ย่ี ห อ 

Colorflex วัดคาสี L*, a* และ b* โดย L* คือความสวาง
ในชวงสเกล 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) a* แสดงในชวงสเกล 
+50 (สีแดง) ถึง -50 (สีเขียว) และ b*ในชวงสเกล +50 (สี
เหลือง) ถึง -50 (สีนํ้าเงิน) 
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4.4 ความหนาของแปงแผน 
วัดความหนาของแปงแผนดวยไมโครมิเตอร ย่ีหอ 

Starrett โดยทําการวัดสิ่งทดลองละ 15 แผน แตละแผน
วัด 8 ตําแหนง (ดานละ 2 ตําแหนง) และนําไปหาคาเฉลี่ย 

4.5 การวัดคา water activity 
นําตัวอยาง 2 กรัม บรรจุลงภาชนะสําหรับนําไปใส

ในเครื่องวัดคา Water activity meter ย่ีหอ Aqua Lab 
4.6 วิเคราะหคุณภาพทางเน้ือสัมผัส 

ความทนแรงดึงหรือความเคนดึงสูงสุดท่ีจนเกิดการ
ขาดในการทดสอบ (Tensile strength) และความสามารถ
ในการยืดตัวของตัวอยาง (Extensibility) ของแปงแผน 
โดยเตรียมตัวอยางแปงแผนตัดใหมีขนาด 1 เซนติเมตร 
× 10 เซ็นติเมตร นําไปแชนํ้านาน 3 นาที เพ่ือใหแปงแผน
คืนตัว และนําไปวัดคาวัดดวย Texture Analyzer (TA XT 
plus) ด วยหั ว วั ด  Spaghetti/Noodle Rig (A/SPR) ต้ั ง
คาพารามิเตอร Pre-test, test และ Post-test ความเร็ว 
1, 3 และ 10 มิลลิเมตรตอวินาที และกําหนดระยะทางดึง 
40 มิลลิเมตร (สุพัตรา, 2548)  

4.7 ปริมาณอะไมโลส 
ชั่งนํ้าหนักตัวอยาง 0.1 กรัม ใสในขวดปรับปริมาตร

ขนาด 100 มิลลิลิตร  เติม 95 เปอร เซ็นต เอทานอล 1 
มิลลิลิตร และ โซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 1     นอร
มัล ปริมาตร 9 มิลลิลิตร นําไปตมในนํ้าเดือด 10 นาที เจือ
จางดวยนํ้ากลั่นเปน 100 มิลลิลิตร กรองผานกระดาษ
กรองเบอร 1 นําสารละลายตัวอยางที่ได 5 มิลลิลิตร เติม 
กรดอะซิติกความเขมขน 1 นอรมัลปริมาณ 1 มิลลิลิตร 
และสารละลายไอโอดีน 2 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยนํ้า
กลั่นเปน 100 มิลลิลิตร ทิ้งไวในที่มืด เปนเวลา 20 นาที 
แลวจึงนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตโฟโต
มิเตอรที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร คํานวณปริมาณ 
อะไมโลส เทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายอะไมโลส 
(Sompong et al., 2011) 

4.8 ความชื้นและโปรตีน  
 นําตัวอยางไปวิเคราะหความชื้น (AOAC., 2000) 

และวิเคราะหปริมาณโปรตีนโดย  Kjeldahl method 
(AOAC., 2000)  

4.9 ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 
 สกัดตัวอยางโดยใชตัวอยาง 5 กรัม สกัดดวยนํ้า

กลั่น 20 มิลลิลิตรนาน 15 นาที สกัดดวยสารละลายเมทา-
นอล 30 มิลลิลิตร นาน 1 ชั่วโมง นําสารสกัด 0.5 มิลลิลิตร 
และเติม Folin-Ciocalteu phenol reagent 0.5 มิลลิลิตร 
ในหลอดทดลองแลวเ ติม  10% Na2CO3 ปริมาตร  3 
มิลลิลิตร และนํ้ากลั่น 5 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน และวาง
ทิ้งไวในที่มืด นาน 60 นาที (สังเกตสีเปลี่ยนเปนสีเขียวนํ้า

เงิน) วัดคาดูดกลืนแสงท่ี 760 nmคํานวณปริมาณสาร     
ฟนอลิกเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานกรด     
แกลลิค  ( ดัดแปลงจาก  Tananuwong & Tewaruth, 
2010) 

4.10 ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด 
 สกัดตัวอยางโดยใชตัวอยาง 5 กรัม สกัดดวยนํ้า

กลั่น 15 มิลลิลิตรนาน 15 นาที แลวจึงเติมสารละลาย    
เมทานอลตอไฮโดรคลอริก (85:15 v/v) 35 มิลลิลิตร สกัด
ตอนาน 2 ชั่วโมง หลอดที่ 1 ผสมสารสกัดตัวอยาง 500 
ไมโครลิตร เติมบัฟเฟอรโปตัสเซียมคลอไรด pH 1.0 
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร หลอดที่ 2 ผสมสารสกัดตัวอยาง 100 
ไมโครลิตร เติมบัฟเฟอรโซเดียมอะซีเตต pH 4.5 ปริมาตร 
5 มิลลิลิตร นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงคลื่น 510  
และ 700 nm คํานวณปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดจาก
สมการ (Giusti & Wrolstad, 2005) 

ปริมาณแอนโทไซยานิน (มก./ลิตร) = (A × MW × DF ×1000) 
        x 1 

โดยที่  A =  (A 510 – A700)pH 1.0 – (A 510 – A700)pH 4.5 

MW = มวลโมเลกุลของแอนโธไซยานิน  (ใชคามวล
โมเลกุลของ Cyanidin-3-glucoside = 449.2 g/mol) 
DF = dilution factor ของสารละลายตัวอยาง 
  = molar absorptivity (26,900) L/mol/cm 

1  = path length (cm) 

4 . 11  ฤท ธ์ิก า รต านอ นุมู ล อิ ส ร ะ  DPPH radical 
scavenging activity  

การสกัดตัวอยางทําเชนเดียวกับของ 4.7 นําสาร
สกัดปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลองฝาเกลียว 
ขนาด 10 มิลลิลิตร เติม 0.1 มิลลิโมล DPPH solution 
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ทิ้งไว 30 นาที ในที่มืด 
นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอรที่
ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร คํานวณฤทธ์ิการตานอนุมูล
อิสระเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลาย Trolox 
(Nipornram et al., 2018) 

4.12 การละลายในนํ้าของแปงแผน 
ตัดแปงแผนขนาดใหได 5×5 ตารางเซนติเมตร 

นําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ใชเวลานาน 3 
ชั่วโมงเพ่ือใหนํ้าหนักคงที่ แลวนํามาชั่งนํ้าหนัก จากน้ันแช
แปงแผนในนํ้ากลั่นปริมาตร 40 มิลลิลิตร นาน 5 นาที แลว
นําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง
แลวนํามาชั่งบันทึกนํ้าหนักที่แนนนอน และคํานวณหาคา
การละลายนํ้าของแผนแปง (ดัดแปลงจาก อรวินท ชยาภัม, 
2550) 
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การละลายในนํ้า (%)  =  (DM0 – DM1) × 100 
DM0 

DM0   =   นํ้าหนักแหงเริ่มตนของแปงแผน 
DM1   =   นํ้าหนักแหงของฟลมที่ไมละลายในนํ้า 

4.13 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของแปงแผนขาวไรซ
เบอรรี่ 

การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยทํา
การทดสอบชิมแปงแผนขาวไรซเบอรรี่ ทั้ง 4 สิ่งทดลอง 
โดยทดสอบคุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และ
ความชอบรวม ดวยวิธี 9 Point Hedonic Rating Scales 
ที่ระดับคะแนน 1 (ไมชอบมากที่สุด) ถึง 9 (ชอบมากที่สุด)
โดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 30 คน (ปราณี, 2547) และนํา
คะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

4.14 การวิเคราะหผลทางสถิติ 
  ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ ม ส ม บู ร ณ  

( Completely Ramdomized Design: CRD) ก า ร
วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนดวย 
Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) และการทดสอบทางดานประสาทสัมผัส ใชแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Completely Block Design 
(RCBD) วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปร วนด วย  Analysis of Variance (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) คํ านวณจาก โปรแกรม
คอมพิวเตอร 

5. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหคุณภาพของกายภาพและเคมี

ของขาวไรซเบอรรี่และขาวขาว พบวาขาวไรซเบอรรี่มีคาสี 

 L* 24.81 นอยกวาขาวขาวแตมีคาสี a* 5.15 มากกวาขาว
ขาวเน่ืองจากขาวไรซเบอรรี่สีมวงดําเขมที่สวนของเย่ือหุม
เมล็ด  มีคา aw และปริมาณอะไมโลส 0.43 และ 8.71 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวาขาวขาว แตมีความหนาแนน (Bulk 
density) โปรตีน ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด แอนโทไซยานิน 
และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ 0.84, 10.46, 1387.25, 
5.53 และ 197.96 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาขาวขาว (p < 
0.05) ดังตารางท่ี 1 
Table 1   Physical and chemical properties of 
riceberry and white rice 

Properties 
Rice type 

Rice berry White rice 
Color value L* 24.81 ± 0.60b 72.30 ± 0.50a 
                 a*   5.15 ± 0.24a  0.33 ± 0.13b 
                 b*   3.88 ± 0.11b 17.05 ± 0.51a 
Hue 37.26 ± 2.87b 88.59 ± 0.92a 
Chroma   6.14 ± 0.91b 17.48 ± 1.28a 
aw   0.43 ± 0.02b   0.57 ± 0.03a 
Bulk density ns  
(g. ml-1) 

  0.84 ± 0.01   0.79 ± 0.02 

Amylose content (%)   8.71 ± 0.26b  18.21 ± 0.23a 
Protein content (%)  10.46 ± 

0.30a 
  9.13 ± 0.33b 

Total phenolic 
content (mg. kg-1) 

1387.25 ± 
8.84a 

132.11 ± 24.42b 

Anthocyanin content 
(mg. 100g-1) 

   58.33 ± 
8.33a 

NDb 

DPPH radical 
scavenging (mg eq 
Trolox. kg-1) 

197.96 ± 
44.40a 

 14.05 ± 4.14b  

a and b Means followed by a different letter within the same row are 
significantly different (p<0.05) 
ns: not significantly different 
ND: not detect 

Table 2  Physical properties of rice papers 

Physical properties 
Rice paper (ratio of RB:WR, w/w)* 

0:100 40:60 60:40 80:20 
Color value L* 58.26 ± 1.15a 27.61 ± 0.70bc 25.91 ± 0.73bc 25.81 ± 1.07cd 

   a* -0.47 ± 0.07a  3.62 ± 0.25b  5.44 ± 0.35c  5.33 ± 0.13c 
   b*  3.25 ± 0.52ns  2.62 ± 0.23  2.66 ± 0.22  2.66 ± 0.14 

Thickness (mm)  0.25 ± 0.01ns  0.26 ± 0.01  0.26 ± 0.01  0.25 ± 0.02 
Solubility (%)  3.62 ± 0.94ns  3.89 ± 1.72  4.25 ± 0.22  3.48 ± 0.17 
Tensile strength (g) 47.07 ± 7.30ns 39.25 ± 5.95 50.58 ± 8.26 41.62 ± 1.82 
Extensibility (mm) 14.76 ± 3.24ns 16.82 ± 1.03 17.53 ± 0.58 15.09 ± 2.07 
Water activity  0.75 ± 0.03ns  0.72 ± 0.01  0.73 ± 0.01  0.76 ± 0.01 

 a, b, c and d Means followed by a different letter within the same column are significantly different (p<0.05) 
 ns not significantly different 
*the analysis was done by using dry rice papers
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ผลการศึกษาอัตราสวนของขาวขาวและขาว   
ไรซเบอรรี่ที่ เหมาะสมตอการผลิตแปงแผน   เมื่อเพ่ิม
ปริมาณขาวไรซเบอรรี่ในแปงแผนจาก 40 เปอรเซ็นตไปถึง 
80 เปอรเซ็นต ทําใหแปงแผนมีสีมวงดําเพ่ิมมากข้ึน คาสี 
a* มีคาเพ่ิมมากข้ึนในขณะท่ีคา L* ลดลง (p < 0.05) สวน
ความหนาของแปงแผนมีความหนา (Thickness), การ
ละลายของแปงแผน  (Solubility), ความทนแรงดึง , 
ความสามารถในการยืดตัวของแปงแผน และคา water 
activity อยูในชวง 0.25 - 0.26 มิลลิเมตร, 3.62 – 4.25 
เปอร เซ็นต 39.25 – 47.07 กรัม , 14.76 – 17.53 
มิลลิเมตร และ 0.72 – 0.76 ตามลําดับ มีคาไมแตกตางกัน 
(p > 0.05) ถึงแมจะ มีอัตราสวนของขาวขาวตอขาว       
ไรซเบอรรี่ที่ตางกัน ดังตารางท่ี 2  

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณ
แอนโทไซยานิน และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH ของ
แปงแผน พบวาเมื่อเพ่ิมอัตราสวนของขาวไรซเบอรรี่ทําให
แปงแผนมีปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน 
และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบ

กับแปงแผนจากขาวขาว  ซึ่งแปงแผนมีขาวไรซเบอรรี่ตอ
ขาวขาวที่อัตราสวน 80 ตอ 20 มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ 
DPPH สูงที่สุดที่ 172.12 mg Trolox. kg-1 มีฤทธ์ิมากกวา
แปงแผนจากขาวขาว (p < 0.05) ถึง 27.60 เทา ดังตาราง
ที่ 3 

ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแปง
แผนโดยผูทดสอบชิมทั้งหมด 30 คน เปนกลุมที่ไมไดผาน
การฝกแตรูจักและเคยรับประทานแปงแผน การทดสอบ   
มีการนําแปงแผนหอเปนสลัดโรลใหผูทดสอบ โดยควบคุม
นํ้าหนักของผักให เทากันทุกตัวอยางผลการทดลอง         
ดังตารางที่  4 พบวาผู ทดสอบใหคะแนนความชอบ
คุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบ
รวมของแปงแผนทั้ง 4 สูตรน้ันไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ (p > 0.05) คะแนนอยูชวงเฉยๆ ถึงชอบปานกลาง 
แสดงวาการเพ่ิมปริมาณขาวไรซเบอรรี่ในแปงแผนไมสงผล
ตอคะแนนความชอบทางดานประสาทสัมผัสของผูทดสอบ
ชิมในดานตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05)  

Table 3  Total phenolic, total anthocyanin content and DPPH antioxidant activity of rice paper 

Rice paper 
(ratio of RB:WR, w/w)* 

Total phenolic 
content 

Total anthocyanin 
content 

DPPH antioxidant 
activity 

mg eq GAE. kg-1 mg. 100 g-1 mg Trolox. kg-1 
0:100   30.19 ± 2.69d NDb    6.23 ± 1.02d 
40:60 112.64 ± 4.57c NDb  84.72 ± 7.41c 
60:40 197.48 ± 8.10a 20.20 ± 2.01a 119.92 ± 4.21b 
80:20 176.20 ± 7.90b 23.26 ± 7.92a 172.12 ± 0.15a 

a, b, c and d Means followed by a different letter within the same row are significantly different (p<0.05) 
ns not significantly different 
*the analysis was done by using dry rice papers
RB: riceberry and WR: white rice

Table 4  Sensory attribute score of liking of rice paper with different ratio (riceberry: white rice) 
Rice paper 
(ratio of 

RB:WR, w/w) 

Attributes  

Color     Odor     Taste     Texture Overall liking 

0:100   5.90 ± 1.37ns 5.50 ± 1.72ns 5.73 ± 1.34ns 5.17 ± 1.91ns 6.07 ± 1.64ns 
40:60 5.77 ± 1.41 5.73 ± 1.78 6.00 ± 1.55 5.57 ± 1.94 6.23 ± 1.74 
60:40  6.00 ± 1.51 5.77 ± 1.35 6.23 ± 1.01 5.33 ± 1.62 6.50 ± 1.68 
80:20 5.93 ± 1.62 5.60 ± 1.67 6.13 ± 1.07 6.03 ± 1.67 6.40 ± 1.85 

ns not significantly different followed by a different letter within the same row are significantly different (p>0.05)  
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
แอนโทไซยานินในข าวไรซ เบอรรี่  58 .33 

มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ซึ่งไมสามารถตรวจพบในขาวขาว
สอดคลองกับงานของ Goufo & Trindade (2014)  ตรวจ
ปริมาณแอนโทไซยานินในขาวสีมวงมี 35.64 มิลลิกรัมตอ 
100 กรัม มากกวาขาวท่ีไมมีสี  ขาวไรซเบอรรี่มีสีมวงดํา
เขม เมล็ดเรียวยาว ซึ่งเกิดจากการผสมขามพันธุระหวาง
ขาวหอมนิลกับขาวหอมดอกมะลิ 105 ไมผานการขัดสียัง
มีเย่ือหุมเมล็ดขาวที่มีสารฟนอลิก โดยเฉพาะแอนโทไซ
ยานินมีปริมาณสูง ซึ่งสารดังกลาวมีฤทธ์ิการตานอนุมูล
อิสระมากกวาวิตามินซีและอี (วชิราภรณ, 2557) สงผลให
ปริมาณแอนโทไซยานิน ปริมาณ   ฟนอลิกทั้งหมด และ
ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH ของขาวไรซเบอรรี่มี
มากกวาขาวขาว เน่ืองจากแอนโทไซยานินเปนหน่ึงใน
สารประกอบฟนอลิก ในกลุมของฟลาโวนอยด สาร
ดังกลาวมีสมบัติเปนสารท่ีมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ (Hu, 
Zawistowski, Ling, & Kitts 2003 )  ข า ว ไ ร ซ เ บอร รี่          
มีปริมาณอะไมโลส 8.71 เปอรเซ็นตเปนอยูในกลุมขาวที่มี
ปริมาณอะไมโลสตํ่ามาก เม่ือหุงสุกจะมีลักษณะออนนุมซึ่ง
สอดคลองกับงานของ Sompong et al. (2011) รายงาน
วาขาวที่มีเย่ือหุมเมล็ดสีดํามีปริมาณอะไมโลสอยูในชวง 
8.90 - 9.66 เปอรเซ็นต ซึ่งนอยกวาขาวขาวท่ีมีปริมาณ  
อะไมโลสสูงถึง 18.21 เปอรเซ็นต เปนขาวในกลุมที่มี     
อะไมโลสตํ่า ขาวไรซเบอรรี่มีปริมาณโปรตีนสูงกวาขาว
ขาวเน่ืองจากโปรตีนของขาวอยูที่เย่ือหุมเมล็ด ซึ่งขาวขาว
มีการสีเอาเย่ือหุมเมล็ดออกทําใหขาวขาวมีปริมาณโปรตีน
นอยกวาขาวไรซเบอรรี่ที่มีโปรตีน 10.46 เปอร เซ็นต
ส อ ดค ล อ ง กั บ ง า น ขอ ง  Sompong et al. (2011) ที่
รายงานวาขาวสีดํามีปริมาณโปรตีน 10.85 เปอรเซ็นต    
ดังตารางท่ี 1 

เมื่อนําขาวไรซเบอรรี่ที่สัดสวนตาง ๆ มาแปรรูป
เปนแปงแผนเปรียบเทียบกับแปงแผนท่ีใชขาวขาว เมื่อ
เพ่ิมปริมาณขาวไรซเบอรรี่ทําใหสีของแปงแผนมีสีมวงเขม
ข้ึนจึงทําใหคาสี L* ลดลง และคาสี a* เพ่ิมมากข้ึนจาก
แอนโทไซยานินในขาวไรซเบอรรี่ โดยปริมาณขาวไรซ
เบอรรี่ที่เพ่ิมข้ึนในแปงแผนไมสงผลตอความหนา, คาการ
ละลาย, ความทนแรงดึง, ความสามารถในการยืดตัวของ
แปงแผน และคา water activity เน่ืองจากในการทดลอง
มีการควบคุมปริมาณนํ้าแปง และขนาดของแผนแปงใหมี
ขนาดและปริมาณที่เทากัน ขาวไรซเบอรรี่และขาวขาว
เปนขาวที่มีปริมาณอะไมโลสตํ่ามาก และอะไมโลสตํ่า
ตามลําดับ เมื่อเพ่ิมปริมาณขาวจึงไมสงผลตอการเกิด       
รีโทรเกรเดชันเน่ืองจากอะไมโลสจึงทําใหความทนแรงดึง 

และความส ามารถ ในการ ยืด ตัวของแป ง แผน ไม
เปลี่ยนแปลง (Sompong et al., 2011) ดังตารางท่ี 2 

ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด แอนโทไซยานิน และ
ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH ของแปงแผนเมื่อเพ่ิม
ปริมาณขาวไรซเบอรรี่ มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเพ่ิมปริมาณ
ขาวไรซเบอรรี่เมื่อเทียบกับแปงแผนจากขาวขาว ดังตาราง
ที่ 4 แอนโทไซยานินของแปงแผนที่มีขาวไรซเบอรรี่อยู     
0 - 40 เปอรเซ็นตของขาวทั้งหมดไมสามารถตรวจพบ
แอนโทไซยานินเ น่ืองจากความร อนที่ ให ระหว า ง
กระบวนการน่ึงนํ้าแปงทําใหแอนโทไซยานินถูกทําลายโดย
ความรอนสามารถทําใหโครงสรางของ methoxyl group 
และ hydroxyl group ของ B-ring ของแอนโทไซยานิน
เกิดการเปลี่ยนแปลง (Chatthongpisut et al., 2015) 
ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH มีฤทธ์ิสูงที่สุดในแปงแผน
ที่มีขาวไรซเบอรรี่รอยละ 80 เน่ืองจากแอนโทไซยานิน 
สารประกอบฟนอลิก และสารตานอนุมูลอิสระที่ละลายใน
ไขมันเชน โทโคฟรอล โทโครไตรอีนอล และแกมมาออไร
ซานอล ที่มีอยู ในขาว (Chatthongpisut et al., 2015; 
Goufo & Trindade, 2014) ดังตารางท่ี 3 

ผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบรวมของแปง
แผน โดยแปงแผนที่มีปริมาณขาวไรซเบอรรี่มากข้ึนมี
แนวโนมที่มีความชอบรวมสูงกวาแปงแผนที่ไมมีขาวไรซ
เบอรรี่ เน่ืองจากการเพ่ิมปริมาณขาวไรซเบอรรี่ไปทดแทน
ขาวขาวไมไดทําใหคุณลักษณะกายภาพ ดานเน้ือสัมผัส 
และการละลายนํ้าไมแตกตางกันดังตารางท่ี 2 ซึ่งแสดงให
เห็นวาการเพ่ิมอัตราสวนของขาวไรซเบอรรี่สามารถ
ทดแทนขาวขาวไดโดยที่ผูทดสอบชิมมีความชอบไมตาง
จากแปงแผนที่ทําจากขาวขาวแตมีปริมาณสารตานอนุมูล
อิสระและฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึน 
 
7. สรุป 

ผลิตภัณฑแปงแผนสามารถผลิตจากขาวไรซ
เบอรรี่ได โดยสามารถเพ่ิมอัตราสวนของขาวไรซเบอรรี่
เ พ่ื อทดแทนข าวขาวได ถึ ง  80 เปอร เซ็ นต  โดยที่
คุณลักษณะทางกายภาพดานความหนา, คาการละลาย, 
ความทนแรงดึง, ความสามารถในการยืดตัวของแปงแผน 
และคา water activity ไมแตกตางจากแปงแผนจากขาว
ขาว แตแปงแผนจากขาวไรซเบอรรี่มีสารตานอนุมูลอิสระ
สูงและมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระสูงกวาขาวขาวถึง 27.60 
เทา 
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บทคัดยอ  
การออกแบบและสรางเครื่องแยกมูลไสเดือนควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งจัดทําข้ึนเพ่ือแกไขปญหา

เรื่องการคัดแยกปุย เชน เศษผัก หรือใยอาหารตาง ๆ กระบวนการคัดแยกมูลไสเดือนมีหลากหลายวิธี เชน การใชตะกราพลาสติก
แยกไสเดือนกับมูลไสเดือน จะเห็นไดวาปญหาท่ีเกษตรกรสวนใหญมักจะเผชิญก็คือปริมาณมูลไสเดือนที่คัดแยกมีจํานวนมาก จึงทํา
ใหเกิดการคัดแยกลาชาและใชเวลานาน ๆ การใชเครื่องแยกมูลไสเดือนน้ันมีบทบาทมากในการชวยลดเวลาการคัดแยกปุยใหเวลา
นอยลง และสามารถเพ่ิมเวลาในการบริหารจัดการธุรกิจของเกษตรกรใหสะดวกสบายมากข้ึน เครื่องแยกมูลไสเดือนควบคุมการ
ทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร มีฟงกชันควบคุมการใชงานโดยไมโครคอนโทรลเลอร และแสดงผลดวยแอลซีดี โดยแสดงผล
ปริมาณนํ้าหนัก รอบหมุนตะแกรงตอนาที รอบครั้งการทํางาน และบอกสถานะการทํางาน จากการทดสอบเมื่อเปดสวิตชหนาจอ
แอลซีดีแสดงผลการทํางาน กดปุมเริ่มการทํางานการเม่ือนํ้าหนัก 10 กิโลกรัม ผลการทดสอบดําเนินการของเครื่องแยกมูลไสเดือน
ควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร ทดสอบโหลดเซลลปริมาณนํ้าหนัก 10 กิโลกรัมจํานวน 5 ครั้งพบวามีความ
คลาดเคลื่อนตํ่าสุดอยูที่ 1.3 เปอรเซ็นต และนํ้าหนัก 4 กิโลกรัม จํานวน 5 ครั้ง พบวามีความคลาดเคลื่อนสูงสุดอยูที่ 1.9 
เปอรเซ็นต  
คําสําคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร,มูลไสเดือน   

Abstract  
The design and construction of a separate vermicompost controlled by a microcontroller. Which is 

designed to solve the problem of sorting waste such as food scraps, vegetable fiber or other extraction 
vermicompost a variety of ways, such as using a basket with plastic worms, vermicompost. It can be seen that 
the problems that farmers face is that most of vermicompost isolated a lot. As a result, the separation is 
delayed and prolonged use of vermicompost extract that has been very active in helping to reduce the time 
for sorting waste less time. And can increase the time to manage the business of giving farmers more 
comfortable. Splitting vermicompost controlled by a microcontroller. Control functions are enabled by                
a microcontroller. And LCD display. The display weight Rotation per minute around Sieve Around the time to 
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work And work status Turn on the test screen LCD display function. Press Start on the test weight of 10 kg of 
vermicompost process of splitting is controlled by a microcontroller. Load cell test weight of 10 kg, 5 times 
found discrepancies lowest at 1.3 percent and 4 kg of weight tolerances up to 5 times that have stood at 1.9 
percent. 
Keywords: Microcontroller, Vermicompost 
 

1. บทนํา 
เน่ืองจากปจจุบันมีการเลี้ยงไสเดือนมีความนิยม

อยางมากเพราะทําใหมีรายไดตอการจําหนายปุยไสเดือน 
การเลี้ยงไสเดือนถือวาเปนธุรกิจอยางหน่ึงในประเทศไทยท่ีมี
กระจายไปตามทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การเลี้ยง
ไสเดือนในภาคเหนือน้ัน ซึ่งมีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ธรรมชาติในเรื่องทําวิจัยและการอบรมแนวทางการเลี้ยง
ไสเดือนเพ่ือผลิตปุยแกเกษตรกรที่มีความสนใจ ในการเลี้ยง
ไส เ ดือนมีกระบวนการคัดแยกผลมูลไส เ ดือนออกมา
หลากหลายวิธีตามภูมิปญญาของชาวเกษตรกร เชน การใช
ตะกราพลาสติกแยกไสเดือนกับปุยไสเดือนออกจากกัน บาง
รายก็ใชเครื่องทุนแรงดวยการใชตะแกรงเหล็กรอนปุย
ไสเดือนบางครั้งมีเศษผักหรือไยอาหารตาง ๆ ปะปนอยูดวย
ทําใหเกษตรกรตองทําการรอนไสเดือนเปนเวลานาน ๆ ทํา
ใหเกิดอาการเม่ือยลาเพราะจํานวนปริมาณของมูลไสเดือน
ในบอเลี้ยงมีจํานวนมาก ปจจัยที่กอใหเกิดแนวความคิดใน
เรื่องการสรางเครื่องทุนแรงใหกับเกษตรกรที่เลี้ยงไสเดือนได
งายและสะดวกมากข้ึนรวมถึงปริมาณปุยที่เพ่ิมมากข้ึนตอ
การรอนปุยมูลไสเดือนในแตละวันซ้ึงทําใหไดปริมาณปุยมูล
ไส เดือนตอวันจํานวนมาก แตเกษตรกรไมทราบถึง
ปริมาณท่ีไดในแตวันที่ทําการรอน ซึ่งปริมาณดังกลาวเปนผล
ที่เกษตรกรตองมีการจําหนายในแตละครั้งดวย  

 
ผูจัดทําไดศึกษาปญหาดังกลาวจึงมีแนวคิด ศึกษา 

เครื่องมืออํานวยความสะดวกตอผูใชเครื่อง เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกใชงานโดยมีการเพ่ิมชุดควบคุมคอนโทรลเลอรโดย
การคิดคนสิ่งประดิษฐสรางชุดควบคุมการทํางานดวย
ไมโครคอนโทรลเลอรดวย การแสดงผลชั่งนํ้าหนักปุย นับ
รอบตอนาที รอบการทํางาน และสถานะการทํางาน ผาน
หนาจอแอลซีดี 

2.วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือออกแบบคําสั่งควบคุมกลไกการทํางาน

ของเครื่องแยกมูลไสเดือน 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
จากการศึกษาดังกลาวผูจัดทําวิจัยไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญตอการพัฒนาเครื่องมือที่ใชทางดานการเกษตร
เพ่ือตอบโจทยตามนโยบายของรัฐบาล เชน กลุม Star Up 
Thailand , Thailand 4.0 ซึ่ ง เปน ตัวขับเคลื่ อนกลไกที่
สําคัญที่ทําใหเกษตรมีรายไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ความเปนมาและความสําคัญที่กลาวในขางตนน้ันผูจัดทํา
โครงการจึงไดแนวคิดสรางเครื่องแยกปุยไสเดือนควบคุมการ
ทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือใหเกษตรสามารถ
นํามาใชงานไดงายและสะดวกมากข้ึน และยังทราบถึง
ปริมาณนํ้าหนักของปุยไสเดือนที่รอนลงมาจะมีปริมาณ
เทาใดในแตละครั้ง ดังน้ันผูจัดทําจึงไดออกแบบโครงสราง
เครื่องแยกมูลไสเดือนดวยคอนโทรลเลอรเพ่ือชวยแกปญหา 
        3.1 การทํางานมอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC Motor) 
 มอเตอรไฟฟากระแสตรง (Motor Action) เมื่อ
เปนแรงดันกระแสไฟฟาตรงเขาไปในมอเตอร สวนหน่ึงจะ 
แปรงถานผานคอมมิวเตเตอรเขาไปในขดลวดอารมาเจอร
สรางสนามแมเหล็กข้ึน และกระแสไฟฟาอีกสวนหน่ึงจะไหล
เขาไปในขดลวดสนามแมเหล็ก (Field coil) สรางข้ัวเหนือ
ข้ัวใตข้ึน แสดงดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 

รูปที่1 มอเตอรไฟฟากระแสตรง 12 โวลต 
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หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
จะเกิดสนามแมเหล็กในขณะเดียวกัน ตามคุณสมบัติของ
เสนแรง แมเหล็ก จะไมตัดกันทิศทางตรงขามจะหักลางกัน 
และทิศทางเดียวจะเสริมแรงกัน ทําใหเกิดแรงบิดในตัว 
อารมาเจอร ซึ่งวางแกนเพลาและแกนเพลาน้ี สวมอยูกับ
ตลับลุกปนของมอเตอร ทําใหอารมาเจอรน้ีหมุนได ขณะที่
ตัวอารมาเจอรทําหนาที่หมุนไดน้ีเรียกวา โรเตอร (Rotor) 
ซึ่งหมายความวาตัวหมุน การที่อํานาจเสนแรงแมเหล็กทั้ง
สองมีปฏิกิริยาตอกัน ทําใหขดลวดอารมาเจอร หรือโรเต
อร หมุ นไป น้ัน เป นไปตามกฎมื อซ ายของ เฟลมมิ่ ง 
(Fleming’left hand rule) แสดงดังรูปที่ 2  

 รูปที่ 2 กฎมือซายของเฟลมม่ิง (Fleming’left hand rule) 
 
        3.2 การใชงานไมโครคอนโทรลเลอร (Arduino Ono 
R3) 

 ไมโครคอนโทรลเลอร (Arduino Uno R3) เปน 
Microcontroller ในตระกูล AVR ที่กําลังไดรับความนิยม
อยางสูงทั่วโลก เพราะวา เปน Open Source ที่สามารถ
ดัดแปลงไปใชงานไดทั้ง Hardware หรือ Software ไดทันที 
ภาษาที่ใชกับบอรดน้ีจะเปนลักษณะของ C/C+ โดยจัดใหมี 
Libraries ตาง ๆ ใหพรอมใหเรียกใชงานไดทันที มากมาย 
ครอบคลุมการติดตอกับ I/O ตาง ๆ ไดกวางมาก การใชงาน
ก็งายเพียงแตเสียบสาย USB ติดต้ังโปรแกรมท่ีใหมาดวย
ทานก็พรอมที่จะกาวเขาสูโลกของการประยุกตใช Micro 
Controller ไดทันที ความงายของบอรด Arduino ในการ
ตออุปกรณ เสริมตางๆ  คือผู ใช ง านสามารถตอวงจร
อิเล็กทรอนิคสจากภายนอกแลวเชื่อมตอเขามาท่ีขา I/O ของ
บอรด แสดงดังรูปที่ 3 

 
 
 
 

รูปที่ 3 Arduino Ono R3 
 
        3.3 การทํางานของไอซีเบอร HX711 

       การทํางานของไอซีเบอร HX711 จะรับคา
สัญญาณ แอนาลอก  แปลงเปนสัญญาณดิจิตอล
ขนาด 24 บิตประมวลผลน้ําหนักอินพุต (I/P) ตาม
เซ็นเซอรรับน้ําหนักจากโหลดเซลล (LOAD CELL) 
จากนั้นจะแปลงสัญญาณ Analog เปนสัญญาณ
ดิจิตอลประมวลผลคาน้ําหนัก ตอไปท่ี อินพุต (I/P) 
ARDUINO ONO R3 ประมวลผลผลลัพธ ท่ีไดจาก
ไอซีเบอร HX711 แสดงดังรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4 วงจรสมมูลไอซีเบอร HX711 
 
        3.4 การทํางานของ Load cell 

 โหลดเซลล (Load Cell) คือ เซนเซอรที่สามารถ
แปลงคาแรงกด หรือแรงดึง เปนสัญญาณทางไฟฟา โหลด
เซลลถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทไดแก 
การชั่งนํ้าหนัก การทดสอบแรงกดนํ้าหนักชิ้นงานในงาน
อุตสาหกรรมตางๆ Load Cell มีอยูหลายชนิดจะข้ึนอยูกับ
การตรวจเช็คคานํ้าหนักของชิ้นงาน โหลดเซลลจะมีเซนเซอร
การทํางานอยูคือ Strain Gauge ทั้ง 4 ตัวที่อยูบนโหลด
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เซลล คาแรงกด (Compression) , คาแรงดึง (tension) 
หลักการทํางานเมื่อเซนเซอร Strain Gauge รับแรงกดจาก
จุด (Compression) จะทําใหเซนเซอร Strain Gauges ใน
จุด tension หดตัวเขาหากันและแรงดึงจุด tension จะทํา
ใหเซนเซอร strain gauge ถูกยืดออกจีงไดรับแรงคาความ
ตานทาน Strain Gauge ของ เปลี่ยนแปลง Strain Gauge 
ทั้ง 4 ตัว จะถูกตอดวยวงจร Wheatstone Bridge แสดงดัง
รูปที่ 5  

รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลง Strain Gauge ทั้ง 4 ตัว 

รูปที่ 6 โครงสรางและองคประกอบ 
          
        3.5 การทํางานงานของเซนเซอรนับรอบ (Hall 
Effect Module) 

การทํางาน Hall Effect Module ทํางานโดยให
คาสัญญาณดิจตอล (1) เมื่อแมเหล็กเขาใกล แผนตัวนํา 
Hall- Effect สัญญาณเซนเซอรจะทําใหคาความหนาแนน
ของฟลักซ สัญญาณดิจิตอลจะเปน Logic (0) การตอใชงาน
รวมกับ Arduino Uno R3 จะเชื่อมตอขอมูลจากขา A0 ตอ
กับขา 2 ของ Arduino Uno R3 แสดงดังรูปที่ 7 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 Hall Effect Module 

        3.6 การทํางานของโมดูลรี เลย (Relay Module 
Shield) 
 อุปกรณรีเลยเปนสวิตชเปด - ปด ใชกับอุปกรณ
ตาง ๆ เชน มอเตอร บอรด Relay Module Shield สามารถ
ใชสื่อสารระหวางบอรดไมโคคอนโทรลเลอรกับอุปกรณตอ
พวงอื่นๆ แสดงดังรูปที่ 8 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 โมดูลรีเลย 
        3.7 ตะแกรงรอนไสเดือน 
  1) การออกแบบโครงสรางตะแกรงรอนแบงเปน
สวนไดดังน้ี 

สวนท่ี 1 ออกแบบตะแกรงรอนออกแบบตาม
ขนาดในรานจําหนายวัสดุชางมี 200 เซนติเมตร. กวาง 123 
เซนติเมตร . โดยหาสูตรความยาวเสนรอบวงกลม 2πR 
วงกลมวงหน่ึง มีรัศมี 25 เซนติเมตร. หาความยาวเสนรอบ
วงกลม สูตรคํานวณความยาวเสนรอบวงกลม 2πR x 25 
เซนติเมตร . จะไดความยาวของเสนรอบวงกลม  157 
เซนติเมตร. 

สวนที่ 2 ออกแบบเหล็กยึดปากตะแกรงรอน 2 
ขา งตะแกรง  ความกว าง  10 เซนติเมตร . มีรั ศมี  25 
เซนติเมตร. 

สวนที่ 3 ออกแบบเหล็กยึดโครงตะแรงรอน ยาว 
23 เซนติเมตร.  

สวนที่ 4 ออกแบบแกนรับนํ้าหนักตะแกรงรอน 
ยาว 160 เซนติเมตร. เสนผานศูนยกลาง 1.75 เซนติเมตร. 
แสดงดังรูปที่ 9 

     

  

 

 

รูปที่ 9 การออกแบบตะแกรงรอน 
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        3.8 โครงสรางรับนํ้าหนัก 
 1) การออกแบบโครงสรางรับนํ้าหนัก ออกแบบ

ตามขนาดของตะแกรงรอนที่สรางข้ึนมาการออกแบบ
โครงสรางรับนํ้าหนัก มีขนาดความกวาง 66 เซนติเมตร.มี
ขนาดยาว สูง 113 เซนติเมตร. โดยใชโปรแกรม SKETCH 
UP ออกแบบ แสดงดังรูปท่ี 10 
          2) การออกแบบโครงสรางรับนํ้าหนัก 

 

รูปที่ 10 การออกแบบโครงสรางตะแกรงรอนและอุปกรณ 

รูปที่ 11 การออกจําลองโครงสรางตนแบบโดยใชโปรแกรม 
Sketch up 
 
 
        3.9 การออกแบบโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร 

 ใน ข้ันตอนน้ีจะกล าว ถึง วิ ธีการออกแบบ
โปรแกรมสําหรับควบคุมเครื่องแยกมูลไสเดือน ซึ่งจะ
ประกอบไปดวย 5 สวนหลัก ๆ ไดแก วงจรวัดความเร็วรอบ
มอเตอร วงจรชั่งนํ้าหนักดวยโหลดเซลล  วงจรควบคุม
มอเตอรดวยรีเลย วงจรอาดูยโน และสวนแสดงผลโดยจะ
ออกแบบ และสรางในแตละสวนแยกจากกันเพ่ือทดสอบผล
ในแตละสวนกอน จากน้ันจึงนํามาออกแบบรวมกันเปนวงจร
เดียว แสดงดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของเครื่องแยก
มูลไสเดือนดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

จากบล็อกไดอะแกรม เครื่องแยกมูลไส เดือน
ควบคุมการทํางานโดยคอนโทรลเลอรการทํางานของวงจร
ควบคุมการทํางาน แหลงจายไฟ 220 โวลตกระแสสลับ 
ปอนไฟใหกับสวิตซิ่งเพาเวอรซัพพลายขนาดแรงดัน 12 
โวลต ซึ่งเปนแหลงจายแรงดันใหกับมอเตอร และวงจรเร็ค
กูเลเตอรแปลงไฟ 12 โวลต และลดระดับแรงดันกระแสตรง
แปลงไฟเปน 5 โวลต จายไฟเลี้ยงบอรดอุปกรณฮอลลเอฟ
เฟค รีเลย โหลดเซลล และบอรดอาดูยโน อูโนอาร 3 บอรด 
อาดูยโน ทํางานโดยควบคุมตามคําสั่งการเขียนโปรแกรม
แสดงผลการทํางานผานหนาจอแสดงผล แสดงดังรูปที่ 13 

 

 

 

 

รูปที่ 13 สวนประกอบของเครื่องแยกมูลไสเดือนควบคุม
ดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
 
        3.10 การเขียนโปรแกรมคําสั่ง Arduino  

   การออกแบบฟงกชันการทํางานของ
ไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือรับคาอินพุตจากโหลดเชลล 
การประมวลผล และเอาตพุตการใชงาน แสดงดังรูปที่ 14 
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รูปที่ 14 เขียนโปรแกรมคําสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 การกดปุมลัด Verify ตรวจสอบโปรแกรม 
        3.11 การตอใชงานวงจรชัง่นํ้าหนักโดยใชโหลดเซลล 
(Load Cell amplifier Module) 
 (Load Cell) ทําการวัดคานํ้าหนักเมื่อไดรับแรงกด
ลงที่ตัว โหลดเซลล การตอใชงาน Load Cell จะตองตอผาน 
โมดูล HX711แอมปลิฟายเออร เพ่ือแปลงคาสัญญา แอนา
ลอกเปน ดิจิตอล สีแดงตอเขากับ E+ สีดําตอเขากับ E- สี
เขียวตอเขากับ A- สีขาวตอเขากับ A+ ตอจากน้ันท่ีขาของ 
โมดูล HX711 ขา DOUT SCK เชื่อมตอกับ Arduino Uno 
R3 ที่ขา A0 A1 แสดงดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 Load Cell และ Module HX711 

        3.12 การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอรโดยใชรีเลย 
(Relay Module) 

Hall Effect Module ทํางานโดยใหคาสัญญาณ
ดิจิตอล Logic (1) เมื่อแมเหล็กเขาใกล แผนตัวนํา ฮอลล
เอฟเฟค สัญญาณเซนเซอรจะทําใหคาความหนาแนนของ 
ฟลักซ สัญญาณดิจิตอลจะเปน Logic (0) การตอใชงาน
รวมกับ Arduino Uno R3 จะเชื่อมตอขอมูลจากขา A0 ตอ
กับขา 2 ของ Arduino Uno R3 ดังแสดงรูปที่ 17  

 
รูปที่ 17 การเชื่อมตออุปกรณรวมกับ Relay Module 

        3.13 การออกแบบจอแสดงผล 
   สําหรับการแสดงผล คาความเร็วรอบ คานํ้าหนัก 
คาจํานวนรอบท่ีทําเสร็จ  คาสถานะ Start และ Stop จะ
แสดงผานจอแสดงผล  LCD ขนาด  20 x 4 โดยใชการ
เชื่อมตอแบบ  Bus Arduino คือการเชื่อมแบบ Serial 
ซึ่งจะใชขาเพียง 4 ขาใชงาน ท่ีขา SDA SCL VCC GND การ
เชื่อมตอกับ Arduino Uno R3 จะใชขา SDA SCL เขากับ
ขา A4 A5 ดังแสดงรูปที่ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 18 การออกแบบจอแสดงผล 

 
รูปที่ 19 ประกอบชิ้นงานรวมเพ่ือทําการทดสอบ 

Weight คือ RPM คือความเร็วแกน

Round คือ Status คือสถานการณ
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ตารางที่ 1 การทดสอบการชั่งนํ้าหนัก 2 กิโลกรัม 

 
ตารางที่ 2 การทดสอบขณะที่มีโหลดและไมมีโหลด 

 
4. ผลการวิจัย  

ทดสอบการทํางานของเครื่องแยกมูลไสเดือน
ควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือพิสูจน
ขอบเขตการใชงานเปนไปตามขอบเขตที่ไดต้ังไว  

4 .1 ผลทดสอบการทํางานโหลดเซลล (Load 
Cell) 

ทดสอบการทํางานของโหลดเซลล (Load Cell) 
โดยการสุมชั่งนํ้าหนักเริ่มตนท่ี 2 กิโลกรัม แลวเพ่ิมนํ้าหนัก
ไปทีละ 2 กิโลกรัม จนถึงนํ้าหนัก 10 กิโลกรัม ตามลําดับ 

จากตารางท่ี 1 จํานวนการสุมนํ้าหนัก 5 ครั้ง คา
นํ้าหนักเปรียบเทียบมีความคลาดเคลื่อนตํ่าสุดอยูที่ 10 
กิโลกรัม มีความคลาดเคลื่อนที่ 1.3 เปอรเซ็นต และมีคา
ความคาดเคลื่อนสูงสุดอยูที่ 4 กิโลกรัม มีความคลาด
เคลื่อนที่ 1.9 เปอรเซ็นต        
         4.2 ผลการทดสอบขณะที่มีโหลดและไมมีโหลด 

จากตารางที่ 2 การทดสอบในขณะที่มีโหลด และ
ไมมีโหลด ในการทดสอบแบบมีโหลดนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมจะ
สงผลความเร็วรอบการหมุนของมอเตอร (+-2 รอบ/นาที) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

        4.3 ผลทดสอบวัดกระแสขณะมอเตอรหมุน 
ตารางท่ี 3 การทดสอบการวัดกระแสเม่ือขณะ
แรงดัน 1-12 โวลต 

 
 

นํ้าหนักที่ใช 
(กก.) 

เครื่องนํ้าหนัก (จํานวนครั้งที่ทดสอบ) รอยละการ
คลาดเคลื่อน 1 2 3 4 5 

2 2.03 2.02 2.03 2.03 2.03 1.4 % 
4 4.07 4.07 4.08 4.08 4.08 1.9 % 
6 6.09 6.08 6.09 6.08 6.08 1.4 % 
8 8.13 8.13 8.12 8.12 8.13 1.5 % 
10 10.12 10.13 10.15 10.14 10.14 1.3 % 

แรงดัน 

มีโหลด ไมมีโหลด 
ฮอลลเอฟเฟค(รอบ/นาที) Manual(รอบ/นาที) ฮอลลเอฟเฟค(รอบ/นาที) Manual(รอบ/นาที) 

3 16 14 16 15 
6 40 37 40 41 
9 72 71 72 73 
12 92 90 100 98 

แรงดัน (VDC) กระแส (A) 
1 0.45 
2 0.95 
3 1.35 
4 1.67 
5 2.03 
6 2.25 
7 2.45 
8 2.72 
9 3.01 
10 3.11 
11 3.39 
12 3.58 
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จากตารางท่ี 3 ผลทดสอบวัดกระแส การทดสอบ
การนํากระแสของมอเตอรเมื่อจายแรงดันไฟฟากระแสตรง
ต้ังแต 1 โวลต ถึง 12 โวลต เมื่อเริ่มจายแรงดันไฟฟาใหกับ
มอเตอรจะเริ่มทํางาน ใชกระแส 0.45 A. ที่แรงดัน 1 VDC 

กระแสท่ีใชจะเพ่ิมมากข้ึนไปเรื่อย ๆ ตามระดับแรงดันที่จาย
ใหกับมอเตอรใชกระแสมากที่สุดอยูที่ 3.58 A. ที่แรงดัน
สูงสุด 12 VD 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการทดสอบการใชงานเครื่องแยกมูลไสเดือน

ควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการใชงานตรวจสอบการใชงานประสิทธภาพตัว
อุปกรณตัวรับนํ้าหนักโหลดเซลล ฮอลเอฟเฟคเซนเซอรโมดูล 
และการใชงานของโปรแกรมเขียนคําสั่งโดยผลทดสอบน้ันจะ
เปรียบเทียบการใชงาน เชนการชั่งนํ้าหนักจากโหลดเซลล
เทียบคากับการชั่งนํ้าหนักมาตรฐาน การใชงานฮอลลเอฟ เฟ
คเซนเซอรโมดูลวัดรอบความแมนยําในการนับรอบโดยมีการ
แบงการทดลองในหลาย ๆ ครั้งเพ่ือหาคาความคลาดเคลื่อน 
การทํางานของตัวอุปกรณเครื่องแยกมูลไสเดือน แบงการ
ทดสอบไดดังน้ี 

สวนที่ 1 ผลทดสอบการทํางานโหลดเซลล  สุม
นํ้าหนัก 5 ครั้ง เปรียบเทียบความคลาดการชั่ง นํ้าหนัก 
คลาดเคลื่อนตํ่าสุดอยูที่ 10 กิโลกรัม มีคาความคลาด 
เปรียบเทียบการใชงาน เชนการชั่งนํ้าหนักจากโหลดเซลล
เทียบคากับการชั่งนํ้าหนักมาตรฐาน การใชงานฮอลลเอฟ เฟ
คเซนเซอรโมดูลวัดรอบความแมนยําในการนับรอบโดยมีการ
แบงการทดลองในหลาย ๆ ครั้งเพ่ือหาคาความคลาดเคลื่อน 

สวนที่ 2 ผลทดสอบการเปรียบเทียบการใชงาน
ระหวางมีโหลด และไมมีโหลด ทดสอบโดยการสุมเลือก
แรงดันไฟฟา 3 VDC, 6 VDC, 9 VDC, 12 VDC โดยสุมวา
ผลของนํ้าหนักจะมีผลตอความเร็วรอบหรือไม โดยใชโหลด
เปนถุงทราย 1 กิโลกรัม ในการทดสอบเปนจํานวน 5 ครั้ง มี
คาความคลาดเคลื่อนดังน้ี แบบมีโหลดมีคาคลาดเคลื่อนอยูที่ 
2.75 เปอรเซ็นต และแบบไมมีโหลดมีคาความคลาดเคลื่อน
อยูที่ 6.82 เปอรเซ็นต 

สวนที่ 3 ผลทดสอบการนํากระแสของมอเตอร
เมื่อจายแรงดันไฟฟากระแสตรงต้ังแต 1 โวลต ถึง 12 โวลต 
การทดสอบแรงดันไฟ 1 โวลต ใชกระแสไฟตํ่าสุดอยูที่ 0.45 
แอมป. และใชกระแสของสูงสุดอยูที่แรงดันไฟ 12 โวลต ใช
กระแสสูงสุดอยูที่ 3.58 แอมป. 
 

6.  สรุป  
6.1 กรวยกรองปุยมีมุมเอียงของกรวยที่ไมมี

ความชันของมุมมากเพียงพอ และเวลาทําความสะอาดกรวย
กรองปุยใชงานยังไมคอยสะดวกเทาที่ควรเน่ืองจากมีการ
ออกแบบเปนกรวยสี่เหลี่ยมคางหมู 

6.2 มีสัญญาณรบกวนไอซีทําใหแปรปรวนใน
ภาคอินพุต และเอาตพุต เน่ืองจากการทํางานในภาคอินพุต
มีการแปลงสัญญาณไฟฟาที่มีคาการรบกวนทางสนามไฟฟา
คอนขางสูง 

6.3 การอานคาฮอลล เอฟเฟควัดคาความ
ละเอียดยังคงมีความคลาดเคลื่อน 
  6.4 การทดสอบการปรับความเร็วมอเตอรมี
ปญหาการปรับแรงดันหากหมุนปรับแรงดันเร็วเกินไปเคร่ือง
มีอและอุปกรณมีความคลาดเคลื่อน 
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บทคัดยอ  
 ไผจัดเปนพืชที่ปลูกกันอยางแพรหลายท่ัวประเทศไทย และจัดเปนวัสดุทางธรรมชาติที่นิยมนํามาบรรจุอาหารตลอดจน
เครื่องด่ืมตางๆ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบบรรจุภัณฑกระบอกไมไผขาวหลาม (BB) กับหลอดพลาสติกโพลิโพรพิลีน 
(PP) ตอคุณภาพแหนมหมู ในระหวางการหมักที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3 วัน ดวยการวิเคราะหคุณภาพ 
ทางกายภาพ (รอยละโดยมวลของการสูญเสียนํ้าและรอยละโดยมวลของการสูญเสียนํ้าหนัก ) และคุณภาพทางเคมี                     
(การเปลี่ยนแปลงคาพีเอช และปริมาณกรดแล็กติก) ผลการวิจัย พบวา แหนมหมูใน BB มีการสูญเสียนํ้าอยางรวดเร็วระหวางวันท่ี 
0-1 ของการหมัก (รอยละ 0.87 โดยมวล) จากน้ัน คอยๆ ลดลง และลดลงอยางรวดเร็วในระหวางวันที่ 2-3 เหลือเพียงรอยละ 
0.29 โดยมวล ตรงกันขามกับแหนมหมูใน PP ที่มีการสูญเสียนํ้าระหวางวันที่ 0-1 นอยมาก (รอยละ 0.02 โดยมวล) แตมีการ
สูญเสียนํ้าอยางรวดเร็วในระหวางวันท่ี 1-3  (รอยละ 0.02–1.07 โดยมวล) สัมพันธกับการสูญเสียนํ้าหนักของแหนมหมูใน BB      
ทีเ่กิดข้ึนอยางรวดเร็วในระหวางการหมัก (รอยละ 0.00-2.15 โดยมวล) แตแหนมหมูใน PP มีการสูญเสียนํ้าหนักอยางชาๆ (รอยละ 
0.00-1.58 โดยมวล) สําหรับการเปลี่ยนแปลงคาพีเอชและปริมาณกรดแล็กติกของแหนมหมูใน PP และ BB พบวา คาพีเอชของ  
ทั้งสองบรรจุภัณฑลดลงอยางรวดเร็วในระหวางวันที่ 0-1 ของการหมัก โดยแหนมหมูใน PP และ BB มีคาพีเอชอยูในเกณฑ           
ที่สามารถบริโภคได (≤ 4.60) ในวันท่ี 2 (4.50) และ 3 (4.60) ของการหมัก ตามลําดับ โดยปริมาณกรดแล็กติกของแหนมหมูใน PP  
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและตอเน่ืองในระหวางวันที่ 0-2 ของการหมัก (รอยละ 2.381–5.093 โดยมวล) และมีปริมาณ         
ที่มากกวาแหนมหมูใน BB (รอยละ 2.223–4.980 โดยมวล) จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยฯ ทราบถึงความเปนไปไดในการนํา
กระบอกไมไผขาวหลามมาประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับเพ่ิมมูลคาใหกับแหนมหมูตอไปได  
      
คําสําคัญ: แหนมหมู กระบอกไมไผขาวหลาม คุณภาพของแหนมหมู  
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Abstract  
Bamboo is widely grown throughout Thailand and it is a natural material used for packing many foods 

and drinks. The purpose of this research was to compare the packaging made of bamboo (BB) with 
polypropylene (PP) tubes on local fermented pork qualities during the fermentation at 30±2 °C for 3 days. The 
physical qualities including released water (%w/w) and weight loss (%w/w) and the chemical qualities on change 
in pH value and lactic acid content were analyzed. The results showed that the samples packed in BB had a 
rapid loss of water during 0-1 day of fermentation (0.87 %w/w) and then gradually decreased and decreased 
rapidly in 2-3 days of fermentation to 0.29 %w/w. In contrast to the samples packed in PP, the released water 
during 0-1 day was very low (0.02 %w/w) but showed a rapid loss of water during 1-3 days of fermentation 
(0.02-1.07 %w/w). Similarly, the samples packed in BB also showed a rapidly weight loss during fermentation 
(0.00-2.15 %w/w) but slowly occurred for the samples packed in PP (0.00-1.58 %m/m). It was observed that the 
pH values of local fermented pork from both packages (PP and BB) decreased sharply during 0-1 day of 
fermentation. The samples packed in PP and BB were within the acceptable pH range         (≤  4.60) on Day 2 
(pH = 4.50) and Day 3 (pH = 4.60) of fermentation, respectively. In addition, the lactic acid content in PP 
increased rapidly and continuously between 0-2 days of fermentation (2.381-5.093 %w/w), which was higher 
than in BB (2.223–4.980 %w/w). According to the results, a bamboo tube package can be possibly used as a 
natural packaging for value-added to the local fermented pork.   
 

Keywords: Fermented pork, Bamboo tube package, Fermented pork qualities. 
 

1. บทนํา 
กระบอกไมไผเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่ถือไดวาเปน

บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะกระบอกไม
ไผ ข าวหลาม  (Cephalostachyum pergracile) ที่ นิยม
นํามาใชในการทําขาวหลาม มีขนาดเสนผานศูนยกลางของ
ลําตน 5-10 เซนติเมตร ปลองยาวขนาด 50-70 เซนติเมตร 
ขอเรียบ  มีกิ่ งก านเล็กนอย  เ น้ือหนา  1-2 เซนติเมตร 
คุณลักษณะพิเศษของไผ คือ โตเร็ว สามารถนํามาใช
ประโยชนไดภายในเวลา 1-4 ป ลําตนตรงและกลวงคลาย
หลอดและมีปลองขอคั่นเปนปลองๆ จึงใชเปนภาชนะ
ประเภทกระบอก ถวย สําหรับใสของเหลวได มีความ
สวยงามในตัวเอง ไมวาจะเปนผิวที่มีสีตางๆ กัน เมื่อแหงแลว
มักจะมีสีเหลืองอยูเชนน้ันตลอดไป นอกจากไมไผจะมีผิว
สวยแลว เน้ือไผยังมีลักษณะพิเศษตางจากเน้ือไมอื่น คือ     
มีเสี้ยนยาวขนานกันเปนเสน จึงแปรรูปเปนเสน เปนปน 
หรือเหลาใหกลมไดงาย และเมื่อแกเต็มท่ีแลวจะเปนเสน
ละเอียดแข็ง มอดแมลงไมกิน (ฐิ ติกุล , 2540 ; ทองคํา , 
2541)  จากคุณสมบัติที่หลากหลายของไมไผ ปจจุบันจึงมี
การนํากระบอกไมไผไปประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑเน้ือสัตว
แปรรูป ไดแก หมูยอใสกระบอกไมไผ หรือ “หลามหมูยอ” 

ซึ่งเปนผลิตภัณฑของกลุมแปรรูปเน้ือสัตวภูหลวง จังหวัดเลย 
ภายใตสโลแกน “หอมกลิ่นไผใสใจคุณภาพ” สงผลใหมี
ยอดขายที่สูงและไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ มากมาย 
(อพท., 2556) จากผลิตภัณฑหลามหมูยอดังกลาว จึงนําไปสู
แนวคิดของผูวิจัยฯ ที่จะนําบรรจุภัณฑกระบอกไมไผขาว
หลามมาใชในการบรรจุแหนมหมูเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
ผลิตภัณฑ ซึ่งทางผูวิจัยฯ ไดทําการทดลองเบ้ืองตน โดยนํา
แหนมหมูบรรจุลงในกระบอกไมไผขาวหลาม ไดผลที่
นาสนใจคือ แหนมใชระยะเวลาในการหมักเพ่ือใหเกิดรส
เปรี้ยวชากวาที่บรรจุในบรรจุภัณฑพลาสติก นอกจากน้ัน 
แหนมท่ีผลิตไดมีกลิ่นหอมของกลิ่นไมไผดวย จึงเปนไปได
อยางย่ิงวา การนํากระบอกไมไผขาวหลามมาใชเปนบรรจุ
ภัณฑแหนมหมู นอกจากจะเปนการเ พ่ิมมูลคาใหแก
ผลิตภัณฑแลว ยังจะใหผลที่ดีตอคุณภาพของผลิตภัณฑอีก
ดวย ซึ่งโดยท่ัวไปแลวผลิตภัณฑแหนมหมูที่จําหนายใน
ทองตลาดใชบรรจุภัณฑพลาสติกชนิดโพลี โพรพิลีน 
(Polypropylene) ในการบรรจุ เพ่ือสรางสภาวะใหปลอด
อากาศ เพราะในกระบวนการหมักแหนมเปนกระบวนการ
หมักแบบไมใชอากาศ (มีอากาศนอยท่ีสุด) โดยเชื้อจุลินทรีย
ที่สําคัญ คือ แบคทีเรียกรดแล็กติก (Lactic acid bacteria) 
ซึ่งเปนแบคทีเรียที่มีประโยชน กรดแล็กติกท่ีสรางข้ึนทําให
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คาพีเอชของผลิตภัณฑลดลง สามารถยับย้ังการเจริญของ
เชื้ อ จุ ลิ นทรี ย บา งช นิดที่ ทํ า ใ ห อ าหาร เน า เ สี ย  และ
เชื้อจุลินทรียที่กอโรค ซึ่งจุลินทรียเหลาน้ีไมตองการให
เกิดข้ึนในผลิตภัณฑ (ไพโรจน, 2534; Adams and Moss, 
1995) ผลิตภัณฑแหนมหมูโดยท่ัวไปมีคาความเปนกรด-ดาง
อยูในชวง 4.4-4.8 ปริมาณกรดรวมทั้งหมดรอยละ 0.77-
1.60 โดยมวลตอปริมาตร และปริมาณนํ้าอิสระ 0.80-0.95  
(Visessanguan et al., 2004)   

ดังน้ัน ทางคณะผูวิจัยฯ จึงมีความสนใจที่จะนํากระบอก
ไมไผขาวหลามมาใชในการบรรจุแหนมหมูเปรียบเทียบกับ
บรรจุภัณฑหลอดพลาสติกโพลีโพรพิลีน โดยทดสอบคุณภาพ
ของแหนมหมูในบรรจุภัณฑกระบอกไมไผขาวหลาม (BB) 
กับหลอดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) เพ่ือที่ทางคณะผูวิจัย
จะไดนําขอมูลที่ไดไปถายทอดใหแกผูประกอบการ ในการ
ผลิตผลิตภัณฑแหนมหมูกระบอกไมไผที่มีมูลคาการจําหนาย
ที่สูงกวาแหนมหมูในทองตลาดโดยทั่วไป ทั้งในแงของบรรจุ
ภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจน เปนบรรจุภัณฑที่
ผูบริโภคสามารถปรุงสุกไดดวยการนําทั้งบรรจุภัณฑไปเผา
หรือยางเชนเดียวกับการเผาขาวหลาม ซึ่งเปนความแปลก
ใหมของการบริโภคแหนมที่นาสนใจเปนอยางย่ิง 

2. วัตถุประสงค  
   2.1 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแหนมหมูบรรจุกระบอกไมไผ
ขาวหลาม 
   2.2 เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของแหนมหมูในบรรจุภัณฑ
กระบอกไมไผขาวหลามกับหลอดพลาสติกโพลิโพรพิลีน     
ในระหวางการหมัก 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
      3.1 บรรจุภัณฑอาหาร  
  แนวโนมการบรรจุอาหาร การพัฒนาเทคโนโลยีการ
บรรจุและบรรจุภัณฑอาหารในปจจุบันและอนาคต สามารถ
สรุปไดดังน้ี  

 (1) วัสดุบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      ใน
ปจจุบันเริ่มหันมาใชบรรจุภัณฑที่สามารถยอยสลายได ซึ่งทํา
จากวัสดุธรรมชาติที่สามารถสราง ข้ึนใหมได เชน PLA 
(Polylactic acid) ซึ่งทําจากแปงขาวโพด และยอยสลายได
ดวยจุลินทรียในการบรรจุอาหาร แตยังมีขอจํากัดดานตางๆ 
เชน สมบัติในการปองกันการซึมผานของไอนํ้าและออกซิเจน 
ความแข็งแรง และราคา เปนตน  

 (2) ระบบการบรรจุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดย
การประเมินวัฏจักรชีวิต คารบอนฟุตพรินท  

 (3) วัสดุบรรจุภัณฑที่มีความแข็งแรงมากข้ึน  
 (4) วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถปองกันการซึมผาน

ของไอนํ้า ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด จุลินทรีย กลิ่นไดดี 
โดยอาจมีการสารเติมแตง สารนาโนตางๆ เปนตน  

 (5) วัสดุบรรจุภัณฑมีลักษณะปรากฏท่ีดีข้ึน เชน 
พ้ืนผิว ความใส ดีข้ึน  

 (6) ตอบสนองความตองการของบริโภคในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงความงาย สะดวก ลดเวลาในการ
ประกอบอาหาร สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในยุคปจจุบัน 

 (7) ความปลอดภัยในการบรรจุอาหาร 
3.2 ไผขาวหลาม  

       ไผขาวหลาม มีชื่อ วิทยาศาสตร  คือ Cephalo 
stachyum pergracile Munro มีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป
ตามแตละทองถ่ิน เชน ไมปาง (ภาคเหนือ) ขุยปาง (เชียว
ใหม) วานลอ (กะเหรี่ยง- แมฮองสอน) วาพลอง (กะเหรี่ยง-
กาญจนบุรี) ไผขาวหลามเปนไผขนาดกลาง ลําตนตรง        
มีเสนผาศูนยกลาง 3-8 ซม. เน้ือลําบางหนาไมถึง 5 ซม. 
ปลองยาว 20-45 ซม. ลําตนสีเขียวปนเทา กาบสีหมากสุก 
กาบหุมลําหลุดรวงงาย มีกิ่งขนาดเทาๆ กันรอบขอ ใบรูปลิ่ม
กวาง 3-6 ซม. ยาว 15-30 ซม. ขอบใบสากคม ครีบใบเห็น
ไดชัดมาก ขอบมีขนสีจาง กระจังใบแคบ กาบหุมใบไมมีขน 
ขอบกาบหุมใบมีขนสีขาว โคนใบกลม ชอดอกออกเปนกลุม    
กานดอกสั้น มีกลีบ หุมดอกขนาดใหญ กลีบดอกมี 3 กลีบ 
หนอมีขนาดใหญ (การจัดการความรูและการมีรายได , 
2558) 
 ประโยชนของไผขาวหลาม หนอออนใชในประกอบ
อาหาร เชน แกงหนอไม ลําตน ใชจักเปนตอกสําหรับทํา
เครื่องจักสานหรือทํากระบอกขาวหลาม  (เต็ม , 2544)       
ไผขาวหลามอายุ 6-10 เดือน ใชทําขาวหลามไดอยางดี     
เผางาย ปอกงาย เพราะเปลือกบางออนและมีเย่ือหุมบางๆ 
หลุดติดออกมากับขาวหลามดวย ไผที่นํามาทําขาวหลามโดย
สวนใหญจะนิยมนําไผขาวหลามซ่ึงจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ      
มีลําปลองยาวและมีขนาดหลายแบบทั้งเล็ก กลาง ใหญและ
เย่ือไผรอนดี ทําใหการปอกออกจากลําไผไดดี มีทั้งความ
หอม ไดรูปทรงของขาวหลาม  
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 3.3 แหนม (มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1219-2547, 
2547) 
      แหนม (Naem หรือ Fermented ground pork) 
หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําจากเน้ือหมู และหนังหมู อาจมีหูหมู 
จมูกหมู อยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งสองอยางผสมอยู แลวเติม
เครื่องปรุง หอเปนมัดหรือบรรจุในภาชนะบรรจุ หมักจนได
รสเปรี้ยว อาจนําไปฉายรังสีดวยก็ได  

(1) สวนประกอบ 
(1.1) สวนประกอบหลัก 

(1.1.1) เน้ือหมูไมนอยกวารอยละ 52 และ
ตองเปนเน้ือหมูที่ไดจากโรงฆาสัตวที่ถูกตองตามกฎหมาย 

(1.1.2) หนังหมู ไมเกินรอยละ 40 
(1.1.3) เครื่ องปรุ ง  เช น  เกลื อบริ โภค 

กระเทียม ขาวสุก  
(1.2) สวนประกอบอื่นท่ีอาจมี 

(1.2.1) หูหมู จมูกหมู รวมกับหนังหมูแลว
ไมเกินรอยละ 40 

(1.2.2) พริกสด 
(1.2.3) นํ้าตาล  

(2) คุณลักษณะที่ตองการ 
(2.1) ลักษณะท่ัวไป แหนมตองมีเน้ือแนนและคง

รูป สวนประกอบตางๆ ตองผสมกันอยางทั่วถึง มีสีชมพูตาม
ธรรมชาติของแหนมท่ีพรอมบริ โภค มีกลิ่นและรสดี  
ปราศจากกลิ่นแปลกปลอม เชน กลิ่นอับ กลิ่นเหม็น  

(2.2)  สิ่ ง แป ลกปล อม  ต อ ง ปร าศ จา กสิ่ ง
แปลกปลอม เชน ผม ขน (ยกเวนขนท่ีฝงอยูในหนังหมู) 
กระดูก (ยกเวนกระดูกออนของใบหู) 

(2.3) โปรตีน ตองไมนอยกวานอยละ 20 การ
ทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC (2000) ขอ 39.1.19 

(2.4) ไขมัน ตองไมเกินรอยละ 8 การทดสอบให
ปฏิบัติตาม AOAC (2000) ขอ 39.1.05 

(2.5) ความเปนกรด -ดาง เมื่ อถึง กําหนดวัน 
เดือน ป ที่ควรบริโภคตองไมเกิน 4.6 การทดสอบใหปฏิบัติ
ตาม AOAC (2000) ขอ 28.1.28 
  (3) การบรรจุ 
             (3.1) วัสดุที่ใชหอหุมแหนม ตองเปนวัสดุจาก
ธรรมชาติหรือวัสดุอื่นใดที่สะอาด หอหุมไดเรียบรอย และ
ปองกันสิ่งปนเปอนได ในกรณีที่เปนวัสดุอื่นสวนที่สัมผัสกับ
แหนมตองไมมีสี หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ  

(3.2) หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น นํ้าหนัก
สุทธิของแหนมในแตละภาชนะบรรจุตองเปน 80 กรัม     
100 กรัม 150 กรัม 200 กรัม 240 กรัม 250 กรัม 270 กรัม 
และตองไมนอยกวาท่ีระบุไวที่ฉลาก 

4.วิธีการวิจัย  
   4.1 การเตรียมกระบอกไมไผ 

    เลือกกระบอกไมไผขาวหลามที่มีเปลือกดานนอก    
สีเขียวเขม เสนผานศูนยกลางดานในเฉลี่ย 3.0-4.0 ซม . 
ความสูงของปลองเฉลี่ย 25-30 ซม. ขนาดความหนาของ   
ไมไผเฉลี่ย 0.5-0.8 ซม. ตัดกระบอกลางทําความสะอาดดวย
นํ้าสะอาด จากน้ัน ทําใหปลอดเชื้อโดยแชในสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรดความเขมขนรอยละ 0.02 โดยปริมาตร 
ผึ่งใหสะเด็ดนํ้า กอนนําไปบรรจุแหนมตอไป (ดัดแปลงจาก 
ปรางคทอง, 2560)   

 4.2 การทําแหนมหมู (ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ    
ปศุสัตวเชียงใหม กรมปศุสัตว จ.เชียงใหม) 

    4.2.1 สูตรการผลิตแหนมหมู  
           แหนมหมูมีสวนผสม ดังน้ี เน้ือหมู 3 กิโลกรัม 

หนังหมู 1 กิโลกรัม เกลือไนไตรท 0.110 กิโลกรัม อิริธอเบท       
0.010 กิโลกรัม ฟอสเฟต 0.010 กิโลกรัม กระเทียม 0.250 
กิโลกรัม ขาวเหนียว/ขาวเจา 0.250 กิโลกรัม พริกข้ีหนูสวน 
0.100 กิโลกรัม นํ้าตาลทราย 0.020 กิโลกรัม และ ผงชูรส 
0.010 กิโลกรัม    

    4.2.2 ข้ันตอนการผลิตแหนม 
           (1) ลักษณะวัตถุดิบ 

                    เน้ือหมูเปนเน้ือแดงลวนๆ ไมมีมัน ไมมีเอ็น  
ขาวเหนียว/ขาวเจา เปนขาวที่หุงสุกแลว 

 (2) การเตรียมเน้ือ 
 (2.1) บดเน้ือหมูใหละเอียดดวยเครื่องบด
ตะแกรงรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร (2.2) ตมหู
หมู/หนังหมูใหสุก แลวหั่นเปนชิ้นบางๆ (2.3) บดขาวเหนียว
หรือขาวเจากับกระเทียมใหละเอียดดวยเครื่องบดตะแกรง   
รูขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร  

 (3) วิธีการผลิต : ใส เ น้ือหมูในเครื่องนวด 
เดินเครื่องพรอมกับเติมเครื่องเทศ หรือนวดดวยมือ จากน้ัน 
ใสขาวเหนียวหรือขาวเจาซ่ึงบดพรอมกับกระเทียม แลวนวด
จนเหนียว แลวเติมหนังหมูลงไป นวดตอจนเหนียว แลวใส
พริกข้ีหนูสวน บรรจุในบรรจุภัณฑที่จัดเตรียมไว   
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 4.3 ทดสอบคุณภาพของแหนมหมูในบรรจุภัณฑ
ระหวางการหมัก  
      นํากระบอกไมไผขาวหลามที่เตรียมไวมาบรรจุแหนม
หมู ขนาดบรรจุ 200± 10 กรัม ปดปากกระบอกใหแนนดวย
พลาสติกและหุมดานนอกอีกชั้นดวยอลูมิเนียมฟอยล บมที่
อุณหภูมิ  30±2 องศาเซลเซียส  เปนระยะเวลา  3 วัน 
เปรี ยบ เที ยบกับบรร จุภัณฑพลาส ติก โพลิ โพร พิลี น 
(Polypropylene) ที่นิยมใชในการบรรจุแหนม โดยเก็บ
ตัวอยางทุกวันเพ่ือนําไปทดสอบคุณภาพทางกายภาพ      
โดยวิเคราะหจากรอยละโดยมวลของการสูญเสียนํ้า และ
รอยละโดยมวลของการสูญเสียนํ้าหนัก (Nakao et al., 
1991) รวมทั้ง คุณภาพทางเคมีจากการ วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงคาพีเอช และปริมาณกรดแล็กติกในผลิตภัณฑ
แหนมของแตละบรรจุภัณฑ (AOAC, 2002) โดยในการ
ทดลองใชการวางแผนแบบสุมสมบูรณ  (Completely 
Randomized Design) แลววิเคราะหคา เฉลี่ ยและสวน
เบี่ยงเบนของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

5. ผลการวิจัย  
    จากการทดสอบคุณภาพของแหนมหมูในบรรจุภัณฑ 
ไดแก กระบอกไมไผขาวหลาม (BB) และ หลอดพลาสติก   
โพลีโพรพิลีน (PP) โดยเก็บตัวอยางทุกวัน (0 1 2 และ       3 
วัน) เพ่ือนําไปทดสอบรอยละโดยมวลของการสูญเสียนํ้า 
และรอยละโดยมวลของการสูญเสีย นํ้าหนัก  รวมทั้ ง 
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคาพีเอช และปริมาณกรดแล็กติก          
ผลการวิจัยแสดงไดดังตอไปน้ี  
 5.1 รอยละโดยมวลของการสูญเสียนํ้า  
  จากผลการวิจัยในรูปที่ 1 จะเห็นไดวาแหนมหมู    
ใน BB มีการสูญเสียนํ้าอยางรวดเร็วระหวางวันท่ี 0-1 ของ
การหมัก (รอยละ 0.87 โดยมวล) จากน้ัน คอยๆ ลดลง     
ในระหวางวันที่ 1-2 และลดลงอยางรวดเร็วในระหวางวันที่    
2-3 เหลือเพียงรอยละ 0.29 โดยมวล ซึ่งอาจเปนผลมาจาก 
ลักษณะของกระบอกไมไผที่เปนวัสดุธรรมชาติ ท่ียอมใหเกิด
การซึมผานของนํ้าและแกสออกซิเจนไดคอนขางสูง       โดย
สังเกตไดจากลักษณะเน้ือสัมผัสของแหนมที่บรรจุใน
กระบอกไมไผที่จะมีความแหงมากกวาบรรจุในหลอด
พลาสติก (รูปที่ 3) ในทางตรงกันขาม แหนมหมูใน PP มีการ
สูญเสียนํ้าระหวางวันที่ 0-1 นอยมาก (รอยละ 0.02 โดย
มวล) หรือแทบจะไมมีการสูญเสียนํ้า แตมีการสูญเสียนํ้า
อยางรวดเร็วในระหวางวันท่ี 1-3  (รอยละ 0.02–1.07 โดย
มวล) ซึ่งลักษณะทางกายภาพที่สามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน

คือ มีนํ้าสะสมในหลอดพลาสติกคอนขางมาก จากผล
ดังกลาว สัมพันธกับการสูญเสียนํ้าหนักของแหนมหมูใน BB 
ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในระหวางการหมักต้ังแตวันที่ 0-3 
(รอยละ 0.00-2.15 โดยมวล ) แตแหนมหมูใน PP มีการ
สูญเสียนํ้าหนักอยางชาๆ และเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในวันที่  
2-3 ของการหมัก (รอยละ 0.00-1.58 โดยมวล) (รูปท่ี 2)    
โดยแหนมที่บรรจุในกระบอกไมไผขาวหลามมีการสูญเสียนํ้า
และนํ้าหนักที่มากกวาแหนมท่ีบรรจุในหลอดพลาสติก      
โพลีโพรพิลีน  
 

 
 

รูปที่ 1 รอยละโดยมวลของการสูญเสียนํ้าของแหนมหมู     
ที่บรรจุในกระบอกไมไผเปรียบเทียบกับหลอดพลาสติก    

โพลิโพรพิลีนท่ีระยะเวลาตางๆ  
 

 5.2 รอยละโดยมวลของการสูญเสียนํ้าหนัก  
 

 
 

รูปที่ 2 รอยละโดยมวลของการสูญเสียนํ้าหนักของแหนมหมู     
ที่บรรจุในกระบอกไมไผเปรียบเทียบกับหลอดพลาสติก    

โพลิโพรพิลีนท่ีระยะเวลาตางๆ   
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รูปที่ 3 ลักษณะของแหนมหมูในบรรจุภัณฑ 
(ก) กระบอกไมไผขาวหลาม  และ  
(ข) หลอดพลาสติกโพลีโพรพิลีน  

 

 5.3 การเปลี่ยนแปลงคาพีเอช   
     จากผลการวิจัยในรูปที่ 4 เมื่อระยะเวลาในการ
หมักเพ่ิมข้ึน แหนมจะมีคาพีเอชที่ลดลง โดยคาพีเอชของ  
ทั้งสองบรรจุภัณฑลดลงอยางรวดเร็วในระหวางวันที่ 0-1 
ของการหมัก โดยแหนมหมูใน BB จะมีคาพีเอชที่ลดลงมาก
วา (ลดลง 1.60) แหนมหมูใน PP (ลดลง 1.36) ซึ่งอาจ
เน่ืองมาจาก ในชวงเวลาดังกลาวแหนมหมูใน BB จะมีการ
สูญเสียนํ้าคอนขางสูง (รูปท่ี 1) สงผลใหมีปริมาณออกซิเจน
ในแหนมลดลง ทําใหเหมาะสําหรับการทํางานของแล็กติก  
เอซิดแบคทีเรีย ที่ทํางานไดดีในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน        
(สุมณฑา, 2549) แตในขณะที่แหนมหมูใน PP ชวงวันที่ 0-1   
มีการสูญเสียนํ้าที่นอยมาก สงผลใหมีปริมาณออกซิเจนที่  
สูงกว าแล็ กติก เอซิดแบคที เรียจึ ง ทํางานไดนอยกว า           
แตหลังจากวันที่ 1 เปนตนไป แหนมหมูใน PP มีคาพีเอชที่
ลดลงมากกวาแหนมหมูใน BB โดยลดลงมากที่สุดในวันที่ 2 
(4.50) ซึ่งสัมพันธกับการสูญเสียนํ้าในแหนมหมูของบรรจุ
ภัณฑ PP (รูปที่ 1) ที่มีการสูญเสียนํ้าอยางรวดเร็วในชวง
วันที่ 1-2 สงผลใหเชื้อจุลินทรียที่ผลิตกรดแล็กติกทํางานไดดี  
มีการผลิตกรดมากข้ึน คาพีเอชจึงมีคาลดลงอยางมาก โดย
แหนมหมูใน PP และ BB มีคาพีเอชอยูในเกณฑที่บริโภค

แบบไมปรุงสุกอยางปลอดภัยได (พีเอช ≤ 4.60) ในวันที่ 2 
(4.50) และ 3 (4.60) ของการหมัก ตามลําดับ 
    จากการเปลี่ยนแปลงคาพีเอชในแหนมหมูของ  
ทั้งสองบรรจุภัณฑ มีแนวโนมที่สอดคลองกับปริมาณกรด
แล็กติกที่เพ่ิมสูงข้ึน (รูปที่ 5) โดยในชวงวันที่ 0-1 ของการ
หมักปริมาณกรดแล็กติกของแหนมหมูใน BB มีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว (รอยละ 2.223-4.118 โดยมวล) และ
มากกวาแหนมหมูใน PP (รอยละ 2.381-3.803 โดยมวล) 
ซึ่งสอดคลองกับคาพีเอชใน BB ที่มีคาลดลงอยางมากในชวง
วันดังกลาว และหลังจากวันที่ 1 ปริมาณกรดแล็กติกของ
แหนมหมูใน PP มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว และตอเน่ือง 
(รอยละ 5.093 – 5.550 โดยมวล ) และมากกวาใน BB   
(รอยละ 4.980-5.007 โดยมวล)  ในวันที่ 2-3 ของการหมัก 
ดังน้ัน คาพีเอชจึงมีความสัมพันธที่สอดคลองกับปริมาณกรด
แล็กติกในทางตรงกันความ คือ เมื่อคาพีเอชลดลงแสดงวามี
การผลิตกรดแล็กติกเพ่ิมมากข้ึนน่ันเอง  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Visessanguan และคณะ (2005) ที่พบวา    
คา พีเอชในแหนมหมูที่มี การ เ ติม เชื้อ  Lactobacillus 
curvatus ที่ความเขมขนตางๆ  มีคาลดลงอยางรวดเร็ว
ในชวงวันที่ 0-1 และคอยๆ ลดลงอยางชาๆ อยางตอเน่ือง 
ในขณะท่ีปริมาณกรดแล็กติกเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็วในชวง
วันดังกลาวเชนกัน  
 

 
 

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงคาพีเอชของแหนมหมูที่บรรจุ     
ในกระบอกไมไผเปรียบเทียบกับหลอดพลาสติกโพลิโพรพิลีน   

ที่ระยะเวลาตางๆ   
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  5.4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแล็กติก  
 

 
 

รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแล็กติกของแหนมหมู     
ที่บรรจุในกระบอกไมไผเปรียบเทียบกับหลอดพลาสติก    

โพลิโพรพิลีนท่ีระยะเวลาตางๆ   
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
 การสูญเสียนํ้าหนักจะเพ่ิมสูงข้ึน/ถถจโดยสัมพันธกับการ
สูญเสียนํ้า โดยทั่วไปแลว การสูญเสียนํ้าหนักของแหนมจะ
เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาของการหมัก เมื่อสิ้นสุดการหมัก     
(พีเอช ≈ 4.6) การสูญเสียนํ้าหนักในผลิตภัณฑเน้ือสัตวจะ
สัมพันธกับการสูญเสียนํ้า และความสามารถในการอุมนํ้า 
(Water-holding capacity ; WHC) หากย่ิงมีการสูญเสียนํ้า
ในผลิตภัณฑมากเทาใด ก็จะสงผลใหมีการสูญเสียนํ้าหนัก
มากข้ึนเทาน้ัน เน่ืองมาจาก โปรตีนในแหนมถูกยอยสลาย 
และเกิดการ เสื่อมสภาพ  (Visessanguan et al., 2004) 
ถึงแมวา กลไกการเกิดปฏิกิริยายังไมสามารถอธิบายไดอยาง
ชัดเจน แตอาจสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงความเปนกรด
และคาพีเอชของแหนมระหวางการหมัก การเสื่อมสภาพ
ของโปรตีนซารโคพลาสมิก (Sarcoplasmic protein) สงผล
ตอความสามารถในการอุมนํ้าของไมโอไฟบริลในเน้ือหมู 
(Wilson and Laack, 1999) จากงานวิจัยของ Monin และ 
Laborde (1985) พบวา โปรตีนซารโคพลาสมิกอาจเปน
สาเหตุหลักตอความสามารถในการอุมนํ้าและเกิดการ
ตกตะกอนของโปรตีนซารโคพลาสมิกสงผลใหมีการสูญเสีย
นํ้าหนักของแหนมหมู การหดตัวของเสนใยไมโอไฟบริล    
ทําใหเกิดการขับของเหลวออกนอกเซลลสงผลใหเกิดการ
เพ่ิมปริมาตรข้ึน นอกจากน้ี การหดตัวของรางแหไมโอฟลา
เมนทจะทําใหเน้ือสัตวมีสีที่สวางข้ึน (Young and West, 
2001) นอกจากน้ัน การสูญเสียนํ้าหนักยังมีความสัมพันธกับ

บรรจุภัณฑที่ใช เน่ืองจาก มีความสัมพันธกับการซึมผานของ
กาซ และไอนํ้า ซึ่งโดยปกติแลวพลาสติกโพลิโพรพิลีนมีคา
อัตราการซึมผานของกาซ (Pm(O2)) ที่นอยกวาพลาสติก
ชนิดโพลิสไตรีน แตมีคาที่มากกวาโพลิเอสเทอร เพราะ
พลาสติกแตละชนิดมีการจัดระเบียบของสายโซโมเลกุลท่ีทํา
ใหเกิดโครงสรางแบบผลึกมีความแตกตางกัน หากมีระดับ
ความเปนผลึกสูงจะทําใหอัตราการซึมผานของกาซลดลง
สําหรับกระบอกไมไผมีโครงสรางที่ประกอบดวยเซลลูโลส 
เพ็กติน และลิกนินเปนหลัก ดังน้ัน จึงไมเกิดการสรางผลึก
เชนเดียวกับพลาสติก สงผลใหกระบอกไมไผมีการซึมผาน
ของกาซ และไอนํ้าที่คอนขางสูงกวาพลาสติกโพลิโพรพิลีน 
(งามทิพย, 2550) 
 โดยปก ติแล วแหนมจะบริ โ ภคแบบดิบ  ไ ม ผ า น
กระบวนการแปรรูป ดังน้ัน คาพีเอชจึงมีความจําเปนอยาง
ย่ิงสําหรับการชวยกําจัดจุลินทรียที่กอโรค  ที่ปนเปอนอยู    
ในเน้ือหมูดิบต้ังแตเริ่มตน เพราะฉะน้ัน คาพีเอชที่ปลอดภัย
สําหรับการบริโภค คือ มีคานอยกวา 4.6 (Paukatong and 
Kunawasen, 2001) นอกจากคาพีเอชแลว จํานวนเซลล
เริ่มตนก็มีความจําเปนตอการหมักแหนม หากแหนมที่มีการ
เ ติม เชื้ อจุ ลิ นทรี ย บ ริ สุ ท ธ์ิล ง ไป  อาทิ  Lactobacillus 
curvatus จะสงผลใหมีปริมาณกรดแล็กติกและกรดอะซิติก
ที่สูงกวาเชื้อจุลินทรียธรรมชาติในแหนม รวมทั้ง ทําให
ระยะเวลาในการหมักลดลง  (Valyasevi et al., 2001) 
ปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีเติมลงในแหนมมีผลตออัตราการ
หมัก คือ หากเติมนอย การหมักจะเกิดอยางชาๆ กรดแล็ก
ติกที่เกิดข้ึนจากการหมักคารโบไฮเดรตไมเพียงแตชวยยับยั้ง
การเจริญของจุลินทรียที่ไมเกี่ยวของกับการหมักเทาน้ัน แต
ยังชวยทําใหความสามารถในการอุมนํ้าของโปรตีนใน
เน้ือสัตวลดลงซึ่งจะชวยใหผลิตภัณฑแหงมากข้ึน (ธารารัตน, 
2558) ดัง น้ัน ในงานวิจัยตอไปจึงมีความนาสนใจท่ีจะ
ประยุกตใชเชื้อจุลินทรียบริสุทธ์ิในการหมักแหนมหมูที่บรรจุ
ในกระบอกไมไผขาวหลาม เพ่ือลดเชื้อจุลินทรียที่อาจมีการ
ปนเปอนมาในกระบอกไมไผ ตลอดจน ชวยลดระยะเวลาใน
การหมักที่ทําใหคาพีเอช มีคา ≤ 4.6 ได รวมทั้ง การหา
ปริมาณที่เหมาะสมของแหลงคารโบไฮเดรต เพ่ือใหเกิด
ปริมาณกรดแล็ก ติกที่ เหมาะสมสํ าหรับการทํ าลาย
เชื้อจุลินทรียที่กอโรคได 
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7. สรุป  
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา  การสูญเสียนํ้าใน
แหนมหมูมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงคาพีเอชและ
ปริมาณกรดแล็กติก โดยหากแหนมหมูมีการสูญเสียนํ้าใน
ปริมาณท่ีมากจะทําใหคาพีเอชมีคาลดลง และปริมาณกรด
แล็กติกมีคาสูงข้ึน สืบเน่ืองมาจากการทํางานของแล็กติก   
เอซิดแบคทีเรีย โดยแหนมหมูในบรรจุภัณฑกระบอกไมไผ   
มีการสูญเสียนํ้าและนํ้าหนักคอนขางมากในชวงวันที่ 0-1 
ของการหมัก ทําใหมีคาพีเอชท่ีลดลงอยางมากในชวงวัน
ดังกลาว และมีคาพีเอชอยูในเกณฑที่ปลอดภัยสําหรับการ
บริโภคไดในวันที่ 3 ของการหมัก ซึ่งกระบอกไมไผขาวหลาม
สามารถนํามาประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับเพ่ิมมูลคา
ใหกับแหนมหมูได  
 ในการวิจัยข้ันตอไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช
เชื้อจุลินทรียบริสุทธ์ิเปรียบเทียบกับการใชเชื้อจุลินทรีย
ธรรมชาติของแหนมหมูในบรรจุภัณฑกระบอกไมไผ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการสนับสนุน
งบประมาณการดําเนินโครงงานวิจัย ตามโครงการ RMUTL 
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บทคัดยอ 

เห็ดหูหนูขาวมีกรดอะมิโนหลายชนิด โดยเฉพาะ aspartic acid, glutamic acid และ threonine และกรดอะมิโนที่
จําเปน ไดแก leucine, isoleucine, phenyllalanine, threonine และ valine ดอกเห็ดดังกลาวถูกใชเปนอาหารและยาจีน
โบราณ เห็ดหูหนูขาวไดแปรรูปมีการแปรรูปเปนนํ้าเห็ดหูหนูขาว แตนํ้าเห็ดท่ีผลิตไดมีอายุการเก็บรักษาสั้น ดังน้ันจุดประสงค
ของงานวิจัยน้ีจึงเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพชนิดนํ้าตาลตํ่าจากเห็ดหูหนูขาว โดยศึกษาชนิดสารเติมแตงกลิ่น
รส และสารเติมแตงเพ่ือคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม และพัฒนาบรรจุภัณฑที่เหมาะสม พบวา การใชมอลติทอลที่ความ
เขมขน 10 องศาบริกซ เปนสารใหความหวาน กลิ่นแอปเปลและวิตามินซีเปนสารแตงกลิ่นรสที่เหมาะสมในเครื่องด่ืมเห็ดหูหนู
ขาว โดยบรรจุภัณฑตนแบบของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวไดถูกบรรจุลงขวดแกวและฝาอลูมิเนียมและหุมขวดดวยฟลมชนิด PVC 
shrink Film พิมพลายระบบดิจิตอล เครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวที่ไดผานการตรวจตามมาตรฐาน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 356 ผานเกณฑดังกลาวทุกขอ 
คําสําคัญ: เห็ดหูหนูขาว, เคร่ืองด่ืม, น้ําตาลตํ่า 
 
Abstract 

White jelly mushroom has many amino acids, especially aspartic acid, glutamic acid and threonine 
as well as essential amino acids such as leucine, isoleucine, phenyllalanine, theonine and valine. 
Mushrooms are used as traditional Chinese medicine and food such as beverage. The mushroom beverage; 
however, had short shelf life. Therefore, the purposes of this research were to develop low-sugar beverages 
from white jelly mushrooms and to study type of flavor and food additive for improving nutrition in white 
jelly mushrooms beverage and to investigate an appropriate packaging for this product. The result shown 

that the application of maltitol at 10 Brix was the best sweetener for this beverage. Apple flavor with 
ascorbic acid was the suitable additives for white jelly mushrooms beverage. The proper packaging for 
mushroom beverage was glass bottle with aluminum cap and coated the bottle with PVC shrink film. The 
mushroom beverage passed the test according to the Thai announcement of the Ministry of Public Health 
No. 356 standard. 
Keywords: White jelly mushroom, Beverage, Low Sugar 
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1. บทนํา 
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยกําลังไดรับ

ความนิยมและมีความตองการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เพราะ
ผูบริโภคมีความตองการมีสุขภาพท่ีดี จึงตองการใหอาหาร
สรางสมดุลใหกับรางกาย และชวยลดความเสี่ยงการเปน
โรคตาง ๆ มูลคาตลาดอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ
ของไทยป พ .ศ .  2558 มีมูลคา 170 ,000 ลานบาท 
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) ตลาดอาหารและเครื่องด่ืม
เสริมสุขภาพและความงามในประเทศไทย เติบโตปละ   6-
7 % เน่ืองจากกระแสอาหารและเครื่องด่ืมที่ผูบริโภคเชื่อ
วาชวยสงเสริมการทํางานของสมองและรางกาย เชน 
อาหารสรางภูมิคุมกัน บํารุงสุขภาพ และเสริมความงาม 
ตลาดใหญท่ีสุดท่ีนิยมบริโภคอาหารเสริมสุขภาพ คือ ญ่ีปุน
และสหรัฐอเมริกา (รุงเพชร, 2560) เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ
ที่ ไดรับความนิยมเปนกลุม เครื่อง ด่ืมนํ้าตาล ตํ่าหรือ
ปราศจากนํ้าตาล เพราะนํ้าตาลเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
ทางโภชนาการของโรคไมติดตอสําคัญ ไดแก โรคอวน 
ความดัน หัวใจ เบาหวาน มะเร็ง ซึ่งเปนภาระทางดาน
คาใชจายทางสาธารณสุขเปนอยางมาก แตผูบริโภคยังคง
ตองการความหวานจากอาหาร จึงมีการเติมสารใหความ
หวานชนิดตาง ๆ เพ่ือใหรสชาติของเครื่องด่ืมเสริมอาหาร
ยังคงความหวาน แตใหพลังงานตํ่า 

เห็ดหูหนูขาว (White jelly mushroom) มีดอก
บางสีขาวใส รูปรางแตกตางกันหลายแบบ เชน รูปราง
เหมือนใบหู กลีบดอกไม แมงกะพรุน หมวก ลักษณะคลาย
วุน ออนนุม เน้ือนุมกวาเห็ดหูหนูสีนํ้าตาล เห็ดหูหนูขาวมี
กรดอะมิ โ นหลายช นิด  โดย เฉพาะ  Aspartic acid, 
Glutamic acid และ  Threonine และก รดอะ มิ โ นที่
จําเปน ไดแก Leucine, Isoleucine, Phenyllalanine, 
Theonine และ Valine (พรรณยุพา , 2558) ดอกเห็ด
ดังกลาวถูกใชเปนอาหารและยาจีนโบราณ เน่ืองจากมี
องคประกอบของโพลีแซ็คคารไรดที่มีองคประกอบของ 
Heteroglycans กลุมเบตากลูแคน มีฤทธ์ิทางยา เชน 
เสริมสรางระบบภูมิคุมกันท่ีดี ฤทธ์ิตอตานเน้ืองอก ตาน
มะเร็ง ตานการอักเสบ สามารถชลอวัย และตานอนุมูล
อิสระ ถูกใชทั้งยาและเครื่องสําอาง (Wang et al., 2015; 
Jeong et al., 2008; Reshetnikov et al., 2000 ; Gao 
et al., 1996)  

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบานทาชาง อําเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เปนกลุมผูผลิตเห็ดหนูขาว 
เห็ดพันธุดังกลาวสามารถผลิตไดปริมาณมาก วิสาหกิจ
ชุมชนจึงไดแปรรูปมีการแปรรูปเปนนํ้าเห็ดหูหนูขาว แตนํ้า
เห็ดที่วิสาหกิจชุมชนผลิตไดมีอายุการเก็บรักษาสั้นเพียง 3 

วัน คุณภาพไมสมํ่าเสมอ มีกลิ่นไมพึงประสงคของเห็ด 
ขาดการตรวจวิเคราะหคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าด่ืมใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เพ่ือขอเลขสารบบอาหาร (เลข 
อย.) อีกทั้งบรรจุภัณฑยังขาดความสวยงาม ซึ่งปญหา
ดังกลาวทําใหวิสาหกิจชุมชนไมสามารถขนาดตลาดนํ้าเห็ด
ไดผูประกอบการ 

ดังน้ันนักวิจัยจึงไดพัฒนาเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาว
เสริมวิตามินซีกลิ่นแอปเปล บรรจุขวดแกวชนิดสเตอริไรซ
ที่มีอายุการเก็บรักษานานข้ึน บรรจุลงบรรจุภัณฑที่
สวยงาม และผานการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานนํ้า
ด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เพ่ือสามารถย่ืนเอกสารเพ่ือ
เตรียมขอเลขสารบบได  
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ
ชนิดนํ้าตาลตํ่าจากเห็ดหูหนูขาว 

2.2 เพ่ือศึกษาปริมาณสารเติมแตงกลิ่นรส และ
สารเติมแตงเพ่ือคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสมกับ
เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพชนิดนํ้าตาลตํ่าจากเห็ดหูหนูขาว 

2.3 เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑที่ เหมาะสมใหกับ
ผลิตภัณฑเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพชนิดนํ้าตาลตํ่าจากเห็ดหู
หนู 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
3.1 เห็ดหูหนูขาวมีกรดอะมิโน พอลิแซคคารไรด และ

สารตานอนุมูลอิสระอยูในเห็ด มีฤทธ์ิตอสุขภาพของ
รางกาย จึงสามารถนํามาพัฒนาเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพจาก
เห็ดหูหนูขาวได 

3.2. เครื่องด่ืมเสริมสุขภาพจากเห็ดหูหนูขาวที่ทาง
วิสาหกิจชุมชนทําอยูมีการเติมนํ้าตาลทรายเพ่ือปรับปรุง
รสชาติ แตเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพที่เปนที่นิยมในทองตลาด
สวนมากเปนเครื่องด่ืมที่มีปริมาณนํ้าตาลตํ่า หรือไมมี
นํ้าตาล ดังน้ันการเลือกใชสารใหความหวานท่ีเหมาะสม
กับเครื่อง ด่ืมเสริมสุขภาพจากเห็ดหูหนูขาว จะทําให
ผลิตภัณฑดังกลาวเปนที่นิยมของผูบริโภค 

3.3 เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพที่ผูบริโภคตองการ มักตอง
คํานึงถึงคุณประโยชนและรสชาติเปนสําคัญ แตเน่ืองจาก
เห็ดหูหนูขาวมีกลิ่นเหม็นของเห็ด และไมมีรสชาติ การเติม
สารเติมแตงกลิ่นรสที่เหมาะสมและสารอาหารเชิงพันธ
ภาพ  (Functional food) หรืออาหารเ พ่ือสุขภาพ  ที่
เหมาะสม จึงเปนแนวทางที่จะทําใหเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ
จากเห็ดหูหนูขาวตรงกับความตองการของผูบริโภค 

3.4 การบรรจุเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวที่วิสาหกิจชุมชน
ทําอยูเดิมเปนการพาสเจอรไรสและบรรจุเย็น เน่ืองจาก
บรรจุภัณฑที่ ใชอยู ไมทนรอน มีอายุการเก็บรักษาที่
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อุณหภูมิหองเพียง 3 วัน ถามีการพัฒนาบรรจุภัณฑเปน
ขวดแกวทนรอนสามารถบรรจุเครื่องด่ืมขณะที่อุณหภูมิสูง
ไดจะทําใหสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได 
 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 การเตรียมตัวอยาง 

 เห็ดหูหนูขาวอบแหงแชนํ้าสะอาด อัตราสวนนํ้า
ตอเห็ด (1:20) นาน 2 ชั่วโมง จากน้ันนํามาลางดวยนํ้า
สะอาด 3 ครั้ง นําไปตมในนํ้าสะอาดอัตราสวนนํ้าตอเห็ด 
(1:20) นาน 30 นาที ทิ้งใหสะเด็ดนํ้า และนําไปปนให
ละเอียดดวยเครื่องปนนํ้าผลไม 

4.2 กา รศึ กษาหาช นิดและป ริมาณ นํ้าตาลที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพชนิด
นํ้าตาลตํ่าจากเห็ดหูหนูขาว 

เตรียมนํ้าที่ผสมสารใหความหวาม ไดแก ซอร-   
บิทอล และมอลติทอล ท่ีความเขมขน 10 และ 15 องศา- 
บริกซ จากน้ันเติมเห็ดปนละเอียดปริมาณ 7 เปอรเซ็นต
ของนํ้าท่ีผสมสารใหความหวาน นําไปตมในหมอตมที่มีฝา
ปดสนิท ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เติม
กรดแอสคอรบิก 0.8 เปอรเซ็นต นําไปบรรจุขวดแกวที่ฆา
เชื้อแลวขวดละ 100 มิลลิลิตร อุณหภูมิระหวางการบรรจุ
ไมตํ่ากวา 70 องศาเซลเซียส ปดฝาใหสนิททันที 

การฆาเชื้อของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวโดยนําขวด
นํ้าเห็ดหูหนูขาวมาตมในนํ้าท่ีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 95 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 20 นาที (เชษฐา, 2544) จากน้ัน
นําไปแชในนํ้าท่ีอุณหภูมิหอง  

4.2.1 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ของตัวอยางเครื่องด่ืมจากนํ้าเห็ดหูหนูขาว โดยทดสอบ
คุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ ความขนหนืด และ
ความชอบรวม ดวยวิธี 9 Point Hedonic Rating Scales 
ที่ระดับคะแนน 1 ถึง 9 โดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 30 คน 
(ปราณี, 2547) และนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติตอไป 

4.3 การศึกษาชนิดของสารแตงกลิ่นรสและสารเสริม
สุขภาพที่เหมาะสม 

คัดเลือกสิ่งทดลองจากขอ 4.3 ท่ีผูทดสอบชิมให
คะแนนการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสสูงที่สุด ไป
ทําการศึกษาชนิดของสารแตงกลิ่นรส 2 ชนิด ไดแก 
แอปเปล และ  องุน  เ น่ืองจากเปนกลิ่นที่ เหมาะกับ
เครื่องด่ืมที่ไมมีสี และเติมกรดแอสคอรบิก 0.8 เปอรเซ็นต 
และไมเติมกรดแอสคอรบิก 0 เปอรเซ็นต โดยวิธีการผลิต
นํ้าเห็ดหูหนูขาวทําเชนเดียวกับขอ 4.2 โดยสารแตงกลิ่น

รสใช 0.4 เปอรเซ็นต และปริมาณกรดแอสคอรบิก 0.8 
ของนํ้าท่ีผสมสารใหความหวาน 

4.3.1 คาสี  
ตรวจวัดดวยเครื่องวัดสี Hunter Lab (รุน 

Hunter Lab Colorflex 4510 ย่ีหอ Colorflex ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) วัดคาสี L*, a* และ b* โดย L* คือความ
สวางในชวงสเกล 0 (สีดํา) ถึง 100 (สีขาว) a* แสดงในชวง
สเกล +50 (สีแดง) ถึง -50 (สีเขียว) และ b*ในชวงสเกล 
+50 (สีเหลือง) ถึง -50 (สีนํ้าเงิน) 

4.3.2 ปริมาณของแข็งที่ละลายได และคาความ
เปนกรดดาง 

ตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดดวย 
Hand refrectrometer และตรวจวัดคาความเปนกรดดาง
ดวย pH meter  

4.3.3 ปริมาณกรดทั้งหมด 
นํานํ้าเห็ดหูหนูขาวมาชั่งนํ้าหนัก 50 กรัม ใส

ในขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร และเติมฟนอลฟทา
ลีน 1-2 หยดแลวเขยา  นําไปไตเตรทกับสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 นอรมอล จนไดจุดยุติ 
และนําไปคํานวณหาปริมาณกรดทั้งหมด (AOAC., 2007) 

4.3.4 ปริมาณกรดแอสคอรบิก 
 ตวงตัวอยางปริมาตร 30 มิลลิลิตร ลงใน

ขวดรูปชมพู แลวเติมกรดเมตาฟอสฟอริก 15 มิลลิลิตร 
จ า ก น้ั น ไ ต ร เ ต ร ท ด ว ย  2 ,6 - Dichloroindophenol 
sodium salt (DCIP) จนเปนสีชมพูนาน 15 วินาที นําไป
คํานวณเทียบกับสารมาตรฐานกรดแอสคอรบิก (Assis et 
al., 2001) 

4.3.4 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดย

ทําการทดสอบชิมเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาว ทั้ง 4 สิ่งทดลอง 
โดยทดสอบคุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ ความขนหนืด
และความชอบรวม ดวยวิธี 9 Point Hedonic Rating 
Scales ที่ระดับคะแนน 1 (ไมชอบมากที่สุด) ถึง 9 (ชอบ
มากที่สุด)โดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 30 คน (ปราณี , 
2547) และนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ตอไป  

4.4  การวิเคราะหคุณภาพตามมาตรฐานเครื่องด่ืม
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

ตัวอยางเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาว ตรา Mush C ที่
บรรจุในขวดแกวกลมใส ปดดวยฝาโลหะปริมาตรสุทธิ 
100 มิลลิลิตร จํานวน 24 ขวด สงตรวจเพ่ือขอข้ึนทะเบียน
เลขสารรบบอาหาร  (เลข อย .)  โดยสงตรวจ ท่ีศูนย
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ก า ร แ พ ท ย ที่  2  พิ ษ ณุ โ ล ก 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน
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หนวยงานที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหตรวจอาหาร
เพ่ือขอเลขสารรบบได รายการสงตรวจตามมาตรฐาน 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 356 พ.ศ. 2556 
“เครื่องในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท” ตามรายการดังตอไปน้ี 

4.4.1 คาความเปนกรดดาง 
4.4.2 สีอินทรียสังเคราะห 
4.4.3 กรดเบนโซอิก 
4.4.4 กรดซอรบิก 
4.4.5 จํานวนยีสตและราท้ังหมด 
4.4.6 จํานวน Coliforms 
4.4.7 E. coli 
4.4.8 Salmonella spp. 
4.4.9 S. aureus 
4.4.10 C. perfringens 
4.4.11 B. cereus  

4.5 การพัฒนาบรรจุภัณฑตนแบบ 
พัฒนารูปแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑโดย

การสนทนาร วม กันกับกลุม วิสาห กิจชุมชนฯ  จาก
กระบวนการมีสวนรวมของกลุมที่ใหคําแนะนํา สําหรับการ
ทดลองทําตนแบบโดยการสังเกต การรวมคิด รวมทํา 
เพ่ือใหไดตนแบบที่เหมาะสมเพ่ือสื่อสารแนวความคิดใน
การออกแบบใหผูบริโภคเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพรับรูและ
เขาใจสามารถทดลองใชไดจริง แลวแสดงความคิดเห็น
ตอบกลับ เพ่ือนําไปสรุปสําหรับใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ 

การคัดเลือกชนิดของสารใหความหวาน ปริมาณ
วิตามินซี และชนิดของกลิ่น ไดวางแผนการทดลองแบบสุม

ส มบู รณ  ( Completely Ramdomized Design: CRD) 
แตการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยทําการ
ทดสอบชิม (ไดรับคะแนนความชอบระดับชอบมากถึงชอบ
มากที่สุด) วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อค 
(Randomized Complete Block Design: RCBD)  

 

5. ผลการวิจัย 
5.1 การศึกษาหาชนิดและปริมาณนํ้าตาลที่

เหมาะสมสําหรับการผลิตเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพชนิด
นํ้าตาลตํ่าจากเห็ดหูหนูขาว 

เมื่อนําเห็ดหูหนูขาวมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
เครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวบรรจุขวดผานการใหความรอนเพ่ือ
ฆาเชื้อระดับการสเตอริไรซ โดยเปรียบเทียบสารใหความ
หวานแทนนํ้าตาล 2 ชนิด คือ ซอรบิทอลและมอลทิทอล 
ที่ความเขมขน 10 และ 15 องศาบริกซดังตารางท่ี 1 ผู
ทดสอบชิมจํานวน 30 คน ใหคะแนนความชอบดานสี 
กลิ่น และความขนหนืดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p > 0.05) แตดานรสชาติมีแนวโนมที่ผูทดสอบชิม
ใหคะแนนเครื่อง ด่ืมเห็ดหูหนูขาวที่ ใช ซอรบิทอล 15 
องศาบริกซ, มอลติทอล 10 และ 15 องศาบริกซสูงกวา 
ซอรบิทอล 10 องศาบริกซ แตมอลติทอลมีราคาตํ่ากวา
นํ้าตาลซอรบิทอลผู วิจัยจึงเลือกใชมอลติทอลที่ความ
เขมขน 10 องศาบริกซในการทดลองตอนตอไป 
 

ตารางที่ 1  คะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวท่ีใชสารใหความหวานซอรบิทอลและ
มอลติทอล ที่ความเขมขน 10 และ 15 องศาบริกซ (°Brix) 

สิ่งทดลอง 
คุณลักษณะ 

สี ns กลิ่น ns รสชาติ ความขนหนืด ns ความชอบรวม 

ซอรบิทอล 10 °Brix 6.00 ± 1.51 5.07 ± 1.78 4.93 ± 1.86b 5.67 ± 1.58 6.00 ± 1.41b 

ซอรบิทอล 15 °Brix 5.80 ± 1.85 4.40 ± 1.81 5.80 ± 1.73a 5.90 ± 1.58 6.63 ± 1.42a 

มอลติทอล 10 °Brix 6.33 ± 1.73 4.83 ± 1.98 5.60 ± 1.79a 5.77 ± 1.50 6.57 ± 1.30ab 

มอลติทอล 15 °Brix 6.30 ± 1.51 4.57 ± 2.01 5.93 ± 1.56a 5.83 ± 1.78 6.43 ± 1.36ab 

a และ b หมายถึง ตัวอักษรที่แตกตางในแนวต้ัง แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
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5.2 การศึกษาชนิดของสารแตงกลิ่นรสและสารเสริม
สุขภาพที่เหมาะสม 

เมื่อนําเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวท่ีใชมอลติทอลที่
ความเขมขนที่ 10 องศาบริกซ มาพัฒนาดานกลิ่น
เน่ืองจากในตารางท่ี 1 ผูทดสอบชิมไมชอบดานกลิ่น
เน่ืองจากกลิ่นเห็ดตมเปนกลิ่นท่ีไมหอมพอที่จะเปนกลิ่น
ของเครื่องด่ืมผูวิจัยจึงไดพัฒนาดานกลิ่นโดยการเติมกลิ่น
แอปเปลและองุน เน่ืองจากในทองตลาดเครื่องด่ืมที่มี
ลักษณะเน้ือใสจะนิยมใช 2 กลิ่นดังกลาว และมีการ
ปรับปรุ ง ร สช า ติ ให มี ร ส เป รี้ ย วอมหวานด วยกรด
แอสคอรบิกที่ เปนสารเสริมวิตามินซีที่นิยมเติมลงใน
เครื่องด่ืม เมื่อนําสิ่งทดลองดังกลาวมาตรวจวิเคราะหตาม
พารามิเตอรตาง ๆ พบวาเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวทั้ง 4 สิ่ง
ทดลองมีคาสี L* อยูในชวง 12.38 – 18.41 คาสี a*        -
0.90 ถึง -1.14 และคาสี b* -1.11 ถึง -1.61 ดังภาพที่ 1 
– 3 

 
ภาพที่ 1 คาสี L* เครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวชนิดนํ้าตาลตํ่า 
 
MAA: เครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวท่ีเติมวิตามินซีกลิ่นแอปเปล 
MAG: เครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวที่เติมวิตามินซีกลิ่นองุน 
MNAA: เครื่อง ด่ืมเห็ดหูหนูขาวท่ีไมเติมวิตามินซีกลิ่น
แอปเปล 
MNAG: เครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวที่ไมเติมวิตามินซีกลิ่นองุน 
 

 
ภาพที่ 2 คาสี a* เครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวชนิดนํ้าตาลตํ่า 
 

 
ภาพที่ 3 คาสี b* เครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวชนิดนํ้าตาลตํ่า 
 

ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดของเครื่องด่ืมเห็ด
หูหนูขาวมีปริมาณของแข็งอยูในชวง 11.93 – 12.86 
องศาบริกซ ดังภาพที่ 4 ปริมาณของแข็งที่เพ่ิมข้ึนเกิด
เน่ืองจากการระเหยระหวางการตมนํ้าเห็ดซึ่งในการ
ทดลองไดควบคุมไมใหเกิน 13 องศาบริกซ 

 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดในเครื่องด่ืม
เห็ดหูหนูขาวชนิดนํ้าตาลตํ่า 
 

คาความเปนกรดดางของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาว 
MAA และ MAG มีคา 3.35 และ 3.32 ตามลําดับ มีคาตํ่า
กวา MNAA และ MNAG ที่มีคาความเปนกรดดาง 5.07 
และ 5.06 ตามลําดับ (p < 0.05) ดังภาพที่ 5 

 

 
ภาพท่ี 5 คาความเปนกรดดาง (pH) ของเครื่องด่ืมเห็ดหู
หนูขาวชนิดนํ้าตาลตํ่า 

ปริมาณกรดท้ังหมดของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาว 
MAA แล ะ  MAG มี ป ริ ม าณกร ด  0.039 แล ะ  0.033 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีปริมาณกรดสูงกวา MNAA และ 
MNAG ที่มปีริมาณกรดทั้งหมด 0.003 (p < 0.05) ดังภาพ
ที่ 6 
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ภาพที่ 6 ปริมาณกรดของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวชนิด
นํ้าตาลตํ่า 
 

ปริมาณกรดแอสคอรบิกของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนู
ขาว  MAA และ  MAG มีปริมาณ  21 .75 และ  21.14 
มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตรตามลําดับ มากกวา MNAA 
และ MNAG ที่มีเพียง 1.75 และ 2.00 มิลลิกรัมตอ 100 
มลิลิลิตรตามลําดับ (p < 0.05) ดังภาพที่ 7  

 

 

ภาพท่ี 7 ปริมาณกรดแอสคอรบิคของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนู
ขาวชนิดนํ้าตาลตํ่า 

ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
เครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาว โดยผูทดสอบชิมทั้งหมด 30 คน 
เปนกลุมที่ไมไดผานการฝก การทดสอบไดควบคุมนํ้าหนัก
ของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวใหเทากันทุกตัวอยาง ผลการ
ทดลองดังตารางท่ี 2 พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบ
คุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ ความขนหนืด และ
ความชอบรวมของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวทั้ง 4 สูตรน้ันมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05) คะแนนอยูชวง
เฉยๆ ถึงชอบปานกลาง และคะแนนในแตละดานยัง
เพ่ิมข้ึนจากตารางท่ี 1แสดงวาการเพ่ิมกลิ่นลงในเครื่องด่ืม
เห็ดหูหนูขาวสงผลตอคะแนนความชอบทางดานประสาท
สัมผัสของผูทดสอบชิมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องด่ืม
เห็ดหูหนูขาวกลิ่นแอปเปลที่เติมวิตามินซี มีแนวโนมที่ผู
ทดสอบชิมใหคะแนนดานสี กลิ่น รสชาติ ความขนหนืด 
และความชอบรวมสูงกวาสิ่งทดลองอ่ืน ๆ   
 

 
ตารางที่ 2  คะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวที่ใชกลิ่นแอบเปล และองุน เติมวิตามินซี 
และไมเติมวิตามินซี 

สิ่งทดลอง 
คุณลักษณะ 

สี กลิ่น รสชาติ ความขนหนืด ความชอบรวม 

กลิ่นแอปเปล + วิตามิน
ซี 

6.23 ± 1.30a 7.37 ± 1.03a 6.60 ± 1.67a 6.27 ± 1.74a 7.03 ± 1.45a 

กลิ่นองุน + วิตามินซี 5.83 ± 
1.37ab 

6.07 ± 1.86b 5.43 ± 1.85b 5.70 ± 1.62b 6.03 ± 1.33b 

กลิ่นแอปเปล  5.93 ± 
1.28ab 

6.87 ± 1.85ab 6.43 ± 1.96a 6.03 ± 1.43ab 6.43 ± 1.83ab 

กลิ่นองุน  5.53 ± 1.70b 6.17 ± 1.97b 5.93 ± 2.12ab 5.87 ± 1.76b 6.63 ± 1.67ab 

a และ b หมายถึง ตัวอักษรที่แตกตางในแนวต้ัง แสดงวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
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5.3 การวิเคราะหคุณภาพตามมาตรฐานเครื่องใน

ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
ผลการตรวจเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวกลิ่นแอปเปลเขียวเสริม
วิตามินซี ชนิดนํ้าตาลนอย ไดสงตรวจตามมาตรฐาน 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356 ดังตารางที่ 3 
พบวาผลการทดสอบผานเกณฑมาตรฐานทุกเกณฑ ซึ่งผู
ประการ OTOP สามารถใชผลการตรวจน้ีเพ่ือย่ืนประกอบ
เอกสารการขอข้ึนทะเบียนเลขสารรบบได  
 
ตารางที่ 3  ผลการตรวจเครื่อง ด่ืมเห็ดหูหนูขาวตาม
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356 

 
5.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑตนแบบ 

บรรจุภัณฑไดเลือกใชขวดแกวและฝาอลูมิเนียม
เน่ืองจากผลิตภัณฑตองทนรอนระดับการฆาเชื้อระดับการ 
สเตอริไรซ ถูกหุมดวยฟลมชนิด PVC shrink Film พิมพ
ลายระบบดิจิตอล ดังภาพที่ 8 - 9 

 
ภาพที่ 8  บรรจุภัณฑตนแบบเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวชนิด
นํ้าตาลตํ่ากลิ่นแอปเปลย่ีหอ Mush C (ดานหนา) 
 

 
ภาพที่ 9  บรรจุภัณฑตนแบบเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวชนิด
นํ้าตาลตํ่ากลิ่นแอปเปลย่ีหอ Mush C (ดานหลัง) 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

ผูทดสอบชิมไดใหคะแนนความชอบดานสี กลิ่น 
และความขนหนืดไมแตกตางกัน แตดานรสชาติมีแนวโนม
ที่ผูทดสอบชิมใหคะแนนเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวที่มอลติ -
ทอล 10 และ 15 องศาบริกซสูงกวา ซอรบิทอล 10 
องศาบริกซ แตมอลติทอลมีราคาตํ่ากวานํ้าตาลซอรบิทอล
ผูวิจัยจึงเลือกใชมอลติทอลที่ความเขมขน 10 องศาบริกซ 
และผลคะแนนทางประสาทสัมผัสดานกลิ่น จึงไดพัฒนา
ดานกลิ่นโดยการเติมกลิ่นแอปเปล และปรับปรุงรสชาติ
ดวยกรดแอสคอรบิกที่เปนสารเสริมวิตามินซี เน่ืองจากมี
การเติมกรด แอสคอรบิกเพ่ือเปนสารเสริมสุขภาพและ
ควบคุมความเปนกรดดางใหไมเกิน 4 เน่ืองจากท่ีสภาวะ 
ดังกลาวเม่ือฆาเชื้อของผลิตภัณฑดวยนํ้าเดือดที่อุณหภูมิ 
95 - 98 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที จึงเปนสภาวะ
ที่เพียงพอตอการทําลายเชื้อจุลินทรียในเครื่องด่ืมบรรจุ
ขวดได (เชษฐา, 2544) ปริมาณกรดแอสคอรบิกของ
เครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวMAA และ MAG มีปริมาณมากกวา 
เน่ืองจากมีการเติมกรดแอสคอรบิกลงไปในตัวอยาง 0.8 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ มาตรฐาน
กําหนด 

คาความเปน
กรดดาง 

3.54 - 

สีอินทรีย
สังเคราะห 

ไมพบ - 

กรดเบนโซอิก ไมพบ < 200 mg/kg 
กรดซอรบิก ไมพบ < 200 mg/kg 
จํานวนยีสตและ
ราท้ังหมด 

< 10 CFU/mL < 100 
CFU/mL 

จํานวน 
Coliforms 

< 1.1 
MPN/100 mL 

< 2.2 
MPN/100 mL 

E. coli ไมพบ ไมพบ 
Salmonella 
spp. 

ไมพบ ไมพบ 

S. aureus ไมพบ ไมพบ 
C. perfringens < 100 

CFU/mL 
< 100 

CFU/mL 
B. cereus < 1 CFU/mL < 100 

CFU/mL 

99



เปอรเซ็นต เพ่ือชวยทําจุลินทรียในระหวางขบวนการ    
สเตอริไรซ อีกทั้งยังเปนสารเสริมสุขภาพท่ีเปนวิตามินซี 
วิตามินซีจะถูกใชในกระบวนการสรางโปรตีนท่ีสําคัญ
สําหรับสรางเน้ือเย้ือผิวหนัง เสนเอ็น และหลอดเลือด    
(รุงนภา, 2560) 

การเพ่ิมกลิ่นลงในเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวสงผล
ตอคะแนนความชอบทางดานประสาทสัมผัสของผูทดสอบ
ชิมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวกลิ่น
แอปเปลที่ เ ติมวิตามินซี มีแนวโนมที่ผูทดสอบชิมให
คะแนนดานสี กลิ่น รสชาติ ความขนหนืด ความชอบรวม
สูงกวาสิ่งทดลองอ่ืน ซึ่งการทดลองไดการปรับปรุงคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสดานกลิ่นและรสชาติใหมีคะแนนการ
ยอมรับที่ดีข้ึนสงผลตอความพ่ึงพอใจของผูบริโภค เกศรา
(2558) รายงานวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในเครื่องด่ืม
ฟงกชันนัลที่มี สีสมหรือสีขาว มีรสชา ติเปรี้ ยวหรื อ
เปรี้ยวหวานซึ่งเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวท่ีไดมีสีขาวและมีรส
เปรี้ยวอมหวานจากวิตามินซีและมอลติทอล 

ผลการตรวจเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวกลิ่นแอปเปล
เขียวเสริมวิตามินซี ชนิดนํ้าตาลนอย ไดสงตรวจตาม
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 356 ดัง
ตารางที่ 3 พบวาผลการทดสอบผานเกณฑมาตรฐานทุก
เกณฑ ซึ่งผูประการ OTOP สามารถใชผลการตรวจน้ีเพ่ือ
ย่ืนประกอบเอกสารการขอข้ึนทะเบียนเลขสารรบบได 
 
7. สรุป 

มอลติทอลเปนสารใหความหวานที่เหมาะสมที่
ใชในเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพชนิดนํ้าตาลตํ่าจากเห็ดหูหนู
ขาว กลิ่นแอปเปลสารเติมแตงกลิ่นรสที่เหมาะสมรวมกับ
กรดแอสคอรบิก โดยเครื่องด่ืมเห็ดหูหนูขาวไดถูกบรรจุลง
ขวดแกวและฝาอลูมิเนียมและหุมขวดดวยฟลมชนิด PVC 
shrink Film พิมพลายระบบดิจิตอลท่ีสื่อถึงเห็ดหูหนูขาว
เสริมวิตามินซี ปริมาณนํ้าตาลตํ่า โดยเครื่องด่ืมเห็ดหูหนู
ขาวที่ไดผานการตรวจตามมาตรฐาน ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 356 ผานเกณฑดังกลาวทุกขอ 
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ตูหมักแปงขนมปงแบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนดวยระบบคอมพิวเตอรฝงตัว 

The buns incubators controlled temperature and humidity  
using the embedded computer system 
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บทคัดยอ  
การผลิตอาหารประเภทเบเกอรร่ีอันไดแก ขนมปง ซาลาเปา ของผูประกอบการขนาดเล็กที่ไมมีเงินทุนมาก โดยสวนใหญจะใชสถานท่ี

ผลิตภายในบานหรือหองครัวของตนเอง จากปญหาของสภาพอากาศทางภาคเหนือที่อุณหภูมิในแตละวันคอนขางไมคงที่ ในฤดูหนาวอาจจะหนาว
จัดตลอดวันหรือเฉพาะเวลากลางคืนและอากาศช้ืนจัดในหนาฝน จากการที่อุณหภูมิตํ่าจะสงผลกระทบตอการหมักแปงโดวที่ยีสตภายในแปง
เจริญเติบโตชา ตัวแปงไมนุมฟูข้ึนอยางเต็มที่เพราะการเจริญเติบโตของยีสตตองการอุณหภูมิชวง 30 ถึง 40 องศาเซลเซียส สงผลใหการผลิต        
มีปญหาทั้งใชเวลายาวนานและมีความสูญเสียมากกวาปกติ ทางทีมผูวิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาตูหมักแปงที่สามารถควบคุมความช้ืน อุณหภูมิใหคงท่ี
และอยูในชวงที่เหมาะสมตอการทํางานของยีสตในแปงโดว สามารถชวยลดความสูญเสียของวัตถุดิบและลดระยะเวลาในการบมโดวไดมาก ใน
งานวิจัยน้ีไดออกแบบและพัฒนาโครงสรางของตูแสตนเลสท่ีเหมาะสมตอการหมักแปงโดวและระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในตูควบคุม
ดวยระบบคอมพิวเตอรฝงตัว 
คําสําคัญ: ระบบคอมพิวเตอรฝงตัว, เทอรโมคัปเปล, การควบคุมอุณหภูมิ, การควบคุมความช้ืน, แปงโดว, ตูหมักแปงขนมปง 

Abstract  
The production of bakery product (steamed buns or bread) of small entrepreneurs without much 

capital. Most of them use their home or kitchen for production. From the problem of the weather of the north. 

The daily temperature is rather unstable. It may be cold all day in winter or high humidity during the rainy 

season. Due to the low temperature, it can affect the fermentation of flour with yeast. The yeast within the 

flour grows slowly. The dough does not soften because the growth of the yeast requires a temperature range 

of 30 to 40 Celsius degrees. For this reason, the production time has a long and increasing the cost. So, the 

research team has developed a bun incubator that can control the moisture and temperature in the proper 

range of yeast in the flour. It can reduce the loss of raw materials and reduce the time to fermentation. In this 

research. We design and develop a stainless steel cabinet structure suitable for dough fermentation and the 

temperature and humidity control system with an embedded system. 

Keywords: Embedded system, Thermocouple, Temperature control, Humidity control, dough, incubator 
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1. บทนํา 
ภาคเหนือตอนบน เชน จังหวัดเชียงรายมีสภาพ

อากาศและอุณหภูมิไมคงที่ อากาศเย็นและความช้ืนสูงเมื่อ
ถึงฤดูฝน กระบวนการผลิตอาหารประเภทเบเกอร่ี เชน ขนม
ปง ขนมเคกหรือแมแตซาลาเปาลวนแตมีข้ันตอนในการหมัก
ยีสตใหแปงโดวมีการขยายตัวเพ่ือใหแปงขนมปงน้ันนุมฟู 
โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการหมักยีสตคือชวง 30 – 40 
องศาเซลเซียส แตเ น่ืองจากสภาพอากาศของจังหวัด
เชียงรายที่หนาวเย็นจัดในฤดูหนาว และอุณหภูมิเฉลี่ยลดตํ่า
กวา 30 องศาเซลเซียสจึงมีผลตอการหมักแปงโดวที่ใชทํา
ขนมปงและซาลาเปา ในบางวันท่ีอากาศลดตํ่ามากๆ สงผล
ใหใชเวลาในการหมักแปงเพ่ิมเปน 6 – 8 ช่ัวโมง ทําให
สูญเสียเวลาในการผลิต นอกจากน้ันมีความไมแนของอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงบอยกับความช้ืนท่ีไมเหมาะสมของอากาศมี
ผลทําใหเกิดปญหา คือ การสูญเสียแปงซาลาเปา, การรีด
และปนซาลาเปายาก , ผลผลิตท่ีไดออกมามี รูปทรงไม
สวยงาม, ขนาดของซาลาเปาที่ผลิตไมไดมาตรฐาน ในการ
แกปญหาดังกลาวผูผลิตสามารถนํามาตากแดด การจุดไฟ
เตาถานเพ่ิมอุณหภูมิภายในหอง หรือลงทุนซ้ือเคร่ืองราคา
แพงมาใช ซึ่งมีจุดดีและจุดเสียตางกันคือ การตากแดดจะไม
สามารถใชไดในวันที่ฝนตกหรือแสงนอย  

จากปญหาที่กลาวมาขางตนน้ี ทีมนักวิจัยจึงไดมี
แนวความคิดในการออกแบบและสรางตูหมักแปงโดว
ซาลาเปาแบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนดวยระบบ
คอมพิวเตอรฝงตัว 

จากการศึกษาการผลิตอาหารประเภทขนมปงและ
ซาลาเปา พบวาจะมีข้ันตอนหน่ึงกอนที่จะนําแปงไปเขาเตา
อบหรือน่ันแลวคือการพักแปงไวสักครูหน่ึง อาจจะ 20 ถึง 
30 นาทีแลวแตสูตรและอุณหภูมิของแตละ พ้ืนที่ จาก
เอกสารอางอิงที่ไดศึกษามากอนหนาน้ีสวนใหญเปนเอกสาร
การผลิตขนมปงของทางภาคกลางท่ีมีอุณหภูมิแวดลอม
ภายในสถานท่ีเฉลี่ย 30-40 องศาเซลเซียส ดังน้ันการพัก
แปงหรือบมให ยีสตพองตัวน้ันจึ งไม ได เปนปญหาตอ
ขบวนการผลิต  เพราะอุณหภูมิปกติ เหมาะสมตอการ

เจริญเติบโต  สําหรับภาคเหนือที่มีอากาศเย็น ยีสตจะ
เจริญเติบโตและทํางานไดชา จากปญหาในการผลิตขางตน
ผูทําวิจัยจึงไดศึกษากรรมวิธีการทางการผลิตอาหาร และ
การผลิตตูอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของ
อาหารได โดยสวนใหญจะไมตรงกับการผลิตขนมปงแต
พบวามีการวิจัยหลายงานท่ีเก่ียวของกับการควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนกับวัตถุดิบและการเกษตรหลายงานวิจัยที่ใช
เทคนิคการควบคุมดวยระบบไฟฟาเชน เตาอบผลิตผล
ทางการเกษตรของ วนิดา รัตนมณี และปโชติ ดําสองสี[7] 
หลังจากน้ัน ก็ไดมีการพัฒนาเคร่ืองตูอบที่สามารถควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนดวยเทคนิคอื่นๆเพ่ิมข้ึนมาเร่ือย ๆ 
และในปจจุบันเทคนิคการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนน้ัน
สามารถควบคุมไดละเอียดมีความคลาดเคลื่อน ของอุณหภูมิ
คอนขางตํ่าดังงานวิจัยของ ทัศนะ ถมทอง และคณะ ที่ใช
เทคนิคของฟซซี่ลอจิกมาประยุกต ใหควบคุมไดแมนยําข้ึน 
[8] มีการนําไมโครคอนโทรลเลอรมาประยุกตใชในการ
ควบคุมอุณหภูมิใหเปนระบบอัตโนมัติที่มีราคาถูกและงายใน
การจัดการข้ึน เชน งานวิจัยของ เกตุแกว ไกรวงศ ที่พัฒนา
เตาเผาท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได [9] และงานวิจัยของ 
บุญยัง สินเจริญ ที่ประยุกตไปใชในการพัฒนาโรงเรือนเพาะ
เห็ด [10] ดังน้ันนักศึกษา จึงเห็นสมควรวาระบบที่จะ
พั ฒ น า ข้ึ น ม า น้ี ต อ ง ค ว บ คุ ม ด ว ย ร ะ บ บ ไ ฟฟ า ท่ี มี
ไมโครคอนโทรลเลอรเปนหนวยประมวลผลเพ่ือจะสามารถ
ประหยัดตนทุนสามารถพัฒนาได ในราคาที่ ถูกและมี
ความสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนไดแมนยํา 

2.วัตถุประสงค  
เพ่ือการออกแบบและสรางตูอบแปงทําซาลาเปา

แบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนใหมีความผิดพลาดไมเกิน 
5% สามรถปรับคาอุณหภูมิไดตังแต 30-50 องศาเซลเซียส 
ปรับคาความช้ืนสัมพัทธไดระหวาง 70-100 %, ขนาดของตู
หมัก 50*68*160 เซนติเมตร, สามารถอบซาลาเปาขนาด
เสนผานศูนยกลาง 10 เซนติเมตรได 325 ลูกตอหน่ึงคร้ัง 
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หรือซาลาเปาขนาดเสนผานศูนยกลาง 7 เซนติเมตร ได 520 
ลูกตอคร้ัง 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
3.1 ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของยีสตใน
แปงซาลาเปา  

อุณภูมิที่เหมะสมสําหรับยีสตในการบมพักแปงสําหรับ
นํามาทําซาลาเปา หรือเบเกอร่ีน้ัน จะอยูที่อุณหภูมิ 30 – 50 องศา
เซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธที่เหมาะสมน้ันไดต้ังแต 60 % – 

80 %   

ยีสตที่ สามารถใชหมักแปงได  เชน Saccharomyces 

diastaticus, S. chevalieri, Endomycopsis fibuligera ขนมปงที่นุมฟูน้ัน 
เกิดจากยีสตที่ใสลงไปในแปงขนมปงระหวางที่ยีสตกินอาหารอยูน้ัน 
ยีสตก็หายใจเอาออกซิเจนเขาไป และก็หายใจออกมาเปนคารบอนได
ออกไซต  เมื่ อนําแป งไปบมพักไวประมาณ 15 – 30 นาที
คารบอนไดออกไซดก็จะกลายสภาพเปนกาซ ซึ่งจะผุดและแทรกซึมไปใน
เน้ือขนมปง เปนสาเหตุใหขนมปงฟู [1] 

3.2 การควบคุมแบบพีไอดี PID 

วิธีการควบคุมแบบ PID control ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
การควบคุมในระบบวงปดหรือระบบควบคุมแบบปอนกลับ 
( Closed-loop Control Systems, Feedback Control 

Systems) โดย การควบคุมแบบ PID จะประกอบไปดวยสวนการ
ควบคุมที่สําคัญดวยกันคือ Proportional control action (P - 

Action), Integral control action (I-Action) แ ล ะ  Derivative 

control action (D-Action) 

P-Action เปนการกําหนดการทํางานของเอาตพุตให
เปนสัดสวนเปอรเซ็นกับคาการเปลี่ยนแปลง ( error ) ของคาที่วัด
ได 

Output = (error X 100) / Pb 

error=(คาset point) - (คาท่ีวัดได) 
ในทางปฎิบัติ P-Action จะเขาใกลคาหน่ึง ซึ่งไมใชคา set 

point จริง ซึ่งเรียกวาคา offset 

I-Action จะใชในการแกปญหา offset ระบบควบคุม I- 

Action จะเขาไปชวยกําจัดคา offset ที่ยังคงมีอยูใหระบบเขา

สู  set point โดยค า output ที่ ออกมาจะข้ึนอยู กั บ Integral 

Time ที่ กํ าหนดข้ึนมาต้ั งแตต น หากกํ าหนดให  integral 

time นอย ระบบจะเขาสู set point ไดอยางรวดเร็วแตจะเกิดการ
กระ เ พ่ื อม  hunting ของ  process มากด วย  และหาก
กําหนดให  Integral time มากจะเกิด hunting นอย แตจะใช
เวลานานกวาระบบจะเขาสู set point 

D-Action ใ นกรณี ที่ มี ก า รรบกวนระบบจาก
ภายนอก disturbance เปนผลให  process ของระบบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางทันที่ทันใด เราควรจะใชการควบคุมแบบ D 

Action Derivative ซึ่งจะมีการตอบสนองที่รวดเร็ว เปนผลให
ระบบเขาสู set point ไดรวดเร็วข้ึน การทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบปอนกลับ (Feedback) เราจะใชสัญญาณอินพุท
แบบ Unit Step ใส เขาไปในระบบเพ่ือใชวิเคราะห  transient ใน
ระบบควบคุมแบบปอนกลับโดยสามารถตรวจจากลักษณะดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 transient ในระบบควบคุมแบบปอนกลับ   

1. Steady State Performance คาน้ีจะไดจาก
การหาค า  steady-state error ของการตอบสนองตอ
ฟงกชันอินพุทพ้ืนฐานที่กลาวมาแลว 

2. Transient Performance ค า น้ีจะ วิ เคราะห
โดยการใส unit-step function เปนอินพุทอางอิงและจะได
ผลตอบสนองดังรูป ลักษณะที่สําคัญของผลตอบสนองน้ี
ไดแก Overshoot เปนคา error ที่มากที่สุดระหวางอินพุท
และเอาทพุท คาน้ีจะใชในการประมาณความเสถียรของ
ระบบ คา overshoot จะวัดเปนสัดสวนเทียบกับคาสุดทาย
หรือคาอินพุทอางอิงดังน้ี 

Percent overshoot = Maximum overshoot / Final 

desired value x 100 
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  Time delay คา time delay td เปนชวงเวลาท่ี
ใชในการตอบสนองของระบบต้ังแตเ ร่ิมตนจนกระทั่ ง
เอาทพุทมีคาเปน 50 % ของคาอินพุทอางอิง 
  Rise time คา rise time tr เปนชวงเวลาต้ังแต
เอาทพุทมีคาเปน 10 % จนถึง 90 % ของคาอินพุทอางอิง 

Setting time คา Setting time ts เปนชวงเวลา
ต้ังแตเร่ิมตนจนกระทั่งการแกวงของเอาทพุทลดลงอยูใน
ขอบ เขตที่ กํ าห นด  โ ด ยปก ติแ ล วข อบ เขต น้ีจ ะอ ยู
ในชวง 5 % ของอินพุทอางอิง นอกจากน้ียังมีลักษณะที่
สํ า คั ญ อื่ น ๆ อี ก  เ ช น  damping ratio, damping 

factor และ undamped natural frequency  

3.3 เทอรโมคัปเปล 

เทอรโมคัปเปล คืออุปกรณวัดอุณหภูมิโดยใช
หลั กก า รเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิ ห รือค วามร อนเป น
แรงเคลื่อนไฟฟา (emf) เทอรโมคัปเปลทํามาจากโลหะตัวนํา
ที่ต า งชนิดกัน  2 ตัว  (แตกต า งกันทางโครงสร างของ
อะตอม) นํามาเช่ือมตอปลายทั้งสองเขาดวยกันท่ีปลายดาน
หน่ึง เรียกวาจุดวัดอุณหภูมิ สวนปลายอีกดานหน่ึงปลอย
เปดไว เรียกวาจุดอางอิง หากจุดวัดอุณหภูมิและจุดอางอิงมี
อุณหภูมิตางกันก็จะทําใหมีการนํากระแสในวงจรเทอร
โมคัปเปลทั้งสองขาง  

ทฤษฎีพ้ืนฐานของผลจากเทอรโมอิเล็กทริก เกิด
จากการสงผานทางไฟฟาและทางความรอนของโลหะท่ี
ตางกันจึงทําใหเกิดความตางศักยทางไฟฟาตกครอมที่โลหะ
น้ัน ความตางศักยน้ีจะสัมพันธกับความจริงท่ีวา อิเล็กตรอน
ในปลายดานรอนของโลหะจะมีพลังงานความรอนมากกวา
ปลายทางดานเย็น จึงทําใหอิเล็กตรอนมีความเร็วไปหา
ปลายดานเย็น ที่อุณหภูมิ เ ดียวกันน้ีการเคลื่ อนที่ของ
อิเล็กตรอนจะแปลเปลี่ยนไปตามโลหะที่ตางชนิดกันดวย    
ที่เปนเชนน้ีก็เพราะวา โลหะที่ตางกันจะมีการนําความรอนที่
ตางกันน่ันเอง ดังแสดงในรูปที่ 2  

รูปที่ 2 แสดงโครงสรางของเทอรโมคัปเปล 

เทอโมคัปเปลจะสามารถวัดอุณหภูมิ ไดช วง 
 –1800c ถึงประมาณ  1,3500c สามารถใช วัดในงานท่ีมี
ปฏิกิริยาออกซิไดซิง หรือสภาวะแบบเฉ่ือย (inert) ไดดีกวา
แบบอื่น ๆ สามารถใชกับสภาพงานที่มีการแผรังสีความรอน
ไดดี ใหอัตราการเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟาตออุณหภูมิดีกวา
แบบอ่ืน ๆ (ความชันเกือบเปน 1) และมีความเปนเชิงเสน
มากท่ีสุดในบรรดาเทอรโมคัปเปลดวยกัน  

อยางไรก็ตามอุปกรณตัวน้ีไมเหมาะกับการวัดที่
ตองสัมผัสกับปฏิกิริยารีดิวซิงและออกซิไดซิงโดยตรง ไม
เหมาะกับงานที่มีไอของซัลเฟอร ไมเหมาะกับสภาพงานที่
เปนสุญญากาศ (ยกเวนจะใชในชวงเวลาสั้นๆ)หลังการใชงาน
ไป 30 ป ทําใหสวนผสมทางเคมีเปลี่ยนไป เปนผลทําให
คุณสมบัติของแรงเคลื่อนไฟฟาเปลี่ยนไป [2]  

 
รูปที่ 3 เทอรโมคัปเปลแบบ K 
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3.4 ไอซี MAX6675  

ไอซีสําหรับเช่ือมตอกับเทอรโมคัปเปลเพ่ือแปลง
เปนสัญญาณดิจิตอล และ ตัวขยายสัญญาณ เพ่ือสงขอมูลให
Arduino ในการเช่ือมตอกับไอซี MAX6675 โดยใชขาของ
บัส SPI จะใชเพียงขา CS, SCK และ MISO แตไมตองใช
ขา MOSIขอมูลจะถูกสงออกมาจากไอซี (ขา MISO) ทีละบิต 
เ ป น ก า ร เ ลื่ อ นบิ ต แบบ  MSB First ต ามจั ง ห ว ะ ขอ ง
สัญญาณ SCK ทั้งหมด 16บิต เปนขอมูลขนาด 12 บิต และ
ตองนําไปคูณดวย 0.25 °C จึงจะไดคาอุณหภูมิ บิตที่ 2 ใช
ระบุวา ขา T+ และ T- ตอกับเทอรโมคัปเปลหรือไม (Open 

Input Detection) ถาไมไดตอขาอินพุตจะไดคาบิตน้ีเปน 1

ในการเช่ือมตอกับไอซี MAX6675 โดยใชขาของบัส SPI จะ
ใชเพียงขา /CS, SCK และ MISO แตไมตองใชขา MOSI 

ขอมูลจะถูกสงออกมาจากไอซี (ขา SO) ทีละบิต เปนการ
เลื่อนบิตแบบ MSB First ตามจังหวะของสัญญาณ SCK 

ทั้งหมด 16 บิต บิตที่ 14  3 เปนขอมูลขนาด 12 บิต และ
ตองนําไปคูณดวย 0.25 °C จึงจะไดคาอุณหภูมิ [3] 

รูปที่ 4 ไอซ ีMAX6675 

3.5 โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้น AM2301 
(DHT21) 

โมดูล AM2301 (DHT21) เปนโมดูลเพ่ือการวัด
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธแบบดิจิทัล และเช่ือมตอดวย
สัญญาณเพียงเสนเดียวแบบสองทิศทาง (bidirectional) ใช
แรงดันไฟเลี้ ยงไดในชวง 3.3V ถึง 5.2V สามารถวัดคา
อุณหภูมิ ได ในชวง -40..80°C ความละเอียดในการวัด
อุณหภูมิและความช้ืน คือ 0.5°C และ 0.1%RH และมีความ
แมนยํา ±0.5°C และ ±3%RH ตามลําดับ ใชขาเช่ือมตอ
เพียง 3 ขา ไดแก VCC, GND และ SDA (serial data) ใน
การอานขอมูลแตละคร้ัง จะอานขอมูลทั้งหมด 40 บิต 
แบงเปน 16 บิต สําหรับคาความช้ืน 16 บิต สําหรับคา
อุณหภูมิ และ 8 บิต สําหรับตรวจสอบคา parity bits เพ่ือดู
วาอานคาไดถูกตองหรือไม [4] รูปของโมดูลจะแสดงไวดังรูป
ที่ 5 และขาตอใชงานจะแสดงไวในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 5 โมดูลเซนเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ

โมเดล AM2301 (ดานหลัง) 
 

 
รูปที่ 6 ขาสําหรับการเช่ือมตอของโมดูล AM2301  
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3.7 บอรดควบคุม Arduino Mega 2560 

บอ ร ด  Arduino Mega 2560 จ ะ เ ห มื อนกั บ 
Arduino Mega ADK ตางกันตรงท่ีบนบอรดไมมี USB Host 

มาให การโปรแกรมจะกระทําผานโปรโตคอล UART อยูบน
บอรดใชชิปไอซีไมโครคอนโทรเลอรเบอร ATmega2560 

เปนบอรด Arduino ที่ออกแบบมาสําหรับงานที่ตองใช IO 

มากกวา Arduino Uno R3 เชน งานที่ตองการรับสัญญาณ
จาก Sensor หรือควบคุมมอเตอร Servo หลายๆตัว ทําให 
Pin IO ของบอรด Arduino Uno R3 ไมสามารถรองรับได 
ทั้ง น้ีบอรด Mega 2560 ยังมีความหนวยความจําแบบ 
Flash มากกวา Arduino Uno R3 ทาใหสามารถเขียนโคด
โปรแกรมเขาไปไดมากกวา ในความเร็วของ MCU ที่เทากัน 

[5]  

เหตุผลที่ตองเลือกใชบอรด Arduino Mega 2560 

เน่ืองจากการเช่ือมตอระบบควบคุมตูน้ันตองมีทั้งสวนการ
รับคําสั่งจากผูใชงานทางคียบอรด การอานคาอุณหภูมิและ
ความช้ืนหลายจุด การแสดงผลทางหนาจอ LCD และการสั่ง
ควบคุมการตมนํ้าและพัดลมอีกหลายจุด พบวาบอรด
ควบคุม Arduino Mega 2560 มีพอรตเช่ือมตอเพียงพอ
และมีขายทั่วไปภายในประเทศ 

 
รูปที่ 7 บอรด Arduino Mega 2560 

3.8 สแตนเลสสตีล (เกรด 304) 
ชนิดของเหล็กกลาสเตนเลส เหล็กกลาสเตนเลสมี

หลายชนิด แตละชนิดจะมีสวนผสมทางเคมี โครงสรางทาง
โลหะวิทยา และคุณสมบัติตลอดจนขอจํากัดและประโยชน
ใชงานที่แตกตางกัน โดยท่ัวไปเราสามารถแบงเหล็กกลาส
เตนเลสออกเปน 6 กลุมใหญ ตามลักษณะโครงสรางทาง

โลหะวิทยา คือ 1. Austenitic 2. Ferritic 3. Martensitic 
4. Duplex 5. Precipitation hardening 6. Super alloys 

Austenitic Stainless Steel ที่ มี ก ารใ ช งานใน
อุตสาหกรรมอาหาร คือ 

1. Type 304 เปน เกรดที่นิยมใชกันมากท่ีสุด โดย
มี  18% chromium แ ล ะ  8% nickel เ ป น ส ว น ผ ส ม
โดยประมาณ มีคุณสมบัติ ดังน้ี ความตานทานตอการกัด
กรอนดี สามารถข้ึนรูปเย็นและเช่ือมไดดีตัวอยางการใชงาน 
chemical processing equipment, for food, dairy, and 

beverage industries, for heat exchangers, and for 

the milder chemicals เชน  เค ร่ืองใช ในบาน  ภาชนะ
เคร่ืองครัว เคร่ืองหุงตมความดัน แทงคน้ํา อาง ชอน สอม 
อุตสาหกรรมอาหาร และ งานข้ึนรูปลึก งานตกแตง 

2 Type304L เปนเกรด 304 ที่ผสมคารบอนต่ํา 
(<= 0.03%) โดยมีคุณสมบัติ เมื่อตองการความตานทาน
การกัดกรอนตามขอบเกรนโดยเฉพาะโครงสรางหนาท่ีตอง 
ผานการเช่ือม ตัวอยางการใชงาน เชน อุปกรณในโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอาหารที่ตองการใชงาน
เหล็กที่หนาโดยไมตองทํา sensitization ทําหมอไอน้ํา 
เคร่ืองถายเทความรอน แท็งค [6] 

ในงานวิจัยน้ีเลือกใชสแตนเลสสตีลเกรด 304 

เน่ืองจากงานท่ีใชไมจําเปนตองทนตอการกัดกรอนมากและ
ราคาถูก 

4.วิธีการวิจัย  
ในสวนน้ีจะกลาวถึงวิธีการศึกษางานวิจัยแบงออก 2 สวน

คือวิธีการออกแบบโครงสราง และการออกแบบระบบควบคุมการ
ทํางานของตูอบแปงทําซาลาเปา โดยมีรายละเอียดดังหัวขอตอไปน้ี 

 การออกแบบโครงสรางตูอบแปงทําซาลาเปามีการ
ออกแบบใหมีความกวางขนาด 64 เซนติเมตรความยาว 50 
เซนติเมตรและความสูง 160 เซนติเมตรดังแสดงในรูปที่ 8 
ซึ่งเปนลักษณะโครงสรางของตูอบแปงทําซาลาเปาโดยใชส
แตนเลส เกรด 304 ทําเปนตูโดยท่ีดานลางติดต้ังฮีตเตอรเขา
กับรีเลยสําหรับเพ่ิมอุณหภูมิและความช้ืนภายในตูสวนโมดูล
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เซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิจะติดไวสามจุดและเซ็นเซอร
ความช้ืนจะติดไวสองจุดภายในตูดสําหรับอานคาอุณหภูมิ
และความช้ืนแลวสงขอมูลใหคอนโทรลเลอรประมวลผลใน
สวนของการระบายความรอนภายในตัวตูไดติดต้ังพัดลม
ระบายอากาศไวที่ดานหลังของตัวตูทําหนาที่ระบายอากาศ
ภายในตูเมื่ออุณหภูมิภายในตูสูง และสวนของตัวตูจะปด
หมดเพ่ือใหสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในได
ตามท่ีตองการ 

รูปที่ 8 ตําแหนงติดต้ังของเซ็นเซอรและอุปกรณ 

ในสวนของการออกแบบระบบควบคุมตูอบแปงทํา
ซาลาเปาใหสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนไดน้ัน 
เลือกใชโมดูลเซนเซอร วัดความช้ืน  DHT21 / AM2301 

สําหรับอานคาอุณหภูมิ และเทอรโมคัปเปลวัดอุณหภูมิ  
MAX6675สําหรับอานคาอุณหภูมิภายในตูกอนสงขอมูลให
ระบบควบคุมประมวลผลโดยเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอร 
Arduino Mega 2560 หากอุณหภูมิและความช้ืนไมเปนที่
ตองการระบบควบคุมก็จะสั่งรีเลยหยุดการทํางานของฮีต
เตอร และถาความช้ืนภายในตูไมเปนตามท่ีตองการระบบ
ความคุมก็จะสั่งเปดพัดลระบายอากาศทํางานสําหรับลด
ความช้ืนภายในตูใหตํ่าลง หลักการทํางานของระบบควบคุม
ดังกลาวน้ันเปนตามบลอคไดอะแกรมดังแสดงในรูปที่ 9 

 
 

รูปที่ 9 วงจรควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิ 
 

 
รูปที่ 10 โฟรชาตโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

 

 

LCD 

Microcontroller  
Arduino Mega 

KeyPad 

AC Source DC Source 

Relay 
Module 

Fan Heater 

Humidity 
Sensor 1 2 

Thermocou

ple 1 2 3 

เร่ิมตน 

ปรับต้ังคาการทํางาน 

อุณหภูมิและ
ความช้ืนถึงคาที่

ฮีตเตอรทํางาน 

เซ็นเซอรทํางานสงคาใหกับ
ไมโครคอนโทลเลอรและแสดงผลออก

ทํางานครบตามเวลาที่ต้ังไว 

จบการทํางาน 

ไมไดคาตามกําหนด 

พัดลม 

ไดคาตามกําหนด 
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5. ผลการวิจัย  
จากที่มีการศึกษาและไดออกแบบและสรางตูอบ

แปงทําซาลาเปาแบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน เพ่ือนํา
ระบบดังกลาวมาทดสอบการทํางานวาสามารถควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนไดจริงหรือไมโดยมีการออกแบบลําดับ
การทํางานดังในไดอะแกรมใน รูปที่ 10 น้ัน ซึ่งมีเง่ือนไขการ
ทํางานโดยกําหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการทําแปง
ซาลาเปาและจากศึกษาขอมูลพบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมของ
แปงทําซาลาเปาอยูที่ 30 - 40 องศาเซลเซียสและความช้ืน
สัมพัทธอยูที่ 70 – 80 เปอรเซ็นตในการออกแบบระบบ
ควบคุมโดยมีเง่ือนไขการทํางานดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 Process control system 

T ( ) RH ( % ) Heater1 Heater 2 Ventilators 

Less 

than 30 

Less 

than 70 

working working Not 

working 

Less 

than 30 

More 

70 

working Not 

working 

Not 

working 

More 

30 

Less 

more 

70 

Not 

working 

working Not 

working 

More 

40 

More 

80 

Not 

working 

Not 

working 

working 

Less 

than 30 

More 

80 

working Not 

working 

working 

การทดสอบการทํางานการทํางานของระบบ
ควบคุม ที่ไดออกแบบตามเง่ือนไขใน ตารางท่ี 1 โดยทําการ
วัดอุณหภูมิและความช้ืนภายในตูควบคุมทุก ๆ 1 นาที ซึ่งผล
การทดสอบดังใน ตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นไดวา 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 The results of testing 

Time 

(min) 
Temperature 

(  ) 
Humidity 

(%) 
1 24.75 99.9 

2 25.50 99.9 

3 26.25 99.9 

4 27.75 98.7 

5 29.50 94.7 

6 31.50 91.2 

7 32.50 85.5 

8 33.75 80.2 

9 34.50 75.3 

10 34.75 78.4 

11 34 76.9 

12 34 70.9 

13 34.50 64.9 

14 33.75 64.6 

15 33.50 63.2 

16 33.75 64.3 

17 33.75 69.8 

18 33.25 67.5 

19 33.25 77.8 

20 40.75 72.3 

21 38.75 72.3 

22 37.75 71.2 

23 37.05 68.2 

24 37 65.2 

25 36.50 65.2 

26 35.75 71.2 

27 35.50 72.9 

28 34.50 73.7 

29 33.50 73.5 

30 33.35 71.1 
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รูปที่ 11 กราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา 

 
รูปที่ 12 กราฟความสัมพันธระหวางความช้ืนกับเวลา 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการทดสอบของระบบควบคุมจากขอมูลใน 

ตารางท่ี 2 ในชวงเวลาการทํางาน พบวาในชวงเวลาเร่ิม
ความช้ืนภายในตูจะมีคาที่สูงเกินกวาที่กําหนดไวในระบบ
ควบคุมคือ 80 เปอรเซ็นต ทําใหระบบควบคุมรับรูคําสั่งให
พัดลมทํางานเพ่ือระบายความช้ืนภายในอากาศและส่ังใหฮีต
เตอรตัวที่ 1 ทํางานเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิและลดความช้ืนภายใน
ตู โดยภาพรวมในการในการทดสอบระบบควบคุมสามารถ
ทํางานตามเง่ือนไขที่ออกแบบไว 

7. สรุป  
จากการศึกษา ไดออกแบบและสรางตูอบแปงทํา

ซาลาเปาแบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน การทดสอบการ
ทํ า ง า น ร ะบบ ค วบ คุ ม อุ ณหภู มิ แ ล ะ ค ว า ม ช้ื นด ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร ผลการทดสอบพบวาระบบสามารถ
ทํางานตามเง่ือนไขท่ีตองการดังผลท่ีไดจากการทดสอบ ซึ่ง
ใหผลเปนที่พอใจสามารถควบคุมความช้ืนใหเกือบคงที่ ได

ประมาณ 80 เปอรเซ็นต เน่ืองจากมีความช้ืนสูงในชวง
เร่ิมแรกการทํางานแตระบบสามารถที่จะลดคาความช้ืนใน
ชวงแรกของการทํางานและควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืนให
ทํางานตามเง่ือนไขของระบบได 
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การศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบอาหารในปลานิลดวยวิธี in vitro digestibility 

A study of the In vitro digestibility in feed ingredients of Nile Tilapia 
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บทคัดยอ 

การศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบอาหารในปลานิลดวยวิธี in vitro digestibility มีจุดประสงคเพ่ือศึกษา
ความสามารถในการยอยวัตถุดิบในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล ดวยวิธีการ in vitro digestibility โดยใชวัตถุดิบจํานวน 5 ชนิด คือ ปลา
ปน กากถ่ัวเหลือง ปลายขาว ขาวโพด และรํา ผลการทดลอง พบวา เอนไซมยอยอาหารจากปลานิลวัยออนสามารถรยอย
คารโบไฮเดรตในปลายขาวไดดีที่สุด และสามารถยอยโปรตีนในกากถ่ัวเหลืองไดดีที่สุด สวนเอนไซมยอยอาหารจากปลานิลเต็มวัย 
พบวา สามารถยอยคารโบไฮเดรตในปลายขาวไดดีที่สุด และสามารถยอยโปรตีนในรําไดดีที่สุด  

คําสําคัญ: ปลานิล การยอยอาหารในหลอดทดลอง สูตรอาหาร 

 

Abstract 

This is a study of the digestibility in material feed for the purpose of developing feed for Nile Tilapia 
using an in vitro digestibility method. The digestibility of 5 types of material feed: fish meal, soybean meal, 
broken rice,  corn and rice bran. The results were found that the digestive enzymes from fingerlings could be 
digesting the highest carbohydrate in broken rice. The highest protein digestion was soybean meal. The adult 
Nile Tilapia was found that the highest of carbohydrate digestion was broken rice. The highest of protein 
digestion was rice bran. 
Key words: Nile Tilapia, in vitro digestibility, diet formula 
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1. บทนํา 
ปลานิล (Oreochromis niloticus) เปนปลานํ้า

จืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ที่รูจักและนิยมบริโภคกัน
อยางแพรหลายทั่วทุกภาคของประเทศไทย เน่ืองจากปลา
นิลเปนอาหารโปรตีนท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง ไขมันตํ่า เลี้ยง
งายเจริญเติบโตเร็ว เปนท่ีตองการของตลาดทั้งภายในและ
ตางประเทศ ในขณะที่ผลผลิตของปลานิลสวนใหญไดมาจาก
การเลี้ยงของเกษตรกรและผลพลอยไดจากการวิดบอปลา
ชนิดตาง ๆ  (กรมประมง, 2554) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมี
เกษตรกรเลี้ยงปลานิลเปนอาชีพกันมากข้ึน ทั้งที่เปนการ
เลี้ยงในบอดินและกระชัง โดยผลผลิตปลานิลของไทยสูงถึง 
221,042 ตันในป 2552 (ศูนยสารสนเทศ  กรมประมง , 
2552) คิดเปน 42% ของผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจืดและมี
แนวโนมการสงออกสูงข้ึนอยางตอเน่ือง  โดยในป 2552 มี
ปริมาณผลผลิตปลานิลสงออกรวม 14,103 ตัน มูลคาการ
สงออกสูงถึง 1,153ลานบาท (สํานักวิจัยและพัฒนาประมง
นํ้าจืด กรมประมง, 2555) ในปจจุบันผลผลิตปลานิลยังไม
เพียงพอกับความตองการของตลาด ทําใหการเลี้ยงปลานิล
เปนอาชีพหน่ึงที่ไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไป แมวา
ปลานิลสามารถเลี้ยงไดในทุกสภาพทั้งในบอดินและใน
กระชัง แตยังมีขอจํากัดในเรื่องของตนทุนท่ีมีราคาสูงข้ึน จึง
ไดมีการนําวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกเขามาทดแทนเพ่ือชวยลด
ตนทุนคาอาหาร 

อาหารเปนปจจัยหลักที่สําคัญตอการเพาะเลี้ยง
ปลานิลเปนอยางมาก เน่ืองจากอาหารเปนแหลงพลังงานที่
ใชในการดํารงชีวิต การเจริญเติบโต และการสืบพันธุของ
ปลานิล โดยระดับโปรตีนท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต
ของปลานิลแตละชวงอายุจะแตกตางกัน ลูกปลาวัยออน 
และลูกปลาน้ิวจะตองการอาหารที่มีระดับโปรตีนประมาณ 
32-40% แตในปลาใหญตองการระดับโปรตีนประมาณ 27-
34% (กรมประมง, 2551) ซึ่งในการเพาะเลี้ยงลานิลจะ
ประสบความสําเร็จไดน้ัน ปจจัยหน่ึงมาจากอาหาร ซึ่งเปน
ตัวชีวัดความสําเร็จของการเลี้ยง เน่ืองจากเปนตนทุนผัน
แปรที่สูงที่สุดของการเลี้ยง จึงมีผลโดยตรงตอกําไรหรือ
ขาดทุนของผูเลี้ยง 

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมุงเนนท่ีจะศึกษาถึง
ความสามารถในการยอยวัตถุดิบพ้ืนฐานในสูตรอาหารปลา
นิล ประกอบไปดวย ปลาปน กากถ่ัวเหลือง ปลายขาว 
ขาวโพด และรํา โดยปรับเปลี่ยนปริมาณโปรตีนจากการ
ปรับเปลี่ยนปริมาณของสวนผสมทั้ง 5 ชนิด เพ่ือใหไดสูตร

อาหารที่สามารถทําใหปลามีการเจริญเติบโตที่ดี ระยะเวลา
ในการเล้ียงนอยลง และไดอาหารที่มีตนทุนตํ่า  

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาความสามารถของเอนไซมจากระบบ

ยอยอาหารของปลานิล ในการยอยยอยวัตถุดิบพ้ืนฐานใน
สูตรอาหารปลานิล ประกอบไปดวย ปลาปน กากถ่ัวเหลือง 
ปลายข าว ข าวโพด  และ  รํา  โดยใช  โดยวิ ธี in vitro 
digestibility 

3. แนวนิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
ความรูทั่วไปเก่ียวกับปลานิล 

ปลานิล เปนปลานํ้าจืดชนิดหน่ึง อยูในตระกูลชิคลิ
ดี (Cichlidae) ปลานิลมีชื่อวิทยาศาสตรวา Oreochromis 
niloticus มีถ่ินกําเนิดเดิมอยูในทวีปแอฟริกา พบทั่วไปตาม
หนอง บึง และทะเล สาบ ในประเทศซูดาน ยูกันดา แทน
แกนยีกา โดยที่ปลาชนิดน้ีเจริญเติบโตเร็วและเลี้ยงงาย 
เหมาะสมท่ีจะนํามาเพาะเลี้ยงในบอไดเปนอยางดีจึงไดรับ
ความ นิยมและเล้ียงกันอยางแพรหลาย รูปรางลักษณะของ
ปลานิลคลายกับปลาหมอเทศ แตลักษณะพิเศษของปลานิล 
คือ ริมฝปากบนและลางเสมอกัน ที่บริเวณแกมมีเกล็ด 4 
แถว ตามลําตัวมีลายพาดขวางจํานวน 9-10 แถบ นอกจากน้ี
ลักษณะทั่วไปมี ดังน้ี ครีบหลังมีเพียง 1ครีบ ประกอบดวย
กานครีบแข็งและกานครีบออนเปนจํานวนมาก ครีบกน
ประกอบดวยกานครีบแข็งและออน เชนกันมีเกล็ดตามแนว 
เสนขางตัว 33 เกล็ด ลําตัวมีสีเขียวปนนํ้าตาล ตรงกลาง
เกล็ดมีสีเขม ที่กระดูกแกมมีมีจุดสีเขมอยูจุดหน่ึง บริ เวณ
สวนออนของครีบหลัง ครีบกนและครีบหาง น้ันจะมีจุดสีขาว
และสีดําตัดขวางแลดูคลายลายขาวตอกอยูโดยทั่วไป (กรม
ประมง, 2553) ปลานิลมีนิสัยชอบอยูรวมกันเปนฝูง (ยกเวน
เ ว ล า สื บ พั น ธุ )  มี ค ว า มอดทนแล ะป รั บ ตั ว เ ข า กั บ
สภาพแวดลอมไดดี  จากการศึกษาพบวา ปลานิลทนตอ
ความเค็มไดถึง 20 สวนในพันสวน ทนตอคาความเปนกรด – 
ดาง (pH) ไดดีในชวง 6.5 – 8.3 และสามารถทนตออุณหภูมิ
ไดถึง 40  องศาเซลเซียส แตในอุณหภูมิที่ตํ่ากวา 10 องศา
เซลเซียสพบวาปลานิลปรับตัวและเจริญเติบโตไดไมดีนัก
ทั้งน้ีเปนเพราะ ถ่ินกําเนิดเดิมของปลาชนิดน้ีอยูในเขตรอน 
(กรมประมง, 2553) 

ลักษณะภายนอก ตามปกติแลวรูปรางภายนอก
ของปลานิลตัวผูและตัวเมีย จะมีลักษณะคลายคลึงกันมาก 
แตจะสังเกตลักษณะเพศไดก็โดยการดูอวัยวะเพศท่ีบริเวณ
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ใกลกับชองทวาร โดยตัวผูจะมีอวัยวะเพศในลักษณะเรียว
ยาวย่ืนออกมา แตสําหรับตัวเมียจะมีลักษณะเปนรูคอนขาง
ใหญและกลม ขนาดปลาท่ีจะดูเพศไดชัดเจนน้ันตองเปนปลา
ที่มีขนาดความยาวต้ังแต10 เซนติเมตรข้ึนไป สําหรับปลาท่ีมี
ขนาดโตเต็มที่น้ันเราจะสังเกตเพศไดอีกวิธีหน่ึงดวยการดูสี ที่
ลําตัวซึ่งปลาตัวผูที่ใตคางและลําตัวจะมีสีเขมตางกับตัวเมีย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงฤดูผสมพันธุสีจะย่ิงเขมข้ึน การ
ผสมพันธุและวางไข  ปลานิลสามารถผสมพันธุไดตลอดป
โดยใชเวลา 2 – 3เดือน/ครั้ง แตถาอาหารเพียงพอและ
เหมาะสมในระยะเวลา 1 ป จะผสมพันธุได 5 – 6 ครั้ง 
ขนาดอายุและชวงการสืบพันธุของปลาแตละตัวจะแตกตาง
กันไปตามสภาพแวดลอม และสภาพทางสรีรวิทยาของปลา
เอง การวิวัฒนาการของรังไขและถุงนํ้าเชื่อของปลานิล 
พบวาปลานิลจะมีไขและนํ้าเชื่อเมื่อมีความยาว 6.5 ซม. 
โดยปรกติ ปลานิลที่ ยั ง โตไม ได ขนาดผสมพันธุ หรื อ
สภาพแวดลอมไมเหมาะสมเพ่ือการวางไขปลารวมกันอยูเปน
ฝูงแตภายหลังที่ปลามีขนาดท่ีจะสืบพันธุไดปลาตัวผูจะแยก
ออกจากฝูงแลวเริ่มสรางรังโดยเลือกเอาบริเวณเชิงลาดหรือ
กนบอที่มีระดับนํ้าลึกระหวาง  0.5 – 1 เมตร วิธีการสรางรัง
น้ันปลาจะปกหัวลง โดยท่ีตัวของมันอยูในระดับที่ต้ังฉากกับ
พ้ืนดิน แลวใชปากพรอมกับการเคลื่อนไหวของลําตัวเพ่ือเข่ีย
ดินตะกอนออกจากน้ันจะอม ดินตะกอนงับเศษสิ่งของตาง ๆ
ออกไปท้ิงนอกรังทําเชนน้ีจนกวาจะไดรังที่มี ลักษณะ
คอนขางกลมเสนผาศูนยกลางประมาณ 20 – 35 ซม. ลึก
ประมาณ 3 – 6 ซม. ความกวางและความลึกของรังไขข้ึนอยู
กับขนาดของพอปลาหลังจากสรางรังเรียบ รอยแลวมัน
พยายามไลปลาตัวอื่น ๆ ใหออกไปนอกรัศมีของรังไข
ประมาณ2–3เมตร ขณะเดียวกันพอปลาท่ีสรางรังจะแผครีบ
หางและอาปากกวาง ในขณะท่ีปลาตัวเมียวายนํ้าอยูใกลๆรัง 
และเมื่อเลือกตัวเมียไดถูกใจแลวก็แสดงอาการจับคู โดยวาย
นํ้าเคลาคูกันไปโดยใชหางดีดและกัดกันเบาๆ การเคลาเคลีย
ดังกลาวใชเวลาไมนานนัก ปลาตัวผูก็จะใชบริเวณหนาผาก
ดุนที่ใตทองของตัวเมียเพ่ือเปนการกระตุน เรงเราใหตัวเมีย
วางไข ซึ่งตัวเมียจะวางไขครั้งละ 10 – 15 ฟอง ปริมาณไข
รวมกันแตละครั้งมีปริมาณ 50 – 600 ฟอง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
ขนาดของแมปลา เมื่อปลาวางไขแตละครั้งปลาตัวผูจะวาย
ไปเหนือไขพรอมกับปลอยนํ้าเชื้อลง ไปทําเชนน้ีจนกวาการ
ผสมพันธุแลวเสร็จโดยใชเวลา 1 – 2 ชั่วโมง ปลาตัวเมียเก็บ
ไขที่ไดรับการผสมแลวอมไวในปากและวายออกจากรังสวน

ปลาตัว ผูก็จะคอยหาโอกาสเคาเคลียกับปลาตัวเมียอื่นตอไป 
(กรมประมง, 2553) 

ความตองการสารอาหารของสัตวนํ้า 
1. คารโบไฮเดรต (Carbohydrate) 
คารโบไฮเดรตเปนสารอินทรียจําพวกอัลดีไฮด 

หรือคีโตน มีหมูไฮดรอกซีอยูหลายหมู ในโมเลกุลมีสูตร
โครงสรางอยางงายคือ (CH2O)n ในธรรมชาติมักพบในรูป
สารโมเลกุลขนาดใหญ เชน แปง ไกลโคเจน และเซลลูโลส 
คารโบไฮเดรตสวนนอยจะพบในรูปสารโมเลกุลขนาดเล็ก 
เชน นํ้าตาลชนิดตาง ๆ คารโบไฮเดรตสวนใหญไมละลายนํ้า 
คารโบไฮเดรตที่พบในพืชจะอยูในรูปเซลลูโลส และแปง สวน
ที่พบในสัตว ไดแก ไกลโคโปรตีน ไกลโคลิปด ไกลโคเจน 
ความตองการคารโบไฮเดรตของปลามีความแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับชนิดของปลา คารโบไฮเดรตจัดเปนสารอาหารที่ไม
สําคัญสําหรับปลา ปลาที่ ไมไดรับคารโบไฮเดรตจะยัง
สามารถเจริญเ ติบโตไดอยางปกติ  แตถ าปลา  ไดรั บ
คารโบไฮเดรตมากเกินไปทําใหอัตราการยอยคารโบไฮเดรต
ไดลดลง คารโบไฮเดรตสวนเกินจะนํามาสะสมในรูปไกลโค
เจนที่ตับ (สุภาพร, 2558) 

2. ไขมัน (Lipid) 
ไขมันเปนสารอินทรียที่มีคารบอนไฮโดรเจน และ

ออกซิเจนเปนองคประกอบมีคุณสมบัติไมละลายนํ้า แต
ละลายในตัวทําละลายอินทรีย เชน Alcohol Ether และ 
Acetone 

ประโยชนของไขมัน คือ 
1) เปนโครงสรางของเย่ือเซลล (Lipid bilayer) 
2) แหลงพลังงานของรางกาย 
3) แหลงกําเนิดกรดไขมันท่ีจําเปนสําหรับรางกาย 
4) อนุพันธของไขมันมีความสําคัญตอขบวนการ

ทางสรีรวิทยา เชน ชวยดูดซึมวิตามินที่ละลายไขมัน และ
เ ป น อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง  Prostaglandin Steroid 
Cholesterol และ Bile acid 

5) เปนฉนวนกันความรอนทําใหรางกายอบอุน 
6) เปนตัวกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะ

ภายใน 
ความตองการกรดไขมันจําเปนในสัตวนํ้า (8:2n6 

และ 18:3n3) จะตองการประมาณ 0.5-2 เปอรเซ็นต อาการ
ขาดกรดไขมันจําเปนสัตวนํ้าจะแสดงอาการผิดปกติของ
อวัยวะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของเย่ือเซลลตับมีขนาด
ใหญซี ด  Mitochondria ใน ตับมี ขนาดใหญครีบ เป อย

114



โดยเฉพาะครีบหางความชื้นในรางกายเพ่ิมข้ึน (สุภาพร , 
2558) 

3. โปรตีน (Protein) 
โปรตีนเปนองคประกอบหลักของเน้ือเย่ือปลามี

ประมาณ 65 – 75 เปอรเซ็นต คําวา โปรตีน (Protein) มา
จากคําวา Proteios ในภาษากรีก หมายถึง สําคัญอันดับ
หน่ึง สวนประกอบโดยประมาณของโปรตีนจะประกอบดวย
ธาตุคารบอนประมาณ 50 เปอรเซ็นต ออกซิเจนประมาณ 
22 เปอรเซ็นต ไนโตรเจนประมาณ 16 เปอรเซ็นต ไฮโดรเจน
ประมาณ 7 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร เล็กนอย 

ประโยชนของโปรตีน คือ 
1) ซอมแซมสวนท่ีสึกหลอของรางกาย 
2) สรางเน้ือเย่ือเพ่ือการเจริญเติบโต 
3) แหลงพลังงานสํารองของรางกาย 
4) สวนประกอบของสารตาง  ๆ  ที่จํา เปนใน

รางกายเชน Hormone, Enzyme, Hemoglobin 
ความตองการโปรตีนของสัตวนํ้า จะนิยมแสดงใน

รูปเปอรเซ็นตโปรตีนในอาหาร โดยปลากินเน้ือตองการ
โปรตีนประมาณ 35 เปอรเซ็นต ข้ึนไป ในขณะท่ีปลากินพืช
มีความตองการโปรตีนในอาหารตํ่ากวา ประมาณ 20-25 
เปอรเซ็นต (สุภาพร, 2558) 

อวัยวะยอยอาหาร 
เอนไซมยอยอาหารสามารถสรางจากอวัยวะในทอ

ทางเดินอาหาร  (Digestive Tract) ไดแก  ปาก  (Mouth) 
หลอดอาหาร (Esophagus) กระเพาะอาหาร (Stomach) 
และลําไส เล็ก  (Small Intestine) หรืออวัยวะชวยยอย
อาหาร (Accessory Organ) ไดแก ตับออน (Pancreas) ตับ
และตับออน (Hepatopancreas) หรือไพโลริกซีกา (Pyloric 
Caeca) โดยปลาแตละกลุมจะมีการปรับตัวดานโครงสราง
ของระบบยอยอาหารใหสอดคลองกับพฤติกรรมการกิน
อาหาร อยางไรก็ตาม อวัยวะหลักที่เกิดการยอยและดูดซึม
สารอาหารเกือบทุกชนิด คือ ลําไสเล็ก  

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
ลําไสมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการกินอาหารของปลา 
โดยปลากินพืช (Herbivorous Fish) มีอัตราสวนระหวาง
ความยาวลําไสตอความยาวลําตัวทั้งหมด  (TotalLength) 
สูง  ขณะที่ปลากินเน้ือ  (Carnivorous Fish) มีอัตราสวน
ดังกล า ว ตํ่ า  อย า ง ไ ร ก็ ตาม  อั ตร าส วน ดัง กล าวอาจ
เปลี่ยนแปลงได เมื่ อปลามีพฤติกรรมการกินอาหารที่
เปลี่ยนไป สําหรับอวัยวะยอยอาหารสวนอื่นพบวามีการ

เปลี่ยนแปลงเชนกัน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพการยอย และดูด
ซึมสารอาหารใหดีย่ิงข้ึน เชน ปลาเฉา มีฟนขนาดใหญที่คอ
หอยเพ่ือชวยยอยอาหาร หรือปลานวลจันทร มีการมวนตัว
ของหลอดอาหารเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิว และสรางเอนไซมยอย
อาหาร เปนตน (การุณ และอุทัยวรรณ, 2555) 

องคประกอบของการยอยอาหาร 
ในการยอยอาหาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

กายภาพ และทางเคมีของอาหารน้ัน ตองอาศัยองคประกอบ
สําคัญ 5 อยาง คือ (Joomla, 2558) 

1. ฮอรโมน (Hormone) เปนของเหลวท่ีประกอบ
ไปดวยอินทรียสารพวกโปรตีน ซึ่งผลิตโดยตอมไรทอใน
รางกาย มีหนาที่เปนตัวเรงหรือชวยควบคุมการทํางานของ
ตอมหรืออวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย  

2. เอนไซม (Enzymes) เปนสารพวกโปรตีน ซึ่ง
เซลลของสิ่งมีชีวิตสรางข้ึนมา ทําหนาที่เปนตัวเรง (organic 
catalyst หรือ Biological catalyst) ปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนในรางกายใหเปนไปอยางรวดเร็วและสมบูรณ โดยที่
ตัวมันเองไม เปลี่ ยนแปลง และผลจากปฏิกิริยาทําให
สารอาหารเปลี่ยนจากโมเลกุลใหญเปนโมเลกุลเล็ก พอที่จะ
ดูดซึมเขาสูรางกายได 

3. กรดเกลือ (HCl) หลั่งออกมาจากสวนกลางของ
กระเพาะอาหาร เปนตัวชวยในการยอย โดยปรับสภาพกรด-
ดางใหพอเหมาะกับปฏิกิริยาของเอนไซมแตละตัว 

4. น้ําดี (Bile) เปนนํ้าที่ตับสรางข้ึนแลวเก็บไวใน
ถุงนํ้าดี เมื่อถุงนํ้าดีถูกกระตุนจากฮอรโมนชีเครตีน ก็จะบีบ
ตัวใหนํ้าดีหลั่งเขาไปในลําไสเล็กสวนตน นํ้าดีชวยในการยอย 
โดยเปนตัวทําใหไขมันเม็ดใหญแตกตัวเล็กลง เพ่ือใหนํ้ายอย
อื่นยอยได เสร็จแลวจะเปนตัวพาไขมันที่ยอยแลว น้ันไปที่
ปุมซึมของผนังลําไสเล็ก เพ่ือใหมีการดูดซึมตอไป 

5. การหดรีดหรือบีบรูดของอวัยวะในระบบ
ทางเดินอาหาร การบีบรูดน้ีทําใหเกิดลูกคลื่นติดตอกัน ชวย
ใหอาหารเคลื่อนไปตามสวนตาง ๆ ของระบบทางเดินอาหาร 
และชวยใหอาหารผสมกันกับนํ้ายอยในอวัยวะเหลาน้ันไดดี
ข้ึน สะดวกแกการทํางานของเอนไซม ทําใหการยอยอาหาร
เปนไปโดยรวดเร็ว 

การสรางเอนไซมยอยอาหาร  
1.  เ อ น ไ ซ ม ก ลุ ม ที่ ย อ ย ค า ร โ บ ไ ฮ เ ด ร ต 

(Carbohydrate Digesting Enzymes) ที่ศึกษากันมากใน
สัตวนํ้า คือ อะไมเลส การสรางเอนไซมดังกลาวในปลากิน
พืช และปลากินพืชและเน้ือ (Omnivorous Fish) สวนใหญ
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เกิดจากเซลลในผนังกระเพาะอาหาร ผนังลําไสตับออนตับ 
และตับออน (เฮพาโตแพนเครียส) หรือไพโลริกซีกา ขณะที่
ปลากินเน้ือมักสรางจากตับออน และสงมายังลําไส อยางไรก็
ตาม อะไมเลสในปลากินเน้ืออาจพบในกระเพาะอาหาร 
เน่ืองจากการปนเปอนของอาหารจากการหดตัวของลําไส
เล็ก หรือไดรับจากอาหารท่ีปลากินเขาไป (การุณ และ
อุทัยวรรณ, 2555) 

2. เอนไซมกลุมที่ยอยไขมัน  (Lipid Digesting 
Enzymes) ชนิดหลัก คือ ไลเปส การทํางานของเอนไซม
ดังกลาวในกระเพาะอาหารมีคาตํ่ากวาในลําไส เน่ืองจาก
กระเพาะอาหารมีสภาพเปนกรดสูง จึงมีหนาที่เพียงผสม
ไขมันเพ่ือสงเขาลําไสเทาน้ันหลังจากน้ันไลเปสจากตับออน 
(Pancreatic Lipase) และจากลําไส ( Intestinal Lipase) 
จะยอยตอทําใหโมเลกุลของไขมันในรูปของไตรกลีเซอไรด
แตกตัวเปนไดกลีเซอไรด โมโนกลีเซอไรด กลีเซอรอล และ
กรดไขมันอิสระซึ่งจะถูกดูดซึมไปใชตอไป (การุณ และ
อุทัยวรรณ, 2555) 

3.  เอนไซมกลุ มที่ ย อย โปร ตีน  ( Proteolytic 
Enzymes) มีการสรางมาจากอวัยวะหลายแหลง เชน 
กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ตับ และตับออน หรือไพโลริกซี
กา โดยอะซีดิก โปรติเอสมักสรางจากกระเพาะอาหาร และ
ทํางานไดดีในสภาวะท่ีเปนกรดสูง เชน เปปซิน (Pepsin) 
ขณะที่อัลคาไลนโปรติเอส เชน ทริปซินและไคโมทริปซิน 
พบวา สรางมาจากตับออน หรือไพลอริกซกีา และทํางานใน
ลําไสเล็กซึ่งมีสภาวะเปนเบส (การุณ และอุทัยวรรณ, 2555) 

เอนไซมยอยอาหาร 
1. แอลฟาอะไมเลส (α-Amylase)  
เปนเอนไซมที่ยอยคารโบไฮเดรตใหเปนกลูโคส

และมอลโตส โดยยอยแปงที่ตําแหนง α-1,4 Glycosidic 
Bond ดังน้ัน การศึกษากิจกรรมของอะไมเลสจึงมีบทบาท
สําคัญตอการประเมินประสิทธิภาพการยอยคารโบไฮเดรต 
แอลฟาอะไมเลสสามารถทํางานไดดีในชวงพี-เอชที่แตกตาง
กันเน่ืองจากความแปรผันของไอโซฟอรม เชน อะซิดิกอะ
ไมเลส  (Acidic Amylase) ทํางานได ดีที่ พี เอช  4.5–5 ใน 
Redfish (Sebastes mentella) นิวทรัลอะไมเลส (Neutral 
Amylase) ทํางานไดดีที่พีเอช 7 ในหอยมุกนํ้าจืด (Hyriopsis 
(Hyriopsis) bialatus) และอัลคาไลนอะไมเลส  (Alkaline 
Amylase) ทํ า ง า น ไ ด ดี ที่ พี เ อ ช  8 ใ นปล า กั ด  (Betta 
splendens) เปนตน และอาจพบแอลฟาอะไมเลสที่ทํางาน
ไดดีในสภาวะที่เปนเบสสูง เชน พีเอช 11 เปนตน กิจกรรม

ของอะไมเลสในปลาแตละชนิดจะมีคาเพ่ิมข้ึนตามอายุ และ
อาจมีความแปรผันจากพฤติกรรมการกินอาหาร (การุณ 
และอุทัยวรรณ, 2555) 

2. ไลเปส (Lipase)  
เปนเอนไซมที่ชวยยอยไขมันโดยเรงปฏิกิริยาการ

ยอยสลายพันธะเอสเทอรระหวางกรดไขมันโมเลกุลยาวกับ
กลีเซอรอลใหเปนไตรกลีเซอไรด ไดกลีเซอไรด โมโนกลีเซอ
ไรด กรดไขมัน หรือกลีเซอรอล ไลเปสจะทํางานรวมกับนํ้าดี 
(Bile Salt) จะทําใหไขมันแตกตัวเปนโมเลกุลเล็กกอนที่จะ
เกิดการยอยทางเคมี  ไลเปสทํางานไดดีในสภาวะที่เปนกลาง
ถึงเบส แตอาจมีความแปรผันของไอโซฟอรม กิจกรรมของ
ไลเปสในปลากินเน้ือมีคาสูงกวาปลากินพืชและปลากินสัตว 
ตามลําดับ เน่ืองจากอาหารธรรมชาติสวนใหญของปลากิน
เน้ือจะมีไขมันในปริมาณมากรวมท้ังปลาอาจไดรับเอนไซม
จากอาหารที่กินเขาไป (การุณ และอุทัยวรรณ, 2555) 

3 โปรติเอส (Proteases)   
เปนกลุมเอนไซมที่เรงปฏิกิริยาการสลายพันธะ

เพปไทดของโปรตีนเพ่ือนํากรดอะมิโนมาใชในกระบวนการ
เมแทบอลิซึม โปรติเอสมีการแสดงออกไดหลายรูปแบบ
เน่ืองจากประกอบดวยหลายไอโซฟอรม ซึ่งทํางานไดดีใน
สภาวะท่ีมีพีเอช และอุณหภูมิตางกัน โปรติเอสแตละชนิดมี
ความจําเพาะในการตัดสายพอลิเพปไทดในตําแหนงตางกัน 
การแสดงออกของโปรติเอสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามอายุ และมี
อิทธิพลของเพศเขามาเกี่ยวของ กิจกรรมของโปรติเอสใน
ปลาวัยออนมีความสําคัญตอการกินอาหารในชวงแรกการ
สลายไขแดง และการยอยอาหารของกระเพาะ กิจกรรมของ
เอนไซมจะมีความสัมพันธกับกิจกรรมของทริปซิน และไค
โมทริปซิน อยางไรก็ตาม การใชโปรติเอสเพ่ือประเมินการ
เจริญเติบโตในสัตวนํ้ามักไดผลที่มีการตอบสนองตํ่าเน่ืองจาก
มีรูปแบบการแสดงออกที่ซับซอนกันของทริปซิน และไค
โมทริปซินซึ่งมีบทบาทตอการควบคุมการเติบโตในทิศทางท่ี
ตรงกันขาม (การุณ และอุทัยวรรณ, 2555) 

4. ทริปซิน (Trypsin)  
เปนเอนไซมที่มีบทบาทหลักในการควบคุมการ

ยอยโปรตีน โดยทําหนาท่ีกระตุนโปรเอนไซม (Proenzyme) 
หรือไซโมเจน (Zymogen) ที่เกี่ยวของกับการยอยโปรตีนได
หลายชนิด ไดแก ทริปซิโนเจน (Trypsinogen) ไคโมทริปซิ
โนเจน  (Chymotrypsinogen) โปรคารบอกซีเปปติเดส 
(Procarboxypeptidase) และโปรอีลาสเตส (Proelastase) 
ใหอยู ในรูปที่สามารถเรงปฏิกิริยาได  (Active Enzyme) 
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ไดแก ทริปซิน (Trypsin) ไคโมทริปซิน (Chymotrypsin) 
คารบอกซีเปปติเดส (Carboxypeptidase) และอีลาสเตส 
(Elastase) ตามลําดับ ดังน้ัน การศึกษากิจกรรมของทริปซิน
จึงมีบทบาทสําคัญตอการประเมินประสิทธิภาพการยอย
โปรตีนทริปซินเปนอัลคาไลนโปรติเอสที่เรงปฏิกิริยาไดดี
ใ น ช ว ง พี เ อ ช  7–10 โ ด ย ส าม า ร ถ ตั ด พั น ธ ะ เ อ ไ มน  
(AmidaseActivity) และเอสเทอร(Esterase Activity) หลัง
กรดอะมิโนที่โซขางมีข้ัวและประจุบวก ไดแก ไลซีน และอาร
จินีน สารสังเคราะหซึ่งนิยมใชเพ่ือศึกษาการยับยั้งกิจกรรม
ของทริ ปซินคื อ  Tosyl Lysine Chloromethyl Ketone 
(TLCK) และ Leupeptin สวนสารยับยั้งจากธรรมชาติ ไดแก 
Soybean Trypsin Inhibitor (SBTI) กิจกรรมของทริปซินมี
การศึ กษ ากันมาก  เ น่ือ งจากบทบาทของทริปซินมี
ความสําคัญตอพัฒนาการของสัตวนํ้าแตละชวงวัย (การุณ 
และอุทัยวรรณ, 2555) 

5. ไคโมทริปซิน (Chymotrypsin)  
ไคโมทริปซินเปนเอนไซมที่เกิดจากการกระตุน

ของทริปซิน สามารถเรงปฏิกิริยาไดดีที่พีเอช 7–10 ไคโมทริ
ปซินมีความจําเพาะตอชนิดของสารต้ังตน และสามารถตัด
พันธะเอไมน และเอสเทอรไดเชนเดียวกับทริปซิน โดยตัด
พันธะเปปไทดหลังกรดอะมิโนที่มีโซขางเปนวงแหวน ไดแก   
ฟนิลอะลานีน ทริปโทเฟน ไทโรซีน และกรดอะมิโนที่มีโซ
ขางเปนไฮโดรโฟบิก เชน เมทไธโอนีน สารยับยั้งการทํางาน
ข อ ง ไ ค โ ม ท ริ ป ซิ น  คื อ  TosylPhenyl Alanine 
Chloromethyl Ketone (TPCK) แ ล ะ  Chymostatin 
การศึกษากิจกรรมของไคโมทริปซินมักทําควบคูกับทริปซิน
ต้ังแตกอนระยะฟกตัวถึงวัยเจริญพันธุ การศึกษาในสัตวนํ้า
พบวาการแสดงออกไคโมทริปซินมีผลตอการเติบโตใน
ทิศทางตรงกันขามกับทริปซิน โดยกิจกรรมของไคโมทริปซิน
จะมีคาสูงในชวงที่สิ่งมีชีวิตเติบโตชาหรือถูกจํากัดโดยปจจัย
ตางๆ ขณะที่การศึกษาการแสดงออกของไคโมทริปซินในปู
แมงมุม (Maja brachydactyla) พบวากิจกรรมจําเพาะ
ของเอนไซมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามอายุ และมีคาสูงสุดเมื่อปู
เขาสูระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงเมทามอรโฟซิส (การุณ และ
อุทัยวรรณ, 2555) 

งานวิจัยที่เก่ียวของ  
รุงกานต และคณะ (2551) ศึกษากิจกรรมของ

เอนไซมยอยอาหารในปลานิล (Oreochromis niloticus,L.) 
ที่ขนาดตางๆ พบวา ปลาขนาดเล็กกิจกรรมของเอนไซมโป
รติเอส และไลเปสจะทํางานดีกวาปลาขนาดใหญ และในทาง

ตรงกันขาม กิจกรรมของเอนไซมอะไมเลสจะทํางานไดดีใน
ปลาขนาดใหญ ปลาที่ขนาดตางกัน กิจกรรมและชนิดของ
เอนไซมก็มีความแตกตางกันดวย ดังน้ันจากผลการศึกษาน้ี
จึงเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสราง และปรับปรุงสูตรอาหาร 
รวมถึงเลือกวัตถุดิบอาหารที่เหมาะสมในปลาแตละขนาด ทั้ง
ดานโภชนาการและราคา เพ่ือผลิตปลานิลใหไดคุณภาพ 
และเปนการลดตนทุนในการผลิตดวย 

รุงกานต  และคณะ (2551) ไดทําการศึกษา
กิจกรรมของเอนไซมโปรติเอส อะไมเลส และไลเปส ท่ีสกัด
จากกระเพาะ สําไสสวนตน ลําไสสวนปลาย และตับในปลา
นิลเพศผูขนาด 5.7 35.8  และ 92.1 กรัม  มีคาสูงสุดที่ pH  
12  9 และ 9 ตามลําดับ และปลาขนาด  5.7 กรัม มีกิจกรรม
ของเอนไซมโปรติเอสสูงที่สุด  กิจกรรมของเอนไซมอะไมเลส
ที่พบในปลาขนาด  5.7  35.8 และ 92.1  กรัม มีคาสูงสุดที่ 
pH 6  7 และ 2 ตามลําดับ  และพบวาปลาขนาด  92.1  
กรัม  มีคากิจกรรมของเอนไซมสูงที่สุด สําหรับกิจกรรมของ
เอนไซมไลเปสมีคาสูงสุดที่ pH  8  7 และ 8  ตามลําดับ  
และปลาขนาด  35.8  กรัม มีกิจกรรมของเอนไซมสูงที่สุด  
จากผลการศึกษาน้ีพบวาปลาขนาดเล็กมีกิจกรรมของ
เอนไซมโปรติเอส และไลเปสดีกวาปลาขนาดใหญ  และ
ในทางตรงกันขาม กิจกรรมของเอนไซมอะไมเลสจะทํางาน
ไดดีในปลาขนาดใหญ  ปลาที่ขนาดตางกัน กิจกรรมและ
ชนิดของเอนไซมก็มีความแตกตางกันดวย ดังน้ัน ผลจาก
การศึกษาน้ีจึงเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสราง และปรับปรุง
สูตรอาหารที่ เหมาะสมกับปลาแตละขนาด   ทั้ งด าน
โภชนาการและราคา 

เจษฎา   และคณะ  (2555)  ไดทําการศึกษา
กิจกรรมของเอนไซมในระบบทางเดินอาหารของปลากะพง
ขาว (Lates calcarifer) ทําการศึกษากิจกรรมของเอนไซม
โปรติเอส อะไมเลส  เซลลูเลส  และไลเปส ในปลากะพงขาว
นํ้าหนัก 23.0 ± 0.15 กรัม โดยเปรียบเทียบความแตกตาง
ของระดับกิจกรรมเอนไซมที่สกัดจากในตับกระเพาะไสต่ิง 
(cecum) และลําไสที่ pH 2-12 พบวา กิจกรรมของเอนไซม
โปรติเอสในตับ กระเพาะอาหาร ไสต่ิง และลําไส มีคาสูงท่ี 
pH 7-12   2  6-12  และ 7-12 ตามลําดับ สําหรับกิจกรรม
ของเอนไซมอะไมเลสมีคาสูงที่ pH 4-8  3-6  3-6  และ 3-5 
ตามลําดับ กิจกรรมของเอนไซมเซลลูเลสมีคาสูงที่ระดับ pH 
2 และ 6-12 ในสวนของตับในกระเพาะมีคาสูงที่ pH 6-9 
และ 11 ในไสต่ิงมีคาสูงที่ pH 2 และ 7-9 ในลําไสมีคาสูงท่ี 
pH 2  7 และ 9-12 และคากิจกรรมเอนไซมไลเปสในตับมี
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คาสูงที่ระดับ pH 9-12 ในกระเพาะมีคาสูงท่ี pH 6 และ 8-
12 ในไสต่ิงมีคาสูงท่ี pH 2   6 และ 9-12 ในลําไสมีคาสูงที่ 
pH 9 และ 11 ปลากะพงขาวจะยอยสารอาหารกลุมโปรตีน
ไดดีในกระเพาะท่ี pH 2 ซึ่งเปนกรดมากและในลําไสจะยอย
ได ดี ที่  pH เ ป น กล า ง ถึ ง เ บส  ส ว นส าร อาห าร กลุ ม
คารโบไฮเดรต และเย่ือใยจะยอยไดดีที่ pH 3-5 ซึ่งเปนกรด
ไมมากและที่ pH 6-9 ซึ่งเปนเบสสวนสารอาหารกลุมไขมัน
จะยอยไดดีทั้งในชวง pH ที่เปนกรดและเบส  ซึ่งคากิจกรรม
เอนไซมไลเปส โปรติเอสจะมีคาสูงกวาเอนไซมอะไมเลส 
และเซลลูเลส แสดงใหเห็นวา ปลากะพงขาวสามารถยอย
และใชสารอาหารประเภทไขมันและโปรตีนไดดี 

ธนาวัฒน  และคณะ (2554) ไดทําการศึกษา
ประสิทธิภาพการยอยดวยวิธี in vitro protein digestibility 
ในวัตถุดิบอาหาร ไดแก ปลาปน กากถ่ัวเหลือง ขาวโพด 
และรํา เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตสูตรอาหารสําหรับเลี้ยง
ปลาโมง โดยในการศึกษาน้ีทดดลองในปลาโมง 2 ขนาด คือ 
ขนาดเล็กนํ้าหนักเฉลี่ย 30-40 กรัมตอตัว และขนาดใหญ
นํ้าหนักเฉลี่ย 80-100 กรัม/ตัว พบวา กิจกรรมของเอนไซม
โปรติเอสในกระเพาะอาหารของปลาโมงท้ัง 2 ขนาดมี
แนวโนมสูงที่สุดที่ pH 8 ในสวนของลําไส กิจกรรมของ
เอนไซมโปรติเอสในลําไสปลาขนาดเล็ก และใหญมีแนวโนม
สู งสุดที่  pH 12 และ  pH 10 จากผลการศึกษา  พบว า 
ประสิทธิภาพการยอยไดของโปรตีนในปลาปนจากเอนไซมที่
สกัดไดจากกระเพาะอาหาร และลําไสในปลาขนาดเล็ก มี
คาสูงสุดเมื่อเทียบกับวัตถุดิบอาหารชนิดอื่น (p<0.05) โดยมี
คา 81.16 ± 0.007 และ  85.24 ± 0.012 เปอร เซ็นต แต
ประสิทธิภาพการยอยไดของโปรตีนในวัตถุดิบอาหารทุก
ชนิดมีคาใกลเคียงกันในปลาโมงขนาดใหญ (p>0.05) จาก
การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา เอนไซมโปรติเอสท่ีสกัดได
จากกระเพาะ และสวนของลําไสปลาโมงทั้ง 2 ขนาดนาจะ
เปนเอนไซมในกลุมซีรีนโปรติเอส เน่ืองจากสามารถยอย
โปรตีนไดในสภาวะที่เปนดางในชวง pH 7-11 และปลาโมง
ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพการยอยโปรตีนจากวัตถุดิบจาก
สัตวได ดีกวาวัตถุดิบจากพืช สวนปลาโมงขนาดใหญมี
ประสิทธิภาพในการยอยโปรตีนจากวัตถุดิบอาหารทุกชนิด
ไดดี ดังน้ัน ผลจากการศึกษาน้ีจึงเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
สราง และปรับปรุงสูตรอาหารที่เหมาะสมกับขนาดของปลา
โมงทั้งดานโภชนาการ และราคา 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
4.1 การเตรียมตัวอยางกระเพาะอาหาร และ

ลําไสปลานิล 
ทําการเก็บตัวอยางปลานิลในชวงระยะการเจริญ

วัยออน และตัวเต็มวัยเพ่ือใชในการสกัดเอนไซมยอยอาหาร  
โดยในปลานิลขนาดเล็กจะทําการบดละเอียดปลานิลทั้งตัว
ดวยเครื่อง homogenizer สวนปลานิลตัวเต็มวัยจะแยก
สวนของกระเพาะอาหาร และลําไสออกมาบดดวยเครื่อง 
homogenizer ขณะที่บดจะแชในอางนํ้าแข็ง แลวนําไปปน
เหว่ียงที่ความเร็ว 10,000 × g นาน 20 นาที ที่ 4 องศา
เซลเซียส เก็บสวนใสที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เพ่ือใช
เป น  Crude extract สํ าหรั บ วิ เ ค ร าะห กิ จ ก ร รมและ
ตรวจสอบสภาวะที่เหมาะสมตอการทํางานของเอนไซมยอย
อาหาร 

4.2 การศึกษาความสามารถในการยอยวัตถุดิบ
ดวยเอนไซมยอยอาหาร 

ทําการศึกษาการยอยอาหารของเอนไซมอะไมเลส 
และโปรติเอส ในวัตถุดิบอาหารจํานวน 5 ชนิด ไดแก ปลา
ปน กากถ่ัวเหลือง ปลายขาว ขาวโพด และ รํา ดวยวิธี in 
vitro digestibility และนําผลการทดลองท่ีดีที่สุด มาใชเปน
วัตถุดิบเพ่ือผลิตเปนอาหารเลี้ยงปลานิล 

4.3 การศึกษากิจกรรมและสภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการทํางานของเอนไซม 

1) เอนไซมอะไมเลส 
การศึกษากิจกรรมและสภาวะที่เหมาะสมสําหรับ

การทํางานของเอนไซมอะไมเลสในสภาพเปลี่ยนแปลง pH 
2-12 ตามวิธีการของ Areekijseree et al., (2004) โดย
ดัดแปลงจากวิธีการของ Bernfeld (1951) เปรียบเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของ maltose มีวิธีการดังน้ี เตรียมสวนผสม 
มีนํ้าแปงปริมาตร 50 μl 10 mM NaCl ปริมาตร 150 μl 
buffer  pH  2-12 ปริมาตร 45 μl และ crude enzyme 
ปริมาตร 5 μl  ต้ังบมทิ้งไว 10 นาที เติม dinitrosalicylic 
acid ปริมาตร 250 μl ตมในนํ้าเดือด 5 นาที ทิ้งไวใหเย็นใน
ที่มืด เติมนํ้ากลั่น 2  ml เ พ่ือเจือจาง นําไปวัดคาความ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร คากิจกรรม
การทํางานของเอนไซมอะไมเลส 1 unit เทียบกับ μM ของ 
maltose ที่เกิดข้ึนตอนาที ตอ mg protein 
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2) เอนไซมโปรติเอส 
การศึกษากิจกรรมและสภาวะที่เหมาะสมสําหรับ

การทํางานของเอนไซมโปรติเอสในสภาพเปลี่ยนแปลง pH 
2-12 ตามวิธีการของ Areekijseree et al., (2004) โดย
ดัดแปลงจากวิธีการของ Vege-Villasante et al., (1995) 

วิ ธีการ ตรวจสอบ  คือ  เตรี ยมส วนผสม   5 
เปอรเซ็นต azocasein ปริมาตร 25 μl Buffer  pH 2-12 
ปริมาตร 225 μl และ crude enzyme ปริมาตร 5 μl ผสม
เขาดวยกัน  บมทิ้ ง ไว  15 นาที  เ ติม  10 เปอร เ ซ็นต  
trichloroacetic acid ปริมาตร 5 ml เ พ่ือหยุดปฏิกิริยา 
นําไปปนเหว่ียงที่ความเร็ว 10,000 รอบตอนาที ในอุณหภูมิ 
4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ดูดเอาสวนใสปริมาตร 
1 ml ผสมลงใน1M NaOH ปริมาตร 1 ml วัดคาความ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร เมตร คา
กิจกรรมการทํางานของเอนไซมโปรติเนส 1 unit เทียบกับ 
μM ของ maltose ที่เกิดข้ึนตอนาที ตอ mg protein 

3) เอนไซมทริปซิน และไคโมทริปซิน 
การศึกษากิจกรรมการทํางานของเอนไซมทริปซิน 

และ ไค โ มทริ ปซิ น  ตาม วิ ธี ก า ร ของ  Rungruangsak-
Torrissen et al., (2006) เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
ของ p-nitro aniline เพ่ือดูความสัมพันธระหวางการสราง
เอนไซมและการเจริญเติบโตของปลานิล นําขอมูลที่ไดมาหา
คาเฉลี่ย (average) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 
 4.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

นําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ โดยวิเคราะหความ
แปรปรวน (Test) เพ่ือศึกษาความแตกตางของแตละทรีต
เมนต จากน้ันเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีตเมนต โดยวิธีของ 
Tukey Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 15.0 

5. ผลการวิจัย 
การศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบพ้ืนฐานใน

สูตรอาหารปลานิล จํานวน 5 ชนิด ประกอบไปดวย ปลาปน 
กากถ่ัวเหลือง ปลายขาว ขาวโพด และ รํา ผลการศึกษาใน
แตละเอนไซม มีดังน้ี 

5.1 การยอยคารโบไฮเดรต 
5.1.1 เอนไซมจากปลานิลวัยออน 
การยอยคารโบไฮเดรตโดยเอนไซมยอยอาหารจาก

ปลานิลวัยออน ในวัตถุดิบอาหารจํานวน 5 ชนิด คือ ปลาปน 
กากถ่ัวเหลือง ปลายขาว ขาวโพด และ รํา ผลการทดลอง 

พบว า  เ อ น ไซม จ าก ป ล า นิ ล วั ยอ อ น ส า ม า รถ ย อ ย
คารโบไฮเดรตในปลายขาวได ดีที่สุด รองลงมา คือ รํา 
ขาวโพด กากถ่ัวเหลือง และ ปลาปน ตามลําดับ มีคาเทากับ 
0.90, 0.23, 0.20, 0.18 และ 0.10 mmol/g. ตามลําดับ 
(ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1)  

5.1.2 เอนไซมจากปลานิลเต็มวัย 
การยอยคารโบไฮเดรตโดยเอนไซมยอยอาหารจาก

ปลานิลเต็มวัย ในวัตถุดิบอาหารจํานวน 5 ชนิด คือ ปลาปน 
กากถ่ัวเหลือง ปลายขาว ขาวโพด และ รํา ผลการทดลอง 
พบวา เอนไซมจากปลานิลเต็มวัยสามารถยอยคารโบไฮเดรต
ในปลายขาวไดดีที่สุด รองลงมา คือ รํา ขาวโพด กากถ่ัว
เหลือง และ ปลาปน ตามลําดับ มีคาเทากับ 0.18, 0.05, 
0.04, 0.02 และ 0.00 mmol/g. ตามลําดับ (ภาพที่ 1 และ 
ตารางที่ 1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 ความสามารถในการยอยคารโบไฮเดรตของ
วัตถุดิบในสูตรอาหารปลานิล 

5.2 การยอยโปรตีน 
5.1.1 เอนไซมจากปลานิลวัยออน 
การยอยโปรตีนโดยเอนไซมยอยอาหารจากปลา

นิลวัยออน ในวัตถุดิบอาหารจํานวน 5 ชนิด คือ ปลาปน 
กากถ่ัวเหลือง ปลายขาว ขาวโพด และ รํา ผลการทดลอง 
พบวา เอนไซมจากปลานิลวัยออนสามารถยอยโปรตีนใน
กากถ่ัวเหลืองไดดีที่สุด รองลงมา คือ ปลาปน รํา ขาวโพด 
และ ปลายขาว ตามลําดับ มีคาเทากับ 105.48, 89.76, 
89.74, 89.07 และ 77.14 mmol/g. ตามลําดับ (ภาพที่ 2 
และ ตารางที่ 1)  

5.1.2 เอนไซมจากปลานิลเต็มวัย 
การยอยโปรตีนโดยเอนไซมยอยอาหารจากปลา

นิลเต็มวัย ในวัตถุดิบอาหารจํานวน 5 ชนิด คือ ปลาปน กาก
ถ่ัวเหลือง ปลายขาว ขาวโพด และ รํา ผลการทดลอง พบวา 
เอนไซมจากปลานิลเต็มวัยสามารถยอยโปรตีนในรําไดดีที่สุด 
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รองลงมา คือ ขาวโพด กากถ่ัวเหลือง ปลาปน และ ปลาย
ขาว ตามลําดับ มีคาเทากับ 110.25, 100.25, 88.20, 81.90 
และ 60.90 mmol/g. ตามลําดับ (ภาพที่ 2 และ ตารางท่ี 
1) 
 

 
 

ภาพที่ 2 ความสามารถในการยอยโปรตีนของวัตถุดิบในสูตร
อาหารปลานิล 

ตารางที่ 1 ความสามารถในการยอยวัตถุดิบอาหารของ
เอนไซมยอยอาหารในปลานิล 

 

วัตถุดิบ
อาหารปลา

นิล 

ปลานิลวัยออน ปลานิลเต็มวัย 
Maltose DL-

Alanine 
Maltose DL-

Alanine 
ปลาปน 0.10 89.76 nd 81.90 
กากถั่วเหลือง 0.18 105.48 0.02 88.20 
ปลายขาว 0.90 77.14 0.18 60.90 
ขาวโพด 0.20 89.07 0.04 100.25 
รํา 0.23 89.74 0.05 110.25 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบ

พ้ืนฐานในสูตรอาหารปลานิล จํานวน 5 ชนิด ประกอบไป
ดวย ปลาปน กากถ่ัวเหลือง ปลายขาว ขาวโพด และ รํา ผล
การศึกษา พบวา เอนไซมยอยอาหารจากปลานิลวัยออน
สามารถรยอยคารโบไฮเดรตในปลายขาวไดดีที่สุด รองลงมา 
คือ รํา ขาวโพด กากถ่ัวเหลือง และ ปลาปน ตามลําดับ มีคา
เทากับ 0.90, 0.23, 0.20, 0.18 และ 0.10 mmol/g. 
ตามลําดับ และสามารถยอยโปรตีนในกากถ่ัวเหลืองไดดีที่สุด 
รองลงมา คือ ปลาปน รํา ขาวโพด และ ปลายขาว ตามลําดับ 
มีคาเทากับ 105.48, 89.76, 89.74, 89.07 และ 77.14 
mmol/g. ตามลําดับ สวนเอนไซมยอยอาหารจากปลานิล
เต็มวัย พบวา สามารถยอยคารโบไฮเดรตในปลายขาวไดดี

ที่สุด รองลงมา คือ รํา ขาวโพด กากถ่ัวเหลือง และ ปลาปน 
ตามลําดับ มีคาเทากับ 0.18, 0.05, 0.04, 0.02 และ 0.00 
mmol/g. ตามลําดับ และสามารถยอยโปรตีนในรําไดดีที่สุด 
รองลงมา คือ ขาวโพด กากถ่ัวเหลือง ปลาปน และ ปลาย
ขาว ตามลําดับ มีคาเทากับ 110.25, 100.25, 88.20, 81.90 
และ 60.90 mmol/g. ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษา
ของ รุงกานต และ บัญญัติ (2558) ไดศึกษา ประสิทธิภาพ
การยอยไดของโปรตีนแบบ in vitroโดยเอนไซมbromelain 
จากสับปะรดและเอนไซมในระบบทางเดินอาหารกบนา 
พบวา ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนของลูกออดในรํา
ละเอียดมีคาสูงกวาในปลาปน ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมของ
เอนไซมที่พบในตัวลูกออด เน่ืองจากลูกออดมีพฤติกรรมการ
กินอาหารแบบ herbivorous จึงสามารถยอยอาหารจากพืช
ไดดีกวา แตเมื่ออยูในระยะลูกกบพฤติกรรมการกินอาหารจะ
เปลี่ยนเปน carnivorous ดังน้ันจึงสงผลใหการยอยอาหาร
โปรตีนจากสัตวมีประสิทธิภาพสูงกวา รวมถึงประสิทธิภาพ
การยอยโปรตีนโดยรวมก็มีคาสูงข้ึนตามประสิทธิภาพของ
เอนไซมที่ทํางานไดดีข้ึนดวย และแตกตางกับการศึกษาของ 
Zerin et al. ( 2010) รายงานวา ประสิทธิภาพการยอย
โปรตีนแบบ in vitro protein digestibility จากวัตถุดิบ
ดวยเอนไซมที่สกัดไดจากระบบยอยอาหารของปลานิล 
พบวาวัตถุดิบที่เปนแหลงโปรตีนจากสัตว เชน เน้ือปน และ
ปลาปน (95.12 และ 86.02 เปอรเซ็นต) มีประสิทธิภาพการ
ยอยไดของโปรตีนสูงกวาการยอยไดของวัตถุดิบที่เปนแหลง
โปรตีนจากพืช เชน กากถ่ัวเหลือง และกาก mustard สกัด
นํ้ามัน (78.27 และ 67.95 เปอรเซ็นต) Ali et al. (2009) 
ทําการศึกษาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนแบบ in vitro 
protein digestibility ใ น ป ล า ห ม อ ไ ท ย  ( Anabas 
testudeneus) พบวาประสิทธิภาพการยอยไดของโปรตีนใน
ปลาปนสูงที่สุดที่ 78.08 เปอรเซ็นต และตํ่าที่สุด คือ กุงปน 
สามารถยอยไดเพียง 20.65 เปอรเซ็นต Pavasovic et al. 
(2007) ไดศึกษาถึงศักยภาพของวัตถุดิบอาหาร คือ ปลาปน 
กระดูกปน ไกบด ถ่ัวเหลืองปน คาโนลา ถ่ัวลูปน และ 
บริเวอรยีสต เพ่ือเปนอาหารสําหรับกุงกามแดง โดยใช
วัตถุดิบแตละตัวในสูตรอาหาร 30% และศึกษาการยอย 
รวมถึงสัมประสิทธ์ิการยอย และ คากิจกรรมการทํางานของ
เอนไซม ควบคูกันไปดวย การศึกษา พบวา อาหารท่ีมีถ่ัว
เหลืองปนมีคาการยอยสูงที่สุด ในขณะที่กระดูกปนใหคาการ
ยอยตํ่าทีสุ่ด ผลโดยรวมท้ังหมด พบวา คาโปรตีนรวมในพืชมี
สูงกวาในสัตวอยางมีนัยสําคัญ สวนการศึกษาเรื่องกิจกรรม
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การทํางานของเอนไซมโปรติเอส อะไมเลส เซลลูเลส และ 
ไลเปส พบวา เอนไซมในกลุมคารโบไฮเดรท และไลเปส มีคา
กิจกรรมการทํางานในพืชสูงกวาในสัตว Aslaksen et al. 
(2007) ศึ กษาแหล ง ขอ ง โป ร ตีนจ าก พืช  แล ะ /หรื อ 
คารโบไฮเดรตจากพืช แตกตางกัน 10 ชนิด ตอการเลี้ยง
ปลาแซลมอนในนํ้าทะเล ในสูตรอาหารพ้ืนฐานประกอบดวย 
ปลาปน ถ่ัว faba กากดาวเรือง และ กากขาวสาลี เปนแหลง
ของโปรตีน และ คาร 
โบไฮเดรต สวนวัตถุดิบที่ใชในการทดลอง คือ โปรตีน
ขาวโพด กากถ่ัวเหลืองไมมีไขมัน ดอกทานตะวันไมมีไขมัน 
ถ่ัวลูปนกระเทาะเปลือก เมล็ดของตนเรพ ถ่ัว faba ทัง้เมล็ด 
ถ่ัว faba ที่กะเทาะเปลือก ขาวสาลี และ ขาวโอ็ต โดยแทนที่
ในอาหาร 14-24% ซึ่งตองมีการทําใหสูตรอาหารสมดุล และ
สูตรอาหารควบคุม ประกอบดวย  ปลาปน  แปงสาลี  
เซลลูโลส และ นํ้ามันปลา ผลการทดลอง พบวา มีพืชหลาย
ชนิดที่มีศักยภาพที่จะนํามาใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว เชน 
ถ่ัว faba ซึ่งสามารถนํามาใชในการทดแทนปลาปนบางสวน
ไดในการเลี้ยงปลาแซลมอน จันทกานต (2550) ไดทดสอบ
ประสิทธิภาพการยอยคารโบไฮเดรตของเอนไซมอะไมเลส 
และโปรติเนส พบวาเอนไซมอะไมเลส  และโปรติเนส 
สามารถยอยเน้ือหอย Corbicula sp. ไดดีเน่ืองจากสัมพันธ
กับการที่หอยเปนอาหารหลักของปลาสวายหนู การศึกษา
ประสิทธิภาพการยอยอาหารไดมุงเนนไปท่ีประสิทธิภาพการ
ยอยโปรตีน และคารโบไฮเดรตมากกวาไขมัน เน่ืองจาก
ปจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของปลาคือสารอาหาร
ประเภทคารโบไฮเดรตเพ่ือใช เปนแหลงพลังงาน  และ
สารอาหารประเภทโปรตีนเพ่ือการสราง และซอมแซม
เน้ือเย่ือที่สึกหรอ ในขณะท่ีไขมันถือเปนแหลงพลังงาน
สํารอง เอนไซมโปรติเนสท่ีสําคัญ คือ เอนไซมทริปซิน 
เน่ืองจากเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ และอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ มีการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพการยอย
โปรตีนในสูตรอาหาร 6 ชนิดโดยวิธี 6-trinitrobenzene 
sulfonate (TNBS) ที่มีแหลงโปรตีนประกอบดวยปลาปน 
กากถ่ัวเหลือง ปลาหมึกปน พบวาประสิทธิภาพการยอย
โปรตีนในอาหารท้ัง 6 ชนิด ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (Divakaran et al., 2004) แตเมื่อนําไปทดลอง
เลี้ยงจริงพบวา สูตรอาหารทมีกากถ่ัว เหลืองมากข้ึนทําให
ประสิทธิภาพการยอยดีข้ึน สวนการศึกษา isozymes ของ
เอนไซมทริปซินท่ีสกัดจากไสต่ิงของปลาแซลมอน Salmo 

salar L พบวามีบทบาทสําคัญตอกระบวนการยอยอาหาร
ในชวงที่มีการเจริญเติบโต สวนเอนไซมไคโมทริปซินมี
บทบาทสําคัญในชวงอดอาหาร (Rungruangsak-Torrissen 
et al., 2002) Gonzalez-Felix et al. (2010) ไดศึกษาการ
ปรับปรุงสูตรอาหารสําหรับเลี้ยงปลานิล โดยพัฒนาสูตร
อาหารที่มีแหลงโปรตีนจากพืชในทองถ่ินมาทดแทนปลาปน 
และศึกษาการเล้ียงจริง และประสิทธิภาพการยอยอาหารใน
ระบบการเลี้ยงแบบปดที่มีการหมุนเวียนนํ้า โดยกําหนดให
สูตรอาหารที่ใชมีเปอรเซ็นตโปรตีน 30 เปอรเซ็นต และ
ตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการของอาหารทุกสูตร ผล
การศึกษา พบวา สูตรอาหารที่ มีปลาปน 11 และ 22 
เปอรเซ็นต มีนํ้าหนักสุดทายที่สูงแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
กับชุดการทดลองอ่ืน เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตกับ
การศึกษาประสิทธิภาพการยอยอาหารมีคาใกลเคียงกันใน
สูตรอาหารที่มีปลาปน  22 และ 11 เปอร เซ็นต  แตมี
ความสัมพันธกันตามาก (r2 = 0.67) ผลของการศึกษาแสดง
ใหเห็นถึงความเปนไปไดในการลดปริมาณของปลาปนใน
อาหารเลี้ยงปลานิล และสามารถใชแหลงโปรตีนจากพืชใน
ทองถ่ินมาปรับปรุงสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล Hillestad et 
al. (1999) ศึกษาการยอยอาหารในอาหารสําเร็จรูปสําหรับ
เลี้ยงปลาแซลมอน โดยเปรียบเทียบการชะของตัวตรวจวัด
ในวัตถุดิบอาหารและความชื้ นที่เหมาะสมท่ีใช โดยใช 
La2O3 เปนตัวจับอาหาร และมีตัวตรวจวัดสองตัว คือ 
Y2O3 และ Cr2O3 ผลการทดลอง พบวา การชะที่นอยท่ีสุด 
คือ ใช อัลจิเนต 2% ที่ระดับนํ้า 35% คาสัมประสิทธ์ิการ
ยอยในการทดลองท้ังสองชุด คือ ชุดที่เปนอาหารที่ขายใน
ทองตลาด และอาหารจม พบวา มีความแตกตางกัน คือ ชุด
ของอาหารจมมีคานอยกวา ซึ่งจากการศึกษาในครั้งน้ี สรุป
ได ว า  อาหารจมมีความ เหมาะสมสํ าหรับการ เลี้ ย ง
ปลาแซลมอนมากกวา โดยเทคนิค in vitro digestibility มี
ขอดีสําหรับผูผลิตอาหารหรือโรงงานผลิตอาหาร สามารถ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการใชประโยชนของอาหาร
ตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต ปรับปรุงวัตถุดิบราคาถูกใหเปน
แหลงวัตถุดิบอาหารที่ดี สําหรับเกษตรกรสามารถตรวจสอบ
เพ่ือคัดเลือกอาหารที่มีจําหนายในทองตลาด พัฒนาสูตร
อาหารทีเ่หมาะสมกับศักยภาพการยอยของสัตว 

7. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบ

พ้ืนฐานในสูตรอาหารปลานิล จํานวน 5 ชนิด ประกอบไป
ดวย ปลาปน กากถ่ัวเหลือง ปลายขาว ขาวโพด และ รํา  
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พบวา เอนไซมยอยอาหารจากปลานิลวัยออนสามารถรยอย
คารโบไฮเดรตในปลายขาวได ดีที่สุด รองลงมา คือ รํา 
ขาวโพด กากถ่ัวเหลือง และ ปลาปน ตามลําดับ และ
สามารถยอยโปรตีนในกากถ่ัวเหลืองไดดีที่สุด รองลงมา คือ 
ปลาปน รํา ขาวโพด และ ปลายขาว สวนเอนไซมยอย
อาหารจากปลานิลเต็มวัย พบวา สามารถยอยคารโบไฮเดรต
ในปลายขาวไดดีที่สุด รองลงมา คือ รํา ขาวโพด กากถ่ัว
เหลือง และ ปลาปน ตามลําดับ และสามารถยอยโปรตีนใน
รําไดดีที่สุด รองลงมา คือ ขาวโพด กากถ่ัวเหลือง ปลาปน 
และ ปลายขาว ตามลําดับ  

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจั ย น้ี ได รั บ การส นับส นุนงบประมาณ
เครื่องมือ อุปกรณ และสถานท่ีในการดําเนินงานวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (ทุน RMUTL 

OTOP Mentor’61) 

เอกสารอางอิง 
การรุณ ทองประจุแกว และ อุทัยวรรณ โกวิทวที. 2555. 

เอนไซมยอยอาหารกับการพัฒนาอาหารเพ่ือการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า. วารสารวิชาการพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 22 (3): 710-720. 

กรมประมง. 2551. การเพาะเล้ียงปลานิลในบอดิน. [ระบบออนไลน] 
แ ห ล ง ที่ ม า :  

http://gms.oae.go.th/Z_Show.asp?ArticleID 

กรมประมง. 2554. การเพาะเลี้ยงปลานิลในบอดิน. [ระบบ
อ อ น ไ ล น ] .  แ ห ล ง ท  ี่ม า : 

http://gms.oae.go.th/Z_Show.asp?ArticleID

=198 

จันทกานต นุชสุข. 2550. การพัฒนาสูตรอาหารโดยใช
เทคโนโลยีทางเอนไซมยอยอาหารเ พ่ื อการ
เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ป ล า ส ว า ย ห นู  Helicophagus 
leptorhynchus.  วิ ท ยา นิพนธ ป ริญญา โท . 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 146 น. 

รุงกานต กลาหาญ นนทวิทย อารียชน เรืองวิชญ ยุนพันธ 
และ อรุณี อิงคากุล. 2551. กิจกรรมของเอนไซม
ย อ ย อ า ห า ร ใ น ป ล า นิ ล  ( Oreochromis 

niloticus,L.) ที่ ขนา ดต า ง  ๆ .  วา รสา รวิ จั ย
เทคโนโลยีการประมง. 2(2) : 11. 

รุงกานต กลาหาญ  และ บัญญัติ ศิริธนาวงศ . 2558. 
ประสิทธิภาพการยอยไดของโปรตีนแบบ in vitro
โดยเอนไซมbromelain จากสับปะรดและเอนไซม
ในระบบทางเดินอาหารกบนา .  วารสารแกน
เกษตร 43 ฉบับพิเศษ 1 (2558): 523-528. 

ธนาวัฒน ศิริปริญญานันต บัณฑิต ยวงสรอย สุธีวงศ มณี
ประทีป  และสุทธิศักด์ิ บุญยัง. 2554. การศึกษา
ประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบอาหารในปลาโมง 
ด ว ย วิ ธี  in vitro protein digestibility. 

ภ า ค วิ ช า ป ร ะ ม ง  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร , 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 32-37 หนา. 

สุภาพร ไกรสวาง. 2558. ความตองการสารอาหารของ
สัตว นํ้า. สถาบันประมงนํ้าจืดแหงชาติ. กอง
ประมงนํ้าจืด. กรมประมง. 88 หนา. 

Ali, H., M.M. Haque, M.M.R. Chowdhury and M.I. 

Shariful. 2009. In vitro protein digestibility 

of different feed ingredients in Thai koi 

(Anabas testudineus). J. Bangladesh Agril. 

Univ. 7(1): 205 - 210. 

Aslaksen, M.A., Kraugerud, O.F., Penn, M., Svihus, B., 

Denstadli, V., J.rgensen, H.Y., Hillestad, M., 

Krogdahl, .. and Storebakken, T. 2007. 

Screening of nutrient digestibilities and 

intestinal pathologies in Atlantic salmon, 

Salmo salar, fed diets with legumes, 

oilseeds, or cereals. Aquaculture 272:541–

555. 

Divakaran, S., Forster, I.P. and Velasco, M. 2004. 

Limitations on the use of shrimp 

Litopenaeus vannamei midgut gland 

extraxt for the measurement of in vitro 
protein digestibility. Aquaculture 239: 323-

329. 

122



Gonzalez-Felix, M.L., Perez-Velazquez, M., Villaba-

Villalba, A.G., Civera-Cerecedo, R., 
Ezquerra, J.M. and Goytortua-Bores, E. 

2010. Tailoring a diet for Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus) culture in 

Northwest Mexico. Journal of Marine 
Science and Technology 18(5): 674-681. 

Hillestad, M., Asgard, T., Berge, G.M., 1999. 

Determination of digestibility of 

commercial salmon feeds. Aquaculture, 

179: 81–94. 

Joomla A. 2558. อวัยวะที่เ ก่ียวของกับการยอยอาหร
และระบบทางเดินอาหารของปลา . [ระบบ
อ อ น ไ ล น ]  แ ห ล ง ท่ี ม า  :  สื บ ค น ม า จ า ก 
www.aquatoyou.com/index.  

Pavasovic, M., Richardson, N.A., Anderson, A.J., 

Mann, D. and Mather, P.B. 2004. Effect of 
pH, temperature and diet on digestive 

enzyme profiles in the mud crab, Scylla 
serrata. Aquaculture 242: 641-654. 

Rungruangsak-Torissen, K., Rustad, A., Sunde, J., 

Eiane, S.A., Jensen, H.B., Opstvedt, J., 
Nygard, E., Samuelsen, T.A., Mundheim, H., 

Luzzana, U. and Venturini, G. 2002. In vitro 
digestibility based on fish crude enzyme 

extract for orediction of feed quality in 

growth trail. Journal of the Science of 

Food and Agriculture 82: 644.654 

Zerin, S., Md.S. Ahmed, Md.S. Iqball and Md.A.H. 

Chisty. 2010. Determination of in vitro 

protein digestibility of different feed 

ingredients for niloticus (Oreochromis 
niloticus). Bangladesh Res. Publ. J. 4: 87-

94. 

 

123



 

       การพัฒนากระบวนการผลิตชาดําจากใบชาปา (Camellia sinensis var. assamica ) 
ดวยเทคนิคการนวดใบชาดวยมือ 

Development of black tea manufacturing process from Assam wild tea leaf  
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บทคัดยอ  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการผลิตชาดําจากใบชาปาหรือใบชาเมี่ยง (Camellia sinensis var. 

assamica )  ดวยเทคนิคการนวดใบชาดวยมือโดยทําการศึกษาระยะเวลาการนวดที่ 3 ระดับ (3, 5 และ 10 นาที) และระยะเวลา
การหมัก 2 ระดับ (60 และ 120 นาที) พบวา ใบชาดําและนํ้าชาดําท่ีใชระยะเวลาการนวด 3, 5 และ 10 นาที และระยะเวลาการ
หมัก 60 นาทีทําใหไดผลิตภัณฑชาดํามีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเปนที่ยอมรับได โดยใบชาดํามีลักษณะที่ดีแตกหักนอย นํ้าชา
มีสีสมแดง ใส เปนประกาย กลิ่นหอมของชาอัสสัม รสชาติขมและหวานเล็กนอย มีคาความสวาง (L*) 35.54-40.88 คาสีแดง (a*)  

1.33-2.31 และคาสีเหลือง (b*) 4.51-7.06 และมีปริมาณฟนอลิกทั้งหมดอยูในชวง 13.53-14.06 μg GAE/mg Tea DW ในขณะ
ที่ระยะเวลาการนวดท่ีเวลา 120 นาทีทําใหนํ้าชามีกลิ่นหมักและรสชาติขมฝาดติดคอ 
คําสําคัญ: ชาดํา,  กระบวนการผลิต, ชาอัสสัม, Camellia sinensis var. assamica, การนวด 
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Abstract  
The aim of this present was to study black tea manufacturing process from Assam wild tea leaf 

( Camellia sinensis var. assamica ) by Hand Rolling Techniques. The two independent variables investigated in 

this experiments were hand rolling duration at three levels (3, 5 and 10 min) and fermentation duration at two 

levels (60 and 120 min). The results indicated that the loose leaf tea and the liquor of black tea with 3, 5 and 

10 minutes of rolling duration and 60 minutes of fermentation time were acceptable by sensory characteristics. 

The black tea leaves had a good fracture appearance and slightly broken. The color of the tea liquor had a 

bright orange color. It had a scent of Assam tea and a slightly bitter and sweet taste. The Brightness (L*) was 

35.54-40.88. The red color (a *) was 1.33-2.31 and the yellow color (b *) was 4.51-7.06 and the total phenolic 

content was 13.53-14.06 μg GAE / mg Tea DW, while the fermentation time at 120 minutes made the tea liquor 

had a fermented aroma and bitterness after taste. 
Keywords: Black tea, manufacturing process, Assam tea, Camellia sinensis var. assamica, rolling 

 

1. บทนํา 
การผลิตชาในประเทศไทยนับเปนอันดับที่หกใน

เขตตะวันออกไกล รองจาก จีนแผนดินใหญ จีนไตหวัน 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และญ่ีปุน ประเทศไทยมีผลผลิตชา 
75,000 ตันซึ่ งมีปริมาณการผลิตท่ีนอยกวาปริมาณการ
บริโภค โดยมีปริมาณที่บริโภค 78,000 ตัน คิดเปนอัตราการ
บริโภคตอคนตอปที่ 1.1 กิโลกรัม มีปริมาณการสงออกเพียง 
1,500 ตัน  มีปริมาณการนําเขา ถึง 5,600 ตัน  โดยชาที่
บริโภคในประเทศไทย ไดแก ชาเขียว ชาอูหลง ชาดํา และ
ชาผูเออร ในขณะที่ประเทศที่มีปริมาณผลผลิตมากกวาการ
บริโภคในประเทศ ไดแก  จีนแผนดินใหญ เ วียดนาม 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  

ชาสายพันธุอัสสัม (Assam Tea) บางคร้ังเรียกวา 
“ชาพ้ืนเมือง” หรือ “ชาปา” หรือ “เมี่ยง” มีแหลงกําเนิดมา
จากประเทศอินเดีย เปนพันธุชาท่ีเจริญเติบโตไดดีตามปาที่มี
รมไม และแสงแดดผานไดพอประมาณ มีลักษณะเปนลําตน
เด่ียว สูงประมาณ 6-18 เมตร หรือข้ึนอยูกับการตัดแตงของ
ชาวสวนเม่ียง ลักษณะใบเปนใบเด่ียว ขนาดใหญ ใบสีเขียว
ออน แผนใบโปนเปนคลื่น ขอบใบหยักแบบฟนเลื่อย ปลาย
ใบแหลม ใบแผ การเรียงตัวของใบแบบสลับและเกลียว ตน
เจริญเติบโตเร็ว ทนแลง ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี 

นิยมนํามาผลิตเปนชาและเม่ียง  ชากลุมสายพันธุอัสสัม 
(Assam tea) มักเติบโตเปนตนสูงและดูเปนตนไมมากกวา
พุมไม ใบชาอาจมีความแตกตางกันเล็กนอยตามแตละสาย
พันธุ แตใบชาสวนใหญจะมีขนาดประมาณ 8 เซนติเมตร 
(3.5 น้ิว) มีใบยาว มันวาวสีเขียวมรกตเขม ขอบใบหยัก
เล็กนอย  

ชาดํา (Black tea) ชาดําเปนชาที่ผลิตมากที่สุด
และเปนชา 90% ที่บริโภคกันในประเทศตะวันตกและกําลัง
เติบโตข้ึนมาเทียบกับชาเขียวในอีกหลายๆ ประเทศ ชาดํา
เปนชาท่ีบมเต็มที่ (Fully Oxidized) ดังน้ันมันจึงมีสีนํ้าตาล
เขมและมีคาเฟอีนสูงกวาชาประเภทอื่น ใบชาจะมีขนาดเล็ก
และผอมกวาชาประเภทอื่นและบางคร้ังก็ตัดออกเปนช้ิน
เล็กๆ ดูเปนเม็ดเล็กเม็ดนอยคลายกรวด ชาดํามีรสชาติลึก
และซับซอนและมักด่ืมโดยเติมนมลงไปดวย 

ข้ันตอนหลักในการแปรรูปชาดําประกอบดวย   
การผึ่งใบชา การนวด การหมัก และการทําแหง ซึ่งในแตละ
ข้ันตอนตองอาศัยความชํานาญจากผูเช่ียวชาญ นอกจากน้ี
ในแตละโรงงานมักมีเคล็ดลับในการทําเฉพาะเพ่ือใหไดชาท่ีมี
ลักษณะพิเศษเปนเอกลักษณของทองถ่ินของตน ทั้งยังมีผล
จากคุณภาพใบชาแตละแหลงเ ร่ิมตน สภาวะแวดลอม 
อุณหภูมิ ความช้ืน และความชํานาญของผูผลิต  
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การนําใบชาเม่ียงหรือใบชาปาซึ่งมีแหลงปลูกหรือ
มีในแหลงธรรมชาติในพ้ืนท่ีสูงทางภาคเหนือของประเทศ
ไทยมาแปรรูปเปนชาดําจึงเปนการเพ่ิมมูลคาของใบชาเม่ียง
และยังเปนการแปรรูปใหผลิตภัณฑจากใบชาเปนแหลงของ
สารพฤษเคมีที่มีประโยชนตอสุขภาพของผูด่ืมชาดวยวิธีการ
แปรรูปใบชาเมี่ยงใหเปนชาดําโดยใชเทคนิคการนวดใบชา
ดวยมือ นับวาเปนการแปรรูปท่ีใชตนทุนตํ่าแตสามารถสราง
มู ลค าของผลิ ตภัณฑ จากใบชาได สู งและ เหมาะกั บ
อุตสาหกรรมการแปรรูปใบชาขนาดเล็กหรือในระดับชุมชน 

2.วัตถุประสงค  
เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตชาดําจากใบชาปา 

(Camellia sinensis var. assamica ) ดวยเทคนิคการนวด
ใบชาดวยมือ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
ชาดําที่ผลิตโดยกระบวนการด้ังเดิม เรียกวา ชา

หมัก ซึ่งเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของเอนไซนพอ
ลิฟนอลออกซิเดสในใบชา ผลของปฏิกิริยาน้ีทําใหเกิดสารคี
โนนที่ เกิดข้ึนจากสารคาเทชินซ่ึงเปนผลจากปฏิกิริ ยา
ตอบสนองจากไดเมอรและโอลิโกเมอรคาเทชินใหสีและกลิ่น
เฉพาะของชาดําที่แตกตางจากชาเขียวและชาอูหลงที่มีการ
นวดเชนเดียวกับชาดํา  

การนวดใบชาเปนข้ันตอนหน่ึงซ่ึงมีความสําคัญใน
การทําชาเขียว ชาอูหลง และชาดําดวยวิธีด้ังเดิมตามการ
แปรรูปใบชาของจีน  ปจจุบันการนวดใบชาสามารถนวดดวย
เครื่องจักรโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือบีบเอาความชื้นออกและ
ทําใหเซลลใบชาแตกแลวปลอยนํ้ามันจากใบชาออกมาทํา
ปฏิกิริยากับเอนไซนและสารพอลิฟนอลซึ่งจําเปนตอการ
ออกซิเดชั่นในข้ันตอนการหมักใบชา นอกจากน้ีการนวดดวย
มือแบบด้ังเดิมยังเปนข้ันตอนเพ่ือรสชาติและความสุนทรีย
ของชาอีกดวย  กระบวนการนวดใบชามี 2 ประเภท คือ 
แบบ ด้ัง เ ดิม  (orthodox) ดวยการนวดมือหรื อการใช
เครื่องจักรที่มีการออกแบบโดยเลียนแบบการนวดดวยมือ

และ วิธีตัด ฉีก มวน (cut-tear-curl : CTC) ดวยเครื่องจักร 
ซึ่งวิธีแบบหลังจะไดใบชาที่เปนชิ้นเล็กๆข้ึนอยูกับเกรดที่
ตองการ ใบชาท่ีถูกตัด ฉีก และนวดจะทําปฏิกิริยากับอากาศ
ไดเร็วข้ึนทําใหใบชาเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลและเมื่อนําไปชงนํ้า
ชาจะออกสีคอนขางเขมและเร็ว แตมีขอเสีย คือใบชาจะถูก
หั่นจนเสียสภาพเดิม กลิ่น สีและคุณภาพสวนใหญจะตองถูก
ปรุงแตงใหม โดยนําใบชาจากหลายๆแหลงมาผสมตามสูตร
ที่คิดข้ึนได ซึ่งชาดําชนิดน้ีนิยมบริโภคโดยชาวตะวันตก และ
ใบชาท่ีแปรรูปดวยวิธีน้ีเปนใบชาท่ีจากอินเดีย ศรีลังกา และ
ประเทศทางแถบแอฟริกา ซึ่งตองสงวัตถุดิบใบชาเขาโรงงาน
ขนาดใหญที่มีเครื่องจักรขนาดใหญและราคาคอนขางแพง 
นิยมผลิตเปนชาซองหรือชากระปองจําหนายในทองตลาด 

จากรายงานการวิจัย พบวา ชาดํามีปริมาณกรดแก
ลิค 20 เทาของชาเขียว หรือมากกวาชาเขียวสองเทา ใน
ระหวางกระบวนการผลิตชาดําสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ
คาเทชินจะมีปริมาณลดลงเพราะถูกเปลี่ยนไปเปนสาร ธีฟลา
วิน (TF) และธีอะรูบิจิน (TR)  นอกจากน้ี Naheed และ
คณะ (2007) ไดศึกษาผลของระยะเวลาท่ีใชในการนวด การ
หมักและการทําแหงท่ีมีผลตอคุณภาพของชาดํา พบวา การ
นวดใบชาดวยเครื่องนวดใชเวลาที่เหมาะสมอยูในชวง  20-
30 นาที ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการผึ่งใบชาและคุณภาพ
วัตถุดิบเริ่มตน ใบชาท่ีคัดเกรด (1ยอด กับ 2ใบ) ใหสีนํ้าชาที่
มีสีแดงสวางทั้งการชงดวยนํ้าเปลาและการเติมนม รสชาติ
และกลิ่นดีกวาใบชาท่ีไมไดคัดเกรดซึ่งจะไดรสชาติ กลิ่น สี  
ที่แปลก ระยะเวลาการนวดใบชาที่ 25 นาที ใหผลดีกวา 20 
หรือ 30 นาที ระยะเวลาการหมัก 4 ชั่วโมง 5 นาที ให
รสชาติ กลิ่น และความเขมดี อุณหภูมิที่ใชในการทําแหงท่ี 
110 องศาเซลเซียสที่ความเร็วรอบ 1.5 rpm จะใหคุณภาพ
ชาท่ีดี 

4.วิธีการวิจัย  
 4.1 ศึกษากระบวนการผลิตชาดําดวยวิธีการนวดดวยมือ      
      ใบชาสด 1 ยอด 2 ถูกเก็บจากบานแมเลย ต.สะ
เมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม  ในชวงเดือนมิถุนายน -
สิงหาคม 2561 มาผลิตชาดําตามกระบวนการผลิตชาดําดัง

 
รูปที่ 1 กระบวนการผลิตชาแบบด้ังเดิม (ดัดแปลงจาก K.R. Jolvis Pou, 2016)
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รูปที่ 1 โดยศึกษา 2ปจจัยหลัก คือ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน
การนวดใบชาดวยมือ 3 ระดับ (3,5 และ10 นาที) และ
ระยะเวลาในการหมักใบชา 2 ระดับ (60 และ 120 นาที) 
จากน้ันนําผลิตภัณฑชาดําไปตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
เคมีและประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑชาดํา 
4.2 การสกัดสารจากชาดํา 
       การสกัดสารตัวอยางดัดแปลงตามวิธีของ  Cheng 
และคณะ (2014) โดยเลียนแบบจากการชงชา ดวยการสกัด
สารจากชาดวยนํ้ากลั่น ใชตัวอยางใบชา 0.1 กรัม เติมนํ้า
กลั่น 10 มิลลิลิตร แลวนําไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 95 
องศาเซลเซียส นาน 15 นาที จากน้ันนําไปเขาเครื่องเหว่ียง
นาน 15 นาที (3,000 รอบตอนาที) เพ่ือแยกสารละลายและ
ตะกอนออกจากกัน นําสารละลายสวนใสที่ไดใสในหลอด
ทดลองปดดวยพาราฟลมและเก็บที่อุณหภูมิ -20 °C  สาร
สกัดที่ไดนํามาวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด และปริมาณนํ้าตาล
รีดิวส 
4.3 การ วิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพและเคมี
ผลิตภัณฑชาดํา 
      ก . วัดคาสี  L*  a* และ  b* โดยใช เครื่อง วัดสี  
(Colorimeter ย่ีหอ Hunter Lab รุน  Color Quest XT) 
      ข. การวิเคราะหปริมาณความชื้น ตามวิธีของ 
AOAC (2000) โดยอบภาชนะในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส นาน 2-3 ชั่วโมง นําออกจากตูอบใสไวใน
โถดูดความชื้น  จากน้ันนํามาชั่งนํ้าหนักที่หายไป จนได
นํ้าหนักที่คงที่ แลวคํานวณหาปริมาณความชื้น 

ค. การวิเคราะหปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมด (total 
polyphenolic content; TPC) โ ด ย ใ ช วิ ธี ข อ ง  Folin-
Ciocalteu ซึ่งอธิบายวิธีการจากงานวิจัยกอนน้ี (ธัญลักษณ
และคณะ,2018;Yan และคณะ, 2018) โดยใชสารละลาย
ตั ว อ ย า ง  0.1 mL ล ง ใ นหล อดทดล อ ง  เ ติ ม  Folin-
Ciocâlteu’s reagent ปริมาตร 0.1 mL และนํ้ากลั่น 2.8 
mL เขยาต้ังทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 8 นาทีแลวเติม 7.5% 
sodium carbonate (Na2CO3)  ปริมาตร 2 mL เขยาต้ัง
ทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง นําสารละลายมาวัดคาการ
ดูดกลืนแสงดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาว
คลื่น  765 นาโนเมตร โดยใช  gallic acid (GA) เปนสาร
มาตรฐาน  ปริมาณโพลีฟนอลท้ังหมดจะแสดงผลเปน

ไมโครกรัมของ gallic acid equivalent (GAE) ตอ มิลลิกรัม
ของนํ้าหนักแหงของชาตัวอยาง (μg GAE/mg Tea DW) 
      ง. วิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด (total 
flavonoids content; TFC) โดยวิธี aluminum chloride 
colorimetry method ซึ่งอธิบายวิธีการจากงานวิจัยกอนน้ี 
(ธัญลักษณและคณะ,2018; Chang และคณะ, 2014)  นํา
สารสกัดตัวอยางปรับปริมาตรดวยเมทานอลในขวดปรับ
ปริมาตร 100 mg/mL. เตรียมกราฟมาตรฐานของสาร
มาตรฐานเคอรซิตินโดยละลายเคอรซิตินดวยเมทานอล (0-
100 mg/mL). นําสารสกัดที่เตรียมไวหรือสารเคอรซิติน 
(ป ริ ม า ต ร  2.0 mL) เ ติ ม ด ว ย  10% (w/v) aluminum 
chloride ปริมาตร  0.1 mL และ  0.1 mM  สารละลาย 
potassium acetate ปริมาตร 0.1 mL เขยาผสมเก็บไวที่
อุณหภูมิหอง 30 นาที นําสารละลายมาวัดคาการดูดกลืน
แสงดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 415 
นาโนเมตร ปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดจะแสดงผลเปน
ไมโครกรัมของ quercetin equivalent ตอ มิลลิกรัมของ
นํ้าหนักแหงของชาตัวอยาง (μg QCE/mg Tea DW) 
    จ. การวิเคราะหหาปริมาณนํ้าตาลทั้งหมด  
     การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ (Reducing 
sugars) ดวยวิธี DNS ซึ่งอธิบายวิธีการจากงานวิจัยกอนน้ี 
(ธัญลักษณและคณะ,2018; Zeng และคณะ 2017) นําสาร
สกัดตัวอยางมาเติมนํ้ากลั่นและเขยาท่ีอุณหภูมิ 50 ºC นาน 
20 นาที จากน้ันนําสารละลายท่ีไดมาเติมสารละลาย DNS 
ผสมใหเขากันและทําปฏิกิริยาดวยการนํามาตมที่อุณหภูมินํ้า
เดือด 5 นาที นําสารละลายที่ไดมาวัดคาการดูดกลืนแสง
ดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 540 นา
โนเมตร  ปริมาณนํ้าตาลรี ดิวซ วัดเปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐานนํ้าตาลกลูโคส ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซจะแสดงผล
เปนไมโครกรัมของนํ้าตาลกลูโคสตอมิลลิกรัมของนํ้าหนัก
แหงของชาตัวอยาง (μg GE/mg Tea DW) 
4.4 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ 

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสชาดําโดย
ผู เชี่ ยวชาญและมีประสบการณ ในการชิมชาดําจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง และมูลนิธิ
โครงการหลวง โดยผูชิมเปนผูที่มีความรูและไดรับการฝกฝน
ในการชิมชาดํามากอน 
4.5 วิเคราะหคาความแปรปรวนจากคาวิเคราะหชาท้ัง 6 สิ่ง
ทดลอ ง  จํ า นวน  3 ซ้ํ า  ด วย แผนก าร ทดล อ ง แบบ 
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Completed Randomize Design (CRD) และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยโดยวิธี least significant different (LSD) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% 

5.  ผลการวิจัย  
5.1 ระยะเวลาการนวดและการหมักที่มีผลตอคุณภาพคาสี
และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชาดํา  
      คาสีแดง (a*) ของใบชาดําอบแหง ในตัวอยาง TRF5 
(รูปที่2) ซึ่งใชระยะเวลาการนวด 10 นาทีและการหมัก 60
นาที  มีคาสูงสุด ในขณะท่ีตัวอยาง TRW2  ชาท่ีใชระยะเวลา
การนวด 3 นาทีและการหมัก 120 นาทีใหคาความเปนสีแดง
ตํ่าสุดและ พบวา ระยะเวลาการนวดและระยะเวลาการหมัก
ที่นานข้ึน (ระยะเวลาการนวด 10 นาที และการหมัก 60 
และ 120 นาที) ทําใหใบชามีสีแดงมากกวาใบชาท่ีนวดและ
หมักในระยะเวลาท่ีนอยกวา ในขณะท่ีผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส พบวา ลักษณะปรากฎของสีนํ้าชาทุกสิ่ง
ทดลองมีสีนํ้าตาลสม มีความใสเปนประกายในทุกสิ่งทดลอง 
แตรสชาตินํ้าชาดําที่ยอมรับได เพราะใหรสชาติและกลิ่นที่ดี
พบเฉพาะตัวอยาง TRF1,3 และ 5 ซึ่งใชระยะเวลาการหมัก 
60 นาที โดยใชระยะเวลาการนวดไดทั้ง 3 ระดับ ( 3, 5 และ 
10นาที) (ตารางที่ 3) ในขณะท่ีระยะเวลาการหมัก 120 นาที  
(TRF2,4 และ6)ใหสีนํ้าชาท่ีใสแตมีกลิ่นหมักและรสชาติที่ไม
บริสุทธ์ิจึงไมเปนที่ยอมรับ 
5.2 ระยะเวลาการนวดและระยะเวลาการหมักที่แตกตางกัน
มีผลตอปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและปริมาณฟลาโวนอยด
ทั้งหมด 

       ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและปริมาณฟลาโวนอยด
ทั้งหมดพบสูงสุดในสารสกัดจากใบชาดําที่ใชระยะเวลาการ
นวดท่ี 10 นาทีและการหมัก 120 นาที(TRF6) และพบวา 
ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดในตัวอยางชาดํา TRF1,3 และ5 
(ระยะเวลาการนวด 3, 5 และ 10 นาทีและการหมัก 60 
นาที)มีปริมาณไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05)ในขณะที่ตัวอยาง TRF2 (ระยะเวลาการนวด 3
นาทีและการหมัก120นาที)มีปริมาณปริมาณฟนอลิกทั้งหมด
และปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดตํ่าสุด (ตารางที่2) 
5.3 คาความชื้นและปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ 
      คาความชื้นของทุกตัวอยางอยู ในชวง 4-5%และ
ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซพบสูงสุดในสารสกัดจากใบชาดําที่ใช
ระยะเวลาการนวดท่ี 10 นาทีและการหมัก 120 นาที 
(TRF6) และพบนอยทีสุ่ดในตัวอยางที่ใชระยะเวลาการนวด
ที่ 3 นาทีและการหมัก 120 นาที (TRF2) (ตารางที่2) 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
      การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบตางๆที่เกิดข้ึน
ระหวางกระบวนการผลิตชาดํามีผลตอคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของชาดําซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่ใชประเมินราคาของชาดํา
ในทางการคา ปจจัยสําคัญที่สงผลตอคาคุณภาพผลิตภัณฑ
ชาดํา ไดแก พันธุของชา เทคนิคและกระบวนการที่ใชในการ
แปรรูปใบชาเปนชาดํา (การผึ่ง การนวด การหมักและการ
ทําแหง) และสภาวะแวดลอม(อุณหภูมและความชื้นสัมพัทธ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ใบชาดํา (อบแหง) และนํ้าชาดําที่มีระยะเวลาการนวดและการหมักแตกตางกันทั้ง 6 สิ่งทดลอง ; TRF1:นวด 3 นาทีและ
หมัก 60นาที, TRF2:นวด 3 นาทีและหมัก 120นาที,  TRF3:นวด 5 นาทีและหมัก 60นาที , TRF4 นวด 5 นาทีและหมัก 60นาที,  
TRF5:นวด 10 นาทีและหมัก 60นาที, TRF6 :นวด 10 นาทีและหมัก 120นาที

TRF5TRF4TRF3TRF2TRF1 TRF6
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ซึ่งการศึกษาถึงปจจัยตางๆเหลาน้ีจึงมีความสําคัญตอการ
พัฒนาคุณภาพชาดํา  
       การนวดใบชาที่ระยะเวลา 3, 5 และ 10 นาที และ
ใชระยะเวลาการหมัก 60 นาที (TRF1,3 และ 5) ทําใหนํ้าชา
มีคุณภาพดานลักษณะทางประสาทสัมผัสเปนที่ยอมรับได 
โดยนํ้าชามีสีสมแดง ใสเปนประกาย โดยเปนผลจากการนวด
ทําใหเซลลใบชาแตกออก ทําใหสารสําคัญทางเคมีและเอน
ไซนเริ่มทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารกลุมคาเทชินกับเอน
ไซนโพลิฟนอลออกซิเดสรวมกับเอนไซนอื่นๆและปฏิกิริยาที่
ไมใชเอนไซนโดยจะสงผลใหการทําปฏิกิริยาสมบูรณข้ึนใน
ข้ันตอนการหมักตอไป ในระหวางกระบวนการหมักนอกจาก
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ระยะเวลาการหมักเปนสิ่งสําคัญ
ต อ คุ ณภ าพช า ดํ า  ( Muthumani and Kumar, 2007) 
นอกจากน้ียังมีรายงานวา หากมีการควบคุมชนิดของพันธุชา 
ระดับการนวด ระดับการผึ่งและคุณภาพการเก็บใบชา จะ
พบวาคุณภาพของชา เชน รสฝาด ความใสสวางของนํ้าชา 
ความชุมคอของนํ้าชาจะมีระดับที่เหมาะสมข้ึนกับระยะเวลา
การหมักที่แตกตางกัน โดยความเขมขนของสารในกลุมที 
เ อ ฟ ล า วิ น  ( theaflavins, TFs) แ ล ะ ที อ ะ รู บิ จิ น 
(thearubigins, TRs) ที่เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน
จากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เปนสารสําคัญตอการตัดสิน

ระยะเวลาการหมัก ถาระยะเวลาการหมักนานมากเกินไปจะ
ทําให TF เปลี่ยนเปน TR สูงนํ้าชาที่ไดจะมีความเขมขนสูง
และมีคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค ไดเชนกัน (K.R. Jovis 
Pou, 2016) โดยในงานวิจั ย น้ี  พบว า  นํ้ า ชา ท่ีหมั กที่
ระยะเวลา 120นาที (TRF2,4 และ 6) มีกลิ่นหมักและรสชาติ
ที่ไมพ่ึงประสงคเกิดข้ึน   

ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซมีผลตอรสชาติและกลิ่นของ
ชาดําซึ่งในระหวางกระบวนการผลิตชาดํา ทุกข้ันตอนจะ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและปริมาณนํ้าตาล 
โดยเฉพาะอยาง ย่ิงการอบแหงที่จะทําให เกิดปฏิกิริยา
เมลลารดซ่ึงเปนปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลเกิดข้ึนระหวาง
นํ้าตาลรีดิวส (reducing sugar) กับกรดแอมิโน โปรตีน หรือ
สารประกอบ  ไนโตรเจนอื่นๆ โดยมีความรอนเรงปฏิกิริยา 
ผลิตผลที่ไดจากปฏิกิริยาเมลลารด เปนสารประกอบหลาย
ชนิด ท่ีใหสีนํ้าตาลและกลิ่นรสตางๆสงผลตอการกลิ่นและรส
ของชาดําและ ใหมีรสหวานและความกลมกลอม ปริมาณ
นํ้าตาลรีดิวซที่พบในทุกตัวอยางชาดํา(TFR1-TFR6) มีคา
ใกลเคียงกับปริมาณนํ้าตาลท่ีตรวจพบในการศึกษาการ
อบแหงชาดําของ Qu และคณะ (2019) โดยมีขอสังเกตวา 
TRF6 มีปริมาณนํ้าตาลซรีดิวซที่สูงกวาตัวอยางอื่นๆแตไมได 

ตารางที่ 1 คาสี (CIE L*a*b*) ของตัวอยางชาดําท้ัง 6 สิ่งทดลอง 
 
คาสี TRF1 TRF2 TRF3 TRF4 TRF5 TRF6 
L* 35.54±0.01d 35.35±0.05d 36.57±0.43c 40.54±0.73a 40.88±0.06a 38.53±1.03b 
a* 1.33±0.02d 1.00±0.03e 1.59±0.01c 1.52±0.13c 2.31±0.10a 2.11±0.06b 
b* 4.56±0.03d 3.59±0.01e 4.51±0.09d 5.78±0.34c 7.06±0.42a 6.30±0.09b 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรในแตละแถวแนวนอนแสดงถึงคาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมี  นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ; 
TRF1:นวด 3 นาทีและหมัก 60นาที, TRF2:นวด 3 นาทีและหมัก 120นาที,  TRF3:นวด 5 นาทีและหมัก 60นาที , TRF4 นวด 5 
นาทีและหมัก 60นาที,  TRF5:นวด 10 นาทีและหมัก 60นาที, TRF6 :นวด 10 นาทีและหมัก 120นาที    
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ตารางที่ 2  ปริมาณความชื้น ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด และปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ ของตัวอยางชาดําท้ัง 
6 สิ่งทดลอง 
 

ตัวอยาง ปริมาณความชื้น 
(รอยละ) 

ปริมาณฟนอลิก
ทั้งหมด (μg GAE/mg 

Tea DW) 

ปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด 
(μg QE/mg Tea DW) 

ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ 
(g Glucose/kg Tea DW) 

TRF1 4.21±0.21e 13.53±1.98b 79.56±0.95b 65.63±5.81b 

TRF2 4.93±0.17c 8.08±0.56c 33.12±4.36c 36.58±0.54d 

TRF3 4.94±0.01c 14.05±0.97b 81.67±14.54b 61.16±1.25bc 

TRF4 5.76±0.14a 9.55±0.30c 61.77±9.66b 55.19±1.31c 

TRF5 5.49±0.09b 14.06±2.22b 79.09±10.66b 55.04±0.75c 
TRF6 4.64±0.01d 17.10±0.69a 103.32±18.29a 78.08±9.30a 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรในแตละแถวแนวต้ังแสดงถึงคาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมี  นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ; 
TRF1:นวด 3 นาทีและหมัก 60นาที, TRF2:นวด 3 นาทีและหมัก 120นาที,  TRF3:นวด 5 นาทีและหมัก 60นาที , TRF4 นวด 5 
นาทีและหมัก 60นาที,  TRF5:นวด 10 นาทีและหมัก 60นาที, TRF6 :นวด 10 นาทีและหมัก 120นาที   
 
รับการยอมรับเน่ืองจากมีกลิ่นหมักและรสชาติที่ไมบริสุทธ์ิ
รวมดวย ซึ่งอาจเกิดจากการหมักท่ีนานเกินไปถึงแมจะทําให
มีปริมาณนํ้าตาลที่สูงข้ึนแตขาดความสมดุลของสารประกอบ
อื่นๆที่สําคัญก็จะทําใหชามีกลิ่นและรสที่ไมพ่ึงประสงคได 
     สารพอลิฟนอลเปนสารสําคัญในใบชาและสารท่ีสําคัญ
ในกลุมน้ีคือฟลาโวนอยดเปนสารต้ังตนของสารกลุมคาเทชิน
ที่สามารถถูกออกซิไดสและเปลี่ยนเปนสารในกลุมทีเอฟลา
วิน  ทีอะรูบิจิน และทีเอบราวนิน โดยมีเอนไซนเปนตัวเรงให

เกิดปฎิกิริยาซึ่งเกิดข้ึนในระหวางกระบวนการหมักใบชาดํา 
(Wan, 2003) โดยมีรายงานวาปริมาณของสารพอลิฟนอล
จะพบในชาเขียวสูงกวาชาดํา (Yead และคณะ, 2017) 
เ น่ืองจากสาร ดังกล าวถูก เปลี่ ยน เปน  TFs และ  TRs 
นอกจากน้ีสารกลุมพอลิฟนอลยังเปนสารที่มีสมบัติเปนสาร
แอนติออกซิแดนซที่ ดีและมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ 
ปริมาณสารฟนอลิกและฟลาโวนอยดในผลิตภัณฑชาดําจึง 
ชี้ใหเห็นวาชาดําเปนเครื่องด่ืมที่มีประโยชนตอสุขภาพ ซึ่งใน 

 ตารางที่ 3  คุณภาพทางประสาทสัมผสัของตัวอยางชาดําท้ัง 6 สิ่งทดลอง 
 
ตั วอย า ง
ชาดํา คุณภาพนํ้าชา คุณภาพใบชาหลังชง 

TRF1 มีสีนํ้าตาลออกสม มีความใสเปนประกาย ใบชา มีกลิ่นดอกไมออนๆ และ
กลิ่นใบชาอัสสัม กลิ่นเฉพาะของชาดํา รสชาติฝาดและหวานเล็กนอย นํ้าชา
มีความเน้ือสัมผัสที่ซับซอน 

สีนํ้าตาลแดง ออกสวาง 
ใบแตกหักนอย 
กลิ่นเ ขียว กลิ่นเฉพาะของ
ชาอัสสัม 
 

TRF2 มีสีนํ้าตาลสมออกเขม มีความใสเปนประกาย มีกลิ่นหมักออกเปรี้ยว 
รสชาติฝาด และขมเล็กนอย  เน้ือสัมผัสเบา 

มีสีนํ้าตาลแดง ออกเขม 
ใบแตกหักน อย  ใบ ยุ ยอ อน 
กลิ่นเปรี้ยว กลิ่นชาอัสสัม 
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TRF3 มีสีนํ้าตาลออกสมเขม มีความใสเปนประกาย ใบชา มีกลิ่นดอกไมออนๆ 
และกลิ่นใบชาอัสสัม รสชาติฝาดและหวานเล็กนอย นํ้าชามีความเน้ือสัมผัส
ที่ซับซอนมาก 

สีนํ้าตาลแดง ออกสวาง 
ใบแตกหักนอย 
กลิ่นเ ขียว กลิ่นเฉพาะของ
ชาอัสสัม 
 

TRF4 สี นํ้าตาลสมออกเขม มีความใสเปนประกาย  มีกลิ่นหมัก และกลิ่น
แปลกปลอม รสชาติฝาด และขมเล็กนอย  เน้ือสัมผัสเบามีกลิ่นหมัก
คอนขางแรง 

มีสีนํ้าตาลแดงเขม 
ใบแตกหักน อย  ใบ ยุ ยอ อน 
กลิ่นเปรี้ยวหมัก 
 

TRF5 สีนํ้าตาลออกสมเขม มีความใสเปนประกาย ใบชา มีกลิ่นดอกไมออนๆ และ
กลิ่นใบชาอัสสัม รสชาติฝาดและหวานเล็กนอย นํ้าชามีความเน้ือสัมผัสที่
ซับซอน และมีรสชาติขมติดคางเล็กนอย 

สีนํ้าตาลแดง ออกสวาง 
ใบแตกหักนอย 
กลิ่นเ ขียว กลิ่นเฉพาะของ
ชาอัสสัม 
 

TRF6 สีนํ้าตาลสมออกเขม มีความใสเปนประกาย มีกลิ่นหมักออกเปรี้ยว รสชาติ
ฝาด และขมเล็กนอย  เน้ือสัมผัสเขม มีรสชาติที่ไมบริสุทธ์ิ 

     มีสีนํ้าตาลแดงเขม 
ใบแตกหักน อย  ใบ ยุ ยอ อน 
กลิ่นเปรี้ยวหมัก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่มีอักษรในแตละแถวแนวต้ังแสดงถึงคาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมี  นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ; 
TRF1:นวด 3 นาทีและหมัก 60นาที, TRF2:นวด 3 นาทีและหมัก 120นาที,  TRF3:นวด 5 นาทีและหมัก 60นาที , TRF4 นวด 5 
นาทีและหมัก 60นาที,  TRF5:นวด 10 นาทีและหมัก 60นาที, TRF6 :นวด 10 นาทีและหมัก 120นาที

งานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา ชาดําท่ีผลิตจากชาเมี่ยงหรือชาปา
เปนเครื่องด่ืมที่เปนแหลงของสารแอนติออกซิแดนซซึ่งมี
คุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระและเปนประโยชนตอ
สุขภาพเชนเดียวกัน 

7.  สรุป  
            กระบวนการผลิตชาดําจากใบชาปาหรือใบชาเมี่ยง 
(Camellia sinensis var. assamica )  ด วย เทค นิคการ
นวดใบชาดวยมือโดยทําการศึกษาระยะเวลาการนวดท่ี 3 
ระดับ (3, 5 และ 10 นาที) และระยะเวลาการหมัก 2 ระดับ 
(60 และ 120 นาที)  พบวา ใบชาดําและนํ้าชาดําที่ ใช
ระยะเวลาการนวด 3, 5 และ 10 นาที และระยะเวลาการ
หมัก 60 นาทีทําใหไดผลิตภัณฑชาดํามีคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสเปนท่ียอมรับได โดยใบชาดํามีลักษณะที่ดี
แตกหักนอย นํ้าชามีสีสมแดง ใส เปนประกาย กลิ่นหอมของ
ชาอัสสัม รสชาติขมและหวานเล็กนอย มีคาความสวาง (L*) 
35.54-40.88 คาสีแดง (a*)  1.33-2.31 และคาสีเหลือง (b*) 
4.51-7.06 และมีปริมาณฟนอลิกทั้งหมดอยูในชวง 13.53-
14.06 μg GAE/mg Tea DW  ซึ่งแสดงใหเห็นวาชาเม่ียง

สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑชาดําที่มีคุณภาพดีและ
เปนแหลงของสารแอนติออกซิแดนซที่มีฤทธ์ิการตานอนุมูล
อิสระ ในขณะที่ระยะเวลาการนวดท่ีเวลา 120 นาทีทําใหนํ้า
ชามีกลิ่นหมักและรสชาติขมฝาดติดคอ อยางไรก็ดีควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมถึงการควบคุมสภาวะแวดลอมอื่นๆที่มีผล
ตอการหมัก เชน ความช้ืนและความช้ืนสัมพัทธเพ่ือใหได
กระบวนการผลิตที่เปนมาตรฐานและผลิตภัณฑชาดําท่ีมี
คุณภาพดีย่ิงข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ได รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลลานนา ภายใตโครงการความรวมมือในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนํา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด
และความเอื้อเฟอพ้ืนที่วิจัยจากชุมชนผูแปรรูปใบชาบานแม
เลย อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 
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บทคัดยอ  
กุงเครยฟชจัดเปนสัตวนํ้าสวยงามและนิยมนํามาบริโภค โดยเฉพาะกุงเครยฟชไบรทออเรนทที่มีสีสมแดงเปนสายพันธุที่

ตลาดตองการสูง งานวิจัยครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใชแหลงสารสีจากธรรมชาติ ไดแก ผักเบ้ียใหญ สาหรายหางกระรอก สาหราย
พุงชะโด และสาหรายเทา ท่ีมีตอการเพ่ิมความเขมสีของกุงเครยฟช (ไบรทออเรน) เพศผู และ เพศเมีย จํานวนกลุมละ 8 ตัว โดย
ผสมผงพืชแตละชนิด 10 กรัมตออาหาร 100 กรัม เลี้ยงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห  ผลการศึกษาพบวา ผงพืชทั้ง 4 ชนิด มีสาร
ธรรมชาติที่สามารถทําใหสีบริเวณตัวของลูกกุงเครยฟชเขมข้ึนได เมื่อเล้ียงครบ 6 สัปดาห โดยถายภาพดวยกลองดิจิตอล แลวนําไป
วิเคราะหความเขมสีบริเวณลําตัวดวยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในระบบ CIELAB   หลังจากหยุดใหอาหารผสมผงพืช
เปนเวลา 2 สัปดาห ลูกกุงเครยฟชมีแนวโนมของสีซีดจางลง โดยอาหารท่ีผสมผงสาหรายเทาสามารถเพ่ิมความเขมสีแดง (a*) ของ
ลูกกุงเครยฟชเพศเมียไดอยางมีนัยทางสถิติ และอาหารผสมผงสาหรายพุงชะโดสามารถเพ่ิมความเขมสีแดงของลูกกุงเครยฟชเพศผู
ไดอยางมีนัยทางสถิติเชนกัน อยางไรก็ตาม ผลของการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตดานนํ้าหนักและความยาวของกุงเครยฟชทุก
กลุมการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) อยางไรก็ตาม อัตราการรอดตายของลูกกุงเครยฟชเพศเมียที่เลี้ยงดวย
อาหารผสมสาหรายหางกระรอกมีอัตราการรอดตายที่ดีที่สุด (รอยละ 87.5) สวนอัตราการรอดตายของลูกกุงเครยฟชเพศผู ที่เลี้ยง
ดวยอาหารผสมสาหรายเทามีอัตราการรอดตายที่ดีที่สุด  (รอยละ 100) ดังน้ันอาหารท่ีผสมผงพืชดังกลาวสามารถทําใหสีบริเวณ
ลําตัวของลูกกุงเครยฟชมีสีที่เขมข้ีนไดจริง และสามารถนําไปพัฒนาสูตรอาหารทดแทนเรงสีกุงตนทุนตํ่าตอไป 
คําสําคัญ: กุงเครยฟช, สารสีธรรมชาติ, อัตราการรอดตาย, ความเขมสี 
 

 
Abstract  

The bright orange crayfish is widely cultivated in Thailand as ornamental pet and as human foods. The 
deep orange-red color of this freshwater lobster attributes for acceptance and market value resulted challenged 
income.  Therefore, the 10 percentage of powder of Portulaca oleracea L. , Hydrilla verticillata ( L. f. )  Royle, 
Ceratophyllum demersum L.  and Spirogyra sp.  were employed as pigment enhancers supplemented in 8 
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separated sex crayfish for 8 weeks. It was found that density of shrimp pigmentation, captured by digital camera 
and analyzed with CIELAB system on Adobe Photoshop CS6, was increased in 6 weeks and the red color was 
faded after termination seeding supplement 2 weeks.  The red color (a*)  in female crayfish was greatest value 
in group supplemented Spirogyra sp. and also found that male crayfish revealed greatest value in group 
supplemented C.  demersum.  Interestingly, the length and weight of crayfish at final date revealed no 
statistically significant.  The survival rate of female crayfish was greatest in group supplemented H.  verticillata 
(87.5%) whilst, male crayfish revealed greatest survival rate in group supplemented Spirogyra sp. (100 %). Thus, 
the resulted indicated that 10%  of supplementation of Spirogyra sp.  powder was considered to be effective 
dose for female crayfish pigmentation, and supplemented with 10% of C. demersum L. was also effective dose 
for enhancing male crayfish pigmentation.  Therefore, the finding indicated that those plant had potential for 
commercial enhancing pigmentation crayfish food development. 
Keywords: crayfish, natural pigment, survival rate, enhancing pigmentation. 
 

1. บทนํา 
กุงเครยฟช เปนสัตวนํ้าที่ไดรับความนิยมเลี้ยงเปน

กุงสวยงาม และมีราคาขายคอนขางดี (ธนนท และคณะ , 
2557) ในการเล้ียงกุงเครยฟชใหมีสีสันสวยงามจําเปนตองใช
อาหารเลี้ยงที่มีคุณภาพ และเปนอาหารเรงสีสําหรับกุงเครย
ฟชที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน และเปนอาหารที่มีการ
เพ่ิมสารที่ชวยเรงสีของกุงเครยฟช เชน สารแคโรทีนอยด 
(carotenoids) ที่มีสมบัติเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน
ชนิดไมอิ่มตัว ไมละลายนํ้าแตละลายไดดีในไขมัน ทนตอการ
เปลี่ยนแปลงความเปนกรด-ดาง ไวตอแสงและความรอน 
(Fox and Vevers, 1960) แคโรทีนอยดมีสารที่ใหสีในกลุม
สีเหลือง สม และแดง เน่ืองจากรางกายของกุงเครยฟชไม
สามารถสังเคราะหแคโรทีนอยดไดเอง จําเปนที่จะตองไดรับ
จากอาหารและเขาไปสะสมในรางกายทําใหเกิดการเปลี่ยน
แคโรทีนอยดที่กินกลายเปนสารแอตตาแซนทีนสะสมภายใน
ตัวกุง และสงผลใหตัวกุงมีสี เขมข้ึน (วิรัตดา และคณะ , 
2543)  แคโรทีนอยดสวนใหญจะพบไดจาก  รํ า  ยีสต  
แบคทีเรีย สาหรายเซลลเดียว สไปรูลินา สาหรายแดง พริก
หวาน (กิจการและคณะ, 2549) รวมทั้งรงควัตถุของสาหราย
สีเขียวแกมนํ้าเงินที่เปนสวนประกอบสําคัญในอาหาร ซึ่งใน
การวิจัยครั้งน้ีจะใชพืชที่มีสารท่ีกลาวมาดังตอไปน้ี 

ผักเบี้ยใหญ (Portulaca oleracea L.) จัดเปน
พืชในวงศ Portulacaceae ถูกนํามาใชเปนอาหารมนุษย 
และอาหารสัตว รวมถึง เปนยารักษาโรค  โดยพบวา
ผักเบี้ยใหญมีสมบัติสารตานเชื้อแบคทีเรีย (Zhang และ
คณะ , 2002) , แกปวด, ตานการอักเสบ (Chen, 2000) 
คลายกลามเน้ือและรักษาแผล (Rashed และคณะ, 2003) 

มีสารสําคัญที่เกี่ยวของกับงานวิจัยน้ีไดแก betalains และ 
anthocyanins (Wang และ Yang, 2010) 

สาหรายหางกระรอก  (Hydrilla verticillata 
(L.f.) Royle) จัดเปนพืชในวงศ Hydrocharitaceae ถูก
นํามาใชเปนอาหารมนุษยและอาหารกุง ปลา มานานโดย
พบ ว า มี ส า ร สํ า คั ญ ได แ ก  chlorophyll, carotenoids, 
protein, cysteine, non- protein thiols, แ ล ะ 
malondialdehyde ซึ่งสารท่ีสนใจไดแก carotenoids ตาม
รายงานของ Song และคณะ (2018) 

สาหรายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum 
L.) จัดเปนพืชในวงศ Hydrocharitaceae เปนพืชนํ้าท่ีพบได
ทั่วไปในประเทศไทย โดยมักปลูกเพ่ือเพ่ิมความสวยในตูปลา 
พบสารสําคัญไดแก phenolic compounds, tocopherol, 
flavonoids, alkaloids, และ carotenoids ซึ่งสารที่สนใจ
ไดแก carotenoids ตามรายงานของ Cahyanurani และ
คณะ (2017) 

สาหรายเทา (Spirogyra sp.) จัดเปนพืชในวงศ 
Zygnemataceae เปนสาหรายที่มนุษยนิยมนํามาบริโภค 
พบสารสําคัญไดแก  astaxanthin ซึ่ ง เปนสารประเภท 
carotenoids ที่สําคัญที่มีผลตอการเกิดสีแดงในปลาและกุง 
(Pinto และคณะ, 2018) 

2.วัตถุประสงค  
เพ่ือศึกษาผลของอาหารผสมสารสีจากพืชทองถ่ิน

บางชนิด ในการเพ่ิมสีลําตัว การเจริญเติบโต และอัตราการ
รอดตาย ของกุงเครยฟช  
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3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
กุงเครยฟชเปนสัตว นํ้าใน  class crustaceans ใน 

Phylum Arthropoda ที่ไดรับความนิยมเลี้ยงเปนกุงสวยงาม
และนําไปบริโภค การมีสีแดงท่ีเปลือกของกุงจะสงผลตอการ
ดึงดูดผูสนใจกุงชนิดน้ีทําใหมีราคาขายสูงกวากุงที่มีสีออน
กวา นอกจากน้ี สีในเปลือกกุงยังหมายถึงการสะสมของสาร
แคโรทีนอยดในเปลือกและในเน้ือกุง (Pan และคณะ, 2018) 
ซึ่งสงผลใหผูบริโภคไดรับสารตานอนุมูลอิสระมากข้ึน ทําให
ลดเสี่ยงในการเกิดโรคหลายชนิด เชน มะเร็ง (Kwan, 2018) 
โรคหลอดเลือดแดงแข็ง  ( atherosclerosis) , อัลไซเมอร  
(alzheimer's disease) , เบ าหวาน  (diabetes) , รู ม าตอยด  
(rheumatoid arthritis) (Hajhashemi และคณะ, 2010) เปนตน 
ดังน้ันในปจจุบันจึงมีการพัฒนาสีเปลือกกุงโดยใชวิธีเสริมแค
โรทีนอยดชนิดตางๆ เชน การใช astaxanthin ซึ่งทําใหตนทุน
การผลิตสูง ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงเลือกพืชทองถ่ินที่หา
ไดงาย และมีรายงานวาพบสารกลุมแคโรทีนอยด ซึ่งไดแก 
ผักเบี้ยใหญ สาหรายหางกระรอก สาหรายพุงชะโด และ
สาหรายเทา เพ่ือนํามาทดแทน  ซึ่งจากการศึกษาในเบื้องตน
พบวามีความนาจะเปนที่สามารถนําพืชเหลาน้ีมาใชเพ่ิม
ความเขมสีไดในกุงเครยฟช 

4.วิธีการวิจัย  
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด มี 5 ชุดการ

ทดลอง ๆ ละ 8 ตัว ระยะเวลาทดลอง 8 สัปดาห โดยมีผง
พืชผสมในอัตราสวน ดังน้ี 

ชุดการทดลองที่ 1 อาหารเม็ดสําเร็จรูปไมผสมผง
พืช (ชุดควบคุม) 

ชุดการทดลองที่ 2 อาหารเม็ดสําเร็จรูป จํานวน 
100 กรัม ผสมผงผักเบี้ยใหญ 10 กรัม 

ชุดการทดลองท่ี 3 อาหารเม็ดสําเร็จรูป จํานวน 
100 กรัม ผสมผงสารายพุงชะโด 10 กรัม 

ชุดการทดลองที่ 4 อาหารเม็ดสําเร็จรูป จํานวน 
100 กรัม ผสมผงสาหรายหางกระรอก  10 กรัม 

ชุดการทดลองที่ 5 อาหารเม็ดสําเร็จรูป จํานวน 
100 กรัม ผสมสาหรายเทา 10 กรัม 
 4.1 อาหารทดลอง 

4.1.1 การเตรียมผงพืชในการทดลอง 
นําผักเบี้ยใหญ สาหรายพุงชะโด สาหรายหาง

กระรอก และสาหรายเทาไปลางนํ้าใหสะอาด จากน้ันนําไป
อบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

24 ชั่วโมง เ ม่ือแหงแลวนํามาบดดวยเครื่องปนอาหาร 
(blender) ใหเปนผงละเอียด และรอนผานตะแกรงเก็บผง
พืชที่ไดไวในถุงใหมิดชิด หอถุงพลาสติกดวยฟอยดเพ่ือ
ปองกันไมใหถูกแสงและเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 ºC  

4.1.2 การผสมผงพืชในอาหารลูกกุง 
เตรียมอาหารโดยการใชอาหารสําหรับเลี้ยงลูกกุง

นํ้าจืดมาคลุกผสมกับผงพืชแตละชนิด โดยใชผงพืชจํานวน 
10 กรัมตออาหาร 100 กรัม คลุกเคลาอาหารผสมใหเขากัน 
พรมนํ้าใหทั่วและปนเปนกอน จากน้ันนําอาหารไปบดเปน
เม็ดเล็ก ๆ และอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ชั่วโมง นําอาหารที่ไดเก็บใสภาชนะปดสนิทและเก็บไวที่
อุณหภูมิ 4 ºC เพ่ือนําไปเลี้ยงลูกกุงตอไป 

4.2 การเตรียมลูกกุงทดลอง 
นํากุงเครยฟช (ไบรทออเรนท) ที่ไดมาจากฟารม

ประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง ซึ่ง
คัดเลือกเพศผูที่มีนํ้าหนัก 1.99-2.50 กรัม ความยาว 4.26-
5.06 เซนติเมตร และเพศเมียมีนํ้าหนัก  1.99-2.50 กรัม 
ความยาว 4.22-4.78  เซนติเมตร ปลอยลงตะกราพลาสติก
ที่มีการแบงชองแบบเลี้ยงเด่ียว ตะกราละ 8 ตัว จํานวน
ทั้งสิ้น 10 ตะกรา ฝกใหกินอาหารสําเร็จรูปไมผสมผงพืชเปน
เวลา 2 สัปดาห เพ่ือใหลูกกุงมีการปรับตัว หลังจากน้ันนํา
อาหารผสมผงพืชแตละชนิด มาเลี้ยงลูกกุง โดยใหอาหารวัน
ละ 2 มื้อ (08.00, 16.00 น.) ประมาณ 3% ของนํ้าหนักตัว
หรือใหจนกุงอิ่มตลอดการเลี้ยง เปลี่ยนถายนํ้ารอยละ 30 
และลางบอทุกสัปดาห  

4.3 การวิเคราะหปริมาณแคโรทีนอยดรวม  
ชั่งผงพืช จํานวน 0.01 กรัม และเติม acetone 

จํานวน 10 มิลลิลิตร  จากน้ันนําตัวอยางที่ไดไปเขยาโดย
เครื่องเขยา (shaker) ประมาณ 3 ชั่วโมง แลวกรองดวย
ก ร ะ ด า ษ ก ร อ ง ที่ มี ข น า ด เ ส น ผ า น ศู น ย ก ล า ง  11 
เซนติเมตร (ขนาดของรูพรุน 15-20 ไมครอน)  นําตัวอยางที่
กรองไดมาทําการวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 450 
นาโนเมตร  บันทึกผล และคํานวณปริมาณแคโรทีนอยดรวม
ตามวิธีของ Biehler และคณะ (2010). 

4.4 การบันทึกขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 กอนปลอยลูกกุงลงเลี้ยงทําการสุมตัวอยางจํานวน 
5 ตัว ชั่งนํ้าหนักและวัดความยาวกอนการเลี้ยง บันทึกคา
การเจริญเติบโตของลูกกุงทุก ๆ สัปดาห จนกระทั่งสิ้นสุด
การทดลอง เพ่ือนํามาคํานวณคาการเจริญเติบโต, อัตรารอด
ตาย และทําการสุมตัวอยางลูกกุงจํานวน 3 ตัว เพ่ือวัดสีผิว
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บริเวณลําตัวทุก ๆ 2 สัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาห โดยการ
ถายรูปและเปรี ยบ เ ทียบค าสี ด วยโปรแกรม  Adobe 
Photoshop CS6 ตามวิธีของ Zhou และคณะ (2014) 
 4.5 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลการเจริญเติบโตและคาสีผิวบริเวณลําตัว
ของลูกกุงที่เลี้ยงดวยอาหารผสมผงพืชตางชนิดท่ีได มา
วิ เ ค ร า ะห ค ว าม แปร ป ร วน   ( Analysis of Variance: 
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ ย
ระหว า ง ชุ ดทดลองด วย วิ ธี  Duncan,s New Multiple 
Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

5. ผลการวิจัย  
5.1 ผลของอาหารที่ผสมผงพืชตอการ เจริญ 

เติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุงเครยฟช  
การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลูกกุง

เครยฟชที่ไดรับอาหารผสมผงพืชทั้ง 5 สูตร พบวา ลูกกุง

เครยฟชเพศเมียมีนํ้าหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทายไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ระหวางชุดทดลอง 
หลังจากการเลี้ยงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห นํ้าหนักสุดทาย
ของลูกกุ ง เครยฟช เพศเมียมี ค า เท ากับ  7.05±0 .93 
5.73±2.01 6.05±0.91 6.19±1.37 และ 5.17±1.64 กรัม 
ตามลําดับ สวนความยาวเฉลี่ยสุดทายของลูกกุงเครยฟชเพศ
เมียมีคาเทากับ 6.38±0.23 6.02±0.49 6.28±0.36 
6.22±0.50 และ 5.78±0.58 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 1) และนํ้าหนักสุดทายของลูกกุงเครยฟชเพศผูมีคาเทากับ 
4.09±0.27 5.51±1.15 5.13±1.51 5.33±2.01 และ 
4.38±1.09 กรัม ตามลําดับ สวนความยาวเฉลี่ยสุดทายของ
ลูกกุงเครยฟชเพศผูมีคาเทากับ 5.32±0.20 5.90±0.34 
5.84±0.51 5.68±0.57 และ 5.36±0.49 เซนติเมตร 
ตามลําดับ ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 1)   

 

 
ตารางที่ 1 นํ้าหนัก ความยาว และอัตราการรอดตาย ของลูกกุงเครยฟชที่เลี้ยงดวยอาหารผสมทั้ง 5 สูตร เปนเวลา 8 สัปดาห 

ลักษณะการเจริญเติบโต อาหารผสมผงพืช (10 กรัมตออาหาร 100 กรัม) 
ควบคุม ผักเบ้ียใหญ สาหรายหาง

กระรอก 
สาหราย 
พุงชะโด 

สาหราย 
เทา 

เพศเมีย      
นํ้าหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กรัม) 2.45±0.58ns 2.09±0.35ns 2.10±0.37ns 1.81±0.41ns 2.18±0.69ns 
นํ้าหนักสุดทายเฉลี่ย (กรัม) 7.05±0.93ns 5.73±2.01ns 6.05±0.91ns 6.19±1.37ns 5.17±1.64ns 
ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 4.56±0.32ns 4.86±0.26ns 4.3±0.35ns 4.78±0.35ns 4.22±0.17ns 
ความยาวสุดทายเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 6.38±0.23ns 6.02±0.49ns 6.28±0.36ns 6.22±0.50ns 5.78±0.58ns 
อัตราการรอดตาย (รอยละ) 87.50 75.00 87.50 75.00 62.50 
เพศผู      
นํ้าหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กรัม) 2.10±0.31ns 2.47±0.29ns 2.25±0.48ns 2.50±0.37ns 1.99±0.56ns 
นํ้าหนักสุดทายเฉลี่ย (กรัม) 4.09±0.27ns 5.51±1.15ns 5.13±1.51ns 5.33±2.01ns 4.38±1.09ns 
ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 4.60±0.37ab 4.82±0.34a 4.66±0.50ab 5.06±0.26a 4.26±0.29b 
ความยาวสุดทายเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 5.32±0.20ns 5.90±0.34ns 5.84±0.51ns 5.68±0.57ns 5.36±0.49ns 
อัตราการรอดตาย (รอยละ) 100.00 87.50 62.50 62.50 100.00 
หมายเหตุ: ns  หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติในแนวนอนที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

a, b ตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95
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ปริมาณแคโรทีนอยดและผลของอาหารที่ผสมผงพืชตอ
การเพิ่มสีบริเวณลําตัวของลูกกุงเครยฟช 
 จากการศึกษาพบวา ผงพืชท่ีมีปริมาณแคโรที
นอยดมากท่ีสุด ไดแก ผงสาหรายหางกระรอก รองลงมา คือ 
ผงสาหรายพุงชะโด ผงสาหรายเทา และผงผักเบ้ียใหญ (รูป
ที่ 1) และเมื่อนําไปผสมอาหารจะมีปริมาณแคโรทีนอยดที่
ลดลง เน่ืองจากในกระบวนการผลิตอาหารผสมผงพืชตองใช
ความรอนจึงทําใหปริมาณแคโรทีนอยดที่มีอยูในผงพืชที่ผสม
ลงในอาหารลดลง อีกทั้งยังสามารถถูกจับโดยโปรตีนหลาย
ชนิดในอาหาร 
 

 

รูปที่ 1 ปริมาณสารแคโรทีนอยดกอนผสมและหลังผสม
อาหารที่มีอยูในอาหารท่ีผสมผงพืชตางชนิดกัน  

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเพ่ิมสีบริเวณ
ลําตัวของลูกกุงเครยฟชที่เลี้ยงดวยอาหารผสมผงพืชตาง
ชนิด โดยวัดการเปลี่ยนแปลงสีผิวทุก ๆ 2 สัปดาห เปน
ระยะเวลา 8 สัปดาห พบดังน้ี 
1. คาความสวาง (L*) บริเวณลําตัวของลูกกุงเครยฟช 
 คาความสวางบริเวณลําตัวของลูกกุงเครยฟชเพศ
เมีย และลูกกุงเครยฟชผู ที่เลี้ยงดวยอาหารผสมผงพืชทั้ง 5 
ชนิด ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเลี้ยงครบ 
6 สัปดาห โดยลูกกุงเครยฟชเพศเมีย มีคาความสวางเทากับ 
25.00±5.24  25.80±5.85  26.60±3.97  27.20±3.70 
และ 26.60±1.14  ตามลําดับ (รูปที่ 2) สวนคาความสวาง
บริ เ วณลํ า ตัวของลู ก กุ ง เ ครยฟ ช เพศผู  มีค า เท ากั บ 

24.40±5.98  24.40±6.43  22.80±4.21  25.20±2.77 
และ 23.20±2.77 ตามลําดับ (รูปที่ 3) หลังจากหยุดให
อาหารผสมผงพืช 2 สัปดาห พบวาคาความสวางของลูกกุง
เครยฟชเพศเมีย มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเทากับ 
27.80±3.42  26.20±2.17  28.20±3.56  29.00±2.92 
และ 28.00±1.22 ตามลําดับ (รูปที่ 2) สวนลูกกุงเครยฟช
เพศผู พบวาอาหารผสมผงพืชทุกชุดการทดลองมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งอาหารชุด
ควบคุม อาหารผสมผงสาหรายหางกระรอก อาหารผสมผง
สาหรายพุงชะโด และอาหารผสมผงสาหรายเทา มีแนวโนม
ทําใหคาความสวางเพ่ิมข้ึน แตอาหารผสมผงผักเบี้ยใหญมี
แนวโนมทํ า ให ค าความสว างลดลง  โดยมีค า เทากับ 
25.00±2.92  23.00±4.24  28.60±0.89  25.60±0.55 
และ 24.40±1.34 ตามลําดับ (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 2 แสดงคาความสวาง (L*) บริเวณลําตัวของกุงเพศเมีย 
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รูปที่ 3 แสดงคาความสวาง (L*) บริเวณลําตัวของกุงเพศผู 

2. คาความเขมสีแดง (a*) บริเวณลําตัวของลูกกุงเครย
ฟช  
 คาความเขมสีแดงบริเวณลําตัวของลูกกุงเครยฟช
เพศเมียเมื่อเลี้ยงครบ 6 สัปดาห พบวาคาความเขมสีแดง 
บริเวณลําตัวมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน แตไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ (p>0.05) มีค าอยูที่  24.40±2.97 26.20±3.56 
23.80±5.85 24.20±1.10 และ 28.60±1.34 ตามลําดับ 
และหลังจากหยุดใหอาหารผสมผงพืช 2 สัปดาห พบวาคาสี
แดง (a*) มีแนวโนมลดลง และไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเทากับ 22.40±5.46 
21.40±4.77 18.60±3.78 23.80±6.53 และ 25.80±2.84 
ตามลําดับ (รูปที่ 4) 

สวนลูกกุงเครยฟชเพศผูพบวาคาความเขมสีแดง
บริเวณลําตัว มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
ทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  เมื่อ
เลี้ยงครบ 6 สัปดาห มีคาเทากับ 23.80±2.05 27.00±8.06 
28.40±4.72 33.60±4.39 และ 30.80±6.57 ตามลําดับ 
และหลังจากหยุดใหอาหารผสมผงพืช 2 สัปดาห พบวาคา
ความเขมสีแดง มีแนวโนมลดลง และไมมีความแตกตางกัน
อยางมี นัยสําคัญทางสถิติ  (p>0.05)  โดยมีค า เทากับ 
23.40±0.89 24.20±7.69 28.40±5.41 26.00±3.54 และ 
26.00±2.70 ตามลําดับ (รูปที่ 5) 

 

3. คาความเขมสีเหลือง (b*) บริเวณลําตัวของลูกกุงเครย
ฟช 

คาความเขมสีเหลือง (b*) บริเวณลําตัวของลูกกุง
เครยฟชเพศเมียที่เลี้ยงดวยอาหารทั้ง 5 ชนิด พบวา คา
ความเขมสีเหลือง เมื่อเลี้ยงครบ 6 สัปดาห มีแนวโนมเพ่ิม
สูงข้ึน มีคาเทากับ 30.40±4.28  31.80±3.90  28.00±2.92  
31.80±2.59 และ 26.80±6.76 ตามลําดับ แตไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) หลังจาก
หยุดใหอาหารผสมผงพืช 2 สัปดาห พบวาอาหารทั้ง 5 ชุด มี
แนวโนมคาความเขมสีเหลืองลดลง และไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเทากับ 
28.40±5.18  27.40±2.30  23.20±4.76  26.80±5.67 
และ 30.20±4.92 ตามลําดับ (รูปที่ 6) 

 

 
รูปที่ 4 แสดงคาความเขมสีแดง (a*) บริเวณลําตัวของกุง
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รูปที่ 5 แสดงคาความเขมสีแดง (a*) บริเวณลําตัวของกุง

เพศผู 
3. คาความเขมสีเหลือง (b*) บริเวณลําตัวของลูกกุงเครย
ฟช  

คาความเขมสีเหลือง (b*) บริเวณลําตัวของลูกกุง
เครยฟชเพศเมียที่เลี้ยงดวยอาหารท้ัง 5 ชนิด พบวา คา
ความเขมสีเหลือง เมื่อเลี้ยงครบ 6 สัปดาห มีแนวโนมเพ่ิม
สูงข้ึน มีคาเทากับ 30.40±4.28  31.80±3.90  28.00±2.92  
31.80±2.59 และ 26.80±6.76 ตามลําดับ แตไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) หลังจาก
หยุดใหอาหารผสมผงพืช 2 สัปดาห พบวาอาหารทั้ง 5 ชุด มี
แนวโนมคาความเขมสีเหลืองลดลง และไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเทากับ 
28.40±5.18  27.40±2.30  23.20±4.76  26.80±5.67 
และ 30.20±4.92 ตามลําดับ (รูปที่ 6) 

สวนคาความเขมสีเหลือง (b*) บริเวณลําตัวของ
ลูกกุงเครยฟชเพศผูที่เลี้ยงดวยอาหารท้ัง 5 ชนิด พบวา คา
ความเขมสี เหลืองบริ เวณลําตัวไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเลี้ยงครบ 6 สัปดาห มีคา
เทากับ  27.40±2 .97  31.00±5.79  28.60±3.85  
35.20±2.95 และ 31.40±3.97ตามลําดับ และหลังจากหยุด
ใหอาหารผสมผงพืชอีก 2 สัปดาห พบวาอาหารทุกชุดการ
ทดลองมีแนวโนมทําใหคาความเขมสีเหลืองลดลง และไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมี
คาเทากับ 26.00±3.49  26.20±4.15  25.60±4.83  
24.40±4.28 และ 24.60±4.39 ตามลําดับ (รูปที่ 7) 

รูปที่ 6 แสดงคาความเขมสีเหลือง (b*) บริเวณลําตัวของกุง
เพศเมีย 

 
รูปที่ 7 แสดงคาความเขมสีเหลือง (b*) บริเวณลําตัวของกุง

เพศผู 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตของลูกกุง

เครยฟชเพศเมียและเพศผูในทุกชุดการทดลอง พบวา ลูกกุง
เครยฟชมีนํ้าหนักและความยาวเฉลี่ยสุดทายเมื่อนําขอมูลมา
วิเคราะหทางสถิติพบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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(p>0.05) สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธนนทและคณะ 
(2557) ในงานทดลองเรื่อง ผลของสารสกัดจากพริกใน
อาหารที่มีตอการเพ่ิมความเขมสีของกุงเครยฟช  ซึ่งไดกลาว
วาสารสกัดจากพริกที่ผสมในอาหาร 2% ไมมีผลตออัตรา
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของกุงเครยฟช และแคโร
ทีนอยดในอาหารไมมีผลตอการเจริญเติบโตของสัตวนํ้า
โดยเฉพาะสัตวนํ้าระยะวัยรุนหรือตัวเต็มวัย (มะลิและคณะ 
,2543; Bonyaratpalin และคณะ 1994; Kittipreechakul 
,2002; Pan และคณะ, 2001) สวนอัตราการรอดตายของ
ลูกกุงเครยฟชเพศเมียและเพศผู สาเหตุการตายอาจเกิด
เน่ืองมาจากการใชยาสลบในปริมาณที่มากเกินไปหรือลูกกุง
เครยฟชออนแอ เน่ืองจากลูกกุงบางตัวอาจจะมีการลอก
คราบในชวงที่ทําการเก็บขอมูล จึงทําใหกุงตายและเกิด
อัตราการรอดตายท่ีตํ่า  

ผลการศึกษาอาหารผสมผงพืชตอการเพ่ิมสีบริเวณ
ลําตัวของลูกกุงเครยฟชเพศเมียและเพศผู ทุกชุดการทดลอง 
พบวา อาหารผสมผงพืชมีแนวโนมทําใหคาความสวาง (L*) 
ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนได โดยถาคาความสวางลดลงจะทําใหสีที่
ปรากฎบริเวณลําตัวมีสีเขมข้ึน และเมื่อหยุดใหอาหารที่มี
สวนผสมผงพืช 2 สัปดาห จะทําใหคาความสวาง (L*) 
บริเวณลําตัวของลูกกุงเครยฟชท้ังเพศเมียและเพศผู มี
แนวโนมเ พ่ิม ข้ึน  ทํา ใหสีปรากฏบริ เวณลํา ตัวจางลง 
สอดคลองกับ Van der Salm และคณะ(2004) กลาววา 
ปริมาณแคโรทีนอยดที่มีเพ่ิมมากข้ึน สามารถสงผลใหคา
ความสวางของสีลดลง เน่ืองจากสัตวกลุมครัสเตเซียนตอง
อาศัยสารเรงสีจากอาหารที่กินเขาไปภายนอก เพ่ือทําใหเกิด
สีปรากฏในสัตวนํ้าที่มีลักษณะสีเขมข้ึน และสอดคลองกับ
การทดลองของ กิจการและคณะ (2549) ในการทดลองเรื่อง
ผลของแหลงสารสีธรรมชาติตอการเรงสีและความตานทาน
ตอความเครียดในกุงขาว พบวากุงขาวที่ไดรับเบตาแคโรทีน
สังเคราะห 100 พีพีเอ็ม สารสกัดจากสาหรายสไปรูไลนา 
100 พีพีเอ็ม และสารสกัดพริกหยวก 100 พีพีเอ็ม มีคา
ความสวางตํ่ากวากุงขาวที่ไดรับอาหารชุดควบคุม และสาร
สกัดปาลมนํ้ามัน 100 พีพีเอ็ม  

สวนคาความเขมสีแดง (a*) และคาความเขมสี
เหลือง (b*) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ทุกชุดการทดลองเม่ือเลี้ยง
ดวยอาหารผสมผงพืชจนครบ 6 สัปดาห ส อ ด ค ล อ ง กั บ 
ธนนทและคณะ (2557) ไดศึกษาผลของสารสกัดจากพริกใน
อาหารที่มีตอการเพ่ิมความเขมสีของกุงเครยฟช พบวาเมื่อ
เลี้ยงกุงเปนเวลา 6 สัปดาห ดวยอาหารท่ีผสมสารสกัดจาก

พริกมีแนวโนมทําใหความเขมสีของกุงเครยฟชเพ่ิมข้ึน และ
เมื่อหยุดใหอาหารที่มีสวนผสมผงพืช 2 สัปดาห พบวาคา
ความเขมสีแดง (a*) และคาความเขมสี เหลือง (b*) มี
แนวโนมลดลง ระดับความเขมสีจะเพ่ิมข้ึนตามระดับความ
เขมขนของปริมาณแคโรทีนอยดที่ผสมในอาหาร และ
ระยะเวลาที่ไดรับอาหาร และเม่ือระดับความเขมขนของ
ปริมาณแคโรทีนอยดลดลง ระดับความเขมสีจะลดลงดวย 
( Torrissen,1989; Storebakken แล ะ Goswami, 1996) 
แ ล ะ  Kiessling แ ล ะ ค ณ ะ , 2006)  Yamada ( แ ล ะ
คณะ ,1990) กลาววา มีปจจัยหลายประการเขามาเกี่ยวของ
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายในท่ีมีผล
ตอความสามารถที่จะนําแคโรทีนอยดไปใชไดแก ชนิด เพศ 
ขนาด การลอกคราบ เ น้ือเย่ือ และอวัยวะ รวมทั้งการ
ควบคุมฮอรโมนของสัตวนํ้า สวนปจจัยภายนอก ไดแก สีเดิม
ของสัตว ความเขมแสง อุณหภูมิ สิ่งแวดลอมที่สัตวนํ้าอาศัย
อยู ชนิดและปริมาณ รวมทั้งแหลงของแคโรทีนอยดที่สัตว
ไดรับจากอาหาร เปนตน 

7.  สรุป  
อาหารที่ผสมผงพืชทั้ง 4 ชนิด สามารถเพ่ิมความ

เขมสีแดงของลูกกุงเครยฟชเพศเมีย และเพศผู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตไมมีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดตายของลูกกุงเครยฟชเพศเมีย และเพศผู 
แตกตางจากชุดควบคุม ดังน้ัน ในการทดลองครั้งตอไป
อาจจะตองศึกษาระดับที่ เหมาะสมของผงพืชตอการ
เปลี่ยนแปลงสีผิวบริเวณลําตัวของกุงเครยฟช หรือศึกษา
ลักษณะรูปแบบการใหพืชหรือสาหรายแตละชนิดแบบสด
หรือเปรียบเทียบกับแบบอบแหง  
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คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน 

Qualities and Acceptance of Stir-fried Basil Sauce  
Blended with Sichuan pepper 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน โดยการ
สํารวจตลาดเบื้องตนท่ีซุปเปอรมารเกตในเขตจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหง พบ ผลิตภัณฑซอสผัดกะเพรา 12 ตราสินคา 
และ ซอสที่มีสวนผสมของพริกเสฉวน 4 ตราสินคา กําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวนโดย
กําหนดปริมาณความชื้นไมเกินรอยละ 65 คากิจกรรมของนํ้า (aw) ไมเกิน 0.9 คาความเปนกรดดาง (pH) ไมเกิน 4.5 จากการ
พัฒนาผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน พบวา ปริมาณพริกเสฉวนท่ีเหมาะสมเทากับรอยละ 0.2 ซอสผัดกะเพราผสม
พริกเสฉวน มีปริมาณคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เถา เย่ือใย และ ความชื้น รอยละ 15.61, 3.19, 6.45, 4.11, 6.33 และ 
64.11  ตามลําดับ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด นอยกวา 1.0 x 102 โคโลนีตอกรัม และ จํานวนยีสต รา นอยกวา 10 โคโลนีตอ
กรัม การทดสอบการยอมรับของผูทดสอบ จํานวน 30 คน พบวา ความชอบรวมเฉลี่ยอยูในระดับชอบเล็กนอย (6.8)         
คําสําคัญ : ซอสผัดกะเพรา พริกเสฉวน ซอสปรุงรส 
 
Abstract 
 This research aimed to study the qualities and acceptance of stir-fried basil sauce blended with 
sichuan pepper.  Marketing survey was done at 4 supermarkets in Phitsanulok and found 12 brands of stir-
fried basil sauce and 4 brands of sauce blended with sichuan pepper.  The specification of this sauce is 
moisture contents < 65, aw < 0.9 and pH < 4.5. The optimum formulation of stir-fried basil sauce blended 
with sichuan pepper contained sichuan pepper 0. 2 % .  Chemical compositions of stir- fried basil sauce 
blended with sichuan pepper were 15.61 % carbohydrate, 3.19 % protein, 6.45 % fat, 4.11 % ash, 6.33 % 
fiber and 64.11 % moisture contents.  Microbiological characteristics were reported that the total bacterial 
< 1.0 x 102 CFU/g and yeast and mold < 10 CFU/g. The acceptance test was evaluated by 30 panelists using 
9-point hedonic scale. The overall liking of stir-fried basil sauce blended with sichuan pepper was rated as 
slightly like (6.8).  
Keyword : Fried Stir Basil Sauce, Sichuan pepper, Sauce 
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1. บทนํา 

มูลคาตลาดเครื่องปรุงรสประกอบอาหารโดยรวม
ในไทยในชวงที่ผานมา (2555-2559) พบวาผลิตภัณฑ
เครื่องปรุงรสสําเร็จรูปมีแนวโนมเติบโตสูงถึง 8.2% ตอป 
เพราะสามารถตอบโจทยไลฟสไตลแมบานไทยยุคใหมไดดี 
และในป 2560 ตลาดเครื่องปรุงรสกลุมน้ีมีมูลคา 40,400 
ลานบาท  เ พ่ิม ข้ึนจากเ ดิม  5.6% ของ มูลคาตลาด
(fic.nfi.or.th, 2561) โดยผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยม
อยางมาก ไดแก ซอสปรุงรสประกอบอาหารสําเร็จรูป ผง
ปรุงรสประกอบอาหารสําเร็จรูป  และซุปกอนซุปผง
สําเร็จรูป เน่ืองจากเปนตัวชวยใหการทําอาหารสะดวก
และประหยัดเวลามากข้ึน ซึ่งปจจุบันผูประกอบการไดมี
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสสําเร็จรูปเหลาน้ีใน
หลากหลายรูปแบบและรสชาติ ประกอบกับการเรงทํา
การตลาดจากผูเลนหลักในตลาด สงผลดีตอแนวโนมการ
เติบโตของมูลคาตลาดเครื่องปรุงรสประกอบอาหาร
โดยรวม โดยคาดวามูลคาตลาดจะมีแนวโนมเติบโตไดสูง
ตอเน่ืองไปอยูที่ 5 หม่ืนลานบาทในป 2020 ดวยขอมูล
ดังกลาวทางรานกวยจั๊บแปงกรอบฮับเฮงหลี ไดเล็งโอกาส
ในการตอยอดธุรกิจของตนเอง จึงตองการที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑตัวใหมข้ึน เปนซอสอเนกประสงค ที่สามารถ
นําไปจิ้ม ปง ตม ผัด ทอด หมัก หรือผสมกับซอสประเภท
อื่นๆ เพ่ือใชในการประกอบอาหาร จึงไดเริ่มทดลองผลิต
ซอสสําเร็จรูปออกจําหนาย แตผลิตภัณฑมีอายุการเก็บสั้น 
และมีผูผลิตจํานวนมากราย ทางคณะวิจัยจึงเลือกใชซอส
ผัดกะเพราท่ีทางรานผลิตเองมาปรับปรุงโดยเพ่ิมพริก    
เสฉวนมาผลิตเปนซอสเน่ืองจากมีผูผลิตนอยราย ประกอบ
กับพริกเสฉวนมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ เมื่อรับประทาน
แลวจะรูสึกเผ็ด และชาลิ้น และกําลังเปนท่ีนิยมบริโภคใน
ปจจุบัน ในงานวิจัยมีการปรับเปลี่ยนสวนผสมเพ่ือเพ่ิม
รสชาติของผลิตภัณฑ  
 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ
ซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน 

 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

แนวคิด  
งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ

และการยอมรับผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน  
โดยใชซอสผัดกะเพราสูตรของรานกวยจั๊บแปงกรอบฮับ
เฮงหลีเปนวัตถุดิบหลัก ใชพริกเสฉวนที่มีมีรสชาติที่เปน

เอกลักษณ เมื่อรับประทานแลวจะรูสึกเผ็ด ชาลิ้น และ
กําลังเปนที่นิยมบริโภคในปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตน
สําหรับนําไปประยุกตใชในธุรกิจ และพัฒนากระบวนการ
ผลิตในเชิงพาณิชย 

ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
เครื่องปรุงแตงกลิ่นรส ตาม มอก. 429-2548 
1) ความหมาย 

ผลิตภัณฑที่ทํ าจากสวนประกอบตางๆโดยมี
เครื่องปรุงกลื่นรสและเครื่องเทศเปนสวนประกอบสําคัญ 
นํามาบดผสมกัน มีลักษณะเปยกขน อาจผสมนํ้ามัน
บริโภค แลวนําไปใหความรอนโดยรักษาคุณภาพและกลิ่น
รสของเครื่องปรุงแตงน้ันๆไว สามารถนําไปใชปรุงแตง
กลิ่นรสไดทันที เพ่ือที่จะทําอาหารชนิดใด ชนิดหน่ึงตาม
ชนิดของเครื่องปรุงแตงกลิ่นรสน้ัน เชน เครื่องปรุงอบหมอ
ดิน เครื่องปรุงผัดใบกะเพรา 

2) สวนประกอบ 

สวนประกอบท่ีใชทําเครื่องปรุงแตงกลิ่นรสตองมี
คุณสมบัติเหมาะสมตอการบริโภคและไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

- สวนประกอบจากพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
ตางๆ เชน พริกสด พริกแหง ตะไคร ผิวมะกรูด หัวหอม 
กระเทียม ขิง ขา รากผักชี ลูกผักชี ย่ีหรา พริกไทย 

- สวนประกอบที่อาจมีได เชน กะป กะทิ นํ้ามัน
บริโภค หรืออื่นๆ 

- เครื่องปรุงกลิ่นรส เชน นํ้าปลา เกลือบริโภค นํ้า
ซอส นํ้าตาล มะขามเปยก หรืออื่นๆ 

3) คุณลักษณะที่ตองการ 
- ลักษณะทั่วไป 

ตองมีสี กลิ่น และกลิ่นรสตามชนิดของนํ้าพริกแกง
หรือเครื่องปรุงแตงกลิ่นรสน้ันๆ โดยตองไมมีลักษณะใด
เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะปกติจนรูสึกได 

- สิ่งแปลกปลอม 

ตองไมพบสิ่งแปลกปลอม เชน เสนผม แมลง ขน
สัตว 

4) วัตถุเจือปนอาหาร 
วัตถุเจือปนอาหารใหใชไดตามชนิดและปริมาณท่ี

กําหนดไว ดังน้ี 

4.1) วัตถุกันหืน  อยางใดอยางหน่ึงหรือผสม
รวมกัน ตองไมเกินรอยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก 

(ในกรณีที  ใชนํ้ามันหรือนํ้ากะทิเปนสวนประกอบ) 
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4.1.1) บิ ว ทิ เ ล เ ต ด  ไ ฮ ด ร อ ก ซี อ ะ นิ โ ซ ล 

(butylated hydroxyanisole) 

4.1.2) บิ ว ทิ เ ล เ ต ด  ไ ฮ ด ร อ ก ซี โ ท ลู อี น 

(butylated hydroxytoluene) 

4.1.3) เทอรเชียรีบิวทิลไฮโดรควิโนน  (tert-

butylhydroquinone) 

4.1.4) โพรพิล แกลเลต (propyl gallate) 

4.2) วัตถุที่ใชปรุงแตงรสอาหาร ดังตอไปน้ีใหใช
ไดในปริมาณท่ีเหมาะสม 

4.2.1) โ ม โ น โ ซ เ ดี ย ม  แ อ ล -ก ลู ต า เ ม ต 

(monosodium L-glutamate) 

4.2.2) ไ ด โ ซ เ ดี ย ม อิ โ น ซิ เ น ต  (disodium 

inosinate) 

4.2.3) ไ ด โ ซ เ ดี ย ม กั ว นิ เ ล ต  (disodium 

guanylate) 

4.2.4) ไ ด โ ซ เ ดี ย ม  5 ไ ร โ บ นิ ว ค ลี โ อ ไ ท ด  
(disodium 5′ ribonucleotide) 

4.3) สีผสมอาหาร 
หามใชสีทุกชนิดเวนแตสีผสมอาหารท่ีไดจาก

ธรรมชาติ 

พริกเสฉวน (Szechwan pepper)  
พริกเสฉวน (ฮัวเจียว หรือ ชวงเจี่ย) อยูในสกุล 

Zanthoxylum ( Z. piperitum และ Z. schinifolium) 
ที่มีสมาชิก 250 สปชีส  มีชื่ออื่น เชน Chinese pepper 

Japanese pepper, Aniseed pepper, Chinese 

prickly- ash, Fagara sansho, Nepal pepper, 

Indonesian lemon pepper เปนตน พริกเสฉวนมีการ
ปลูกและบริโภคกันอยางแพรหลายในเอเชียเปนเครื่องเทศ
มีการใชกันอยางแพรหลายในอาหารของมณฑลเสฉวน 
ประเทศจีน รวมท้ังทิเบต ภูฏาน เนปาล ญ่ีปุน พริกเสฉวน
มี กลิ่นและรสชาติ เปนเอกลักษณ ชาวเฉิงตู มลฑลเสฉวน
เรียกวาพริกชา เพราะทานแลวเกิดอาการชาที่ลิ้น นิยม
นําไปใสเปนเครื่องปรุงอาหารเสฉวนเกือบทุกชนิด เชน ผัด 
ซุป หรือแกงตาง ๆ รวมไปถึงขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ      
ที่ขายตามรานสะดวกซ้ือ หลายชนิดก็มีพริกเสฉวนเปน
สวนประกอบ รวมไปถึงอาหารประเภทปงยาง และบด
รวมกับพืชผักชนิดอื่น เปนผงสําหรับโรยของทอด ของยาง 
(ภัชรา, มปป) 

การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปรุงรสสําเร็จรูปใน
ทองตลาดมีหลากหลายรูปแบบ และรสชาติ นอกจากน้ัน
ยังมีงานวิจัยที่ไดทํารายงานผลในสวนของการพัฒนาและ
การผลิตเครื่องปรุงรสสําเร็จรูป เชน ปานทิพย และคณะ 
(2558) ไดศึกษานํ้าพริกประเภทผัดจากเปลือกแตงโม 
พบวาสามารถใชเปลือกแตงโม ไดรอยละ 50 มีคะแนน
ความชอบอยูในระดับ ชอบ-ชอบมาก ราณี (2557) ได
แปรรูปกลวยเปนครีมเทียมและซอสพริก พบวา ซอสพริก
สามารถใชกลวยไดอยางเหมาะสมที่รอยละ 15 สารให
ความคงตัวรอยละ 1 มีคา pH เทากับ 3.5 สุแพรวพันธ 
และชุตินุช (2557) ไดผลิตซอสปรุงรสกะเพราจากนํ้าหมัก
กะปโดยนําของเหลวจากกระบวนการหมักกะปมาพัฒนา
ผลิตภัณฑซอสปรุงรสกะเพรา พบวา ผูบริโภคใหคะแนน
ความชอบทุกดานในระดับชอบปานกลาง ถึงชอบมาก
ศันสนีย (2554) ไดพัฒนาการผลิตซอสกะเพราเพ่ือเปน
ตนแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม พบวา สูตรที่เหมาะสม
ประกอบดวยพริกข้ีหนู กระเทียม นํ้าตาลทราย ซีอิ๊วขาว 
นํ้าปลา นํ้ามันหอย ซอสภูเขาทอง นํ้ามัน และนํ้า รอยละ 
12.35, 12.35, 4.94, 3.70, 8.04, 37.03, 6.17, 2.47 
และ 12.35 ตามลําดับ มีการปรับกรดซิตริก 3 กรัมเพ่ือ
ลดคาความเปนกรดดาง ใชสภาวะในการพาสเจอรไรซที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที พบคา aw และ 
pH เทากับ 0.864 และ 4.46 ตามลําดับ ปริมาณจุลินทรีย
ทั้งหมด นอยกวา 10 cfu/g ยีสตและรานอยกวา 10 
cfu/g      
 
4. วิธีการวิจัย 
    วัตถุดิบ 

1) พริกเสฉวน (พริกหอม/ชวงเจ่ีย) ตรา ขาวทอง 
2) พริกจินดาสด/แหง จากตลาดสด (ตลาดบาน

กราง) พิษณุโลก, ประเทศไทย 
3) กระเทียม จากตลาดสด (ตลาดบานกราง) 

พิษณุโลก, ประเทศไทย 
4) ซอสหอยนางรม ตรา งวนเชียง  
5) ซอสปรุงรส ตรา เด็กสมบูรณ 
6) ซีอิ้วดํา ตรา เด็กสมบูรณ  
7) นํ้าปลา ตรา ทิพรส 
8) นํ้าตาลทรายขาว ตรา ลิน 
9) นํ้าพริกเผา ตรา ฉ่ัวฮะเส็ง 
10) นํ้ามันพืชตรา ตรา องุน 
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อุปกรณ 

1) ตูอบลมรอน (Labtech model LDO-150 F) 
2) เครื่องวัดคากิจกรรมของนํ้า (Aqua Serie3TE) 
3) เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง (Sartorius PB-

10)  
4) เครื่องแกวสําหรับการวิเคราะห 
5) เครื่องชั่งละเอียด 4 ตําแหนง (Sartorius ED2245) 

วิธีการวิจัย 
4.1 การสํารวจพฤติกรรมและความตองการของ

ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑซอสผัดกะเพรา 
1) การสํารวจตลาดเบื้องตน 

การสํารวจตลาดเบื้องตน โดยการสังเกตและจด
บันทึกผลิตภัณฑผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราและผลิตภัณฑ
ใกลเคียงที่จําหนายในซุปเปอรมารเกตจํานวน 4 แหงใน
เขตจังหวัดพิษณุโลก ไดแก บิ๊กซีซุปเปอรสโตร สาขา
พิษณุโลก เทสโกโลตัส สาขาพิษณุโลก และสาขาทาทอง 
พิษณุโลก ทอปซุปเปอรมารเกต สาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก 
ตลอดจนสืบคนขอมูลผลิตภัณฑจากสื่อออนไลนตาง ๆ ใน
ระหวางเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กันยายน 
พ.ศ. 2561 เพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับหาแนวทาง
ในการพัฒนาสูตร 

 2) การวิเคราะหลักษณะทางเคมี กายภาพ และ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑผลิตภัณฑซอส
ผัดกะเพรา  และผลิตภัณฑ ใกล เคียงที่ จํ าหนายใน
ทองตลาดอยางละ 3 ตราสินคา รวมทั้งซอสผัดกะเพรา
สูตรของรานกวยจั๊บแปงกรอบฮับเฮงหลี เพ่ือหาแนวทาง
ในการ พัฒนาสูตร เบื้ องตน  และใช เปนขอ กําหนด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน
ตอไป การวิเคราะหลักษณะตางๆ มีดังน้ี คาความชื้น คา
กิจกรรมของนํ้า (aw) คาความเปนกรดดาง (pH) การ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสตอคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑดานสี กลิ่น ลักษณะปรากฏ รสหวาน รสเปรี้ยว 
รสเค็ม ความเผ็ด ความชาลิ้น และความชอบรวม ดวยวิธี 
9  Point Hedonic Rating Scale ร วม กั บ  Just about 

right ใชผูประเมินกึ่งฝกฝนจํานวน 30 คน  
4.2 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสม

พริกเสฉวน 
ศึกษาปริมาณของพริกเสฉวนท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน โดยวาง

แ ผ น ก า ร ทดล อ ง แ บบ สุ ม ส ม บู รณ  ( Completely 

Randomized Design: CRD) รวม 3 สิ่งทดลอง ไดแก 
สิ่งทดลองท่ี 1 พริกเสฉวนรอยละ 0.2  
สิ่งทดลองท่ี 2 พริกเสฉวนรอยละ 0.4 

สิ่งทดลองท่ี 3 พริกเสฉวนรอยละ 0.6 

ทั้ง 3 สิ่งทดลองใชปริมาณสวนผสมจากสูตรราน
กวยจั๊บแปงกรอบฮับเฮงหลี เพ่ิมพริกเสฉวนตามท่ีกําหนด
ในสิ่งทดลอง ตรวจสอบคุณภาพ คาความชื้น คากิจกรรม
ของนํ้า (aw) คาความเปนกรดดาง  (pH) การประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ดานสี กลิ่น ลักษณะปรากฏ รสหวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม 
ความเผ็ด ความชาลิ้น และความชอบรวม ดวยวิธี 9 Point 

Hedonic Rating Scale รวมกับ Just about right ใชผู
ประเมินกึ่งฝกฝนจํานวน 30 คน 

วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติเมื่อพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชวิธี Duncan’s 
new multiple range test ( DMRT)  ทดส อบค ว าม
แตกตางของคาเฉลี่ยเพ่ือคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมสําหรับ
เปนผลิตภัณฑตนแบบในข้ันตอนตอไป 

 
4.3 การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑซอสผัดกะเพรา

ผสมพริกเสฉวน 
นําผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวนท่ี

ผานการคัดเลือกจากขอ 4.1.2 มาตรวจคุณภาพดังน้ี 

1) การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ไดแก ความชื้น 
โปรตีน ไขมัน เถา คารโบไฮเดรต เสนใย (AOAC, 2000) 
คาความเปนกรดดาง (pH)  

2) การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ไดแก วัดคา
สี (L* a* b*) ดวยเครื่อง Hunter Lab และ aw ดวย
เครื่องวัดคา Water Activity 

3) การประเมินคุณภาพทางจุลินทรีย ไดแก  
ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา (Downes and Ito, 

2001) 
4) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสตอ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑดานสี กลิ่น ลักษณะปรากฏ รส
หวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม ความเผ็ด และความชอบรวม 
ดวยวิธี  9 Point Hedonic Rating Scale รวมกับ Just 
about right ใชผูประเมินกึ่งฝกฝนจํานวน 30 คน 
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5. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

5.1 การสํารวจพฤติกรรมและความตองการของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑซอสผัดกะเพรา 

1) การสํารวจตลาดเบ้ืองตน โดยการสังเกตและ
จดบันทึกผลิตภัณฑผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราและ
ผลิตภัณฑใกลเคียงที่จําหนายในซุปเปอรมารเกตจํานวน 4 
แหงในเขตจังหวัดพิษณุโลก ไดแก บิ๊กซีซุปเปอรสโตร 
สาขาพิษณุโลก เทสโกโลตัส สาขาพิษณุโลก และสาขาทา
ทอง พิษณุโลก ทอปซุปเปอรมารเกต สาขาเซ็นทรัล 
พิษณุโลก ตลอดจนสืบคนขอมูลผลิตภัณฑจากสื่อออนไลน
ตาง ๆ ในระหวางเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน 
กันยายน พ.ศ. 2561 พบ ผลิตภัณฑซอสผัดกะเพรา 12 
ตราสินคา ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดมีทั้งแบบท่ีมีใบกะเพรา และ
ไมมีใบกะเพราในสวนผสม สวนผลิตภัณฑใกลเคียง พบ 
15 ตราสินคา มีผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของพริก    เสฉ
วน 4 ตราสินคา ซึ่งใชสําหรับประกอบการทําหมอไฟ เมื่อ
พิจารณาขอมูลตางๆ รวมกับผูประกอบการทําการเลือก 6 
ตราสินคาเพ่ือวิเคราะหลักษณะทางเคมี กายภาพ และ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑตอไป     

 
 
รูปที่ 1 ผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราและผลิตภัณฑใกลเคียง
บางสวนที่มใีนทองตลาด 

 

2) การวิเคราะหลักษณะทางเคมี และกายภาพ 
ของผลิตภัณฑผลิตภัณฑซอสผัดกะเพรา และผลิตภัณฑ
ใกลเคียงท่ีจําหนายในทองตลาด (ผลดังตารางท่ี 1 และ 2)  
 
 
 
 

ตารางที่ 1 คาความชื้น คากิจกรรมของนํ้า (aw) คาความ
เปนกรดดาง (pH) ของซอสผัดกะเพรา 3 ตราสินคา 
 
คุณลักษณ

ะ 
ตราสินคา 

A B C 

ความชื้น
(%) 

43.55±2.2
2 

55.79±1.7
4 

53.80±1.0
2 

aw 0.88±0.00 0.89±0.00 0.88±0.00 
pH 4.78±0.02 4.65±0.00 6.39±0.00 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก 3 ซ้ํา 
 
ตารางที่ 2 คาความชื้น คากิจกรรมของนํ้า (aw) คาความ
เปนกรดดาง (pH) ของผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของ
พริกเสฉวน 3 ตราสินคา 
 
คุณลักษณ

ะ 
ตราสินคา 

D E F 

ความชื้น
(%) 

22.29±2.2
3 

51.78±3.1
7 

52.60±0.7
3 

aw 0.78±0.00 0.78±0.00 0.78±0.00 
pH 4.65±0.00 4.57±0.04 4.60±0.06 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก 3 ซ้ํา 
 

การวิเคราะหลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑซอสผัดกะเพรา และผลิตภัณฑใกลเคียงที่
จําหนายในทองตลาด พบวา ผลิตภัณฑทั้ง 6 ตราสินคา มี
ปริมาณความชื้นอยูในชวงรอยละ 22.29 – 55.79 ตางกับ
ซอสของผูประกอบการที่มีความชื้นประมาณรอยละ 62 
สวนคากิจกรรมของนํ้า (aw) ของผลิตภัณฑทั้ง 6 ตรา
สินคารวมท้ังของผูประกอบการอยูในชวง 0.78 - 0.89 
และคาความเปนกรดดาง (pH) อยูในชวง 4.57 – 6.39 
จากขอมูลดังกลาวพิจารณาใชเปนขอกําหนดคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวนโดยกําหนด
ปริมาณความชื้นไมเกินรอยละ 65 คากิจกรรมของนํ้า (aw) 
ไมเกิน 0.9 คาความเปนกรดดาง (pH) ไมเกิน 4.5        

การตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑผลิตภัณฑซอสผัดกะเพรา  และผลิตภัณฑ
ใกลเคียงท่ีจําหนายในทองตลาดเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาสูตรเบื้องตน (ผลดังตารางที่ 3 และ 4) พบวา ซอส
ผัดกะ เพร า  3  ตร าสิ นค า มี ค ะแนนความชอบต อ
คุณลักษณะตางๆอยูในระดับไมชอบเล็กนอยถึงชอบ
เล็กนอย (4.8 – 6.6) โดยคุณลักษณะที่ควรปรับปรุง คือ 
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คุณลักษณะสีเขียว สวนผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของ
พริ ก เ สฉวน  3 ตราสินค า มีค ะแนนความชอบต อ
คุณลักษณะตางๆอยูในระดับไมชอบเล็กนอยถึงชอบ
เล็กนอย (4.7 – 6.3) ไมพบคุณลักษณะที่ควรปรับปรุงที่
เดนชัด   

  
ตารางที่ 3 คะแนนความชอบตอคุณลักษณะตางๆของ
ซอสผัดกะเพรา 3 ตราสินคา 
คุณลักษณะ ตราสินคา 

A B C 

สีแดง 6.1±1.8a 5.0±1.9b 5.5±1.6c 

สีเขียว 4.9±1.4ns 4.8±1.4ns 5.2±1.8ns 

กลิ่นกะเพรา 5.1±1.9b 4.7±1.3c 6.0±1.7a 

ความหยาบ 5.4±1.9ns 5.1±1.7ns 5.8±1.5ns 

ความเผ็ด 5.8±1.3a 5.0±1.9b 6.1±1.8a 

รสเค็ม 5.3±1.8ns  4.7±1.6 ns  5.2±2.1ns  
รสหวาน 5.1±1.6ns  4.9±1.8ns  5.4±1.9ns  
ความชอบ
โดยรวม 

6.0±1.7b 5.1±1.9c 6.6±1.5a 

หมายเหตุ ns : ไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ( P > 0.05) 

ตัวอักษร ที่ตางกันตามแนวนอนแสดงความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P <0.05) 
 
ตารางที่ 4 คะแนนความชอบตอคุณลักษณะตางๆของ
ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของพริกเสฉวน 
 
คุณลักษณะ ตราสินคา 

D E F 

สี 5.6±1.8 

ns 

5.8±1.7ns 6.4±1.6ns 

ลักษณะ
ปรากฎ 

5.6±1.5ns 5.6±1.4ns 6.2±1.6ns 

กลิ่นพริก 5.7±2.0ns 5.8±1.4ns 5.5±1.9ns 

รสหวาน 5.3±1.5ns 5.0±1.6ns 5.7±1.6ns 

รสเปรี้ยว 5.1±1.4ns 4.7±1.3ns 5.0±1.9ns 
รสเค็ม 5.6±1.4a  4.9±1.8b  5.7±1.5a  
ความเผ็ด 6.1±1.7ns  5.6±1.8ns  5.9±1.9ns  
ความชาลิ้น 5.4±1.6ns 5.4±1.3ns 5.3±1.7ns 
ความชอบ
โดยรวม 

6.1±2.0ns  6.0±1.5ns  6.3±2.2ns  

หมายเหตุ ns : ไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ( P > 0.05) 

ตัวอักษร ที่ตางกันตามแนวนอนแสดงความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P <0.05) 

5.2 พัฒนาสูตรผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสม
พริกเสฉวน 

ทําการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสม
พริกเสฉวนโดยใชสูตรซอสผัดกะเพรารานกวยจั๊บแปง
กรอบฮับเฮงหลีเปนสูตรเริ่มตน เพ่ิมพริกเสฉวนตามท่ี
กําหนดในสิ่งทดลอง รวม 3 สิ่งทดลอง ทําการวิเคราะห
คุณภาพดานตางๆ (ผลดังตารางท่ี 5 และ 6)     
ตารางที่ 5 ปริมาณความชื้น คากิจกรรมของนํ้า (aw) คา
ความเปนกรดดาง (pH) และ คาสี ของซอสผัดกะเพรา
ผสมพริกเสฉวนรอยละ 0.2 0.4 และ 0.6 
 
คุณลักษณ

ะ 
พริกเสฉวน (%) 

0.2 0.4 0.6 

ความชื้น
(%)ns 

64.84±1.3
6 

63.03±0.7
6 

64.46±1.6
9 

aw
ns 0.88±0.00 0.89±0.00 0.88±0.00 

pH ns 4.55±0.00 4.54±0.00 4.56±0.00 

สี L* ns 16.17±0.2
3 

17.51±0.1
6 

16.85±0.1
6 

   a* ns 13.49±0.2
7 

13.39±0.2
1 

13.62±0.2
6 

   b* ns 16.72±0.5
5 

18.15±0.4
9 

18.92±0.6
6 

หมายเหตุ ns : ไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ( P > 0.05) 

การวิเคราะหลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑซอส
ผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน พบวา ปริมาณของพริกเสฉวน
ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะดานตางๆอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( P > 0.05) โดยที่ปริมาณ
ความชื้นอยูในชวงรอยละ 63.03-66.84 คากิจกรรมของ
นํ้า (aw) อยูในชวง 0.88-0.89 คาความเปนกรดดาง (pH) 
อยูในชวง 4.54-4.56  

คากิจกรรมของนํ้า (aw) ของผลิตภัณฑซอสผัด
กะเพราผสมพริกเสฉวน ที่อยูในชวง 0.88-0.89 แสดงวา 
เชื้ อจุ ลิ นทรี ย ที่ ส ร า ง สา ร พิษ ได  เ ช น  Clostridium 
botulinum จะไมสามารถเจริญไดในผลิตภัณฑซอสผัด
กะเพราผสมพริกเสฉวนได เน่ืองจาก เชื้อจุลินทรียที่สราง
สารพิษ จะไมสามารถเจริญในท่ีคา กิจกรรมของนํ้า (aw) 
ตํ่ากวา 0.93 แตหากเก็บรักษาไมดีพอซอสผัดกะเพราผสม
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พริกเสฉวนสามารถเสื่อมเสียไดจากการเจริญของเชื้อราที่
ผิวหนา ซึ่งราโดยสวนมากจะหยุดการเจริญที่คา กิจกรรม
ของนํ้า (aw) ตํ่ากวา 0.8 

คาความเปนกรดดาง (pH) มีอิทธิพลอยางมากตอ
การเจริญของจุลินทรียในอาหาร รวมถึงเปนปจจัยที่
กํ าหนดการ เจริญเ ติบ โตและสรา งสารพิษของ  C. 
botulinum โ ด ย มี ก า ร ศึ ก ษ า ว า ส ป อ ร ข อ ง  C. 
botulinum ไมสามารถงอกและเจริญไดในอาหารมีคา คา
ความเปนกรดดาง (pH) ตํ่ากวา 4.8 ดังน้ัน ผลิตภัณฑซอส
ผัดกะเพราผสมพริกเสฉวนท่ีมีความเปนกรดดาง (pH) อยู
ในชวง 4.54-4.56 จัดเปนอาหารประเภทกรดเน่ืองจากมี
คาความเปนกรดดาง (pH) ตํ่ากวาหรือเทากับ 4.6 ซึ่งคา 
ความเปนกรดดาง (pH) ที่ 4.6 จึงถูกกําหนดใหเปนคาท่ีใช
แยกอาหารประเภทกรดและกรดตํ่า และยังใชในการ
ประเมินระดับของความรอนที่ใชในการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท สําหรับอาหารประเภทกรดและ
ปรับกรดใหมีคาความเปนกรดดาง (pH) ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 4.6 จะตองนํามาฆาเชื้อที่อุณหภูมิตํ่ากวาการฆา
เชื้ออาหารประเภทกรดตํ่าเพ่ือทําลายเซลลของแบคทีเรีย 
(Vegetative cells)  เ น่ืองจากสปอรที่หลงเหลือจาก
กระบวนการฆาเชื้อไมสามารถเจริญและสรางสารพิษไดใน
สภาวะที่มีคาความเปนกรดดาง (pH) ตํ่า นอกจากน้ี ความ
เปนกรดจะชวยใหทําลายจุลินทรียใดงายข้ึน ในทาง
ตรงกันขาม การผลิตอาหารท่ีมีคา pH สูงกวา 4.6 จะตอง
ใชอุณหภูมิสูงรวมกับความดันในการกําจัดสปอร          C. 
botulinum ที่อาจเจริญเติบโตและสรางสารพิษใน
ระหวางการเก็บรักษา 

   
ตารางที่ 6 คะแนนความชอบตอคุณลักษณะตางๆของ
ซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวนรอยละ 0.2 0.4 และ 0.6 
 

คุณลักษณะ 
พริกเสฉวน (%) 

0.2 0.4 0.6 

สี 6.6±1.1ns 6.5±1.4ns 6.3±1.3ns 
ลักษณะ
ปรากฎ 

6.6±1.0ns 6.3±1.1ns 6.0±1.5ns 

กลิ่นพริก 6.2±1.2ns 5.9±1.7ns 6.1±1.4ns 
รสหวาน 6.2±1.6ns 5.7±1.7ns 5.6±1.5ns 
รสเปรี้ยว 5.4±1.4ns 5.3±1.5ns 5.1±1.6ns 
รสเค็ม 6.0±1.3ns 6.0±1.1ns 5.6±1.8ns 
ความเผ็ด 6.3±1.4a 5.2±1.7b 6.0±1.8a 

ความชาลิ้น 5.8±1.5ns 5.8±1.7ns 5.8±1.8ns 
ความชอบ
โดยรวม 

6.8±1.0ns 6.7±1.4ns 6.6±1.6ns 

หมายเหตุ ns : ไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ( P > 0.05) 

ตัวอักษร ที่ตางกันตามแนวนอนแสดงความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) 
 

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสตอ
คุณลักษณะตางๆของผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริก
เสฉวน ดวยวิธี 9 Point Hedonic Rating Scale รวมกับ 
Just about right ใชผูประเมินกึ่งฝกฝนจํานวน 30 คน 
พบวา คะแนนความชอบตอคุณลักษณะตางๆอยูในระดับ
เฉยๆถึงชอบเล็กนอย (5.4 – 6.8) โดยท่ี ซอสผัดกะเพรา
ผสมพริกเสฉวนรอยละ 0.2 มีแนวโนมที่ ไดคะแนน
ความชอบในทุกคุณลักษณะสูงสุด โดยที่คุณลักษณะดาน 
สี ลักษณะปรากฏ กลิ่นพริก รสหวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม 
ความเผ็ด ความชาลิ้น และความชอบโดยรวม ไดคะแนน 
6.6, 6.6, 6.2, 6.2, 5.4, 6.0, 6.3, 5.8 และ 6.8 ตามลําดับ 

    
 
 

 
 
รูปที่ 2 ซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวนรอยละ 0.2 0.4 
และ 0.6 

 
จากการตรวจสอบคุณภาพ คาความชื้น คา

กิจกรรมของนํ้า (aw) คาความเปนกรดดาง (pH) และการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสผัดกะเพรา
ผสมพริกเสฉวนท้ัง 3 สิ่งทดลอง พิจารณาเลือกซอสผัด
กะเพราผสมพริกเสฉวนรอยละ 0.2 ไปดําเนินการทดลอง
ในข้ันตอนตอไป เน่ืองจากปริมาณความชื้นไมเกินรอยละ 
65 คากิจกรรมของนํ้า (aw) ไมเกิน 0.9 คาความเปนกรด
ดาง  (pH) ไม เกิน 4.5 ตามท่ีกําหนด ประกอบกับมี
แนวโนมที่ไดคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะสูงสุด  
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5.3 การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑซอสผัดกะเพรา

ผสมพริกเสฉวน 
นําผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวนทีเ่พ่ิม

พริกเสฉวนรอยละ 0.2 มาตรวจคุณภาพดังน้ี 

1) การวิเคราะหคุณภาพทางเคมี ไดผลการทดลอง
ดังตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7 คุณภาพทางเคมีของซอสผัดกะเพราผสมพริก
เสฉวน 
 

คุณภาพ ปริมาณ (%) 
โปรตีน 3.19±0.56 

ไขมัน 6.45±0.13 

เถา 4.11±0.29 

ความชื้น 64.11±1.04 

เย่ือใย 6.53±1.64 

คารโบไฮเดรต 15.61±2.46 
หมายเหตุ: คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก 3 ซ้ํา 

 

การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของซอสผัดกะเพรา
ผสมพริกเสฉวนท่ีผานการพัฒนา พบวา ผลิตภัณฑที่ไดมี
คุณคาทางโภชนาการพอสมควร ประกอบไปดวย โปรตีน
ไขมัน เถา ความชื้น เย่ือใย และ คารโบไฮเดรต รอยละ 
4.20, 10.63, 4.70, 64.50, 3.63 และ 10.83 ตามลําดับ  

2) การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ไดผลการ
ทดลองดังตารางท่ี 8 

การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพองซอสผัด
กะเพราผสมพริกเสฉวนที่ผานการพัฒนา พบวา คา
กิจกรรมของนํ้า (aw) ไมเกิน 0.9 คาความเปนกรดดาง 
(pH) ไมเกิน 4.5 ตามขอกําหนดคุณลักษณะที่กําหนดไว
เบื้องตน สวนคาสี L* a* b* บงบอกถึงความสวางของ
ผลิตภัณฑ ความเปนสีแดง-เขียว และความเปนสีเหลือง
นํ้าเงิน มีคาเทากับ 16.12, 13.42 และ 17.82 

 
ตารางที่ 8 คากิจกรรมของนํ้า (aw) คาความเปนกรดดาง 
(pH) และ คาสี ของซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน 
 
คุณลักษณะ  
aw

  0.89±0.00 

pH 4.55±0.00 

สี L*  16.12±0.36 

   a* 13.42±0.32 

   b* 17.82±0.53 
หมายเหตุ: คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก 3 ซ้ํา 

 
 
3) การประเมินคุณภาพทางจุลินทรีย ไดผลการ

ทดลองดังตารางท่ี 9 
การประเมินคุณภาพทางจุลินทรียพบปริมาณยีสต

และรา นอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม และจุลินทรียทั้งหมด 
นอยกวา 1.0 x 102 ซึ่งอยูในเกณฑของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543 เรื่อง   ซอสบางชนิด 
ที่กําหนดไววา มีแบคทีเรียไมเกิน 10,000 ในอาหาร 1 
กรัม มียีสตและรารวมกันไมเกิน 10 ในอาหาร 1 กรัม   
 
ตารางที่ 9 คุณภาพทางจลุินทรียของซอสผัดกะเพราผสม
พริกเสฉวน 
 

คุณภาพ ปริมาณ(โคโลนีตอกรัม) 
ยีสตและรา <1.0 x 10 

จุลินทรียทั้งหมด <1.0 x 102 

 
4) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสตอ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑดานสี กลิ่น ลักษณะปรากฏ รส
หวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม ความเผ็ด ความชาลิ้น และ
ความชอบรวม ดวยวิธี 9 Point Hedonic Rating Scale 
รวมกับ Just about right ใชผูประเมินก่ึงฝกฝนจํานวน 
30 คน พบวาคะแนนความชอบตอคุณลักษณะตางๆของ
ซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน มีคะแนนอยูในระดับเฉยๆ
ถึงชอบเล็กนอย (5.4 – 6.8) ดังตารางท่ี 10 ซึ่งยังมีคา
ใกลเคียงกับคาคะแนนของผลิตภัณฑที่อยู ข้ันตอนการ
พัฒนาสูตร ยืนยันวาผูทดสอบใหการยอมรับในซอสผัด
กะเพราผสมพริกเสฉวนแมการทดสอบจะทําการทดสอบ
เพียงตัวอยางเดียวโดยไมมีตัวอยางเปรียบเทียบ และจาก
คะแนนความชอบในคุณลักษณะตางๆที่นอยที่สุด คือ 5.4 
ในคุณลักษณะ รสเปรี้ยว แตเมื่อพิจารณาคาความรูสึก
ของผูทดสอบพบวาผูทดสอบจํานวนรอยละ 73.3 รูสึกวา
รสเปรี้ยวพอดีแลว จึงหยุดในสวนของการพัฒนาสูตรท่ี
ซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวนรอยละ 0.2 เพ่ือนําไปสู
ข้ันตอนการทดสอบผูบริโภคตอไป  
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ตารางที่ 10 คะแนนความชอบและคาความรูสึกตอ
คุณลักษณะตางๆของซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวน 
 
คุณลักษณ

ะ 
ความชอ

บ 
จํานวนผูทดสอบชิม (%) 

1 2 3 4 5 

สี 
6.6±1.4 - 10.

0 

73.
3 

13.
3 

3.4 

ลักษณะ
ปรากฎ 6.6±1.2 - 6.7 

80.
0 

6.7 6.6 

กลิ่นพริก 
6.2±1.3 - 26.

7 

56.
7 

10.
0 

6.6 

รสหวาน 
6.2±1.5 - 10.

0 

73.
3 

13.
3 

3.4 

รสเปร้ียว 5.4±1.6 
3.
3 

10.
0 

73.
3 

6.7 6.7 

รสเค็ม 
6.0±1.3 - 16.

7 

66.
7 

10.
0 

6.6 

ความเผ็ด 
6.3±1.4 

3.
3 

20.
0 

50.
0 

16.
7 

10.
0 

ความชา
ลิ้น 5.8±1.5 

6.
7 

13.
3 

63.
3 

6.6 
10.
0 

ความชอบ
โดยรวม 6.8±1.0 - 10.

0 

73.
3 

13.
3 

3.4 

หมายเหตุ : 1 = นอยเกินไป 2 = นอยปานกลาง 3 =พอดี 4 = 
มากปานกลาง 5 = มากเกินไป 

 

6. สรป 
 ผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวนมีคุณคา
ทางโภชนาการที่ประกอบไปดวย โปรตีน ไขมัน เถา 
ความชื้น เย่ือใย และ คารโบไฮเดรต รอยละ 4.20, 10.63, 
4.70, 64.50, 3.63 และ 10.83 ตามลําดับ คากิจกรรม
ของนํ้า (aw) 0.89 คาความเปนกรดดาง (pH) 4.55 คาสี 
L* a* b* มีคา เทากับ  16.12, 13.42 และ  17.82 
ตามลําดับ 
 ผลิตภัณฑซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉวนมี
คะแนนความชอบตอคุณลักษณะตางๆของซอสผัดกะเพรา
ผสมพริกเสฉวน อยูในระดับเฉยๆถึงชอบเล็กนอย (5.4 – 
6.8) โดยที่คะแนนความชอบโดยรวมอยูในระดับชอบ
เล็กนอย (6.8)  
  

7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 ถาตองการใหซอสผัดกะเพราผสมพริกเสฉ
วนมีอายุการเก็บที่นานข้ึนอาจตองมีการกาวิธีการลดคาคา

กิจกรรมของนํ้า (aw) ใหต่ํากวา 0.80 คาความเปนกรดดาง 
(pH) ใหต่ํากวา 4.5        
 7.2 ควรมีการทดสอบผูบริโภคเพ่ือเปนขอมูล
เบื้องตนสําหรับผูประกอบการที่ใชในการตัดสินใจนําไป
ประยุกตใชในธุรกิจ และพัฒนากระบวนการผลิตในเชิง
พาณิชยตอไป    
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานวิจัยฉบับน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยใน 
จากงบประมาณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สวน Innovative House พ.ศ. 2561 ในโครงการ 
การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
อื่นที่เกี่ยวของ (กลุม 24) สัญญาเลขที่ RUG6150014 ราน
กวยจั๊บแปงกรอบฮับเฮงหลี ใหความอนุเคราะหวัตถุดิบ
การผลิตตลอดงานวิจัย ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยาง
สูงมา ณ ที่น้ี 
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ผลของระดับการพรางแสงตอการเจริญเติบโตของมะกรูด 
Effects of Shading Level on Growth and Development of Kaffir Lime 
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บทคัดยอ  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาผลของระดับความเขมของพลาสติกพรางแสงตอการเจริญเติบโตของมะกรูด     
ทําการทดลอง ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระหวางเดือน สิงหาคม 2557-มีนาคม 
2558  วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design  มี 3 กรรมวิธีๆ ละ 5 ซํา กําหนดการพรางแสง 3 ระดับ  
ไดแก 1. ไมพรางแสง  2. ระดับความเขมพลาสติกพรางแสง 50 เปอรเซ็นต และ 3. ระดับความเขมพลาสติกพรางแสง 70 
เปอรเซ็นต พบวากรรมวิธีที่ 1 ไมพรางแสงมีการเจริญดานความสูงและเสนผานศูนยกลางลําตนมากท่ีสุดเฉลี่ยรอยละ  11.98 , 
17.05, 23.45, 32.53 และ 33.86 ตามลําดับ ขนาดความยาวใบเฉลี่ยคือ 5.20 เซนติเมตร นอกจากน้ียังมีนํ้าหนักใบแหงใบมาก
ที่สุดเฉลี่ยคือ 1.79 กรัม ในกรรมวิธีที่ 2 พรางแสง 50 เปอรเซ็นต มีขนาดความกวางใบ  ความเขมของสีใบและปริมาณคลอโรฟลล 
A มากที่สุด มีขนาดความกวางใบมากที่สุดเฉลี่ยคือ 5.37 เซนติเมตร มีความเขมของสีใบเฉลี่ย 79.65 SPAD Unit ปริมาณ
คลอโรฟลล A เฉลี่ยคือ 0.431 มิลิกรัม/ลิตร การเจริญเติบโตของมะกรูดที่พรางแสง 70 เปอรเซ็นต มีการเจริญเติบโตและ
องคประกอบของคลอโรฟลล A คลอโรฟลล B ในใบนอยที่สุด 
คําสําคัญ: มะกรูด พรางแสง และการเจริญเติบโต  
 
 

Abstract  
The purpose of this research was studied the effects of shading level on growth and development of 

Kaffir Lime, was studied at Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of 
Technology Lanna, during August 2014 - March 2015. The experimental design was a completely 
randomized design (CRD) with 3 treatments, 5 replications i.e. 1.no shading,  2 and 3 shading with saran 50 
and 70 % light intensity. The results showed that no shading showed higher growth rate stem diameter 
than the others (11.98, 17.05, 23.45, 32.53 and 33.86%)  No pruning showed highest of width. No pruning 
plant showed high leaf flushing (30.40 shoot/trees) , higher long leaf 5.20 cm. besides, dry weigh of 
leaf highest 1.79 g. The shading 50 % light intensity had higher wide leaf (5.37 cm.), greenness of leaf  
(79.65 SPAD Unit) and chlorophyll A of leaf (0.431 mg/l). conversely, 70 % light intensity had growth 
rate and chlorophyll A and B  of leaf  lower than all treated. 
Keywords: Kaffir lime, Shading, Growth and Development 
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1. บทนํา 
มะกรูด (Kaffir lime ) เปนพืชตระกูล Rutaceae 

มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Citrus hystix DC. มีบทบาทตอวิถี
ชีวิตประจําวันของมนุษยมาชานาน เน่ืองจากมีคุณลักษณะ
พิเศษของกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงนิยมใชเพ่ือการเพ่ิมความ
หอมดับกลิ่นคาวในอาหาร ในปจจุบันมะกรูดจัดเปนพืชที่มี
ศักยภาพสรางรายไดเปนสวนประกอบในอุตสาหกรรมผลิต
อาหาร เชน นํ้าพริกแกง เครื่องปรุงรสในบะหมี่สําเร็จรูป 
เปนตน นอกจากน้ียังมีการสงออกใบมะกรูดสดไปยัง
ตางประเทศในปริมาณมากข้ึนท้ังในรูปใบสดและอบแหง 
สวนประกอบของมะกรูดท่ีตองการใชประโยชนมากที่สุดคือ 
ใบ  แต มะกรู ดจั ดเปนพืชตระกูลสมที่ มีลั กษณะการ
เจริญเติบโตที่คอนขางชาจึงตองมีการพัฒนาเทคนิคทางดาน
การจัดการผลิตเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพที่ใหไดผลผลิตท้ัง
เชิงปริมาณและคุณภาพเชน การจัดการปลูกมะกรูดระยะชิด 
ระยะ 1.5 x 1.5 เมตร ที่สามารถไดจํานวนตนตอพ้ืนที่สูงข้ึน 
ซึ่งคุณลักษณะของใบมะกรูดที่ตลาดมีความตองการคือ ใบ
แกที่มีความสมบรูณเขียวเขมขนาดใหญกวามากกวาใบขนาด
เล็ก ในการจัดการผลิตพืชนอกจากพันธุกรรมพืชแลวปจจัย
ดานการจัดการ ท่ี เหมาะสมของพืชชนิดน้ันๆ ถือวามี
ความสําคัญตอการเจริญเติบโต แสงเปนปจจัยที่มีบทบาท
สําคัญอยางหน่ึงตอการเจริญเติบโต ความเขมแสงและ
ชวงเวลาที่พืชไดรับแสงจะมีผลตอการเจริญและพัฒนาการ
ของพืชๆแตละชนิดจะมีการเจริญเติบโตท่ีระดับความเขม
แสงและชวงเวลาการไดรับแสงที่แตกตางกัน การจัดการ
พรางแสงใหกับตนพืชจัดเปนเทคโนโลยีหน่ึงในการผลิตพืช
ใหมีการเจริญเติบโตที่ดีไดผลผลิตที่มีคุณภาพ (รวี, 2551)  

2.วัตถุประสงค  
เพ่ือศึกษาผลของการพรางแสงตอการเจริญเติบโต

ของมะกรูด 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
 แสงมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของตนพืช 
นับต้ังแตเมล็ดงอก การสังเคราะหแสง การสรางโฮโมนพืช 
การสรางเม็ดสี ตลอดจนการออกดอกออกผล ที่มาของแสง

จําแนกได 2 ทาง คือ แสงจากดวงอาทิตย (sunlight) และ
แสงที่มนุษยสรางข้ึน (Artificial light) (ทรงศักด์ิ, 2539.) 
โดยทั่วไปแสงจะมีแสงมีความสําคัญตอพืชในแง ของความ
เขม (intensity) คุณภาพ (Quality) อันไดแกชวงคลื่นตาง ๆ 
และช วง เวลาที่ พื ชไดรั บแสง  (กวิศร ,  2548)  ในท่ี น้ี
ความหมายครอบคลุมทั้งปริมาณหรือความเขมแสง ( light 
intensity) และชวงระยะเวลาที่ไดรับแสงในรอบวัน  (light 
duration) ความเขมแสงยอมมีผลตออัตราการสังเคราะห
แสงโดยตรง ในสภาพของทรงพุมที่แนนทึบจึงกอใหเกิดการ
บังแสงของสวนที่อยูทางดานในของทรงพุม นอกจากน้ีความ
เขมแสงที่ออนท่ีเกิดจากมีการบดบังของเมฆมากอาจทําให
อัตราการสังเคราะหแสงลดลงซ่ึงสาเหตุดังกลาวสามารถ
แกไขไดดวยวิธีการจัดทรงพุม (เปรมปรีย, 2538)  การพราง
แสง เปนการจัดการควบคุมสภาพแวดลอมที่มีผลตอการ
เจริญและพัฒนา พืชที่ไดรับแสงไมเพียงพอจะเจริญเติบโต
ชาและออนแอ จะทําใหไมมีความตานทานโรคและแมลง แต
ก็มีบางกรณีที่ทําใหพืชไดรับแสงนอยลงไปชวยใหพืช
เจริญเติบโตไดดี (สัมฤทธ์ิ, 2527) ในไมผลสวนใหญสามารถ
เจริญเติบโตไดทั้งในที่มีแสงรําไรจนถึงแสงแดดเต็มที่ แตการ
ในปลูกในที่พรางแสงจะมีการเจริญเติบโตไดดีกวาการปลูก
กลางแจง การสรางสวนผลไมเพ่ือการคาในระยะปแรกจะมี
การปลูกพืชแซม เชน กลวย จะชวยรักษาสภาพแวดลอมให
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชหลักไดและยังชวย
ปองกันใบไหมจากแดดเผาได (อํานวย, 2528) ปจจุบันนิยม
ใชตาขายพรางแสงหรือซาแลน  (Saran) ชวยปองกัน
อันตรายจากแสงแดดใหกับพืช (สมพร, 2556) ศึกษาอิทธิพล
ของตาขายพรางแสงสีตาง ๆ ที่มีตอพืชพวกไมประดับ 
(Pittosporum variegatum) พบวา ตาขายพรางแสงสีแดง
จะกระตุนการเจริญเติบโตของพืช ตาขายพรางแสงสีนํ้าเงิน
จะทําใหพืชเต้ียแคระแกรน ตาขายพรางแสงสีเทาจะชวย
เพ่ิมผลผลิตแตพืชจะมีลักษณะเปนพุม มีใบเล็กไม เปนที่
ตองการของตลาด  สวนตาข ายพรางแสงอะลูมิ เนต 
(Aluminet) จะเพ่ิมผลผลิตและความยาวของกานแตมีราคา
แพง ปจจัยของการพรางแสงจะมีผลตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของพืชบางชนิดตองการแสงประมาณ 50 -60
เปอรเซ็นต ก็เพียงพอตอความตองการของพืช เชน กลวยไม  

4.วิธีการวิจัย  
4.1 แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุม

สมบู รณ  ( Completely Randomized Design : CRD) มี
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ทั้งหมด 3 กรรมวิธีๆละ 6 ซ้ํา มีระดับความเขมของการพราง
แสงกับตนมะกรูด ดังน้ี กรรมวิธีที่ 1 ไมพรางแสง (control) 
กรรมวิธีที่ 2 พรางแสง 50 เปอรเซ็นต และกรรมวิธีที่ 3 
พรางแสง 70 เปอรเซ็นต 

 4.2 การดําเนินงาน ทําการทดลองกับตนมะกรูด
กิ่งเสียบ อายุตน 1 ป ปลูกในกระถางพลาสติก ขนาด 15 น้ิว 
ใชดินและแกลบดิบ (2:1) ผสมเปนวัสดุปลูก นําตนมะกรูดไป
เลี้ยงในโรง เรือนที่มีการพรางแสงตามกรรมวิธีที่ 4.1 
เปรียบเทียบกับสภาพปกติไมพรางแสง มีการปฏิบัติดูแล
รักษาหลังการปลูกในดานตางๆเชน การใหนํ้าดวยการรดทาง
ดิน การใสปุยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 อัตรา 10 กรัม/ตน/
เดือน และการปองกันโรคและแมลงศัตรูเหมือนกันหมดทุก
ตน  

4.3 การบั นทึ กข อมู ล  บั น ทึ กผลต อ เ น่ื อ ง ที่
ระยะเวลาทุก 30 วัน ตอเน่ืองเปนเวลา 120 วัน ไดแก 

- อัตราการเจริญเติบโตดานเสนผานศูนยกลางของ
ลําตน วัดในตําแหนงของลําตนหลักเหนือระดับ
รอยแผลเชื่อมตอ 1 น้ิว - การเจริญเติบโตของใบ 
ทําการสุมวัดจากใบแกในตําแหนงใบที่ 4 จาก
ปลายยอด วัดท่ีระยะ 120 วัน หลังพรางแสง 
ไดแก  ขนาดความกวางและยาวของใบ นํ้าหนัก
สดและนํ้าหนักแหงใบ สุมเก็บใบแกตนละ 5 ใบ 
นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
- ความเขมของสีใบ  วัดความเขมสีใบโดยใช

เครื่องวัดความเขมสีใบ (SPAD) สุมใบท่ีสมบรูณแกเต็มที่ 1 
ใบตอตน 

- ปริมาณคลอโรฟลลในใบ สุมใบแกที่สมบูรณ 
ตามวิธีการของ Whitham et al. (1971) 

5. ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาผลของการพรางแสงท่ีระดับความ
เขมขน 50 และ 70 เปอรเซ็นตตอการเจริญเติบโตของ
มะกรูดเปรียบเทียบกับไมพราง โดยมีการบันทึกขอมูล
ตอเน่ือง 30, 60, 90 และ 120 วัน  พบวา  
1. อัตราการเจริญเติบโตดานเสนผานศูนยกลางลําตน 
 อัตราการเจริญเติบโตทางดานเสนผานศูนยกลาง
ลําตนของมะกรูดท่ีระยะ 30 วัน หลังพรางแสงพบวา ทุก

กรรมวิธีมีอัตราการเจริญไมแตกตางกัน แตอัตราการ
เจริญเติบโตที่ระยะ 60 90 และ 120 วัน พบวา ตนมะกรูดที่
ไมพรางแสง มีอัตราการเจริญเติบโตทางดานเสนผาน
ศูนยกลางลําตนมากท่ีสุดเฉลี่ยรอยละ  11.98,  23.45, และ 
33.86 ตามลําดับ มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
กับการพรางแสง 50 และ 70 เปอรเซ็นต มีขนาดการ
เจริญเติบโตทางดานเสนผานศูนยกลางลําตนนอยที่สุดเฉลี่ย
รอยละ 2.76-10.29 (ตารางที่ 1 และ รูปที่ 1 ) 
2. การเจริญเติบโตของใบ 
 การเจริญเติบโตของใบมะกรูดหลังมีการพรางแสง
ที่ระยะ 120 วัน พบวา  กรรมวิธีพรางแสง 70 เปอรเซ็นต มี
ผลทําใหขนาดความกวางใบนอยท่ีสุดคือ 4.27 เซนติเมตร  
มีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีพรางแสง 50 เปอรเซ็นต
มีความกวางใบมากที่สุดคือ 5.37 เซนติเมตร สวนดานความ
ยาวใบการพรางแสงท้ัง 50 และ 70 เปอรเซ็นต มีความยาว
นอยท่ีสุดคือ 4.02 และ 4.37 เซนติเมตร มีความแตกตาง
ทางสถิติกับกรรมวิธีไมพรางแสงมีความยาวใบมากที่สุดคือ 
5.20 เซนติเมตร ดานนํ้าหนักสดใบพบวาทุกกรรมวิธีมี
นํ้าหนักไมแตกตางกันแตดานนํ้าหนักแหงกรรมวิธีไมพราง
แสงมีนํ้าหนักแหงใบมากที่สุดคือ 1.79 กรัม มีความแตกตาง
ทางสถิติกับกรรมวิธีพรางแสง 70 เปอรเซ็นต มีนํ้าหนักแหง
ใบนอยที่สุดคือ 1.04 กรัม (ตารางที่ 2)  
3. ความเขมสีใบและปริมาณคลอโรฟลลในใบ 

การพรางแสงทุกกรรมวิธีมีความเขมของ
สีใบที่ระยะ 30, 60 และ 90 วัน ไมมีความแตกตางกัน ที่
ระยะ 30 วัน มีความเขมของสีใบเฉลี่ย 68.07-73.37  SPAD 
Unit, 70.42-74.80 SPAD Unit และ 74.60-78.60 SPAD 
Unit ตามลําดับ แตที่ระยะ 120 วัน กรรมวิธีการพรางแสง 
50 เปอรเซ็นต มีความเขมของสีใบมากท่ีสุดคือ 79.65 SPAD 
Unit มีความแตกตางกับกรรมวิธีไมพรางแสงมีความเขมของ
สีใบนอยที่สุดคือ 71.68 SPAD Unit (ตารางที่ 3) ปริมาณ
คลอโรฟลล A ในใบมะกรูดหลังมีการพรางแสงที่ระยะเวลา 
120 วัน พบวากรรมวิธีไมพรางแสงและกรรมวิธีพรางแสง 
50 เปอรเซ็นต มีคาคลอโรฟลล A มากที่สุดคือ 0.436 และ 
0.431 มิลลิกรัม/ลิตร  มีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธี
พรางแสง 70 เปอรเซ็นต มีคลอโรฟลลในใบนอยที่สุดคือ 
0.265 มิลิกรัม/ลิตร สวนปริมาณคลอโรฟลล B ในใบมะกรูด
พบวา ทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันอยูในชวง0.343 - 
0.368  กรัม มิลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 4) 

 

156



 

ตารางที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตดานเสนผานศูนยกลางลําตนมะกรูดหลังมีการพรางแสงที่ระดับความเขมขนตางๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตดานเสนผานศูนยกลางลําตนของมะกรูดหลังมีการพรางแสงในระดับความเขมขนตางๆ 
 
ตารางที่ 2 ขนาดความกวางและความยาวใบ นํ้าหนักสดและแหงของใบมะกรูดหลังมีการพรางแสงในระดับความเขมขนตางๆ ที่
ระยะ 120 วัน 
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(%
)

no shading  salan 50% salan 70%

ความเขมของพลาสติกพรางแสง (%) รอยละอัตราการเจริญเติบโตเสนผานศูนยกลางลําตน 

30 60 90 120 

ไมพรางแสง 2.73 11.98a 23.45a 33.86a 
50 4.13 6.76ab 7.83b 10.29b 
70 1.04 2.76b 7.10b 10.26b 

F-test ns * * * 

ความเขมของพลาสติกพรางแสง(%) ขนาดใบ (เซนติเมตร) นํ้าหนักใบ 
(กรัม) 

กวาง ยาว สด แหง 

ไมพรางแสง 4.68ab 5.20a 4.40 1.79a 

50  5.37a 4.37b 3.83 1.35ab 

70  4.27b 4.02b 3.18 1.04b 

F-test * * ns * 
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ตารางที่ 3 ความเขมของสีใบของมะกรูดหลังมีการพรางแสงในระดับความเขมขนตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณคลอโรฟลล A และ B ในใบมะกรูด หลังจากมีการพรางแสงที่ระดับความเขมขนตางๆทีร่ะยะ 120 วัน 
ความเขมของพลาสติกพรางแสง (%) คลอโรฟลล A 

(มิลิกรัม/ลิตร) 
คลอโรฟลล B 
(มิลิกรัม/ลิตร) 

ไมพรางแสง 0.436a 0.348 

50  0.431a 0.343 

70  0.265b 0.368 

F-test * ns 

หมายเหตุ :  ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
               * มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน (p<0.05)  ตัวอักษรที่แตกตาง กันในสดมภเดียวกันแสดงความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เมื่อวิเคราะหแบบ  DMRT 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลของการพรางแสงที่มีตอการเจริญเติบโตของตน

มะกรูด พบวา ปจจัยความเขมแสงมีผลตอการเจริญเติบโต
และการพัฒนาของมะกรูด  ระดับความเขมแสง  70 
เปอรเซ็นตมีผลตอการเจริญทางลําตน การพัฒนาขนาด
ความกวาง ความยาว ใบตลอดจนสารประกอบในใบมีคาตํ่า
กวาตนมะกรูดที่พรางแสง 50 เปอรเซ็นตและไมมีการพราง
แสง เน่ืองจากแสงเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตและ
การดํารงชีวิตของพืช มีการใชแสงเปนแหลงพลังงานใน
ขบวนการสั ง เคราะห แสง  แสง ยังมีบทบาทตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชอีกหลายๆดาน (สมบุญ, 
2544) การปรับตัวของพืชตอแสงแดดและในที่รม ใบของพืช
ในที่รมจะมีขนาดใหญกวา แตบางกวาของใบพืชกลางแจง มี
คลอโรฟลล มากกวาและมีอัตราสวนของ คลอโรฟลล บี ตอ 
คลอโรฟลล เอ มากวา ใบของพืชกลางแจง ( Sun leaves ) 
มีขนาดเล็กกวา ใบหนากวามีคลอโรพลาสตขนาดเล็กวา แต

จํานวนคลอโรพลาสตมากกวา ภายในคลอโรพลาสตมีกรานา
นอยกวา เมื่อเทียบกับใบพืชในที่รม ในที่มีแสงมาก ใบของ
พืช กลางแจงจะตรึงคารบอนไดเร็วกวาใบของพืชในที่รม 
และมีอัตราการหายใจเร็วกวาใบของพืชในท่ีรม 3 – 5 เทา  
(Paul, 1980) 

พืชแตละชนิดมปีจจัยความตองการแสงที่แตกตาง
กันซึ่ งเกี่ยวของกับดานพันธุกรรมของพืชมีผลตอความ
ตองการแสงที่แตกตางกัน จากการศึกษาความเขมและ
คุณภาพของแสงตอพัฒนาการในมังคุดพบวา ความเขมแสง
ที่แตกตางกันไมมีผลโดยตรงตอการออกดอก จํานวนตอดตอ
ตน จํานวนผลตอตน การพัฒนาการและคุณภาพของผล
มังคุด แตจะมีผลโดยตรงตอการสังเคราะหแสงเพ่ือสราง
อาหารสะสมสําหรับการออกดอกติดผลรวมทั้ งการ
พัฒนาการและคุณภาพของผล มังคุดท่ีมีการพรางแสง 50 
และ 75 เปอรเซ็นต จะเก็บเก่ียวผลผลิตไดชากวาตนที่พราง
แสง 0 และ 25 เปอรเซ็นต เปนเวลา 3-5 วัน แสดงวาความ

ความเขมของ 
พลาสติกพรางแสง  (%) 

ความเขมของสีใบ 

(SPAD Unit) 
30 60 90 120 

ไมพรางแสง 68.13 70.42 74.60 71.68b 

50 73.37 74.80 77.30 79.65a 

70 68.07 72.60 78.42 77.67ab 

F-test ns ns ns * 
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เขมแสงมีผลตอระยะเวลาในการพัฒนาการของผลซ่ึงการ
สังเคราะหแสงที่ตํ่ากวาจึงตองใชระยะเวลาในการสะสม
อาหารที่มากกวา ความเขมแสงไมมีผลโดยตรงตอขนาดหรือ
ความหนาใบอาจเปนไปไดวาตนมังคุดมีการปรับตัวใหเขากับ
ความเขมแสงตางๆที่ ไดรับ  (ชมภู  และคณะ ,  2548) 
การศึกษาผลของการพรางแสงตอการเจริญเติบโตและการ
ออกดอกของมังกรคาบแกว พบวาการพรางแสงไมมีผลตอ
จํานวนแขนงขาง จํานวนใบรวมและจํานวนดอกตอตน แตมี
ผลตอความสูง จํานวนขอใบ ขนาดดอก และจํานวนวันที่
ออกดอก  โดยการพรางแสงดวยตาขายพรางแสง 75 
เปอรเซ็นต 1 ชั้น ใหความสูงจํานวนขอใบมากท่ีสุดและ
ขนาดดอกไมแตกตางจากการปลูกในสภาพํารางแสงดวยตา
ขาย 50 เปอรเซ็นต 2 ชั้น สวนการปลูกเลี้ยงกลางแจงใน
สภาพความเขมแสงมากกวากรรมวิธีอื่นมีการเจริญเติบโต
นอยสุด (รําจวน และโสระยา, 2546) และการศึกษาอิทธิพล
ของการพรางแสงตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของตน
กรุงเขมาพบวา การพรางแสงดวยซาแลนสีดําหรือสีเขียว
ขนาด 50 หรือ 70 เปอรเซ็นตไมมีผลตอความกวางใบ แต
พรางแสง ขนาด 70 เปอรเซ็นต มีความยาวใบมากที่สุด และ
พรางแสงดวยซาแลนสีเขียวขนาด 50 เปอรเซ็นต มีความสูง
ของลําตนมากที่สุด พรางแสงดวยซาแลนสีเขียวขนาด 70 
เปอรเซ็นต ใหผลผลิตสูงสุดโดยเฉพาะเดือนกันยายน ได
นํ้าหนักสดเฉลี่ย 1,890 กรัมตอตน และไดนํ้าหนักแหงเฉลี่ย 
108 กรัมตอตนพรางแสงมีปริมาณเพกตินไมแตกตางกัน
เฉลี่ย 18.0-34.6 เปอรเซ็นต แตในฤดูหนาวมีปริมาณเพกติน
นอย (พิเชษฐ, 2547) 

7.  สรุป  
การพรางแสงในความเขมขนแตกตางกันมีผลตอ

การเจริญเติบโตของมะกรูด การพรางแสงท่ีระดับ 50 
เปอรเซ็นต มีผลตอความเขมขนของสีใบของตนมะกรูดมาก
ข้ึน แตการพรางแสงท่ีระดับ 70 เปอรเซ็นต มีผลทําให
มะกรูดมีการเจริญเติบโตทางดานความสูงทรงพุม ขนาดเสน
ผานศูนยกลางลําตน ขนาดของใบ ลดลงมากกวาตนมะกรูด
ที่ไมมีการพรางแสงและพรางแสง 50 เปอรเซ็นต  
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  บทคัดยอ  
การศึกษาผลของไมโคร/นาโนบับเบิลที่มีผลตออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของปลากัด ดวยการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยประชากร 2 กลุมแบบอิสระ (T-test) วิธีการทดลองคือ เตรียมนํ้าเปลาที่ทําฟองอากาศดวยเครื่องไมโคร/นาโนบับเบิล      
ในลังโฟมขนาด 37x50x25 ลูกบาศกเซนติเมตร หลังจากน้ันปลอยปลากัดอายุ 30 วัน จํานวน 6,10,15 ตัว/ลังโฟม (ชุดทดลอง) 
เปรียบเทียบกับการเลี้ยงดวยนํ้าเปลา (ชุดควบคุม) ทําการทดลองเปนระยะเวลา 45 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาปลากัดที่เลี้ยง
ในนํ้าท่ีทําฟองอากาศดวยเครื่องไมโคร/นาโนบับเบิลทุกชุดการทดลองสงผลดีตออัตราการเจริญเติบโตของปลากัดเมื่อเทียบกับชุด
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) สําหรับอัตราการรอดของปลากัดทุกชุดการทดลองมีอัตราการรอดรอยละ 100 
การศึกษาน้ีสรุปไดวานํ้าเปลาท่ีทําฟองอากาศดวยเครื่องไมโคร/นาโนบับเบิลสงผลดีตออัตราการเจริญเติบโตของปลากัด 
คําสําคัญ: ไมโคร/นาโนบับเบิล , ปลากัด , การเจริญเติบโต 
 

Abstract  
The study on Effect of micro / nano-bubbles on survival and growth of fish. Comparing by independent 

test (T-test). The experimental was Prepare the microbubble / nano bu water in 37x50x25 cubic centimeters 
Release 30 day fish into micronanobubble 6, 10, 15 samples respectively (experimental). Comparison with fish 
culture in microbial / nano-bubble free water (control). Duration of 45 days. At the end of the experiment, the 
results showed that the fish were culture in micro/nano bubble water every sample had a good on growth rate 
compare with control group (P<0.05). The survival rate of every batch of betta has a survival rate of 100 percent. 
This study concludes that micro/nano bubble water a positive effect on growth of Siamese fighting fish. 
Keywords: Micro/Nano Bubbles, Siamese fighting fish, Growth 
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1. บทนํา 
Micro/nano bubble technology ( MNB)  คื อ

เทคโนโลยีใหมที่กําเนิดจากประเทศญ่ีปุน ซึ่งเปนวิธีการทํา
ใหเกิดฟองกาซขนาดเล็กในวัสดุหรือสสารตัวกลาง เชน นํ้า 
ลักษณะของฟองอากาศท่ีเกิดข้ึนมีขนาดต้ังแต 0.1-100 
ไมโครเมตร ดวยลักษณะของฟองอากาศขนาดท่ีเล็กมากน้ี
สามารถกระจายตัวในนํ้าไดอยางหนาแนน จัดเปนเทคโนโลยี
ที่สะอาด ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีศักยภาพ
ในการประยุกตใชงานไดหลากหลายสาขา อาทิเชน  การใช
งานที่มีประสิทธิภาพของไมโคร/นาโนบับเบิลจะมีการ
รายงานการใชประโยชนที่หลากหลายเชน   ดานการแพทย
และยา  สําหรับสาขาทันตกรรม MNB technology สามารถ
ใชในการทําความสะอาดในชองปาก นอกจากน้ี  MNB 
technology ยังสามารถนําไปใชงานในการลางทําความ
สะอาดอุปกรณหรือเครื่องมือตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยสามารถชวยลดการใชสบูหรือนํ้ายาสารเคมีไดอีกดวย
และยังสามารถนําไปใชเกี่ยวกับการชวยเสริมการออกฤทธ์ิ
ของยาใหสามารถดูดซึมเขาสูรางกายหรือมีประสิทธิภาพใน
การออกฤทธ์ิบําบัดโรคไดดีข้ึน ดานการเกษตร เชน ใน
อุตสาหกรรมผักหรือผลไมสด มีรายงานวา นํ้าที่มีฟองกาซ
ขนาดเล็ก (MNB) มีประสิทธิภาพในการลางทําความสะอาด
และรักษาความสดได สวนอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว 
( Aquaculture)  ใ น ฟ า ร ม เ ลี้ ย ง กุ ง มี ก า ร นํ า  MNB 
technology เขามาชวยสามารถช วยเ พ่ิมคุณภาพและ
ปริมาณของผลผลิตทั้งยังสามารถชวยลดคาใชจายในการ
บําบัดหรือการดูแลคุณภาพนํ้าที่ใชในการเพาะเลี้ยงกุงหรือ
สัตว นํ้าชนิดอื่น  ๆ  ดั ง น้ัน  MNB technology สามารถ
นําไปใชเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าได  

2.วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษาอัตราการรอดของปลากัดท่ีเลี้ยงในนํ้า

ที่ทําฟองอากาศดวยเครื่องไมโครนาโนบับเบิล 

2. เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลากัดที่
เลี้ยงในนํ้าท่ีทําฟองอากาศดวยเครื่องไมโครนาโนบับเบิล 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
การเพาะพันธุปลากัดในประเทศไทยมีเกษตรกรผู

เพาะเลี้ยงกันมากในแถบภาคกลางการเพาะสวนใหญเนน
ปลาท่ีมีโครงสราง รูปแบบหาง สีสัน สวยงาม นอกจากน้ียังมี
การเพาะพันธุใหมีขนาดตัวที่โตข้ึนกวาปกติที่เรียกกันวาปลา
กัดยักษ สําหรับการสงออกไปตางประเทศมักเนนปลาเพศผู 

(Wiwatchaisaet Y, 2000) จึงมีการวิจัยใหความสําคัญกับ
การเปลี่ยนเพศของปลากัดให เปนเพศผูมากข้ึน ซึ่งใช
ฮ อ ร โ มน  สั ง เ ค ร าะห  เ ช น  เ ม ธิ ล เทส โทส เตอ โ ร น 
( methyltestosterone) (Kirankumar and Pandian, 
2002) นอรเอทินโดรน (norethindrone) (Balasubramani 
and Pandian, 2008)  หรือการใช สารสกัดจากธรรมชาติ 
เชน นํ้าหมักใบหูกวาง (Terminalia catappa) หรือใบมังคุด
สด (Garcinia mangostana) (ณัฐพงษ  ปานขาว, 2549) 
เปนตน 

โรคติดเช้ือที่เกิดในปลากัดมีหลายชนิด ไดแก โรค
จุดขาว โรคสนิม โรคท่ีเกิดจากปลิงใส โรคท่ีเกิดจากเชื้อรา 
โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ไดมีการศึกษาการใชใบหูกวางตอ
การรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในปลากัดโดยการเหน่ียวนํา
ใหเกิดโรคจากเชื้อแบคทีเรีย streptococcus dysgalactiae 
โดยการฉีดเขาชองทองปลากัด หลังจากน้ันรักษาดวยการแช
ในนํ้าปลากัดสกัดจากใบหูกวางพบวานํ้าแชใบหูกวางความ
เข มขน  1000 ppm มีประสิท ธิภาพในการรั กษาโรค 
streptococcusis 83.33% ( Weena and Aranya , 2550 ) 
ดังน้ันการดูแลความสะอาดของนํ้าและอาหารมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาเพาะเล้ียงใหไดปริมาณที่เพ่ิมข้ึนและไดปลากัด
ที่แข็งแรงไดมาตรฐานการสงออก การเพาะเลี้ยงปลากัดใน
ระบบนํ้าแบบหมุนเวียน (recirculation system) พบวาทําให
ปลากัดมีอัตราการรอดและการเจริญเติบโตที่สูงเชนกัน 
( พงษธร ขจิตแขม , 2543) คุณภาพนํ้าที่เหมาะสมสําหรับ
การเลี้ยงปลากัด คือ อุณหภูมิชวง 26–28 องศาเซลเซียส    
พีเอช 6.5–7.5 ความกระดาง 75–100 มิลลิกรัมตอลิตร และ
ความเปนดาง  150–200 มิลลิกรัมตอลิตร  (วันเพ็ญ มีน
กาญจน, นงนุช เลาหะวิสุทธ์ิ และสุภาพ พรหมยศ , 2531) 
อยางไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงปลากัดตลอดทั้งปในเขตภาค
กลาง  อาจทําใหคุณภาพนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงได  โดย
อุณหภูมิ นํ้าอาจอยูระหวาง 24–30 องศาเซลเซียส และ PH 

7.2–7.8 (ธวัช  ดอนสกุล , 2530) สําหรับชวงเวลาการใหแสง
ที่เหมาะสมของปลากัดพบวาการเลี้ยงภายใตสภาวะท่ีไดรับ
แสง 16 หรือ 12 ชั่วโมงตอวัน ทําใหปลามีความถ่ีในการผสม
พันธุสูง และมีการสรางไขที่มากกวาการไดรับแสง 24 และ 
20 ชั่วโมงตอวัน ตามลําดับ (Giannecchini et al , 2012) 

การประยุกตใชเทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิลทํา
ใหการ ละลายของออกซิเจนในนํ้าเพ่ิมข้ึนและอยูไดนานข้ึน 
จากการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้าของ 
เครื่องใหอากาศท้ัง 3 แบบ คือ เครื่องไมโครนาโนบับเบิล   
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( รุ น  RMUTL MNB generator version 5, water flow 
rate of 2 l/min) ที่ตอเขากับอากาศ (Air-MNB), ตอกับกาซ
ออกซิเจน (O2 -MNB) และปมลม โดยเปด เครื่องเปนเวลา 
30 นาที แลวทิ้งไว 24 ชั่วโมง โดยวัดคา DO ชั่วโมงที่ 1, 3, 
6, 12 และ 24 ซึ่งคา DO เริ่มตน ของนํ้าประปามีคาเฉลี่ย
เทากับ 7.5 มิลลิกรัมตอลิตร ณ อุณหภูมินํ้า 26.7 องศา
เซลเซียส ผลการศึกษาพบวา การใชเครื่องไมโครนาโน 
บับเบิลสามารถชวยเพ่ิมออกซิเจนในนํ้าได (รุงระวี  , 2559)   

รุงระวี  และคณะ (2559) ไดใชเทคโนโลกยีไมโคร/
น า โ น บั บ เ บิ ล  รุ น   RMUTL Micro/nano bubble 
generator รุน KVM5 (water flow rate of 2 l/min) เลี้ยง
ปลาตะเพียนในระบบปดที่ความหนาแนน 50 ตัวตอตาราง
เมตร และ 100 ตัวตอตารางเมตรเปนเวลา 4 สัปดาหพบวา
ไมโครนาโนบับเบิลสามารถชวยเพ่ิมความสามารถในการ
ละลายของออกซิเจนในนํ้าแลว ยังสงเสริมใหสัตวนํ้ามีการ
เจริญเติบโตที่ดี และชวยควบคุมคุณภาพนํ้าใหอยูใน เกณฑดี
อีกดวย โดยเฉพาะลดปริมาณแอมโมเนียและไนไตรทได  

เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิลจัดเปนเทคโนโลยีที่
สะอาด ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ มีศักยภาพใน
การประยุกตใชงานไดหลากหลายออกซิเจนเปนปจจัยสําคัญ 
ประการหน่ึงตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตวนํ้าและ
จุลินทรียที่อยูในบอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยอย สลาย
ของเสียภายในบอไดดังน้ันคณะวิจัยจึงสนใจเทคโนโลยีไม
โคร/นาโนบับเบิลมาประยุกตใชในการเพาะพันธุปลากัดเพ่ือ
ศึกษาผลการเจริญเติบโตกับอัตราการรอดของปลากัด 

4.วิธีการวิจัย  

วิธีการทดลองคือ เตรียมนํ้าเปลาที่ทําฟองอากาศ
ดวยเครื่ องไมโคร /นาโนบับเบิล  RMUTL Micro/nano 
bubble generator รุ น  KVM5 (water flow rate of 2 
l/min)  ในลังโฟมขนาด 37x50x25 ลูกบาศกเซนติเมตร 
หลังจากน้ันปลอยลูกปลากัดอายุ 30 วัน จํานวน 6,10,15 
ตัว/ลังโฟม (กลุมทดลอง) เปรียบเทียบกับการเลี้ยงดวย
นํ้าเปลา (กลุมควบคุม) ทําการทดลองเปนระยะเวลา 45 วัน 
เก็บขอมูลโดยการชั่งนํ้าหนักและนับจํานวนปลากัดท่ีรอด
เมื่อปลากัดที่เลี้ยงในถังโฟมระยะเวลา 30 และ 45 วัน 
หลังจากปลอยปลากัดโดยจะมีการถายนํ้าออก 20% และ
เติมนํ้าใหมเขาไปทุก 5 วัน ควบคุมการใหอาหารวันละ 2 
ครั้ง/วัน เวลา 7.00 น. และ 16.00 น. นําขอมูลที่ไดจากการ

ทดลองมาวิเคราะหดวยสถิติการเปรี ยบเทียบคาเฉลี่ย
ประชากร 2 กลุมแบบอิสระ (T-test) 

น้ําหนักเฉลี่ย กรัม น้ําหนักปลาท้ังหมด
จํานวนปลา

  

อัตราการรอด
จํานวนปลาสิ้นสุดการทดลอง
จํานวนปลาเริ่มตนการทดลอง

 

 

5. ผลการวิจัย  

 การทดลองเลี้ยงลูกปลากัดอายุ 30 วัน ดวยนํ้าไม
โคร/นาโนบับเบิลในลังโฟมขนาด 37x50x25 ลูกบาศก
เซนติเมตร จํานวน 6,10,15 ตัว/ลังโฟม  (กลุมทดลอง )  
เปรียบเทียบกับที่เลี้ยงในนํ้าเปลา (กลุมควบคุม)  หลังจาก
ทําการทดลองไปได 30 วัน พบวาอัตราการรอดชีวิตของปลา
กัดเปน 100% ซึ่งลูกปลากัดที่เลี้ยงในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมรอดชีวิตทุกตัวดังแสดงใน ตารางที่ 1  

จากการทดสอบ T-test ปลากัดที่เลี้ยงดวยนํ้าไม
โคร/นาโนบับเบิลหลังจากทําการทดลองไปได 30 วัน พบวา
นํ้ า ห นั ก เ ฉลี่ ย ข อ ง ลู ก ป ล า กั ดที่ เ ลี้ ย ง ด วย นํ้ า เ ป ล า  
(กลุมควบคุม)  และเลี้ ยงดวยนํ้าไมโคร/นาโนบับเบิล  
(กลุมทดลอง) จํานวน 6 ตัว มีคานํ้าหนักตัวเฉลี่ย 0.62 , 
0.84 ตามลําดับ  นํ้าหนักเฉลี่ยของลูกปลากัดที่เลี่ยงดวย
นํ้าเปลา  (กลุมควบคุม) และเลี้ยงดวยนํ้าไมโคร/นาโน 
บับเบิล (กลุมทดลอง) จํานวน 10 ตัว มีคานํ้าหนักตัวเฉลี่ย 
0.61 , 0.76 ตามลําดับนํ้าหนักเฉลี่ยของลูกปลากัดที่เลี่ยง
ดวยนํ้าเปลา (กลุมควบคุม) และเลี้ยงดวยนํ้าไมโคร/นาโน 
บับเบิล (กลุมทดลอง) จํานวน 15 ตัว มีคานํ้าหนักตัวเฉลี่ย 
0.55 , 0.74  ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 มีอัตราการ
เจริญเติบโตแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) 
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ตารางที่ 1 ผลของนํ้าไมโคร/นาโนบับเบิลท่ีมีผลตออัตรา
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลากัด ที่เลี้ยงใน
ลังโฟมระยะเวลา 30 วัน  
จํานวน
ปลา
กัด 
 

น้ําหนักเฉลี่ย (g) 
30 วัน 

P 
value 

 
อัตราการรอด (%) 

 
กลุม

ควบคุม 
กลุม
ทดลอง 

กลุม
ควบคุม 

กลุม
ทดลอง 

6 ตัว 0.62 0.84a 1.10x10-4 100 100 
10 ตัว 0.61 0.76a 4.54x10-4 100 100 
15 ตัว 0.55 0.74a 2.47x10-8 100 100 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

การทดลองเลี้ยงลูกปลากัดอายุ 30 วันในนํ้าไมโคร/นา
โนบับเบิลในลังโฟมขนาด 37x50x25 ลูกบาศกเซนติเมตร 
จํานวน 6,10,15 ตัว/ลังโฟม เปรียบเทียบกับที่เลี้ยงใน
นํ้าเปลา หลังจากทําการทดลองไปได 45 วัน พบวาอัตรา
การรอดชีวิตของปลากัดเปน 100% ซึ่งลูกปลากัดที่เลี้ยงใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุมรอดชีวิตทุกตัวดังแสดงใน 
ตารางท่ี 2  

ปลากัดที่เลี้ยงดวยนํ้าไมโคร/นาโนบับเบิลหลังจาก
ทําการทดลอง 45 วัน พบวานํ้าหนักเฉลี่ยของลูกปลากัดที่
เลี้ยงดวยนํ้าเปลา (กลุมควบคุม) และเลี้ยงดวยนํ้าไมโคร/นา
โนบับเบิล (กลุมทดลอง) จํานวน 6 ตัว มีคานํ้าหนักตัวเฉลี่ย 
0.92 , 1.36 ตามลําดับ  นํ้าหนักเฉลี่ยของลูกปลากัดที่เลี้ยง
ดวยนํ้าเปลา (กลุมควบคุม) และเลี้ยงดวยนํ้า ไมโคร/นา
โนบับเบิล (กลุมทดลอง) จํานวน 10 ตัว มีคานํ้าหนักตัวเฉลี่ย 
0.83 , 1.43 ตามลําดับนํ้าหนักเฉลี่ยของลูกปลากัดที่เลี้ยง
ดวยนํ้าเปลา (กลุมควบคุม) และเลี้ยงดวยนํ้า ไมโคร/นา
โนบับเบิล (กลุมทดลอง) จํานวน 15 ตัว มีคานํ้าหนักตัวเฉลี่ย 
0.72 , 1.29  ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 มีอัตราการ
เจริญเติบโตแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) 
ตารางที่ 2 ผลของนํ้าไมโคร/นาโนบับเบิลท่ีมีผลตออัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลากัดที่ เลี้ยงในลังโฟม 
45 วัน 

จํานวน
ปลากัด 

 

น้ําหนักเฉลี่ย (g) 
45 วัน 

P value อัตราการรอด  
(%) 

กลุม
ควบคุม 

กลุม
ทดลอง 

กลุม
ควบคุม 

กลุม
ทดลอง 

6 ตัว 0.92 1.36a 6.92x10-7 100 100 
10 ตัว 0.83 1.43a 6.17x10-12 100 100 
15 ตัว 0.72 1.29a 1.63x10-9 100 100 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
การเลี้ ยงลูกปลากัดเริ่มตนอายุ  30 วันในนํ้า        

ไมโคร/นาโนบับเบิลในลังโฟมขนาด 37x50x25 ลูกบาศก
เซนติเมตร จํานวน 6,10,15 ตัว/ลังโฟม เปนระยะเวลา 30 
และ 45 วัน มีความแตกตางของอัตราการเจริญเติบโตของ
ปลากัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งมีรายงานวาการใช     
ไมโคร/นาโนบับเบิลในฟารมปลาอาวคุซูซูระประเทศญ่ีปุน
พบวามีประสิทธิภาพในการเพ่ิมคาออกซิเจนในนํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพในทุกชั้นของฟารมเลี้ ยงปลาไดอยางมี
ประสิทธิภาพซ่ึงออกซิเจนเปนปจจัยสําคัญ ประการหน่ึงตอ
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตท้ังสัตวนํ้าและจุลินทรียที่อยูในบอ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยอยสลายของเสียภายในบอได 
(Endo et. al. , 2008) ดัง น้ัน  เทคโนโลยีไมโคร/นาโน 
บับเบิลจึงสามารถนํามาประยุกตใชในการเพาะเล้ียงปลากัด
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการละลายของกาซออกซิเจนในนํ้า
ไดดีข้ึนและอยูไดนานข้ึน และยังชวยบําบัด คุณภาพนํ้าให    
ดีข้ึน  

7.  สรุป  
สามารถเลี้ยงปลากัดที่มีอายุ 30 วันในนํ้าไมโคร/

นาโนบับเบิลไดซึ่ งอัตราการรอดเทากันกับการเลี้ยงใน
นํ้าเปลา และยังมีคาเฉลี่ยนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
เลี้ยงในนํ้าเปลา ซึ่งอาจเปนผลจากออกซิเจนในนํ้าไมโคร/ 
นาโนบับเบิลสามารถอยูไดนานกวาในนํ้าเปลา ซึ่งค า
ออกซิเจนในนํ้ามีผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชิตทั้งสัตวนํ้า
และจุลินทรียที่อยูในบอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยอย 

สลายของเสียภายในบอได 
 

 

 

 

 

 

 

164



 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาภายใตโครงการความรวมมือใน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับ
การนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและ
ยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 6 
จังหวัดและขอขอบคุณขอขอบคุณศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการดานการประยุกตใชไฟฟาแรงสูงพลาสมาและไม
โคร/นาโนบับเบิลเพ่ือการเกษตรและการประมงข้ันสูง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เอกสารอางอิง  
Wiwatchaisaet, Y. (2000). Improvement of Siamese  

fighting fish for export. Thai Fisheries 
Gazette 53(1): 169–179. 

Endo, Akira & Srithongouthai, Sarawut & Nashiki,  
 Hisatsune & Teshiba, Ichiro & Iwasaki,  
 Takaaki & Hama, Daigo & Tsutsumi,  
 Hiroaki. (2008). DO-increasing effects of a  
 microscopic bubble generating system in  
 a fish farm. Marine pollution bulletin. 57.  
 78-85.  
รุงระวี  ทองดอนเอ. (2559) เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิล 
           กับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า. 2559. มหาวิทยาลัย 
           เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก.คณะ 
           วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร. 
ธวัช  ดอนสกุล. (2530). การศึกษากระบวนการผสมพันธุ 
 และ การเพาะเลี้ยงปลากัดไทย. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินท รวิโรฒ. หนา 1–52.  

ณัฐพงษ  ปานขาว. (2549). ผลของ pH จากนํ้าหมักใบหู 
กวาง ตอสัดสวนเพศในปลากัดจีน. วิทยานิพนธ 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ. 113 หนา. 

วันเพ็ญ มีนกาญจน, นงนุช เลาหะวิสุทธ์ิ และสุภาพ พรหม 
ยศ . (2531). การเพาะพันธุปลากัด .เอกสาร
เผยแพรฉบับที่ 14. สถาบันประมงนํ้าจืดแหงชาติ, 
กรุงเทพ. 1–16. 
 
 

Weena koeypudsa, Aranya Ponpornpisit, 
Nittharatana Paphavasit, ประสิทธิภาพของนํ้า
แชใบหูกวางตอการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียใน
ปลากัดและปลาหางนกยูง,2550; 60: 528-533. 

Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Engkagul, A. and  
Rungruangsak - Torrissen, K. (2010). 
Characterization and expression levels of 
protease enzymes at different 
developmental stages of Siamese fighting 
fish (Betta splendens Regan, 1910). 
Kasetsart Journal (Natural Science) 44(3): 
411– 423. 

Giannecchini, L.G., Massago, H. and Fernandes, J.B.  
K. (2012). Effects of photoperiod on 
reproduction of Siamese fighting fish Betta  
splendens. Revista Brasileira de Zootechnia 
41(4): 821–826. 

Kirankumar, S. and Pandian, T.J. (2002). Effect on 
growth and reproduction of hormone 
immersed and musculinezed fighting fish 
Betta splendens. Journal of Experimental 
Zoology 293(6): 606–616. 

 

165
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บทคัดยอ  
งานวิจัยน้ีศึกษาผลระยะเวลาการเคลือบผิวตอการเก็บรักษาสับปะรด โดยเลือกสับปะรดระยะแกเขียว (mature) 

กรรมวิธีการทดลองคือ นําสับปะรดจุมเคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซานความเขมขน 2% (W/V) เปนเวลา 30 60 120 และ 180 
วินาที ตามลําดับ เก็บตัวอยางภายใตอุณหภูมิหองและเปรียบเทียบกับชุดควบคุม จากการทดลองพบวา การใชสารเคลือบผิว
สับปะรดชวยลดเปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักไดดีกวาผลท่ีไมมีการเคลือบผิว ผลของระยะเวลาในการจุมสารเคลือบผิวแสดงใหเห็น
วาการสูญเสียนํ้าหนักมีคาใกลเคียงกันและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานข้ึน  
คําสําคัญ: ไคโตซาน การสูญเสียนํ้าหนัก สารละลายมีขั้ว 
 

Abstract  
This research was aimed to study on the effect of coating time on pineapple fruits storage.  Mature 

green pineapples were used in this experiment. Pineapples were steeped in 2% (W/V) chitosan with 30, 60,120 
and 180 seconds, respectively.  Samples were kept at room temperatures and compared with control.  The 
result showed that percent weight loss in all treatments were lower than non-coated pineapples.  Weight loss 
was nearby in all coating times and trending to increase depending on storage times. 
Keywords: Chitosan, Weight loss, hydrophillic  
 

1. บทนํา 
สับปะรดเปนผลไมเขตรอนซึ่งเปนท่ีนิยมเน่ืองจาก

มีรสชาติอรอย รวมท้ังเปนผลไมที่ชวยยอยอาหาร ในปจจุบัน
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเปน  อันดับท่ี 3 รองจากกลวย
และมะมวง ในประเทศไทยผลผลิตประมาณรอยละ 10 ของ
ผลผลิตทั้งหมดจะบริโภคในรูปผลสด สําหรับผลิตภัณฑ
สับปะรดแปรรูปจะสงออกเกือบทั้งหมดสํานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ขณะท่ี
ความตองการบริโภคผลสดในตางประเทศมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
จึงมีการพัฒนาสับปะรดผลสดสายพันธุใหมภายในประเทศ
เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดโลก และการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเปนอีกหน่ึงปจจัยที่ชวยใหการ
สงออกสินคาทําไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน การเคลือบผิวมี
บทบาทตอการชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลผลิต
ทางเกษตรหลายชนิด แตสารเคลือบผิวที่ใชทางการคา
สวนมากมักมีสวนผสมของสารเคมีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเก็บรักษา องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจึงได
กําหนดขอบังคับใหผูผลิตสินคาทางการเกษตรที่ใชสาร
เคลือบผิวตองแสดงฉลากที่บงบอกองคประกอบของสาร
เคลือบผิวแกผูบริโภค (มงคล, 2549) ดังน้ันการเลือกใชสาร
เคลือบผิวจากธรรมชาติจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจและ
ปลอดภัยตอผูบริโภค ทั้งน้ีควรเลือกชนิดของสารเคลือบและ
ความเขมขนใหเหมาะสมกับพืชผักแตละชนิด  
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2.วัตถุประสงค  
เพ่ือศึกษาระยะเวลาการเคลือบผิวที่เหมาะสม

สําหรับการยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรด 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
ผักและผลไมทุกชนิดหลังการเก็บเกี่ยวยังคงหายใจ

และมีการคายนํ้าเพ่ือระบายความรอน ขณะเดียวกันปริมาณ
ความชื้นภายในผลมีคามากกวา 80% ข้ีนไปซ่ึงสูงกวา
ความชื้นของบรรยากาศดานนอก นํ้าในผักผลไมมีการ
เคลื่อนที่ออกสูอากาศภายนอกตลอดเวลา โดยธรรมชาติแลว
ก็มีการผลิตไขและคอรก มาปกคลุมผิวดานนอกเพ่ือปองกัน
การระเหยของนํ้า แตยังมีชองเปดตางๆ ที่ยอมใหอากาศผาน
ได จึงยังมีการสูญเสียนํ้าหนักอยางหลีกเลี่ยงไมไดและสงผล
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร (จริงแท, 2549) 

ไคโตซาน (Chitosan) เปนโพลิเมอรธรรมชาติ ท่ีมี
คุณสมบัติแตกสลายไดทางชีวภาพ (biodegradable) จาก
การยอยของจุลินทรียหรือแบคทีเรียที่มีอยูในธรรมชาติโดย
ไมสงผลเสียตอความสมบูรณของระบบนิเวศ ปลอดภัยใน
การนํามาใชกับมนุษย จึง ถูกนําไปใชกับโยชนทั้งดาน
การแพทย ดานการประมง ดานการเกษตร โดยไคโตซานทํา
หนาที่กักเก็บความชื้นและปองกันการซึมผานของความชื้น
ได โดยไคโตซานมีคุณสมบัติละลายไดดีในกรดอะซิติก 
สามารถใชไดทั้งความเขมขนสูง 1-2% และความเขมขนตํ่า
กวา 0.01% ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน นํ้าหนักโมเลกุล 
วิธีการเตรียมและชนิดของผักผลไม (ปรางคทอง, 2557)  

 

4.วิธีการวิจัย  
4.1 วัตถุดิบ 

ไคโตซาน (Chitosan: degree of deacetylation 
95%, มวลโมเลกุล  500,000 - 1,000,000 ดาลตัน) จาก
บริษัท โบนาฟเดสมารเก็ตต้ิง จํากัด  
4.2 การเตรียมสับปะรด 

สับปะรดที่ใชในวิจัยอยูในระยะแกเขียว (ยังไม
ปรากฎสีเหลือง, mature green) คัดเลือกผลที่มีลักษณะ
สมบูรณ ไมเปนโรคและปราศจากตําหนิ 
4.3 วิธีการเคลือบผิว 
 สารละลายไคโตซานเขมขน 2% โดยนํ้าหนักตอ
ปริมาตร (W/V) เตรียมไดจาก นําไคโตซาน 2 กรัม ผสมกับ
กรดอะซิติกเขมขน 1%(V/V) ที่มีปริมาตร 100 cm3 คน

จนกระทั่งไคโตซานละลายจนหมด แลวจึงกรองดวยผาขาว
บาง จะไดสารละลายไคโตซานท่ีมีความเขนขน 2% (W/V)    
 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely 
Randomized Design, CRD) จํานวน 3 ซ้ํา นําสับปะรดจุม
เคลือบผิวดวยสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 2% โดย
นํ้าหนักตอปริมาตร เปนเวลา 30 60 120 และ 180 วินาที 
ตามลําดับ ผึ่งใหแหงและเก็บภายใตอุณหภูมิหอง  พรอม
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมจุมสารเคลือบผิว  บันทึก
ขอมูลของนํ้าหนักที่สูญเสีย (% weight loss) 

5. ผลการวิจัย  
การใชสารเคลือบผิวสับปะรดชวยลดเปอรเซ็นต

การสูญเสียนํ้าหนักไดดีกวาผลท่ีไมมีการเคลือบผิว แสดงดัง
ตารางท่ี 1 พิจารณาผลของระยะเวลาในการจุมสารเคลือบ
ผิวพบวา เปอรเซ็นตการสูญเสียนํ้าหนักมีคาใกลเคียงกัน  แต
การสูญเสียนํ้าหนักมีคาเพ่ิมข้ึนเม่ือระยะเวลาในการเก็บ
รักษานานข้ึน  

6. อภิปรายผลการวิจัย  
สารเคลือบผิวจากไคโตซานเปนสารเคลือบจําพวก

โพลีแซคคาไรดซึ่งเปนสารที่มีข้ัวเปนสวนประกอบหลัก จึง
สงผลใหสารเคลือบมีการซึมผานของไอนํ้าได สับปะรดจึงมี
การสูญเสียนํ้าหนัก สารเคลือบผิวที่นํามาใชชะลอการ
เสื่อมสภาพของผลไมน้ัน มักเขาไปปกคลุมหรือทําหนาท่ีเปน
ไขมันทดแทนไขมันตามธรรมชาติ ปดกั้นชองเปดของผิว
ผลไมจึงชวยลดอัตราการแพรผานของกาซตางๆ อัตราการ
หายใจจึ ง ลดลงและทํ า ให การ สูญเสี ย นํ้ า เ น่ือ งจาก
กระบวนการหายใจลดลงเมื่อเทียบกับผิวที่ไมมีการเคลือบ
สาร (จริงแท. 2549) แตละระยะเวลาในการจุมสงผลตอให
การเก็บรักษาทําไดนานข้ึนแตไมแตกตางแบบมีนัยสําคัญ
เน่ืองจากความเขมขนท่ีใชในการวิจัยเปนไคโตซานที่มีความ
เขมขนสูง อัตราการซึมผานของนํ้าระหวางภายในผลกับ
บรรยากาศภายนอกจึงไมแตกตางกัน 

7.  สรุป  
การเคลือบผิวสับปะรดดวยสารเคลือบไคโตซาน

ความเขนขน 2% (W/V) ชวยลดอัตราการสูญเสียนํ้าไดดีกวา
การไมใชสารเคลือบผิว และเวลาในการจุมสารเคลือบผิว
สงผลชะลอการสูญเสียนํ้าหนักในสับปะรด 

 

 

167



 

ตารางที่ 1 การสูญเสียนํ้าหนักของสับปะรดในแตละกรรมวิธี 

เวลาในการจุมเคลือบ
สารไคโตซาน  
2%(W/V) 

การสูญเสียนํ้าหนัก (%) 

เริ่มตน 2 วัน 4 วัน 6 วัน 8 วัน 10 วัน 

ไมเคลือบผิว 0.00 0.97 2.21 3.57 4.56 6.54 

30 sec 0.00 0.12 0.75 1.71 2.77 3.85 

60 sec 0.00 0.15 0.85 1.79 2.89 4.03 

120 sec 0.00 0.11 0.78 1.73 2.62 3.70 

180 sec 0.00 0.12 0.71 1.77 2.51 3.57 
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บทคัดยอ 
 สับปะรดลูกผสมที่นําไปปลูกทั้ง 3 พ้ืนท่ีมีทั้งหมด 11 เบอร ซึ่งในการทดลองในครั้งน้ีกําหนดไวเพียง 4 เบอรเทาน้ัน 
แตเพ่ือใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดจึงนําสับปะรดลูกผสมท้ังหมด 11 เบอรนํามาปลูก ไดแก เบอร 1 , 15, 30, 33, 43, 55, 56, 
62, 63, 171, และ 176 การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของสับปะรดทั้ง 11 เบอร ชวงแรกน้ีจะวัดความยาวของใบ จํานวนใบ/
ตนความสูง เปนระยะ มีการตรวจวิเคราะหดินแตละพ้ืนที่ เมื่อมีผลสุกนํามาเก็บขอมูลคุณภาพผลแตละเบอร จากขอมูลการ
เจริญเติบโตพบวาสับปะรดท่ีปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดตราดและลําปางทุกเบอรมีการเจริญเติบโตดียกเวนเบอร 55  สําหรับพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายมีการเจริญเติบโตนอยที่สุดแตมีพันธุพอที่จะปลูกได 6 เบอรไดแกเบอร 30, 33, 43 56 62 และ 171 สับปะรด
ที่ปลูกทั้ง 3 พ้ืนท่ีจะมีความพรอมในการเก็บเก่ียวผลผลิตไมเทากันจึงทําใหไดขอมูลล าชาออกไปเกินกําหนด สําหรับการ
ยอมรับของผูบริโภคสับปะรดพันธุลูกผสมท่ีปลูกในพ้ืนที่จังหวัดลําปางมีผลผลิตที่ผูบริโภคยอมรับใน4 อันดับแรกคือเบอร 62 
รองลงมาเปนเบอร 56 เบอร 1 และ เบอร 33 ตามลําดับ สับปะรดพันธุลูกผสมที่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีผลผลิตที่
ผูบริโภคยอมรับใน 3 เบอรใกลเคียงกันคือเบอร 62,  171 และ 33 สับปะรดพันธุลูกผสมท่ีปลูกในพ้ืนที่จังหวัดตราดมีผลผลิตท่ี
ผูบริโภคยอมรับใน 4 อันดับแรกคือเบอร 1 รองลงมาเปนเบอร 62 เบอร 176  และ เบอร 33 ตามลําดับ ขณะน้ีไดเตรียมทํา
จะขยายตนพันธุที่ไดจากการเพาะเลี้ยงทั้ง 5 เบอรไวแลวเพ่ือการข้ึนทะเบียนพันธุและผลิตหนอพันธุที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ขยาย
สูเกษตรกรตอไป 
 
ABSTRACT 

This experiment main focus only 4 number pineapple hybrid variety, but for highest useful increase 
11 number pineapple hybrid variety such as 1, 15, 30, 33, 43 55, 56, 62, 63,171 and 176, so that the total 
11 number pineapple hybrid variety for growth and fruit quality collection data from 3 provinces, In Trad 
and Lampang province every number of pineapple hybrid variety had growth exit number 55, in Changrai 
province had 7 number pineapple hybrid variety were moderate growth such as 30, 33, 43 56 62 171 and 
176 . In 3 province had different harvest pineapple fruit period,  the consumers accept the good pineapple 
fruit taste form Lampang province of the first to the forth sequent were  62, 56, 1,and 33 variety respectively, 
number pineapple variety form Changrai province had nearly taste  were 62, 171 and 33  respectively, 
number pineapple variety from Trad province  the good pineapple fruit taste of the first to the forth sequent 
were 1, 62, 176 and 33 respectively, and prepare production field for 5 number pineapple hybrid variety 
which reproduction from plant tissue culture such as 15, 33, 43, 55, and 63, try to increase suitable number 
pineapple hybrid variety for the farmer in the future.  
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1.บทนํา 

สับปะรดนับวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ประเทศไทยซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดประมาณ 1 ลานไร 
สามารถทําการเก็บเก่ียวไดปละประมาณ 500,000 ไร 
โดยในปหน่ึงๆ สามารถผลิตสับปะรดไดประมาณ 1.9 ลาน
ตันมากเปนอันดับหน่ึงของโลก ซึ่งจากการผลิตตาม
จํ า น วน ดั ง ก ล า ว ไ ด นํ า ไ ป ใ ช เ พ่ื อ ก า ร บ ริ โ ภ ค ส ด
ภายในประเทศประมาณรอยละ  26 สงออกผลสด
ประมาณรอยละ 4 ที่เหลือประมาณรอยละ 70 ใชปอน
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือการสงออก โดยมีมูลคา
การสงออกประมาณปละ 15, 000 ลานบาท ผลิตภัณฑ
จากสับปะรดท่ีมูลคาสูงของประเทศไทย คือ นํ้าสับปะรด 
ในป 2549 ประเทศไทยสงออกนํ้าสับปะรด 187,632 ตัน 
มูลคา 5,252 ลานบาท เพ่ิมทั้งปริมาณและมูลคาเม่ือเทียบ
กับป 2548 (จารุพันธ,2562) สับปะรดกระปองเปนอัก
ผลิตภัณฑสงออกของประเทศไทย ปริมาณรอยละ 99 
ของการผลิตเปนการผลิตเพ่ือสงออก โดยมีประเทศคูแขง
ที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย 
อีกทั้งคูแขงรายใหม ไดแก ประเทศเคนยา ประเทศจีน 
และประเทศเวียดนาม (www.nfi.or.th/pineapple.asp) 
ทั้งน่ีการสงออกผลิตภัณฑสับปะรดสามประเทศหลักไทย
อินโดนีเซียและฟลิปปนส มีสวนแบงตลาดโลกรวมกัน
มากกวารอยละ 80 (กระแสทัศน,2547) การปลูกสับปะรด
สงโรงงานแปรรูปสวนมากใชพันธุปตตาเวีย และใชบริโภค
ผลสดบาง สวนพันธุภูเก็ตใชรับประทานผลสดเพียงอยาง
เดียว แตละพันธุมีจุดดีและจุดดอยแตกตางกันไป การ
ปรับปรุงพันธุมีวัตถุประสงคจะรวมจุดที่ดีของแตละพันธุ
เอาไวในพันธุเดียวกัน เชน มีกลิ่นหอม เน้ือผลมีสีเหลือง มี
ความหวานสูง ไมเปนโรคผลแกน ผลเนา ตาช้ํา อายุการ
เก็บที่อุณหภูมิหองนาน ใบมีหนามนอย เหมาะสมทั้งการ
แปรรูปและรับประทานผลสด ซึ่ง จากการของบประมาณ
สนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติต้ังแตป 2553 ทําการจับ
คูผสมพันธุระหวางทั้งสองพันธุ และปลูกคัดเลือกพันธุที่
คิดวามีลักษณะดีมาจนถึงปจจุบัน จึงควรมีการเผยแพร
พันธุที่ไดออกสูสังคมชุมชนใหใชประโยชนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1. ไดขอมูลการตอบสนองของสับปะรดพันธุใหม
ทั้ง 3 พันธุที่ปลูกในระดับความสูงที่แตกตางกัน 3 พ้ืนที่ 
ไดแก ลําปาง เชียงราย และตราด 

2. ไดขอมูลการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอ
สับปะรดอยางนอย 4 สายพันธุเปรียบเทียบกัน  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 จังหวัดลําปางเปนแหลงปลูกสับปะรดมากท่ีสุด
ในเขตภาคเหนือตอนบน เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกพันธุ
ปตตาเวีย ซึ่งเปนคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับบริโภคผล
สดและบรรจุกระปอง ในป พ.ศ. 2553 จังหวัดลําปางมี
พ้ืนที่เพาะปลูกสับปะรดจํานวน 21,002 ไร ไดผลผลิต 
79,808 ตัน ผลผลิต 3,800 กิโลกรัมตอไร (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ,2553) เกษตรกรผูปลูกสับปะรด
จังหวัดลําปางประสบปญหาที่สําคัญคือ ราคาผลผลิตไม
แนนอน บางปมีราคาดีเกษตรกรไมขาดทุน แตบางปราคา
ผลผลิตตกตํ่าทําใหเกษตรกรขาดทุน ทั้งน้ีเพราะฤดูกาล
เก็บเกี่ยวสับปะรดสวนใหญจะออกมาในเดือนพฤษภาคม 
มิถุนายนจนถึงตนเดือนกรกฎาคม แนวทางการแกไข ควร
กระจายผลผลิตใหออกตลอดปซึ่งสามารถดําเนินการได
โดยการใหนํ้าทุกสัปดาห ชวงแลงและขณะฝนท้ิงชวงทําให
สับปะรดเจริญเติบโตไดเร็วกวาปกติสามารถเรงการออก
ดอกสับปะรดไดเมื่อสับปะรดมีอายุ 4 เดือน สําหรับหนอ
ใหญ อายุ 6 เดือน สําหรับหนอขนาดกลาง และอายุ 8-10 
เดือน สําหรับหนอขนาดเล็ก (สุธีกานตและอรุณ ,2556) 
การกระจายผลผลิตออกนอกฤดูสวนใหญจะปอนตลาด
บริโภคผลสดเพราะเกษตรกรมีความพรอมในการผลิต
นอกฤดู มีขอกําจัดซึ่งเกี่ยวของกับแหลงนํ้าและศักยภาพ
ของเกษตรเอง ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนาคุณภาพสับปะรด
ใหเหมาะสมตอการบริโภคผลสดมากท่ีสุด 

4.วิธีการวิจัย  

ใชแผนการทดลองแบบบล็อกสุมสมบูรณ . 
(Randomized Complete Block Design : RCBD โดย
ทดลองท้ังหมด 11 กรรมวิธีๆละ 3 ซ้ํา และวิเคราะหเชิง
สถิติโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติ SPSS  

 การทดลองมีดังน้ี  

1. ปลูกเปรียบเทียบพันธุที่ปลูกทั้งหมด 11 เบอรเพ่ือ
คัดเลือกใหได 4 เบอร โดยนําตนพันธุไปทดลองปลูกใน 3 
พ้ืนที่ ของจําหวัดลําปาง  เชียงราย และตราด ในแตละ
พ้ืนที่มีการปลูกทุกสายพันธุๆ ละ 5 ตน ปลูกเปน ระยะ
ระหวางตน 40 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 1 เมตร ใช
พลาสติกคลุมแปลง มีการใหนํ้าชวงฤดูแลงเพ่ือใหตน
เจริญเติบโตอยางตอเน่ือง การดูแลใสปุยเหมือนกันทั้ง 3 
พ้ืนที่ และเก็บขอมูลการเจริญเติบโตทุก 2 เดือน โดยเก็บ
ขอมูลความสูงตนและจํานวนใบ  การดูแลรักษาใสปุย 15-
15-15 จํานวน 3 ครั้งๆละ 10 กรัม/ตน และเมื่อสับปะรด
มีอายุไดหลังปลูกได 1,3 และ 6 เดือน ตามลําดับ และ
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กําจัดวัชพืชใชวัสดุคลุมแปลงและแรงงานคนผสมผสาน
หลังการเก็บเก่ียวผลผลิตทําการวัดขนาดของผล ความ
กวาง ยาว นํ้าหนักผล นํ้าหนักจุก ขนาดความกวางของ
แกน วัดความหวาน % กรด ความหนาแนนเน้ือ สีของผล 
สีของเน้ือ 
2.  เก็บขอมูลการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอสับปะรดท้ัง 
4 สายพันธุ ทําการทดสอบความพอใจโดยการใชวิธีการ
ประเมินโดยผูบริโภคในกลุมนักชิมที่มีการฝกมาแลวและ
ทดสอบกับกลุมคนตางที่ประมาณ 20 คนข้ึนไปใหชิมแลว
ใหคะแนนความชอบ 
 

5. ผลการวิจัย  

 1. ขอมูลการตอบสนองของสับปะรดพันธุใหม
ตอ 3 พื้นที่ปลูกในระดับความสูงแตกตางกันใน ไดแก 
จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตราด  
 จากการศึกษาขอมูลการเจริญเติบโตของ
สับปะรดพันธุ ใหมของ 3 พ้ืนท่ีปลูกในระดับความสูง
แตกตางกัน พบวา สับปะรดลูกผสมที่มี 11 เบอรไดแก
เบอร 1, 15, 30, 33, 43, 55, 56, 62, 63, 171 และ 176 
เพ่ือคัดเลือกใหไดพันธุที่ดีอยางนอย 4 เบอร หลังจากการ
ปลูกไปแลวในแตละพ้ืนท่ีมีบางเบอรมีการตายไปบางหรือ
เจริญเติบโตชาจนเก็บขอมูลไมได ทําใหในแตละพ้ืนที่มี
จํานวนตนและจํานวนเบอรของสับปะรดแตกตางกันโดย
ในพ้ืนที่จังหวัดลําปางไมมีเบอรไหนตายหรือเก็บขอมูล
ไมได สวนที่จังหวัดเชียงรายมีตายและไมไดขอมูล 4 เบอร
ไดแกเบอร1, 15, 55 และ 63 สวนที่ตราดมีตาย 1 เบอร
คือเบอร 55 (ตารางท่ี1) สําหรับการเจริญเติบโตดานความ
สูงในแตละพ้ืนที่พบวาสับปะรดลูกผสมเบอร 43 และ 62 
พบวาการเจริญเติบโตดานความสูงไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติทั้ง 3 พ้ืนท่ี สวนเบอร 1, 15, และ 63 ไมแตกตาง
กันทั้งลําปางและตราด สวนเบอร 55 เหลืออยูที่เดียวที่
ลําปางเจริญเติบโตดี สวนเบอรที่เหลือมีการเจริญเติบโตมี
ความสูงแตกตางกันท้ัง 3 พ้ืนที่(ลําปาง เชียงราย และ
ตราด)ไดแก เบอร 30 , 33 , 56 , 171และ 176  โดย
สับปะรดลูกผสมเบอร เบอร 30 มีความสูงแตละพ้ืนที่
เทากับ 53.70, 41.34 และ 75.37 เซนติเมตร ตามลําดับ 
เบอร 56 มีความสูงเทากับ 33.81, 53.31 และ 68.28 
เซนติเมตร ตามลําดับ เบอร 33 มีความสูงแตละพ้ืนที่เปน 
41.71, 56.27 และ 68.62 เซนติเมตร ตามลําดับ เบอร 
171 มีความสูงแตละพ้ืนท่ีเปน 70.32 61.16 และ 74.64 
เซนติเมตรตามลําดับ และเบอร 176 มีความสูงในแตละ
พ้ืนที่เปน 66.54 74.35 และ 93.71 เซนติเมตร ตามลําดับ 
(ตารางที่ 1) สวนสับปะรดลูกผสมเบอร 1 , 15, 55 และ 

63 ของพ้ืนที่เชียงรายไมสามารถเจริญเติบโตไดเน่ืองจาก
สับปะรดมีความสมบูรณนอยไมสามารถเจริญเติบโตจน
เก็บขอมูลไดอาจเปนเพราะเชียงรายมีอุณหภูมิที่เย็นกวา
พ้ืนที่อื่นและมีการทําลายโดยศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคยอด
เนา สวนสับปะรดลูกผสมเบอร 55 เจริญเติบโตในพ้ืนที่
เชียงรายและตราดไดไมดีแตสามารถเติบโตไดในพ้ืนที่
ลําปาง  

สําหรับจํานวนใบคลายกับการขอมูลความสูง
ของสับปะรดลูกผสมโดยพบวา สับปะรดลูกผสมเบอร 43 
และ 62 น้ัน มีจํานวนใบไมมีความแตกกันทางสถิติทั้งสาม
พ้ืนที่ซึ่งเบอร 43 มีจํานวนใบโดยเฉลี่ยทั้งสามพ้ืนที่อยู
ในชวง 21.22 – 27.10 ใบ ซึ่งปลูกที่จังหวัดลําปางมี
จํานวนใบมากที่สุด สวนเบอร 62 มีจํานวนใบโดยเฉลี่ยทั้ง
สามพ้ืนที่โดยเฉลี่ย 57.42 – 58.61 ใบ ใกลเคียงกันทั้ง
สามพ้ืนที่ สวนเบอร 1, 15, และ 63 ไมแตกตางกันทั้ง
ลําปางและตราด โดยทั้งสามเบอรปลูกที่ลําปางมีจํานวน
ใบโดยเฉลี่ ยเทากับ 27.48 , 23.15 และ 23.80 ใบ
ตามลําดับ สวนปลูกที่ตราดมีจํานวนใบเทากับ 36.12 , 
23.85 และ 32.93. ใบ ตามลําดับจะเห็นไดวาท้ังสามเบอร
ปลูกที่ตราดจะมีจํานวนใบมากกวาลําปาง สวนเบอร 55 
เหลืออยูที่เดียวที่จังหวัดลําปางเจริญเติบโตดีมีจํานวนใบ
เฉลี่ย 23.89 ใบ สวนเบอรที่เหลือมีจํานวนใบแตกตางกัน
ทั้ง 3 พ้ืนที่(ลําปาง เชียงราย และตราด)ไดแกเบอร 30 , 
33, 56, 171และ 176  โดยสับปะรดลูกผสมเบอร เบอร 
30 มีจํานวนใบแตละพ้ืนที่เทากับ 26.01 , 20.97 และ 
39.42 ใบ ตามลําดับ เบอร 33 มีจํานวนใบแตละพ้ืนที่
เทากับ 22.34, 24.26 และ 38.60 ใบตามลําดับ เบอร 56 
มีจํ านวนใบเทากับ  21.02 , 18.32 และ  26.77 ใบ 
ตามลําดับ เบอร 171 มีจํานวนใบแตละพ้ืนที่เทากับ 
25.75 21.66 และ 33.03 ใบ ตามลําดับ และเบอร 176 
มีความสูงในแตละพ้ืนที่เทากับ 28.33 19.41 และ 39.55 
ใบ ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

 
ลักษณะการเจริญเติบโตของสับประรดลูกผสม

ในแตละพื้นที่ 
สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 1 เก็บขอมูล

ได 2 พ้ืนที่คือลําปางและตราด การเจริญเติบโตของ
สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร  1 ในพ้ืนที่ลําปาง  มี
ความสูงตนเฉลี่ย 62.48 เซนติเมตร และจํานวนใบเทากับ 
27.48 ใบสวนที่ตราดเจริญเติบโตดีกวามีความสูง 67.31 
เซนติเมตรและมีจํานวนใบเทากับ 36.12 ใบ เปนเบอรที่มี
ลักษณะคลายพันธุปตตาเวียมากที่สุดทั้งลักษณะตนและ
ผล มีความแข็งแรงทนทานผลมีขนาดพอเหมาะไมใหญ
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เกินจุดเดนเน้ือละเอียดแนนไมมีโพรง กานผลไมมีตะเกียง
ไมบาจุกหลังการใชฮอรโมนเรงการออกดอก 

สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 15 เก็บขอมูล
ได 2 พ้ืนที่ คือลําปาง และตราด การเจริญเติบโตไมตางกัน 
ที่ลําปางมีความสูงเฉลี่ย 48.32 เซนติเมตร และจํานวนใบ
เฉลี่ยรวม 23.15 ใบ สวนที่ตราดสูง 47.52 เซนติเมตรมี
จํานวนใบ 23.85 ใบ เจริญเติบโตเร็วแข็งแรง ขอบใบมี
หนาม ขนาดผลปานกลาง จุดเดนเน้ือแนน สีเน้ือผล
คอนขางเหลือง ออกดอกงาย  

สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 30 เก็บขอมูล
ไดทั้งสามพ้ืนที่ การเจริญเติบโตดีทีตราด รองลงมาเปน
ลําปาง และเชียงราย เปนพันธุที่ตอบสนองตอสารเรงการ
ออกดอกอยางมาก หลังจากการออกดอกติดผลแลวเกิด
การบาตะเกียงหรือจุกที่อยูบนผลมีเปนจํานวนมาก 
สําหรับการใชสารเรงการออกดอกอาจใชความเขมขนที่
ตํ่าลงและไมควรใสปุยยูเรีย ซึ่งควรมีการทดลองศึกษา
ตอไป ลักษณะทั่วไปเปนพันธุที่ปรับตัวได ดี ทุกพ้ืนที่
เจริญเติบโตเร็วแข็งแรง ถามีการปลอยใหออกดอกตาม
ธรรมชาติจะไมมีการบาจุกแตถามีการใชอีเทรลผสมยูเรีย
เรงการออกดอกจะเกิดอาการบาจุกข้ึนมาพบมากตราด 
ลําปาง สวนที่เชียงรายเปนไมมาก และเปนพันธุที่ใหหนอ
ที่แข็งแรงจํานวนมาก 

สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 33 เปนพันธุที่
มีการเจริญเติบโตดีที่ตราด รองลงมาเปนลําปางและ
เชียงรายตามลําดับ ลําตนแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วมี
ลักษณะพิเศษที่พบคือที่กานผลมีตะเกียงหลายอันและ
เจริญข้ึนมาปองกันแสงแดดใหกับผลได แตอาจทําใหผลมี
ขนาดไมใหญมาก รสชาติผลเปนท่ียอมรับอาจเปนพันธุที
ควรศึกษาตอไปในเรื่องของทําใหผลมีขนาดเหมาะสมมาก
ย่ิงข้ึนโดยลดจํานวนตะเกียงท่ีกานผลลง 

สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 43 เก็บขอมูล
ไดทั้งสามพ้ืนที่ เจริญเติบโตไดดีปานกลางท้ัง3 พ้ืนที่ลําตน
ไมใหญมากบังคับออกดอกงายไมบาจุก แตมีผลขนาด
คอนขางกลมเล็ก จุกเล็กเน้ือแนนหวานกรอบ สีเน้ือผล
ออกเหลืองกวาเบอรอื่น ๆ ใบไมมีหนาม กานผลมีตะเกียง
ขางเปนพันธุที่ปรับตัวไดดีที่จังหวัดลําปาง ควรศึกษาการ
เพ่ิมขนาดผลตอไป 

สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 55 เก็บขอมูล
ไดเฉพาะพ้ืนที่ลําปาง การเจริญเติบโตปานกลางลําตนมี
ขนาดปานกลาง ใบไมมีหนาม รูปทรงผลกระบอก นํ้าหนัก
ผลเฉลี่ย 1.0-1.39 กิโลกรัม เสนผาศูนยกลางผล 12 

เซนติเมตร ลักษณะตาเล็ก แบนราบ จุกคอนปานกลาง  สี
เน้ือเหลืองออน มีกลิ่นหอม ลักษณะเน้ือแนน ไมมีโพรง 
จุดเดนมีความหวานสูง 

สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 56 ไดขอมูล
ทั้งสามพ้ืนที่เปนพันธุที่มีลําตนขนาดเล็ก ใบไมมีหนามท่ี
ขอบใบ ผลทรงกระบอกขนาดเล็ก ตอบสนองตอฮอรโมน
เรงการออกดอกไดดี ผลมีรสชาติเปนที่ยอมรับรูปทรงผล
ก ร ะ บ อ ก  นํ้ า ห นั ก ผ ล เ ฉ ลี่ ย  1.0-1.39. กิ โ ล ก รั ม 
เสนผาศูนยกลางผล 10.5 เซนติเมตร ลักษณะตาเล็ก แบน
ราบ จุกคอนปานกลาง  สีเน้ือเหลืองออน มีกลิ่นหอม
ออนๆ เน้ือนุม ไมมีโพรง กรอบ เน้ือละเอียด จุดเดนผลมี
รสชาติดี 

สั บ ป ะ ร ด ลู ก ผ ส มส า ยพั น ธุ  เ บ อ ร  6 2 
เจริญเติบโตไดดีทุกพ้ืนที่ ลําตนแข็งแรงโตเร็วทนแลงไม
เปนโรคงายขนาดตนไมใหญมากใบมีขนาดเล็ก ใบไมมี
หนามท่ีขอบใบ  ใบ ต้ังตรง ไม โค งงอ  สี เ ขียวสด  ผล
ทรงกระบอกขนาดเล็ก เน้ือผลหวานกรอบ หอม เปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภค ควรเปนพันธุขยายผลใหเกษตรกรได
แตตองศึกษาเรื่องคุณภาพผลตอสูตรปุยชนิดตางๆ รวมท้ัง
การปลูกในระบบอินทรีย 

สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 63 ไดขอมูล
จากพ้ืนที่ลําปาง ที่ตราดยังไมออกลูก ท่ีเชียงรายเปนโรค
ยอดเนาตายทั้งหมด การเจริญเติบโตในพ้ืนที่ลําปาง
เจริญเติบโตไดดีขอบใบมีหนามตลอดใบท้ังสองขาง สีเขียว
เขม ออนแอตอโรคยอดเนา ผลทรงกระบอก ตะเกียงบน
ผลมีขนาดเล็กหรือไมมีเลย เปลือกบาง ตาไมลึก รสชาด
ผลหวานอรอยเปนที่ยอมรับของผูบริโภค แตมีการแตก
หนอนอยมาก ไมมีตะเกียงที่กานผลจุกผลมีขนาดเล็ก อาจ
เปนพันธุที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ลําปาง ที่ตราดพบอาการ
บาจุกหลังการหยอดฮอรโมนเรงการออกดอก 

สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 171  เปน
พันธุที่ปรับตัวไดดีข้ึนไดทุกพ้ืนที่ลําตนมีขนาดปานกลาง 
ใบต้ังตรงไมโคงงอมีมุมใบคอนขางต้ังเอียงเปนมุม 60 
องศากับลําตน ผลทรงกระบอกขนาดกลาง ใบไมใหญมาก 
ออกดอกงาย ใบสีเขียวสด มีสองลักษณะชนิดมีหนามท่ี
ขอบตลอดใบทั้งสองขางกับไมมีหนามที่ขอบใบ สําหนรับ
พันธุที่มีหนามเจริญเติบโตเร็วออกดอกงายกวาตนที่ไมมี
หนามผลมีขนาดใหญกวา 

สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 176 เปนพันธุ
ที่มีขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ ข้ึนอยูกับพ้ืนที่  
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ลักษณะทั่วไปเหมือนพันธุปตตาเวีย ขอบใบไมมีหนาม 
ขนาดใบกวาง  6 เซนติเมตร  ออกดอกงาย ทนทาน 
เจริญเติบโตไดดีเกือบทุกพ้ืนที่ ผลมีใหญถาตนมีขนาด
สมบูรณ ผลฐานกวางปลายผลเล็ก สีเน้ือผลไมเหลืองมาก 
จุดเดนผลใหญลําตนแข็งแรงทนรมเงาไดพอสมควร   

 2. ขอมูลการยอมรับของผู บ ริโภคที่มีต อ
สับปะรดลูกผสม 11 สายพันธุ  
 จากการศึกษาขอมูลการยอมรับของผูบริโภคท่ีมี
ตอสับปะรด 11 สายพันธุ พบวา สับปะรดลูกผสมเบอร 
33 น้ันการยอมรับของผูบริโภคไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติทั้ง 3 พ้ืนที่ มีคะแนนความชอบเทากับ 6.20 5.80 
และ 6.0 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวาสับปะรดลูกผสม
เบอร 62  ในการยอมรับของผูบริโภคน้ันมีความแตกตาง
กันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน (P<0.01) ดัง น้ี 8.60 

6.40 และ 6.60 ตามลําดับ ซึ่งดูคาเฉลี่ยความชอบของ
เบอร 62 มีคามากกวาเบอรอื่น ๆทั้งหมด แตเบอร น้ี
ผลผลิตของลําปางเปนท่ียอมรับของผูบริโภคมากกวา
ผลผลิตจากเชียงรายและตราดเปนเชนเดียวกันกับเบอร 
33 และสับปะรดลูกผสมเบอร 1 30 43  56 63 171 และ 
176 ยังไมสามารถเก็บผลผลิตไดครบทั้ง 3 พ้ืนท่ี มีขอมูล
บางพ้ืนที่เทาน้ัน เน่ืองจากแตละพ้ืนท่ีจะมีความพรอมใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตไมเทากัน (ตารางที่ 3) แตพอเปน
แนวทางในการจัดลําดับความชอบของผูบิโภคเบ้ืองตน
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยความชอบจากมากไปหานอยดังน้ี 
ไดแก เบอร  62, 1, 63, 56, 33, 43, 176, 171 และ  30 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 การทดลองในครั้งน้ีเปนการขยายผลจากการนํา
สับปะรดพันธุปตตาเวียมาผสมกับสับปะรดพันธุภูเก็ตซึ่ง
ไดลูกผสมออกมาแตละตนไมเหมือนกันจํานวนมากซ่ึงได
ปลูกและคัดเลือกมาอยางตอเน่ืองนับเปนเวลานาน เปน
โอกาสดีที่ไดรับทุนอุดหนุนในครั้งน้ีซึ่งทําใหไดนําพันธุที่
คัดเลือกไวไปทดลองปลูกใน 3  พ้ืนท่ี จากท่ีกําหนดไว 4 
เบอร เพ่ิมเปน 11 เบอร ในการนําตนสับปะรดไปปลูกแต
ละพ้ืนที่แตละเบอรมีขนาดตนไมเทากันและมีจํานวนตน
จํากัด จึงทําใหมีผลผลิตออกมาไมตรงกันทําใหตองขยาย
เวลาในการเก็บขอมูลคุณภาพของผลสับปะรดแตละเบอร
ออกไป ซึ่งจากขอมูลการเจริญเติบโตในแตละพ้ืนที่ทําให
ทราบไดวาแหลงที่ปลูกสับปะรดทางภาคตะวันออกมี
ความเหมาะสมทําใหสับปะรดลูกผสมเกือบทุกเบอร

เจริญเติบโตดียกเวนสับปะรดลูกผสมเบอร 55 ที่ ไม
สามารถเจริญเติบโตได สวนจังหวัดลําปางมีอุณหภูมิ
คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับจังห วัดในภาคเหนือ
ตอนบน ทําใหสับปะรดเจริญเติบโตไดดีเชนกันและที่ผาน
มาปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดลําปางมีไมมาก แตบังเอิญป 
2560 – 2561 น้ีมีปริมาณฝนมากเปนพิเศษ ซึ่งสอดกลอง
กับ(กรมอุตุนิยมวิทยา) ที่วาทุกภาคของประเทศไทยมีฝน
มากกวารอยละ 70 ของพ้ืนที่กับมีฝนหนา 24 ชั่วโมงวัดได 
235.0 มิลลิเมตร สงผลใหสับปะรดเจริญเติบโตดีเปนสวน
ใหญ สวนที่จังหวัดเชียงรายอําเภอแมสายมีปริมาณฝน
มากประกอบกับอุณหภูมิตํ่ากวาทุกพ้ืนที่จึงทําใหสับปะรด
เจริญเติบโตไมดี แตมีบางเบอรสามารถปรับตัวไดแตบาง
เบอรไมสามารถปลูกได เปนโรคยอดเนาตายทั้งหมด 
สําหรับคุณภาพผลผลิตในยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอ
สับปะรดลูกผสมน้ันขอมูลที่ ไดครบทั้ ง  3 พ้ืนที่  คือ
สับปะรดลูกผสม เบอร 62 และ33 ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ น้ี
เปนที่ยอมรับของผูบริโภคอยูในระดับดี สําหรับสับปะรด
ลูกผสมเบอร 62 ที่ปลูกในพ้ืนที่ลําปางจะไดรับการยอมรับ
มากวาพ้ืนที่เชียงรายและตราด สวนสับปะรดลูกผสมเบอร 
33 ในการยอมรับของผูบริโภคไมตางกันทั้ง 3 พ้ืนที่ สวน
สับปะรดลูกผสมยังมีอีกหลายเบอรที่ยังไมสามารถเก็บ
ขอมูลไดครบเพราะการเจริญเติบโตชาอาจเน่ืองจากสภาพ
อากาศและคุณภาพดินในแตละพ้ืนที่แตกตางกันเก็บขอมูล
จึงไมครบทั้งสามพ้ืนที่ ไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบ
กันไดเปนเบื้องขอมูลโดยเฉลี่ยของลักษณะสับปะรดบาง
เบอรที่มีเฉพาะแตละพ้ืนที่ซึ่งพอจะเปนแนวทางในการตอ
ยอดในการทดลองตอไป 

7. สรุปผล 

สับปะรดลูกผสมท่ีนําไปปลูกท้ัง 3พ้ืนที่มีทั้งหมด 
11 เบอร ไดแก เบอร 1, 15, 30, 33, 43, 55, 56, 62, 
63, 171, และ 176. การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของ
สับปะรดทั้ง 11 เบอร ชวงแรกน้ีจะวัดความยาวของใบ 
จํานวนใบ/ตนความสูง เปนระยะทุก2เดือน มีการตรวจ
วิเคราะหดินแตละพ้ืนที่ เมื่อมีผลสุกนํามาเก็บขอมูล
คุณภาพผลแตละเบอร จากขอมูลการเจริญเติบโตพบวา
สับปะรดท่ีปลูกในจังหวัดตราดและลําปางทุกเบอรมีการ
เจริญเติบโตดียกเวนเบอร สวนจังหวัดเชียงรายมีการ
เจริญเติบโตนอยที่สุดแตมีพันธุพอที่จะปลูกได 3 เบอร
ไดแกเบอร  33, 62 และ 171  สับปะรดที่ปลูกทั้งสาม
พ้ืนที่จะมีความพรอมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตไมเทากันทํา
ใหตองใช เวลาในการเก็บขอมูลมากกวาที่กําหนดไว 
สําหรับการยอมรับของผูบริโภคสับปะรดพันธุลูกผสมท่ี
ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดลําปางมีผลผลิตท่ีผูบริโภคยอมรับใน 4 
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อันดับแรกคือเบอร 62 รองลงมาเปนเบอร 56 เบอร 1 
และ เบอร 33 ตามลําดับ สับปะรดพันธุลูกผสมที่ปลูกใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีผลผลิตท่ีผูบริโภคยอมรับใน 3 
เบอรใกลเคียงกันคือเบอร 62 ,  171 และ 33 สับปะรด
พันธุลูกผสมที่ปลูกในพ้ืนที่จั งห วัดตราดมีผลผลิตที่
ผูบริโภคยอมรับใน 4 อันดับแรกคือเบอร 1 รองลงมาเปน
เบอร 62 เบอร 176 และ เบอร 33 ตามลําดับ จะเห็นได

วา สับปะรดเบอร 62 เปนพันธุที่สามารถปลูกไดทุกพ้ืนที่มี
รสชาติดีกวาเบอรอื่น ๆ รองลงมาเปนสับปะรดเบอร 33 , 
1, 171 และ176 ตามลําดับ ขณะน้ีไดเตรียมทําแปลงที่จะ
ขยายตนพันธุที่ไดจากการเพาะเล้ียงทั้ง 5 เบอรไวแลวเพ่ือ
การข้ึนทะเบียนพันธุและผลิตหนอพันธุที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ขยายสูเกษตรกรตอไป 

 

 ตารางที่ 1 ผลของการเจริญเติบโตดานความสูงของสับปะรดลูกผสมใน 3 พ้ืนที่ 

หมายเหตุ : ** มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น (P<0.01) 
     *  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น (P<0.05) 
    ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

ตารางที่ 2 ผลของการเจริญเติบโตดานจํานวนใบของสับปะรดลูกผสมใน 3 พ้ืนที่ 

พื้นที่ปลูก 
การเจริญเติบโตดานจํานวนใบของสับปะรดลูกผสม 

เบอร 1 
เบอร 
15 

เบอร  
30 

เบอร 
 33 

เบอร  
43 

เบอร 
55 

เบอร 
56 

เบอร 
62 

เบอร 
63 

เบอร 
171 

เบอร 
176 

จังหวัดลําปาง 27.48 23.15 26.01b 22.34b 27.10 23.89 21.02ab 28.89 23.80 25.75ab 28.33b 

จังหวัดเชียงราย - - 24.97b 24.26b 21.22 - 18.32b 25.43 - 21.66b 19.41c 

จังหวัดตราด 36.12 23.85 39.42a 38.60a 22.90 - 26.77a 28.30 32.93 33.03a 39.55a 

เฉลี่ย 31.80 23.50 30.13 28.40 23.74 23.89 22.03 27.54 28.36 26.81 29.09 

F-test - - * ** ns - * ns - * ** 
%CV - - 29.72 22.18 25.10 - 23.63 24.09 - 24.33 24.74 

หมายเหตุ : ** มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น (P<0.01) 
       *   มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น (P<0.05) 
        ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 

   ตารางที่ 3 การยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอสับปะรดลูกผสมใน 3 พ้ืนที ่

พื้นที่ปลูก 
การยอมรับของผูบริโภคที่มีตอสับปะรดลูกผสมใน 3 พื้นที่ 

เบอร  
1 

เบอร  
15 

เบอร  
30 

เบอร 
 33 

เบอร 
 43 

เบอร 
55 

เบอร 
56 

เบอร 
62 

เบอร 
63 

เบอร 
171 

เบอร 
176 

จังหวัดลําปาง 6.40 - 5.40 6.20 6.00 - 6.80 8.60a 6.40 4.80 5.40 
จังหวัดเชียงราย - - - 5.80 - - - 6.40b - 6.40 - 

จังหวัดตราด 7.20 - - 6.0 - - 5.60 6.60b - - 6.20 
เฉลี่ย 6.60 - 5.40 6.00 6.00 - 6.20 7.20 6.40 5.60 5.80 

F-test - - - ns - - - ** - - - 
%CV - - - 6.07 - - - 7.60 - - - 

หมายเหตุ : ** มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น (P<0.01)       
       ns ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

พื้นที่ปลูก 
การเจริญเติบโตดานความสูงของสับปะรดลูกผสม 

เบอร 1 
เบอร 
15 

เบอร 
 30 

เบอร 
 33 

เบอร 
 43 

เบอร 
55 

เบอร 
56 

เบอร 
62 

เบอร 
63 

เบอร 
171 

เบอร 
176 

จังหวัดลําปาง 62.48 48.32 53.70b 41.71b 40.77 72 33.81c 57.42 67.38 70.32ab 66.54b 

จังหวัดเชียงราย - - 41.34c 56.27ab 49.38 - 53.31b 58.61 - 61.16b 74.35ab 

จังหวัดตราด 67.31 47.52 75.37a 68.62a 47.37 - 68.28a 57.95 64.26 74.64a 93.71a 

เฉลี่ย 64.89 47.92 56.80 55.53 45.84 72 51.80 57.99 65.82 68.70 77.86 

F-test - - ** * ns - ** ns - * * 
%CV - - 18.42 27.49 22.53 - 21.67 22.54 - 15.06   23.38 

174



 
รูปที่ 1 สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 1 

 
รูปที่ 2 สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 56 

 
รูปที่ 3 สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 62 

 
รูปที่ 4 สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 63 

 
รูปที่ 5 ตนสับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 1 

 
รูปที่ 6 ตนสับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 56 

 
รูปที่ 7 ตนสับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 62 

 
รูปที่ 8 สับปะรดลูกผสมสายพันธุ เบอร 63 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางดานประสาทสัมผัสหลังการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผักและผลไม ศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑที่มีผลตออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
อาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผักและผลไม บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยลและถุงแกวใส (OPP) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6-10, 
30 และ 50 องศาเซลเซียส พบวา คุณภาพทางกายภาพ ดานลักษณะเน้ือสัมผัส (คาแรงกด) ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) คุณภาพทาง
เคมี ดานปริมาณความชื้น และสารประกอบฟนอลิก มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตลอดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพทางดานประสาท
สัมผัสทางดานกลิ่นหืน มีคาเฉลี่ยความชอบทางดานกลิ่นหืนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.05)  ตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษา การบรรจุผลิตภัณฑดวยถุงอะลูมิเนียมฟอยลที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส สามารถประเมินระยะเวลาในเก็บรักษา
ผลิตภัณฑจากการคํานวณไดนาน 68 วัน บงชี้วาการเก็บในถุงอะลูมิเนียมฟอยลมีผลดีตอคุณภาพผลิตภัณฑ ในดานลักษณะเน้ือ
สัมผัส (คาแรงกด) ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ปริมาณความชื้น ปริมาณสารประกอบฟนอลิก และกลิ่นหืนในระหวางการเก็บรักษา 
 
คําสําคัญ : บรรจุภัณฑ, อายุการเก็บรักษา, อาหารขบเคี้ยวชนิดแทง, ธัญพืช 
 
Abstract 
 
 The objective of this research was to investigate the physical, chemical and sensory evaluation of 
cereal bar product mixed with dried fruit and vegetables. Study on the  effect of packaging type on shelf-
life of cereal bar product mixed with dried fruit and vegetables. The product were packed in aluminum foil 
bags and oriented polypropylene (OPP) bags. Storage at temperatures of 6-10, 30 and 50 ° C showed that 
the physical and chemical qualities ; texture (compression), water activity (Aw), moisture content and the 
phenolic compounds were increase throughout shelf life. The sensory quality with liking score of rancid 
odor of this product was significantly reduced (p≤.05) (product rancid increased) throughout the storage 
period. Packaging of aluminum foil bags at 6-10 ° C could kept the product for 68 day. This study indicates 
that storage product in aluminum foil bags has a positive effect on product quality. In terms of texture 
(compression force), water activity (Aw), moisture content, phenolic compounds and rancidity during storage. 
 
Key Words : Package, Shelf Life, Snack Bar, Cereal 
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บทนํา 
 การศึกษาระยะเวลาการเก็บของผลิตภัณฑโดย
ศึกษาต้ังแตเริ่มผลิตจนกระทั่งผลิตภัณฑอยูในสภาพท่ี
ผูบริโภคไมยอมรับแลว สมบัติที่มีผลมากตอการยอมรับ
ของผูบริโภคและสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเดนชัด 
ไมวาจะเปนคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี หรือ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส เชน อาหารท่ีไวตอความชื้น
ประเภทขนมขบเคี้ยวมักมีสาเหตุของการเสื่อมสภาพจนไม
เปนที่ยอมรับของผูบริโภคมาจากการดูดความชื้นจาก
อากาศของผลิตภัณฑหรือเกิดจากการเจริญของจุลินทรีย 
เปนตน ซึ่งปริมาณความชื้นของอาหารประเภทน้ีจะเปนสิ่ง
กําหนดหน่ึงที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑวาจะเปนที่
ยอมรับของผูบริโภคหรือไม และในการเลือกภาชนะบรรจุ
ของผลิตภัณฑประเภทน้ีก็ตองคํานึงถึงคุณสมบัติดานการ
ยอมใหไอนํ้าหรือกาซซ่ึงผานไดของวัสดุดวย (ปุณฑริกา, 
2539)  
 ภาชนะบรรจุเปนสิ่งที่สําคัญตอผลิตภัณฑ โดย
ภาชนะบรรจุจะเปนสิ่งท่ีรักษาทั้งปริมาณและปองกันสิ่ง
ตาง ๆที่อาจทําลายคุณภาพของผลิตภัณฑได  เชน การ
สั่นสะเทือนตกหลน และกระแทกในระหวางการขนถาย
และขนสงตลอดจนสภาวะแวดลอม  เชน  อุณหภูมิ  
ความชื้น อากาศ แสงสวาง เปนตน ผลิตภัณฑอาหาร
ประเภทไวตอความชื้น เชน ขนมขบเคี้ยว อาหารอบแหง 
เปนตน จะดูดความชื้นจากอากาศไดงาย ทําใหเกิดการ
เสื่อมคุณภาพจนผูบริโภคไมยอมรับ  เ น่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี ชีววิทยา และการเจริญเติบโตของ
จุลินทรียในอาหารน้ัน  ในการเลือกใชภาชนะบรรจุที่
เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑอาหารประเภทไวตอความชื้น
นอกจากตองคํานึงถึงปจจัยทางเทคนิค และทางเศรษฐกิจ
แลวยังจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับสมบัติของอาหารและ
วัสดุที่ทําภาชนะบรรจุ เพ่ือใหสอดคลองกับเวลาที่ตองการ
เก็บอาหารน้ัน อายุการเก็บของผลิตภัณฑอาหารจะนาน
เพียงใดข้ึนกับความการเลือกใชภาชนะบรรจุที่เหมาะสม 
(มยุรี, 2526) 
 ทั้ ง น้ี ภ า ช น ะ บ ร ร จุ จ ะ มี อิ ท ธิ พ ล ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ี
จะศึกษาคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงระหวางการเก็บ
รักษาในภาชนะบรรจุที่ตางชนิดกันของผลิตภัณฑอาหาร
ขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผักและผลไมดังกลาว 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
 1. ศึกษาบรรจุภัณฑที่มีผลตออายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผักและ
ผลไม 
 

วิธีการวิจัย 
 1. สูตรพ้ืนฐานของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหง 
 สูตรพ้ืนฐานของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวชนิด
แทงผสมผลไมและผักอบแหง ไดแก ขาวพอง (ขาวก่ําและ
ขาวหอมลานนา (40:60)) ขาวตอก งาขาว งาข้ีมอน ถ่ัว
ลิสง สับปะรดแชอิ่มอบแหง ลูกเกด ใบมะกรูดผง กะทิ 
แบะแซ และนํ้าตาลปบ รอยละ 24.44, 2.56, 2.44, 4.89, 
7.83, 2.44, 2.44 , 0.90 , 19.57 , 12.22 และ 17.71 
ตามลําดับ (อรวรรณ, 2561) 
 2. ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางดาน
ประสาทสัมผัสหลังการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ธัญพืชชนิดแทงผสมผักและผลไม 
 ทํ าการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทา ง
กายภาพในดานลักษณะเน้ือสัมผัส (คาแรงกด) ทางเคมีใน
ด านปริม าณความชื้ น  ปริม าณ นํ้ าอิ สร ะ  ปริม าณ
สารประกอบฟนอลิก และทางประสาทสัมผัสในดานกลิ่น
หืน (ดมกลิ่น) ในระหวางการเก็บรักษาโดยตรวจสอบทุกๆ 
7 วัน เปนเวลา 28 วัน 
 3. ศึกษาบรรจุภัณฑที่มีผลตออายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผักและ
ผลไม 
 ทําการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
ขบเคี้ยวชนิดแทง โดยทําการวางแผนการทดลองแบบ 2x3 
factorial arrangement in CRD โ ด ยบ ร ร จุ ไ ว ใ น ถุ ง
อะลูมิเนียมฟอยดและถุงแกวใส (OPP) และเก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิ  6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส  
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ผลการวิจัย 
 1. สูตรพ้ืนฐานของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหง 
 สูตรพ้ืนฐานของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวชนิด
แทงผสมผลไมและผักอบแหง ประกอบดวย ขาวพอง (ขาว
ก่ําและขาวหอมลานนา (40:60) ขาวตอก งาขาว งาข้ีมอน 
ถ่ัวลิสง สับปะรดแชอิ่มอบแหง ลูกเกด ใบมะกรูดผง กะทิ 

แบะแซ และนํ้าตาลปบ รอยละ 24.44, 2.56, 2.44, 4.89, 
7.83, 2.44, 2.44 , 0.90 , 19.57 , 12.22 และ 17.71 
ตามลําดับ 
 
 2. ผลการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
ทางดานประสาทสัมผัสหลังการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
ขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผักและผลไม 

 
ตารางที่ 1  ลักษณะเน้ือสัมผัส (คาแรงกด-N) ในผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหง บรรจุในถุง   
               อะลูมิเนียมฟอยลและถุงแกวใส (OPP) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 28 วัน 
 

วันที ่
บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล บรรจุในถุงแกวใส (OPP) 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 

6-10 30 50 6-10 30 50 
0ns 520.62±29.64 509.07±17.26 508.90±27.94 527.77±2.56 524.57±25.60 526.75±2.90 
7ns 523.52±4.21 497.79±29.24 518.54±64.74 498.09±39.39 498.17±6.68 527.77±2.56 
14 520.75±2.10a 467.63±2.14b 535.55±38.26a 519.09±3.66a 471.23±13.59b 551.95±13.38a 

21 502.59±42.45b 471.62±22.54b 518.71±26.50a 518.21±18.76a 476.40±22.23b 560.77±1.65a 

28 508.90±27.94b 458.60±13.25c 561.09±9.98a 526.75±2.90b 445.93±12.62c 576.22±4.49a 

หมายเหตุ:  a b c และd ในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
     ns ในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา ลักษณะเน้ือสัมผัส (คาแรง
กด) ของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสม
ผลไมและผักอบแหงบรรจุในถุงอะลูมิ เนียมฟอยลที่
อุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส มีคาเริ่มตนที่ 
520.62 นิวตัน มีคาสิ้นสุดท่ี 508.90 นิวตัน เริ่มตนที่ 
509.07 นิวตัน มีคาสิ้นสุดท่ี 458.60 นิวตัน และเริ่มตนที่ 

508.90 นิวตัน มีคาสิ้นสุดที่ 561.09 นิวตัน ตามลําดับ 
สวนบรรจุในถุงแกวใส (OPP) อุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 
องศาเซลเซียส มีคาเริ่มตนที่ 527.77 นิวตัน มีคาสิ้นสุดที่ 
526.75 นิวตัน เริ่มตนที่ 524.77 นิวตัน มีคาสิ้นสุดที่ 
445.93 นิวตัน และเริ่มตนที่ 526.75 นิวตัน มีคาสิ้นสุดที่ 
576.22 นิวตัน ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2  ปริมาณความชื้น ในผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหง  บรรจุในถุงอะลูมิเนียม 
              ฟอยลและถุงแกวใส (OPP) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 28 วัน 
 

วันที ่
บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล บรรจุในถุงแกวใส (OPP) 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 

6-10 30 50 6-10 30 50 
0ns 4.59±0.11 4.02±1.13 3.71±0.51 4.23±0.48 4.56±0.17 4.66±0.55 
7 4.69±0.18ab 4.90±0.62a 3.62±0.41c  4.83±0.46ab 4.96±0.49a 4.09±0.10bc 

14 4.78±0.25c 5.77±0.51b 3.62±0.28d 5.07±0.42c 6.44±0.30a 3.77±0.11d 

21 5.60±0.26b 6.61±0.92a 3.35±0.47c 5.96±0.16ab 6.48±0.47ab 3.36±0.15c 

28 6.18±0.06b 7.25±0.19a 3.03±0.91c 6.51±0.58ab 7.17±0.13a 3.18±0.06c 

หมายเหตุ:  a b c และd ในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
    ns ในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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 จากตารางท่ี 2 ปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ
อาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหง 
บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยลอุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 
องศาเซลเซียส มีคาเริ่มตนที่ 4.59 มีคาสิ้นสุดที่ 6.18 
เริ่มตนที่ 4.02 มีคาสิ้นสุดที่ 7.25 และเริ่มตนท่ี 3.71 มีคา
สิ้นสุดที่ 3.03 ตามลําดับ สวนบรรจุในถุงแกวใส (OPP) 
อุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส มีคาเริ่มตนที่ 
4.23 มีคาสิ้นสุดที่ 6.51 เริ่มตนท่ี 4.56 มีคาสิ้นสุดที่ 7.17 
และเริ่มตนที่ 4.66 มีคาสิ้นสุดที่ 3.18 ตามลําดับ  จะเห็น

ไดวาที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส ของทั้ง 2 บรรจุภัณฑมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา สวนอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียสของท้ัง 2 บรรจุภัณฑมีแนวโนมลดลงตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษาแตอยู ในเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนกระยาสารท (มผช . 709/2547) ที่
กําหนดใหผลิตภัณฑที่มีคาความชื้นไมเกิน รอยละ 12 โดย
นํ้าหนัก 

  
ตารางที่ 3  ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ในผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหง  บรรจุในถุง 
               อะลูมิเนียมฟอยลและถุงแกวใส (OPP) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 28 วัน 
 

วันที ่
บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล บรรจุในถุงแกวใส (OPP) 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 

6-10 30 50 6-10 30 50 
0ns 0.33±0.17 0.38±0.12 0.39±0.12 0.29±0.10 0.32±0.03 0.34±0.15 
7 0.36±0.05ab 0.45±0.03a 0.23±0.12bc 0.33±0.07abc 0.42±0.09a 0.21±0.03c 

14 0.39±0.19bc 0.56±0.04ab 0.16±0.05d 0.39±0.05bc 0.63±0.10a 0.19±0.03d 

21 0.45±0.03b 0.67±0.11a 0.16±0.04c 0.40±0.15b 0.73±0.04a 0.17±0.05c 

28 0.47±0.09c 0.73±0.07b 0.15±0.01d 0.49±0.07c 0.89±0.03a 0.15±0.04d 

หมายเหตุ:  a b c และd ในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
    ns ในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
  
 จากตารางท่ี  3 ปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ของ
ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผัก
อบแหง บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล และบรรจุในถุงแกว
ใส (OPP) ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียสมีแนวโนมของปริมาณนํ้าอิสระเพ่ิมข้ึน
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา สวนอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียสมีแนวโนมลดลง  ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืช
ชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหงท่ีบรรจุในถุงอะลูมิเนียม
ฟอยลที่อุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส มีคา
เริ่มตนที่ 0.33 มีคาสิ้นสุดที่ 0.47 เริ่มตนที่ 0.38 มีคา
สิ้นสุดที่ 0.73 และเริ่มตนที่ 0.39 มีคาสิ้นสุดท่ี 0.15  

ตามลําดับ สวนบรรจุในถุงแกวใส (OPP) ที่อุณหภูมิ 6-10, 
30 และ 50 องศาเซลเซียส มีคาเริ่มตนที่ 0.29 มีคาสิ้นสุด
ที่ 0.49 เริ่มตนที่ 0.32 มีคาสิ้นสุดที่ 0.89 และเริ่มตนที่ 
0.34 มีคาสิ้นสุดที่ 0.15 ตามลําดับ ซึ่งอุณหภูมิ 6-10 
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส บรรจุในถุง
อะลูมิเนียมฟอยลและถุงแกวใส (OPP) ถือวาผลิตภัณฑ
ดังกลาวมีคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ไมเกินที่กําหนดไวคือ 
0.60 (รุงนภา, 2550) สวนอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยลและบรรจุในถุงแกว (OPP) 
เกินที่กําหนดไวดังกลาว 
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ตารางที่ 4 ปริมาณสารประกอบฟนอลิก ในผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหงบรรจุในถุง 
              อะลูมิเนียมฟอยลและถุงแกวใส (OPP) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 28 วัน 
 

วันที ่
บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล บรรจุในถุงแกวใส (OPP) 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 

6-10 30 50 6-10 30 50 
0ns 36.93±0.38 37.02±0.32 37.35±0.06 37.30±0.08 37.05±0.11 37.20±0.13 
7 36.40±0.02a 35.22±0.10b 33.84±0.06c 34.92±0.10b 35.05±0.27b 32.94±0.06c 

14 35.69±0.03a 34.55±0.14b 27.40±0.02e 33.82±0.32c 31.99±0.05d 24.53±0.16f 

21 35.28±0.03a 30.41±0.05c 23.94±0.13e 32.65±0.16b 29.47±0.08d 21.24±0.32f 

28 33.64±0.13a 25.95±0.03c 21.14±0.21e 30.50±0.14b 25.27±0.06d 16.94±0.32f 

หมายเหตุ:  a b c และd ในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
     ns ในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
 จากตารางที่  4 สารประกอบฟนอลิก  ของ
ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผัก
อบแหง บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยลที่อุณหภูมิ 6-10, 30 
และ 50 องศาเซลเซียส มีคาเริ่มตนท่ี 36.93 μg GAE/mg 
มีคาสิ้นสุดที่ 33.64 μg GAE/mg เริ่มตนที่ 37.02 μg 
GAE/mg มีคาสิ้นสุดที่ 25.95 μg GAE/mg และเริ่มตนที่ 
37.35 μg GAE/mg มีคาสิ้นสุดที่ 21.14 μg GAE/mg 
ตามลําดับ สวนบรรจุในถุงแกวใส (OPP) ที่อุณหภูมิ 6-10, 

30 และ 50 องศาเซลเซียส มีคาเริ่มตนที่ 37.30 μg 
GAE/mg มีค าสิ้นสุดที่  30.50 μg GAE/mg เริ่ มตนที่  
37.05 μg GAE/mg มีคาสิ้นสุดที่ 25.27 μg GAE/mg 
และเริ่มตนที่ 37.02 μg GAE/mg มีคาสิ้นสุดที่ 16.94 μg 
GAE/mg ตามลําดับ จะเห็นไดวาที่อุณหภูมิ 6-10, 30 
และ 50 องศาเซลเซียสของบรรจุภัณฑทั้ง 2 ชนิด มี
แนวโนมลดลง 

 
ตารางที่ 5  คะแนนความชอบเฉลี่ยคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสของกลิ่นหืน ในผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทง 

   ผสมผลไมและผักอบแหงบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยลและถุงแกวใส (OPP) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 6-10, 30 และ
    50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 28 วัน 
 

วันที ่
บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล บรรจุในถุงแกวใส (OPP) 
อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 

6-10 30 50 6-10 30 50 
0ns 7.20±0.89 7.47±1.01 7.17±0.95 7.30±0.99 7.20±1.03 7.43±0.94 
7ns 7.07±1.55 6.83±0.99 6.73±1.05 6.77±1.70 6.83±0.67 6.50±1.78 
14 6.73±0.79a 6.67±0.92a 4.40±1.50b 6.70±0.75a 6.37±0.89a 4.17±1.32a 

21 5.67±0.80a 5.07±0.83b 3.27±1.31c 5.10±0.76b 5.03±0.89b 2.53±1.11d 

28 4.97±0.96a 4.70±0.88a 2.20±0.89b 4.80±0.93a 4.60±0.62a 1.97±0.85b 

หมายเหตุ:  a b c และd ในแนวนอน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
      ns ในแนวนอน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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 จากตารางท่ี 5 คะแนนความชอบเฉลี่ยดานกลิ่น
หืน ของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสม
ผลไมและผักอบแหง บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยลและ
บรรจุในถุงแกวใส (OPP) ที่อุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 
องศาเซลเซียส ในวันท่ี 0 และวันท่ี 7 ไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนวันท่ี 14 21 
และ 28 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤.05) พบวา มีคาเฉลี่ยความชอบทางดานกลิ่นหืนลดลง
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 
 ในวันที่ 0 ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส  ของทั้ง  2 บรรจุภัณฑ  มีค าคะแนนเฉลี่ ย
ความชอบอยูในระดับความชอบปานกลาง 
 ในวันที่ 7 ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส  ของทั้ง  2 บรรจุภัณฑ  มีค าคะแนนเฉลี่ ย
ความชอบอยูในระดับความชอบเล็กนอยถึงความชอบปาน
กลาง  
 ในวันที่ 14 ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ของท้ัง 2 บรรจุภัณฑ มี
คะแนนเฉลี่ยความชอบอยูในระดับชอบเล็กนอย สวน
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความชอบอยูในระดับไม
ชอบเล็กนอย 
 ในวันที่ 21 ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ของท้ัง 2 บรรจุภัณฑ มี
คะแนนเฉลี่ยความชอบอยูในระดับบอกไมไดวาชอบ
หรือไมชอบ สวนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความชอบ
อยูในระดับไมชอบมากถึงไมชอบระดับปานกลาง 
 ในวันที่ 28 ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ของท้ัง 2 บรรจุภัณฑ มี
คะแนนเฉลี่ยความชอบอยูในระดับไมชอบเล็กนอย สวน
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความชอบอยูในระดับไม
ชอบมากท่ีสุดถึงไมชอบมาก 
 
3. ผลศึกษาบรรจุภัณฑที่มีผลตออายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผักและผลไม 
 การทํานายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
อาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหง 
ซึ่งบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยลและถุงแกวใส (OPP) ที่
อุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 28 
วัน นําคาที่ไดมาหาความสัมพันธโดยสมการเสนตรง เพ่ือ
หาระยะเวลาสูงสุดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดาน
ตาง ๆ เพ่ือใชในการคํานวณคา Q10 จากการสังเกตคาการ
เปลี่ยนแปลงคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw)  พบวา คาปริมาณ

นํ้าอิสระ (aw) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษา เน่ืองจากคาปริมาณนํ้าอิสระ(aw) สามารถบงบอกถึง
การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑได ดังภาพที่ 1 และ 2  
 

 
(ก) 
 

 
(ข) 
 

 
(ค) 
 

ภาพที่ 1 (ก)  กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าอิสระ 
(aw) และระยะเวลาการเก็บของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหงบรรจุ ในถุง
อะลูมิเนียมฟอยล ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส 
 (ข)  กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าอิสระ 
(aw) และระยะเวลาการเก็บของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหงบรรจุ ในถุง
อะลูมิเนียมฟอยล ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
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 (ค)  กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าอิสระ 
(aw) และระยะเวลาการเก็บของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหงบรรจุ ในถุง
อะลูมิเนียมฟอยล ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
 
 จากภาพที่ 1 คํานวณจากสมการคา R-squared 
บนแผนภูมิกราฟของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวธัญพืชชนิด
แทงผสมผลไมและผักอบแหงบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล 
 
ที่อุณหภูมิ  6-10 องศาเซลเซียส  สมการและคา  R-
squared   y = 0.0043x + 0.306,  R² = 0.4967 ดัง
ภาพที่ 1 (ก) จากขอมูลการเปลี่ยนแปลงคาปริมาณนํ้า
อิสระ (aw) ตองไมเกิน 0.60 ดังน้ันจึงกําหนดอายุการเก็บ
ที่ควรจะเปนที่คา y = 0.60 
 หาคา x กําหนดให  y = 0.60 
 ได y      = 0.0043x + 0.306 
  0.60     = 0.0043x + 0.306 
  0.0043 x    = 0.294 
  x      = 68 วัน 
 ดังน้ันการเก็บรักษาโดยบรรจุถุงอะลูมิเนียม
ฟอยล ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียสสามารถเก็บได 68 
วัน 
 
ทีอุ่ณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  สมการและคา R-squared  
y = 0.0146x + 0.334, R² = 0.9041 ดังภาพที่ 1 (ข) 
จากขอมูลการเปลี่ยนแปลงคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ตอง
ไมเกิน 0.60 ดังน้ันจึงกําหนดอายุการเก็บที่ควรจะเปนที่
คา y = 0.60 
 หาคา x กําหนดให     y = 0.60 
 ได y          = 0.0146x + 0.334  
  0.60         = 0.0146x + 0.334 
  0.0146x        = 0.266 
  x        = 18 วัน 
 ดังน้ันการเก็บรักษาโดยบรรจุถุงอะลูมิเนียม
ฟอยล ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสสามารถเก็บได 18 วัน 
 
ทีอุ่ณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส สมการและคา R-squared        
y = -0.0077x + 0.326 R² = 0.7098 ดังภาพที่ 1 (ค) 
จากขอมูลการเปลี่ยนแปลง คาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ตอง
ไมเกิน 0.60 ดังน้ันจึงกําหนดอายุการเก็บที่ควรจะเปนที่
คา y = 0.60 
 
 
 

 หาคา x กําหนดให  y = 0.60 
 ได y     = -0.0077x + 0.326
  0.60    = -0.0077x + 0.326 
                        0.0077x    = 0.274 
  x     = 35 วัน 
 ดังน้ันการเก็บรักษาโดยบรรจุถุงอะลูมิเนียม
ฟอยล ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสสามารถเก็บได 35 วัน 
 

 
(ง) 
 

 
(จ) 
 

 
(ฉ) 
 

ภาพที่ 2  (ก)  กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้า
อิสระ (aw) และระยะเวลาการเก็บของผลิตภัณฑอาหารขบ
เคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหงบรรจุในถุง
แกวใส (OPP) ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียส 
 (ข)  กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าอิสระ 
(aw) และระยะเวลาการเก็บของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
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ธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหงบรรจุในถุงแกวใส 
(OPP) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
  (ค)  กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้า
อิสระ (aw) และระยะเวลาการเก็บของผลิตภัณฑอาหารขบ
เคี้ยวธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหงบรรจุถุงแกว
ใส (OPP) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
 
 จากภาพที่ 2 คํานวณจากสมการ และคา R-
squared บนแผนภูมิกราฟของผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหงบรรจุในถุงแกวใส 
(OPP) 
ที่อุณหภูมิ  6-10 องศาเซลเซียส  สมการและคา  R-
squared   y = 0.0066x + 0.288, R² = 0.9121 ดังภาพ
ที่ 2 (ก)  จากขอมูลการเปลี่ยนแปลง คาปริมาณนํ้าอิสระ 
(aw) ตองไมเกิน 0.60 ดังน้ันจึงกําหนดอายุการเก็บที่ควร
จะเปนท่ีคา  y = 0.60 
 หาคา x กําหนดให  y = 0.60 
 ได y     = 0.0066x + 0.288 
  0.60    = 0.0066x + 0.288 
  0.0066x    = 0.312 
  x     = 47 วัน  
 ดังน้ันการเก็บรักษาโดยบรรจุถุงแกวใส (OPP)  
ที่อุณหภูมิ 6-10 องศาเซลเซียสสามารถเก็บได 47 วัน 
 
ทีอุ่ณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สมการและคา R-squared        
y = 0.0207x + 0.308, R² = 0.9886 ดังภาพที่ 2 (ข)  
จากขอมูลการเปลี่ยนแปลง คาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ตอง
ไมเกิน 0.60 ดังน้ันจึงกําหนดอายุการเก็บที่ควรจะเปนที่
คา y = 0.60 
 หาคา x กําหนดให  y = 0.60 
 ได y     = 0.0207x + 0.308 
  0.60    = 0.0207x + 0.308
  0.0207x    = 0.0.292 
  x     = 14 วัน 
 ดังน้ันการเก็บรักษาโดยบรรจุถุงแกวใส (OPP)  
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสสามารถเก็บได 14 วัน  
 
ทีอุ่ณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส สมการและคา R-squared        
y = -0.006x + 0.286, R² = 0.6612 ดังภาพที่ 2 (ค)  จาก
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง คาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) ตองไม
เกิน 0.60 ดังน้ันจึงกําหนดอายุการเก็บที่ควรจะเปนที่คา y 
= 0.60 
 
 

 หาคา x กําหนดให  y = 0.60 
 ได y     = -0.006x + 0.28 
  0.60    = -0.006x + 0.286 
                        0.006x   = 0.314 
  x      = 52 วัน 
 ดังน้ันการเก็บรักษาโดยบรรจุถุงแกวใส (OPP)  
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสสามารถเก็บได 52 วัน 
 
 จากภาพท่ี 1 และ 2 คํานวณจากสมการ และคา    
R-squared บนแผนภูมิกราฟ พบวา การเก็บรักษาโดย
บรรจุถุงอะลูมิเนียมฟอยล ที่อุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 
องศาเซลเซียสสามารถเก็บได 68  18 และ 35 วัน 
ตามลําดับ สวนการเก็บรักษาโดยบรรจุถุงแกวใส (OPP) ที่
อุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียสสามารถเก็บได 
47 14 และ 52 วัน ตามลําดับ 
 

สรุป 
 การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ธัญพืชชนิดแทงผสมผลไมและผักอบแหงโดยการคํานวณ
ตามสมการที่เกี่ยวของ พบวา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ดานคาปริมาณนํ้าอิสระ (aw) มีความเหมาะสมสําหรับการ
ทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑมากที่สุด เมื่อทดสอบ
การเก็บรักษาดวยถุงอะลูมิเนียมฟอยลและถุงแกวใส 
(OPP) ท่ีอุณหภูมิ 6-10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส พบวา 
การเก็บดวยถุงอะลูมิเนียมฟอยล ที่อุณหภูมิ 6-10 องศา
เซลเซียส สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑไดนาน 68 วัน ซึ่ง
การเก็บในถุงอะลูมิเนียมฟอยลมีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑ
ในดานเน้ือสัมผัส (คาแรงกด) ปริมาณความชื้น ปริมาณนํ้า
อิสระ (aw) ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และกลิ่น
หืนในระหวางการเก็บรักษา 
 
เอกสารอางอิง 
ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ. 2539. การศึกษาการเก็บรักษา
 ของผลิตภัณฑ. วารสารเกษตรนเรศวร ปที ่2 
 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มี.ค. หนา 15-17. 
มยุรี ภาคลําเจียก. 2526. การคาดคะเนอายุการเก็บของ
 ผลิตภัณฑอาหารประเภทไวตอความช้ืน. 
 วารสารเคมีวิศวกรรม-เทคโนโลยีทางอาหาร
 และเชื้อเพลิง ปที ่5 ฉบับที่ 1 มกราคม หนา 
 19-26. 
รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต. 2550. รูปแบบการสอน อายุ
 การเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหาร.
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

184



สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.  2547.  
 มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกระยาสารท (มผช. 
 709/2547).  แหลงท่ีมา: 
 http://www.tisi.go.th/otop/standard/stan
 dards.html, 14 ตุลาคม 2561 
AOAC.  2000.  Official Methods of Analysis.  
 14th. The Association of Analysis 
 Chemists Washington D.C. 1008 P. 

 
 

185



 

Antioxidant A Tridax 

procumbens Extracts
 

  *  

Wachira Yodthong, Waranya Tharawatchruk, Supinan Janma  

and Tanongsak Sassa-deepaeng*   
 

200 17 . . . 52000  

Agricultural Biochemistry Research Unit, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang,  

200 M.17 T.Pichai A.Muang Lampang 52000 
*nai.rmutl@gmail.com, 054-342547-8 

 

 

3      

 

    

 Bacillus subtilis Staphylococcus epidermis 

 Escherichia coli 

 Pseudomonas aeruginosa 

 

  3   1) Acoradiene, -Bisabolene  -Farnesene 

2) Isovaleraldehyde, dl-Limonene, Linalool, (E)-7-Methyl-1,6-dioxaspiro decane, 

Naphthalene 3) -Eudesmol  

  

 

: , , , ,   

 

 

 

 

 

186



 

Abstract  

Tridax daisy ( Tridax procumbens)  is considered to be gregarious weed and widely distributed in all 

regions of Thailand. To standardize and utilized this plant, T. procumbens were separated into 4 parts included 

stem, flower, leaf, root and then extracted by using acetone, methanol and water subsequently.  It was found 

that methanolic extract of flower possessed the highest antioxidant activity related to its total phenolic content 

(TPC) significantly and also possessed great antibacterial activity in gram positive bacteria Bacillus subtilis (ATCC 

6 6 3 3 ) .  However, it was not found any extracts possessed antibacterial properties against Staphylococcus 

epidermis ( ATCC 1 2 2 2 8 ) .  Interestingly, all part which were extracted using water exhibited antibacterial 

properties against gram negative bacteria Escherichia coli (ATCC 25927). Moreover, the water or acetone extracts 

from stem also revealed great antibacterial properties against gram negative pathogen Pseudomonas aeruginosa 

( ATCC 1 0 1 4 5 )  as well as results from testing with flower methanolic extract.  Interestingly, GC- MS profiling 

indicated that there are three categories of active compounds included 1 )  Acoradiene, - Bisabolene, and -

Farnesene, which were possessed insect- like pheromones, 2)  Isovaleraldehyde, dl- Limonene, Linalool, ( E) - 7-

Methyl- 1,6- dioxaspiro decane, and Naphthalene, which were insect repellents, 3)  - Eudesmol which were 

human neuromuscular blocking agent.   In conclusion, extraction solvents and plant material parts influenced 

the antibacterial and antioxidant properties. The GC-MS profiling indicated that the aerial parts of T. procumbens 

also possessed the high potential compounds in developing new drugs and pesticides as commercial products 

in the future.  

Keywords: Tridax daisy, plant extract, antioxidant, antibacterial, GC-MS 
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55 ºC 

 

DMSO 

1 mg/mL 

Sassa-deepaeng 

 (2018)  20 

1,980 

Folin-Ciocalteu 1

5  

Na2CO3 300  

 1 

 

765  UV 

Visible  spectrophotometer 

 blank 

 

 ( g GAE/mg DW) 

3 

 

ABTS

ABTS Re 

(1999) 

 

%inhibition = [(OD.max – OD.sample)/OD.max] x 100 

OD.max blank 

      OD.sample  

     mean±SD  

 

  Bacillus 

subtilis (ATCC 6633)  Staphylococcus epidermis 

( ATCC 12228

Escherichia coli ( ATCC 25927)  Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 10145) 

Sabouraud Dextrose Agar (SDA

disc agar 

diffusion  2017) 

-MS
99.99%, 

TIG, Thailand)  HP - 5 MS (30 x 

0. 25 ID x 0. 25 , Agilent 

Technologies, USA)  1 

50 ºC  5 

6 ºC 230 ºC  

Interface) 230 ºC 

230 

ºC  (Quadrupole) 150 

ºC  

National Institute Standard and Technology ( NIST) 

retention time (RT) 

CAS Number 

One-way ANOVA 

Microsoft excel 2016 windows 

95 (p<0.05) 
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° N, 

99.5955° E) 2561 

1 

    

 
(a)               (b)                (c)                 (d) 

1 (a)

(b) (c) (d)   

4 

 

 

2 

2  

2 

(143.6 

 2.5 g GAE/mg DW) 

 (133.5  2.0 g GAE/mg DW)  
ABTS 

3 

3 

 

ABTS 

  61.15  2.5 g TEAC/mg DW  

 B. Subtilis  4 

4 clear zone B. subtilis  
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4 

B. subtilis 

(clear zone) 7.0  0.2 mm 

clear zone  

1.0  0.1 1.0  0.3  

5 clear zone S. epidermidis 

5 

S. epidermidis  

 clear zone 

2.0  0.1 mm 

clear zone  

6 clear zone E. coli 

6

E. coli   clear zone 

5.0 mm  

clear zone 

 1.0  0.1  

7 clear zone P.aerugenosa 

7 

P.aerugenosa 

 clear zone 

5.0 mm  

clear zone 2.0 mm  

8  

 GC-MS 

8 

60 

1  

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

5000000

   1e+07

 1.5e+07

   2e+07

 2.5e+07

   3e+07

 3.5e+07

   4e+07

 4.5e+07

   5e+07

 5.5e+07

Time-->

Abundance

TIC: GEGGO_.1.D
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1 

GC-MS 

RT(min)  CAS 

Number 

2.964 Isovaleraldehyde 000590-86-3 

2.889 Valeraldehydes 000096-17-3 

3.178 Ethyl vinyl carbinol 000616-25-1 

6.709 n-Capronaldehyde 000066-25-1 

10.125 beta-Propyl acrolein 006728-26-3 

10.593 Blatteralkohol 000928-96-1 

11.661 2-Hexen-1-ol 000928-95-0 

11.958 Pentylcarbinol 000111-27-3 

22.645 Heptane, 2,2,4,6,6-

pentamethyl- 

013475-82-6 

22.934 Octamethyl-

cyclotetrasiloxane 

000556-67-2 

23.075 Acetic acid, hexyl ester 000142-92-7 

23.126 Hex-2-enyl acetate 002497-18-9 

23.213 dl-Limonene 000138-86-3 

23.668 (E)-7-Methyl-1,6-dioxaspiro 

decane 

075354-36-8 

24.052 Alpha-terpinolene 000586-62-9 

24.197 Linalool  000078-70-6 

24.372 Cyclohexane, 2-ethenyl-1,1-

dimethyl-3-methylene- 

095452-08-7 

24.739 Pristane 001921-70-6 

24.985 Isolyratol 000000-00-0 

25.026 n-Hexyl n-butyrate 002639-63-6 

25.086 1,2-Epoxycyclooctane 000286-62-4 

25.140 Caprinaldehyde 000112-31-2 

25.295 1-Cyclohexene-1-

carboxaldehyde, 2,6,6-

trimethyl- 

000432-25-7 

25.359 Isovaleric acid, 3-hexenyl 

ester 

035154-45-1 

25.565 1-Cyclohexene-1-

acetaldehyde, 2,6,6-

trimethyl- 

000472-66-2 

25.723 1-Tridecene 002437-56-1 

25.945 Z-3-Hexenyl tiglate 067883-79-8 

26.417 gamma-Cadinene 039029-41-9 

26.447 cis-Jasmone 000488-10-8 

26.532 alpha-Bergamotene 017699-05-7 

26.565 Acoradiene 024048-44-0 

26.606 alpha-Ionone 000127-41-3 

26.643 alpha-Bergamotene 017699-05-7 

26.693 5,9-Undecadien-2-one, 6,10-

dimethyl-, (E)- 

003796-70-1 

26.751 beta-Farnesene 018794-84-8 

26.815 alpha-Caryophyllene 006753-98-6 

26.862 Diepi-alpha-cedren i 035944-22-0 

26.926 beta.-Ionone 014901-07-6 

26.986 Naphthalene 017066-67-0 

27.024 beta-Bisabolene 000495-61-4 

27.243 Oxacyclotridec-10-en-2-one 000000-00-0 

27.371 Benzoic acid, hexyl ester 006789-88-4 

27.401 Hexadecane 000544-76-3 

27.731 Cyclododecyne 001129-90-4 

27.758 9,12,15-Octadecatrienal 026537-71-3 

27.782 Cyclotetradecane 000295-17-0 

27.819 beta-Eudesmol 000473-15-4 

27.869 n-Heptadecane 000629-78-7 

27.936 Eicosane 000112-95-8 

27.960 Tetradecanal 000124-25-4 

28.314 Octadecane 000593-45-3 

28.361 Hexadecane 000638-36-8 

28.691 Isobutyl o-phthalate 000084-69-5 

28.930 Hexamethyl-pyranoindane 000000-00-0 

29.095 Dibutyl phthalate 000084-74-2 

29.186 n-Eicosane 000112-95-8 

29.308 Isopropyl Palmitate  000142-91-6 

29.399 Geranyl linalool isomer 000000-00-0 

29.678 n-Eicosane 000112-95-8 

31.285 2-Propenoic acid, 3-(4-

methoxyphenyl)-, 2-

ethylhexyl ester 

005466-77-3 
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GC-MS 

 

6.

Gnanasekaran 

(2017) 

 

  (Quercetin 

derivatives)  (Manivannan  Saravanan, 2016

 B. subtilis 

 clear zone 

Steroids  Terpenoids 

(Rai , 2017)  

 

S. 

epidermidis 

Taddei Rosas-Romero (2000) 

  

E. coli 

E. coli   clear 

zone 5.0 mm 

 Pandey 

(2016

E.coli 

P. aerugenosa 

Mary (2014

P. aeruginosa 

 

GC-MS 3   

Acoradiene, -Bisabolene -Farnesene 

 Isovaleraldehyde, dl-

Limonene, Linalool, ( E) - 7- Methyl- 1,6- dioxaspiro 

decane, Naphthalene 

 -Eudesmol  

 

Asteraceae 

Achillea biebersteinii  Afan. Suntar, 2014) 

B. subtilis 

S. epidermis 

E. coli 

P. aeruginosa 

 

-

Acoradiene, -

Bisabolene - Farnesene 

Isovaleraldehyde, dl- Limonene, Linalool, ( E) - 7 -

Methyl-1,6-dioxaspiro decane, Naphthalene 
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-Eudesmol  
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Abstract   
Recently, image retrieval and image classification are an active problem in digital image processing. 

Existing approaches typically focus on visual features extracted form an object-oriented convolutional neural 

network (CNN) and then improve semantic models by using keyword annotation. This model leads to an 

inadequate situation in the relation with keywords that are extracted from the images. It does not specific 

enough for representing the actual meaning. To overcome this problem, we suggest a new measure of similarity 

with appropriate pairwise comparisons (SAPC). The overall system process is divided into four steps: (1) data 

preprocessing; (2) image annotation; (3) similarity measure with appropriate pairwise comparisons and (4) 

measure and evaluation. The experiment is compared with traditional classification methods including Support 

Vector Machine Multiple Feedforward Neural Network, Convolutional Neural Networks, and Regions with 
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Convolutional Neural Networks. The results show that our proposed approach offers significant performance 

improvements in the interpretation of semantic images, compared, with the higher accuracy. 

Keywords: Image processing, Graph Matching, Image Retrieval, Semantic Images 

1.  

 

 

  

(digital image processing)  

(image retrieval) 

 ( image 

classification)  

 

  

 

 (color)  (texture)  

(shape) 

  

( low-level image processing) [1][2][3] 

 1. 

  

   

 

7 

 

 1   
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Keyword) 

[4][5][7] 

 

  

 (semantic hierarchy for 

vision) [8] 

 

 

 

 [9]  

(girl, on, horse)  (man, eat, apple) 

  

 [10]   

  (person),  (motorcycle) 

  (helmet) 

 ( person - on – motorcycle), (person -wear – 

helmet)  (motorcycle - has – wheel ) 

(Synonym) “stone” “rock” 

“people” “human” 

, “kid” “child” 

“hat”  “cap”  

(Ontology) [11][12] 

“horse” 

“camel” 

 

Data preprocessing

Image Annotation

Similarity measure with 
Appropriate Pairwise 

Comparisons

Measurement and 
Evaluation

 
 

 2  
 

 (similarity measure with appropriate 

Pairwise comparisons) 

 

2.    

  4 

2  (1) 

 (Data preprocessing) (2)  

(Image annotation) (3) 

Similarity measure 

with Appropriate Pairwise Comparisons) (4) 

 (Measurement and 

Evaluation)  

2.1  
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 (outlier)  

 

  (close up)  

 

 PASCAL action 

[13]  

  

 

   

2.2 

(object data) object 

detection) (relationship data) 

visual relation 

detection) Visual Translation 

Embedding network (VTransE) [14]  

100 

37,993 

bounding box 

 (region 

proposal network)  Faster-RCNN [35]  

object  pairs) 

3  

3. 
 

 

    = ( , ),  = { , … , }  

 (vertex)  (node) 

| | =  

edge)  × ,  | | =   binary 

spatial relationship 

 < , > , ,  

    

  

4. 
 

 (Similarity measure with Appropriate 

Pairwise Comparisons: SAPC) 

 

 3  

199



 

  

= [ , , … , ] ×  

 ( )   ( ) 

 = ,,          (1)×  

Gaussian function) 

 = 0   g  ,  ,
    (2) 

   

(  ) 

K-nearest neighbors     

(Graph Laplacian) = ,   (Diagonal 

Matrix) = , 
(1)  = ( ),                  (3) = 2 .                      (4) 

 

5.  

(Measurement and Evaluation)  

PASCAL action 13]  

5.1  

1,500  PASCAL 

action [13] 12 bike, 

bird, boat, car, cat, chair, table, dog, horse, person, 

plant sofa 

“birthday party”, “leisure”, “couple love”, 

“sport racing”, “office working”, “playground”, 

“graduation ceremony”, “city”  

 

 

5.2  

(Support 

Vector Machine : SVM) [15][16][17], 

Multiple Feedforward Neural 

Network :MLPN)   

Convolutional Neural Networks : CNN) 

[18][19][20] 

(Regions with Convolutional Neural Networks: 

RCNN) 

 (Similarity measure with 

Appropriate Pairwise Comparisons: SAPC) 

 

1. False positive rate / Precision: Pr.) 

 =                        (5) 

 

 

 

2. True positive rate / Recall: Re) 
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  =                        (6)                                                          

  

 

mean average precision: 

MAP) 

relevance) 

(query) 

 

 1 Data Set I 

Method 
Precision with Data Set I 

bike bird boat car cat chair table dog horse person plant sofa mAP (%) 

SVM 57.0 52.0 48.9 67.0 46.6 40.0 53.1 47.0 57.2 54.2 54.8 51.3 52.5 

MLPN 63.0 61.3 59.1 61.3 51.1 57.2 57.8 58.5 63.8 62.3 56.3 64.7 59.2 

CNN 70.1 73.9 70.1 64.7 62.1 53.7 51.8 51.2 64.3 68.6 52.1 61.7 62.1 

RCNN 70.3 71.0 72.3 71.8 68.1 67.4 58.2 67.9 61.3 58.2 62.5 64.2 66.3 

SAPC 69.4 65.3 71.1 65.2 62.0 69.2 51.9 62.4 62.8 60.2 60.2 60.1 63.6 
 

 2 Data Set II 

Method 
Precision with Data Set II 

bike bird boat car cat chair table dog horse person plant sofa mAP (%) 

SVM 65.0 57.8 52.7 63.5 57.9 52.5 62.8 51.1 47.0 61.0 56.2 60.6 57.0 

MLPN 64.3 54.2 56.7 63.7 61.2 59.5 69.6 54.3 54.3 61.2 56.7 65.4 59.6 

CNN 68.3 58.4 52.3 54.0 69.1 62.2 65.3 63.8 67.3 59.4 65.9 67.7 62.4 

RCNN 67.1 64.8 54.9 63.9 65.9 63.2 64.3 64.2 58.3 62.3 69.8 65.4 63.5 

SAPC 63.2 65.4 62.9 64.6 53.4 59.4 56.9 62.3 54.8 63.4 65.2 67.2 61.0 

, , , … ,    

 

 d ( ) = 1| | 1 Pr ( )=1| |=1   (7)                               

6  
 

5  SVM,  MLPN,  CNN, RCNN

  SAPC  

6.1 

 (object classification) SVM, MLPN, CNN, 

RCNN  SAPC ={ , … , } 

Dataset I, Dataset II) 

bike, bird, boat, car, cat, chair, table, 

dog, horse, person, plant sofa 

 

mAP 

 66.3% Data Set I boat 

 72.3% Data Set I Data 

Set II 54.9%  

1 2 

mAP 70% 
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6.2 

(relationship classification)  

VTransE [14] 2  

(Dataset I, Dataset II) 

    = ( , ),  ={ , … , } 

8 office working, city, birthday 

party, couple love, graduation ceremony 

playground, family time  sport game 

 3  4 

 
 

 3 Data Set I 

Categories/Method 
SVM MLPN CNN RCNN SAPC 

Prec. Recall Prec. Recall Prec. Recall Prec. Recall Prec. Recall 

office working 54.0 50.5 65.3 65.3 71.6 69.4 75.7 75.0 83.0 85.6 

city 51.5 46.8 65.7 65.0 75.8 70.6 70.1 75.8 79.2 82.4 

birthday party 49.5 46.7 67.0 67.0 71.4 69.4 70.6 72.0 77.6 78.4 

couple love 48.2 52.0 65.1 67.6 65.8 70.9 71.2 73.3 78.4 76.0 

grad. ceremony 46.7 42.2 62.1 54.0 72.5 71.8 71.4 70.7 79.1 65.5 

playground 46.1 47.5 67.4 62.6 63.2 67.7 73.2 71.0 69.5 75.3 

family time 49.0 51.5 66.3 67.0 65.1 65.1 75.3 70.2 76.9 79.5 

sport game 42.7 50.0 58.1 67.3 73.3 72.5 77.2 76.5 76.6 78.8 

Accuracy 48.37 64.49 69.67 73.05 77.48 
 

 4 Data Set II 

Categories/Method 
SVM MLPN CNN RCNN SAPC 

Prec. Recall Prec. Recall Prec. Recall Prec. Recall Prec. Recall 

office working 54.2 52.7 68.4 65.0 73.5 72.0 74.7 72.4 80.8 83.2 

city 53.8 55.4 68.5 63.0 70.4 69.0 70.7 70.0 81.0 81.0 

birthday party 53.6 48.6 68.7 68.0 70.6 72.7 72.0 71.3 75.3 77.7 

couple love 50.0 51.4 64.8 69.3 69.4 75.0 71.2 73.1 79.6 78.0 

grad. ceremony 45.7 41.6 65.2 58.6 75.3 70.0 73.0 72.3 78.7 66.1 

playground 42.7 40.6 63.1 65.7 74.7 70.3 71.2 74.0 69.1 76.0 

family time 49.5 50.0 65.4 68.7 69.9 72.0 75.3 73.0 78.7 73.3 

sport game 43.3 52.0 64.2 69.3 72.8 75.0 77.5 79.0 75.9 84.2 

Accuracy 49.09 65.96 72.00 73.14 77.26 

   

48.37%, 64.49%, 69.67%  73.05% 

SVM, MLPN, CNN RCNN 

SAPC 

77.48% Data Set I 

SAPC 

77.26% Data Set II 
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 SVM, MLPN, CNN RCNN 

SAPC 

SAPC 

77.48%, 77.26% Data set I 

Data set II  

7.  

(similarity measure with appropriate 

Pairwise Comparisons: SAPC) 

 

 2 6 

12 

  SAPC  

77.48% , 77.26% Data Set I II 
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บทคัดยอ 

การวิเคราะหความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากรแมลงวันผลไม Bactrocera dorsalis ในเขตพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก-สุโขทัย โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดของยีนบางสวนของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอของตัวอยางแมลงวันผลไมจากทั้งสองพื้นที่
รวมทั้งหมด 16 ตัวอยาง ท่ีมีขนาด 642 คูเบส ในการตรวจสอบ พบวา ประชากรแมลงวันผลไมในพ้ืนที่ที่ศึกษามี haplotype ถึง 
10 รูปแบบ มีคา Haplotype diversity เทากับ 0.942 และมีคา Nucleotide diversity คอนขางต่ําอยูระหวาง 0.00775–

0.00964 เมื่อทําการวิเคราะหแผนภูมิตนไมทางวิวัฒนาการดวยวิธี Maximum Likelihood พบวา กลุมประชากรแมลงวันผลไมมี
ความสัมพันธเปนกลุมวงศวานวิวัฒนาการเดี่ยว อยางไรก็ตามผลการวิจัยในครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาเบ้ืองตน จึงมีขอแนะนําใหทํา
การเก็บสํารวจตัวอยางในพ้ืนใหครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากน้ีการนําตัวอยางของแมลงวันผลไมชนิดซับซอน
ในสกุล Bactrocera รวมทั้งการใชยีนจากบริเวณไมโทคอนเดรียและนิวเครียส มาทําการวิเคราะหแผนภูมิตนไมรวมดวยเพ่ือความ
ชัดเจนทางสายสัมพันธเชิงวิวัฒนาตามภูมิศาสตรตอไป 
คําสําคัญ: แมลงวันผลไม, ดีเอ็นเอบารโคด, ความแตกตางทางพันธุกรรม, ยีน COI 
 

Abstract  
Population genetic diversity of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis, in Phitsanulok-Sukhothai 

areas was estimated using DNA sequences of the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I gene (COI). In 

total, 16 flies representing two sampled sites were sequenced for a 642-bp fragment of the gene. It was 

revealed that 10 haplotypes were exhibited with haplotype diversity value about 0.942. The nucleotide 

diversity for COI sequences of B. dorsalis populations was relatively low ranging from 0.00775–0.00964. The 

phylogenetic tree from the mtCOI sequences inferred using the Maximum Likelihood method indicated 

monophyly with strong support of B. dorsalis. Nevertheless, it was suggested that various collection sites in 
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each region throughout Thailand should be initially conducted. Additionally, the further study should be 

accompanied by using the other sibling species of B. dorsalis complex and analyzing DNA sequences from 

both mitochondrial and nuclear genes in order to obtain distinctly information in terms of phylogeography. 

Keywords: Bactrocera dorsalis, DNA barcoding, Genetic variation, mtDNA-COI 
 

1. บทนํา 
แมลงวันผลไม (oriental fruit fly) จัดอยูในวงศ 

Tephritidae อับดับ Diptera เปนศัตรูที่สําคัญของผักและ
ผลไมหลายชนิด ซึ่งมี 4 สกุลหลัก ไดแก Ceratitis, 
Bactrocera, Anastrepha และ Rhagoletis โดยมีจํานวน
ชนิดมากถึง 4,000 ชนิดทั่วโลก (Carroll et al., 2004; 

Houdt et al., 2010; Lengkong et al., 2017) โดยเฉพาะ
สกุล Bactrocera ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 500 ชนิดใน 28 
สกุลยอย (subgenus) (Drew, 1989; Drew and 

Hancock, 1994) สําหรับประเทศไทย แมลงวันผลไมชนิด 
Bactrocera dorsalis ซึ่งเปนชนิดที่ซับซอน (complex 

species) ประกอบดวย 5 ชนิด คือ A, B, C, D และ E 

(Baimai et al., 1995) ซึ่งทําลายไมผลตางๆ เชน มะมวง 
ชมพู พุทรา ฝรั่ง สะตอ และ มะคาโมง เปนตน (ทวีศักด์ิ 
ขวัญไตรรงค, 2561; ปทมา สมศิลป และคณะ 2558; 

Chinajariyawong et al., 2000)  

การระบุชนิดแมลงวันผลไมที่ถูกตองและรวดเร็ว
นั้น นับเปนหลักการท่ีสําคัญตอการควบคุมแมลงวันผลไมที่
สรางความเสียหายแกพืชผลทางการเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากการจัดจําแนกแมลงวันผลไมในอดีตที่
ผานมามักใชขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา เชน แถบสี
สวนหัว สวนลําตัว สวนปก เปนหลักเพียงอยางเดียว อาจ
เปนผลทําใหเกิดความผิดพลาดตอการระบุชนิดแมลงผลไม
ได โดยเฉพาะในกลุมที่มีความซับซอนทางชนิด ชนิดพี่นอง 
(sibling species) หรือชนิดซอนเรน (cryptic species) 

(Armstrong et al., 1997; White and Elson-Harris, 

1992; Drew and Hancock, 1994) นอกจากนี้ยังมีการ
ระบุชนิดและความผันแปรทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไม
ดวยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาความผันแปรทาง

สัณฐานวิทยาเชิงการวัดของรูปรางปกดวยเทคนิคจีโอเมทริก 

มอรโฟเมทริกส (Geometric morphometrics) 
(Adsavakulchai et al., 1999; Schutze et al., 2012; 

Pieterse et al., 2017) การวิเคราะหสารกลุมฟนิลโพรพา
นอยด (Tan et al., 2010) การศึกษาดวยวิธีพันธุศาสตร
ระดับเซลล (Cytogenetics) (Augustinos et al., 2014) 
การศึกษาทางอณูชีววิทยาดวยเทคนิคพีซีอาร-อารเอฟแอลพี 

(PCR-RFLP) (Nakahara et al., 2001; Onah et al., 

2017) อารเอพีดี (RAPD) (Rashmi et al., 2016) และไม
โครแซทเทิลไลท (Microsatellite) (Shi et al., 2012) เปน
ตน ท้ังนี้ในปจจุบัน ไดมีการนําแนวความคิดเก่ียวกับดีเอ็นเอ
บารโคด (DNA barcode) มาประยุกตใชในการระบุชนิด
ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถชวยระบุตัวอยางที่ยังไมทราบชนิด
ไดจึงทําใหพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความซับซอนยากตอการระบุชนิดโดย
ใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเพ่ือลดความผิดพลาดใน
การระบุชุนิดของสิ่งมีชีวิตตางๆ จาการใชขอมูลลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาเพียงอยางเดียว โดยพบวา การใชยีนบริเวณ 
cytochrome c oxidase I (COI) ในการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต
มีประสิทธิภาพที่ดี (Hebert et al., 2003; Wilson, 2012) 
ทั้งนี้มีรายงานถึงการศึกษาดีเอ็นบารโคดพ่ือการระบุชนิด 
และการวิเคราะหโครงสรางการแปรผันทางพันธุกรรมของ
ประชากรแมลงวันผลไม Bactocera dordsa อยูอยาง
แพรหลายในตางประเทศ เชน สหรัฐเมริกา (Barr et al., 

2014; Jose et al., 2013) อินเดีย (Manger et al., 2018; 

Choudhary et al., 2018) จีน (Shi and Ye, 2007; Shi 

et al., 2010, 2012; Schutze et al., 2012) ไตหวัน 
(Wan et al., 2012; Schutze et al., 2012) อินโดนีเซีย 
(Lengkong et al., 2017) มาเลเซีย (Schutze et al., 
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2012; Jose et al., 2013) กัมพูชา ลาว (Jose et al., 

2013) และฟลิปปนส (Schutze et al., 2012) เปนตน  
สําหรับประเทศไทยมีการศึกษาอยูอยางจํากัด มีการศึกษา
เพียงไมกี่พื้นท่ี เชน เชียงใหม (สันปาตอง) กรุงเทพมหานคร 
และนครศรีธรรมราช (Schutze et al., 2012; Jose et al., 

2013) ทั้งนี้แมลงวันผลไม B. dordsalis มีการทําลายพืชผล
ทางการเกษตรอยางกวางขวางและพบไดทั่วภูมิภาคของ
ประเทศไทย ซึ่งมีรายงานวาแมลงวันผลไมจะมีความแปรผัน
ของพันธุกรรมตามภูมิประเทศและพืชอาศัยที่แมลงวันผลไม
เขาทําลาย ดังนั้นการศึกษาทางพันธุศาสตรเชิงประชากรยัง
มีความจําเปนอยางมากในปจจุบัน เพราะขอมูลจากศึกษา
ทางการแปรผันทางพันธุกรรมจะมีประโยชนในการนํามา
ประยุกต ใช ในการควบคุมกํ าจัดแมลงวันผลไม ให มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ปทมา สมศิลป และคณะ, 2558; 

ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค. 2561; Shi and Ye, 2007; Shi et 

al., 2010, 2012) 

 จากที่กลาวแลวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะระบุชนิดและประเมินความแปรผันทางพันธุกรรมของ
ประชากรแมลงวันผลไม B. dordsalis จากเขตพื้นที่ของ
จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกดวยเทคนิคดีเอ็นเอบารโคดโดย
อาศัยลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนของยีนในไมโตรคอนเดรียบ
ริเวณ cytochrome oxidase subunit I (COI) ซึ่ง
ผลการวิจัยดวยเทคนิคดีเอ็นเอบารโคดนี้ ไมเพียงจะทําให
ทราบถึงชนิดและความแปรผันทางพันธุกรรมของแมลงวันไม
กลุมซับซอน ขอมูลเบ้ืองตนเหลานี้จะเปนประโยชนที่นําไปสู
ก า ร วา งแผน ในการบริ ก ารการ จัดการศั ต รู พื ชที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป  

  
2. วิธีการวิจัย  

2.1 การเก็บตัวอยางแมลงวันผลไม 
ทําการสํารวจเพื่อเก็บตัวอยางแมลงวันทองผลไม 

B. dorsalis จากไรพืชตระกูลแตงและสวนผลไมในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ระหวางเดือนธันวาความ 2560 
ถึงเดือน มีนาคม 2561 ดวยวิธีการเก็บท่ีหลากหลายรูปแบบ 
ไดแก การวางกับดักกาวเหนียว การใชขวดพลาสติก และ
การใชสวิง และเก็บรักษาตัวอยางที่ไดดวยเอทิลแอลกอฮอล 

95% และนํามาระบุชนิดทางสัณฐานวิทยาภายนอกภายใต
กลองสเตอริโอ โดยใชคูมือการจัดจําแนกชนิดตามวิธีการ
ของ Drew and Hancock (1994) และ Prabhakar et al. 
(2012) เปนหลัก กอนทําการศึกษาทางชีววิทยาโมเลกุล
ตอไป  

2.2 การสกัดดีเอ็นเอและการเพ่ิมปริมาณดีเอ็น
เอจากตัวอยางดวยเทคนิค PCR 

นําตัวอยางแมลงวันทองผลไมที่เก็บรักษาใน 95% 
เอทานอล มาสกัดสารพันธุกรรมดีเอ็นเอโดยใช DNA 
extraction kit (DNeasy Blood & Tissue Kit, QIAGEN) 
ตามคูมือที่แนบมา จากนั้นทําการตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดไดดวยวิธี Gel electrophoresis 
โดยใช 1% agarose gel ใน 1X TAE buffer ใช
กระแสไฟฟา 100 โวลต เปนเวลา 20 นาที ยอม gel ดวย 
red safe จากนั้น นําดีเอ็นเอที่สกัดไดมาเพ่ิมปริมาณดีเอ็น
เอดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยใช
เครื่องหมายดีเอ็นเอประเภทไมโตคอนเดรีย ตําแหนง 
Cytochrome C oxidase I (COI) ขนาด 642 bps เพื่อเพ่ิม
จํานวนของปริมาณสายดีเอ็นเอเปาหมายโดยใชไพรเมอร
สากล (Universal primer) จาก LCO1490: 
( 5 ′GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3 ′) แ ล ะ 
HCO2198: (5′-TAAACTTCAGGGTGACC AAAAAATCA-
3′) (Folmer et al., 1994) โดยเตรียมสารละลายผสม 
(mater mixture) ที่มีปริมาตรรวม (Total volume) 20 μl 
ตอ 1 หลอด (reaction) โดยท่ี 1 หลอดที่ใชเพิ่มปริมาณดี
เอ็นเอ จะประกอบไปดวยสาร 5x PCR Enhancer 4 μl , 
10X HF Reaction Buffer 2 μl, 10 mM dNTP Mix 0.4 
μl, Forward Primer และ Reverse Primer อยางละ 0.4 
μl, เอนไซม (Taq DNA polymerase) 0.3 μl น้ํากลั่นฆา
เช้ือ (Nuclease free water) 10.5 μl และ gDNA (DNA 
template) 2 μl (ตารางที่ 1) จากนั้นเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
ดวยเคร่ือง Thermal cycler (BIO-RAD C1000TM) โดยมี
สภาวะของการทําปฏิกิริยา PCR ดวยการประยุกตตามวิธี
ของ Magro et al. (2010) เปนดังนี้ Initial denaturation 
ที่ 94 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที จํานวน 1 รอบ ตามดวย 
Denaturation ที่ 94 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที 
Annealing ที่ 48 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที Extension 
72  องศา เซล เ ซียส  นาน  1  นาที  โดยขั้ นตอนของ 
Denaturation, Annealing และ Extension จะใชจํานวน
รวมเทากับ 35 รอบ และรอบสุดทาย Final extension ที่ 
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72 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 1 รอบ ตามลําดับ ทําการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑดีเอ็นเอ (PCR product) ที่ไดจาก
ปฏิกิริยา PCR ดวยกระบวนการเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส (Gel 
electrophoresis) เชนดวยกับการตรวจสอบคุณภาพดีเอ็น 
และตรวจหาดีเอ็นเอดวยแสงอัลตราไวโอเลต และนํา
ผลิตภัณฑดีเอ็นเอที่ตองการมาทําใหบริสุทธิ์สูงขึ้นโดยใช 
QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN) จากนั้นสง
ผลิตภัณฑดีเอ็นที่บริสุทธิ์ไปทําการอานขอมูลลําดับนิวคลีโอ
ไทดของสายดีเอ็นเอ (DNA sequencing) ตอไป 

2.2 การวิเคราะหนิวคลีโอไทด 
นําลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดไปตรวจสอบความ

ถูกตองและเปรียบเทียบความเหมือนกับฐานขอมูลทาง
พันธุกรรมท่ีมีบันทึกใน GenBank ดวยการ BLAST 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) หลังจากนั้น
นําลําดับนิวคลีโอไทดไปศึกษารูปแบบของความสัมพันธทาง
พันธุกรรมดวยการสรางแผนภมูิตนไม (Phylogenetic tree)  
แบบวิธี Maximum likelihood (ML) โดยใชโมเดล 
Kimura-2 parameter (K2P) ผานโปรแกรม MEGA7 
(Kumar et al., 2016) ทําการ วิเคราะหหาความ
หลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) ของ
ประชากรแมลงวันผลไม B. dorsalis ที่สํารวจไดโดยจะ
คํานวณหาคา mtDNA haplotypes (h) haplotype 
diversity (hd) (Nei, 1987) nucleotide diversity (π) 
(Tajima, 1983) total number of mutations (m) 
mean และ number of pairwise nucleotide 
differences (k) โดยใชโปรแกรม DnaSp version 5.10.01 
(Librodo and Rozas, 2009 ) 

  
3. ผลการวิจัย  

จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณสวนปลายของ
ยีน COI ดวยเทคนิคพีซีอาร (PCR) กับแมลงวันผลไม B. 
dorsalis ทั้ง 16 ตัวอยาง สามารถใหผลผลิตพีซีอารได
ประมาณ 642 bp เมื่อตรวจความถูกตองของลําดับนิวคลีโอ
ไทด โดยการเทียบกับฐานขอมูล GenBank พบวา นิวคลีโอ
ไทดที่ใชในการศึกษาของ B. dorsalis ทั้งหมด มีความ
ใกลเคียงกับยีน mtDNA-COI ในฐานขอมูล GenBank (% 
identify) ถึง ≥ 99% และเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด
โดยใช โปรแกรม  ClustalW พบวา  มี เปอร เซ็นต
องคประกอบนิวคลีโอไทด (Nucleotide composition) ใน 

B. dorsalis ซึ่งมีสัดสวนของ Thymine (T=35.7) และ 
Adenine (A=29.3) สูงในขณะท่ี Cytosine (C=18.5) และ 
Guanine (G=16.5) ต่ํา  

เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของ
ยีน COI โดยคํานวณหาคา mtDNA haplotypes (h) 
haplotype diversity (hd), nucleotide diversity (π), 
total number of mutations (m) mean และ number 
of pairwise nucleotide differences (k) โดยใชโปรแกรม
DnaSp version 5.10.01 ใหผลของดัชนีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม (molecular diversity indices) ของ
ประชากร B. dorsalis (ตารางที่ 1) 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะหความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม (Genetic Diversity) ของประชากร B. 
dorsalis (n เทากับ 16 ตัวอยาง) พบจํานวน haplotype 
(No.) เทากับ 10 รูปแบบ, number of polymorphic 
(segregating) sites (S) เทากับ 18 ตําแหนง, mtDNA 
haplotypes (h) เทากับ 10รูปแบบ, haplotype diversity 
(hd) (±SD) เทากับ 0.942 (±0.036), nucleotide 
diversity (π) เทากับ 0.00943 (±0.00200), total 
number of mutations (m) เทากับ 18 ตัว และ number 
of pairwise nucleotide differences (k) เทากับ 6.017 
ตามลําดับ 

นอกจากน้ีเมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธทางสาย
วิวัฒนาการ (Phylogenetic relationship) ของประชากร 
B. dorsalis จากลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI ดวยวิธี ML 
โดยโมเดล K2P และทดสอบความเช่ือมั่นดวย Bootstrap 
จํานวน 1,000 ซ้ํา โดยมีแมลงวันผลไมชนิด Bactrocera 
caranbolae ซึ่งเปนชนิดซับซอนของ B. dorsalis 
complex เขามารวม และใชแมลงวันผลไม B. papaya 
และ B. invadens เพื่อใชเปน outgroup สําหรับสราง
แผนภูมิตนไม (phylogenetic tree) ในคร้ังนี้ พบวา
สามารถแบงกลุมของแมลงวันผลไมออกจากกันไดอยาง
ชัดเจน เปน 2 กลุมหลัก (Clade) โดยกลุมท่ี 1 (Clade1) 
ประกอบไปดวย B.dorsalis + B. caranbolae และกลุมที่ 
2 (Clade2) เปนชนิดที่ใชเพื่อเปน outgroup ประกอบไป
ดวย B. papaya + B. invadens ดังรูปที่ 1  
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ตารางที่ 1 ดัชนีความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรแมลงวันผลไม จากขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI 

บริเวณยีน จังหวัด N No. S K hd (±SD) π (±SD) 
COI 

 
พิษณุโลก 
สุโขทัย 

9 
7 

5 
6 

11 
15 

4.944 
6.190 

0.889 (±0.071) 
0.952 (±0.092) 

0.00775 (±0.00191) 
0.00964 (±0.00246) 

รวม 16 10 18 6.017 0.942 (±0.036) 0.00943 (±0.00200) 
หมายเหตุ: n = sample size, No. = number of haplotypes (No.), S = number of polymorphic (segregating) sites,  

K = average number of nucleotide differences, hd = haplotype diversity with standard (SD) และ  
π = nucleotide diversity 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธุทางวิวัฒนาการของ
แมลงวันผลไมในสกุล Bactrocera จากลําดับนิวคลีโอไทด
ของยีน COI ดวยวิธี Maximum Likelihood (ML) และ
ทดสอบความเช่ือมั่นดวย Bootstrap จํานวน 1,000 ซ้ํา 
 

4. อภิปรายผลการวิจัย  
งานวิจัยในครั้งน้ีไดทําการศึกษาทางดานอณู

ชีววิทยาของกลุมประชากรแมลงวันผลไม B. dorsalis ที่ทํา
การสํารวจในเขตพ้ืนที่จากจังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก 
ดวยเทคนิคดีเอ็นเอบารโคด โดยวิเคราะหจากลําดับนิวคลีโอ
ไทด หรือลําดับเบสบางสวนของยีน COI ดวยไพรเมอรสากล
สามารถใหผลผลิตพีซีอารไดประมาณ 642 คูเบส ซึ่งมี
ปริมาณเฉลี่ยของไนโตจีนัสเบสระหวาง Adenine และ 
Thymine (A-T) ในแมลงวันผลไมเทากับ 29.3-35.7% ซึ่ง
เปนคุณสมบัติเฉพาะที่พบในยีน COI ของกลุมสัตว (Hebert 

et al., 2003) ทั้งนี้ตําแหนงการพบมิวเทชันหรือการกลาย
พันธุ ซึ่งพบการเปลี่ยนแปลงของลําดับนิวคลีโอไทด หรือ 
ตําแหนงพอลิเมอรฟซึม (polymorphic sites) ในยีน COI 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทั้งหมด 18 ตําแหนง โดยรูปแบบของ
การเกิดเปนทั้งแบบ transversion mutation (A<->T, 
A<->C, G<->T หรือ G<->C) และแบบ transition 
mutation (A<->G หรือ T<->C) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงพอลิมอรฟซึมที่นอยหรือไมพบเลยนี้ เปนไปไดวามี
การใชจํานวนตัวอยางที่ใชนอยเกินไป ทั้งนี้ในความเปนจริง
ในยีน COI (mtDNA) มักจะมีการเปลี่ยนแปลงของลําดับ
เบสหรือนิวคลีโอไทดที่สูงกวายีนในนิวเคลียสถึง 10 เทา 
(nucDNA) (Taylor and Turnbull, 2005) แตอยางไรก็
ตาม การเปลี่ยนแปลงตําแหนงพอลิมอรฟซึมที่พบที่ในชนิด
ของแมลงวันผลไมระหวางกลุมประชากรน้ัน สามารถพบได
ถึง 18 ตําแหนง จึงสามารถเลือกยีน COI ในการศึกษาถึง
ความแปรผันทางพันธุกรรมระหวางกลุมประชากรได ในสวน
ของความแตกตางของลําดับนิวคลีโอไทด (nucleotide 
diversity) ภายในชนิดของแมลงวันผลไมของกลุมประชากร
นั้นมีคาคอนต่ํา (0.00943 ±0.00200%) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษากับงานวิจัยกอนหนานี้ของ Shi et al. (2012) ที่
รายงานถึงความแปรผันทางพันธุกรรมของ B. dorsalis ใน
ประเทศจีน และพบวาสวนใหญการแปรผันจะอยูในชวง 
0.007-0.020% อาจเปนไปไดวามีการถายเทหรือการไหล
ของยีน (gene flow) ยังคงเกิดขึ้นในกลุมประชากรของ B. 
dorsalis เพราะตัวอยางของ B. dorsalis ที่ไดยังคงอยูใน
เขตภูมิภาคหรือมีความเปนภูมิศาสตรเดียวกันอยู นอกจากน้ี 
Choudhary. et al. (2016) ไดรายงานถึงความแปรผันทาง
พันธุกรรมของประชากรแมลงวันผลไม B. dorsalis ตามเขต
ภูมิศาสตรของประเทศอินเดียและในประเทศตางๆ แถบ
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ภูมิภาคเอเอเชีย ดวยการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดจากยีน 
COI อีกดวย พบวา มีคาความแตกตางของลําดับนิวคลีโอ
ไทดภายในชนิดของกลุมประชากรนั้นมีคาคอนขางต่ําเชนกนั 
โดยมีคาโดยรวมประมาณ 0.008458 ± 0.005122% 
เชนเดียวกับการวิจัยของ Barr et al. (2014) ที่ศึกษาใน
กลุมประชากรจากฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ใหผล
ความแปรผันที่ต่ํา (0.00128± 0.00321%) นอกจากนี้ยังมี
รายงานถึงการประเมินความแปรผันทางพันธุกรรมกับ
แมลงวันผลไมชนิดซับซอนอ่ืนๆ เชน B. zonata ในประเทศ
อินเดียเองก็ใหคาที่ต่ํา ประมาณ 0.014 ± 0.0005% เชนกัน 
โดยมีการใหเหตุผลไววา ประชากรของแมลงวันผลไมอาจมี
การอพยพเคลื่อนยาย (migration) มาจากเขตภูมิภาคที่
ใกลเคียงกัน เนื่องจากแมลงวันผลไมมีปกสามารถบินไปมา
หาสูกันได มีพืชอาศัยท่ีหลากหลายและ/หรืออาจเปนเพราะ
ตัวออนของแมลงวันผลไมที่ฝงอยูในผลไม เมื่อมีการขนสง
ผลไมเพื่อการคา เปนผลทําใหแมลงผลไมเหลาน้ันติดไปยัง
พื้นที่ปลายทางหรือตามตามภูมิภาคตาง ๆ ได 

ทั้งนี้เมื่อนําลําดับนิวคลีโอไทดของแมลงวันผลไม
มาสรางแผนภูมิตนไมวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) 
ดวยวิธี Maximum likelihood (ML) สามารถแบงแยกกลุม
ของแมลงวันผลไมออกจากกันไดเปนสองกลุม (Clade) หลัก
อยางชัดเจน คือ กลุมท่ี 1 (Clade1) ประกอบไปดวย B. 
dorsalis + B. caranbolae สวนกลุมที่ 2 (Clade2) คือ 
outgroup ประกอบไปดวย B. papaya + B. invadens 
ทั้งนี้ Sauers-Muller (2005) และ Juma et al. (2014) ได
ใหขอคิดเห็นวา แมลงวันผลไม B. carambolae และ B. 
dorsalis ตางก็เปนแมลงวันผลไมภายใตชนิดซับซอน
เดียวกัน คือ B. dorsalis complex ซึ่งเพื่อพิจารณา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพียงอยางเดียว จะทําใหเห็นวามี
ความแตกตางกัน  แต ในเ ชิงชนิดหรือสป ชีส ชีววิทยา 
(biological species) กับพบวา กลุมประชากรของแมลงวัน
ผลไมทั้ง 2 ชนิดกลับสามารถสืบพันธุกันและใหลกูหลานท่ีไม
เปนหมัน นอกจากน้ี การศึกษาของ ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค 
(2561) ไดมีการรายงานเพ่ิมวา โดยปกติแลวแมลงวันผลไม
ชนิดซับซอนจะมีความแปรผันคอนขางสูง โดยเฉพาะใน B. 
dorsalis complex ที่มีจํานวน 5 ชนิด ไดแก  B. dorsalis 
A, B, C, D และ E มีผลมาจากระยะหางทางภูมิศาสตร การ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม และชนิดของพืชอาศัยที่
แตกตางกัน  

ในการศึกษาครั้งนี้ ในภาพรวมภาพ มีจํานวน 
haplotype ถึง 10 รูปแบบ แมจํานวนตัวอยางใชวิเคราะห
ความแปรทางพันธุกรรมก็ตาม (16 ตัวอยาง) ทั้งนี้ใน
รายงานกอนหนานี่ของ Shi et al. (2005) ที่ศึกษาถึงพันธุ
ศาสตรประชากรของแมลงวันผลไม B. dorsalis ในมลฑลยู
นาน ประเทศจีน โดยรวบรวมมาทั้งหมด 6 พื้นที่ โดย
วิเคราะหความแปรผันจากยีน COI (505 คูเบส) และพบ มี
จํานวน haplotype ถึง 28 รูปแบบ (37 ตัวอยาง) ตอมา 
Lui et al. (2007) ไดสํารวจไดประชากร B. dorsalis 
เพิ่มเติมรวมเปน 6 พ้ืนท่ี และวิเคราะหความแปรผันจากยีน 
COI (501 คูเบส) พบวามี จํานวน haplotype ไดถึง 43 
รูปแบบ (48 ตัวอยาง) จึงเปนขอสังเกตวา หากมีการขยาย
พื้นที่ ในการสํารวจในใหครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย อาจเปนไปไดวา จะสามารถพบการผนัแปรของ
ยีนหรือพบรูปแบบของ haplotype ไดมากข้ึนตามไปดวย  

 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้เปนเพียงการศึกษา
เพียงตน แมเทคนิคดีเอ็นเอบารโคดนี้สามารถประยุกตใช
เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตอการระบุชนิดไดอยาง
รวดเร็ว ยงัสามารถใชกับแมลงชนิดอื่น โดยเฉพาะกลุมแมลง
ที่ความสําคัญทางการเกษตร  แตมีมีขอเสนอแนะวา
การศึกษาตอไปจึงควรมีการใชเทคนิคอื่นๆ ที่เคยใชไดผลใน
การแยกชนิดซับซอน เชน การศึกษาสัณฐานวิทยาของปก
และการศึกษาทางพันธุศาสตรแบบอ่ืนๆ (Adsavakulchai 
et al., 1999; Kitthawee and Dujardin, 2009; 
Kitthawee and Dujardin, 2010) เพ่ือใหไดขอมูลที่ลึกซึ้ง
และชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธทางวิวัฒนาการเชิง
ภูมิศาสตร  จึงควรมีการศึกษาทางดานฤดูการ การผสมพันธุ 
พืชอาหาร แมลงเบียนแมลงวันผลไมชนิดซับซอน รวมทั้ง
อาจศึกษาในยีนอื่นๆ รวมดวย อาทิ 16S rDNA, ITS 
(Internal transcribed spacer) เพิ่มเติมดวย เพื่อเปน
ประโยชนในวางแนวทางการบริหารการจัดการควบคุม
แมลงวันผลไมอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

5. สรุป  
การระบุชนิดของแมลงวันผลไม โดยการใชดีเอ็นเอ

บารโคดดวยยีน COI รวมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา
สามารถระบุไดเปนชนิด Bactrocera dorsalis ที่มีความ
ถูกตองและแมนยําสูง และทําใหทราบวาลักษณะลวดลาย
บริเวณสวนอกที่เกิดขึ้นหลายแบบนั้นเกิดจากความแปรผัน
ทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไม ได เปนอย างดี  ซึ่ ง
ผลการวิจัยดวยเทคนิคดีเอ็นเอบารโคดนี้ ไมเพียงจะทําให
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ทราบถึงชนิดและความแปรผันทางพันธุกรรมของแมลงวันไม
กลุมซับซอน ขอมูลเบ้ืองตนเหลานี้จะเปนประโยชนที่นําไปสู
ก า ร วา งแผน ในการบริ ก ารการ จัดการศั ต รู พื ชที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
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Abstract  

The ethanolic plant extracts from Annona squamosal leaf, Eucalyptus globulus leaf and Cassia fistula 

pods were evaluated for their toxicities to Musca domestica larvae. The larval property was carried out under 

, 

%, w/v). Twenty five maggots, each was introduced into treatment trays containing a piece of fish head as 
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their food. Four replications were arranged kept for each concentration along with the control. The percentage 

ed that these larvae exhibited 

, (%, w/v) Y= x-

, Y= X- and Y= X-  

extracts were  (Y= X- Y= X- ( - ), respectively. Based on 

the mortality r  of A. squamosal leaf extract showed the highest 

effectiveness in con  No mortality of the 

insects was found in any of the controls. Additionally, mortality increased when exposed to a higher 

concentration in all trials. From these results, it suggested that all plants extracts trended to be utilized in 

preventing M. domestica and other insect pests in the area. 
Annona squamosal leaf, Eucalyptus globulus leaf. Cassia fistula pods, Musca domestica larvae  Toxicity test 
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การสํารวจผีเสื้อกลางวัน (Lepidoptera) ในเขตพ้ืนที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
An Observation on Butterflies (Lepidoptera) of Umphang, Tak Province 
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บทคัดยอ  
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในบริเวณพื้นที่ของตําบลแมกลองและ

ตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 ทําการสํารวจโดยใชสวิงโฉบผีเสื้อตาม
แนวเสนสํารวจ ในชวงเวลาตั้งแต 10.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-15.00 น. พบ ผีเสื้อกลางวันทั้งหมด 323 ตัว จัดจําแนกได
เปน 30 ชนิด 19 สกุล ใน 3 วงศ โดยพบชนิดของผีเสื้อมากท่ีสุดในวงศผีเสื้อขาหนาพูจํานวน 15 ชนิด รองลงมา คือ วงศผีเสื้อหาง
ติ่ง จํานวน 9 ชนิด และวงศผีเสื้อหนอนกะหล่ํา จํานวน 6 ชนิด ตามลําดับ ทั้งนี้มีผีเสื้อท่ีพบไดไมบอยนักถึง 4 ชนิด ไดแก ผีเสื้อ
แพนซีสีตาลไหม ผีเสื้อไวทเคาทขอบฟา ผีเสื้อไกเซอรสีน้ําเงิน และผีเสื้ออกแดง พบวา คาความหลากชนิด (H’) โดยรวมตลอด
การศึกษามีคา เทากับ 2.421 คาความสมํ่าเสมอ  (J’) และดัชนีความเดน (D) โดยรวม เทากับ 0.712 และ 0.814 ตามลําดับ 
สําหรับคาความคลายคลงึ (Ss) ของทั้งสองพื้นที่ พบวา มีคาเทากับ 0.723 ซึ่งเปนไปไดวาสภาพแวดลอมของทั้งสองพื้นที่อาศัยนั้นมี
ความคลายคลึงกัน นอกจากน้ียังพบวากราฟสะสมจํานวนชนิดของผีเสื้อกลางวันมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ ขึ้นเมื่อการสํารวจเสร็จสิ้น
ลง แสดงใหเห็นวาหากมีการเก็บตัวอยางผีเสื้อกลางวันตอเนื่องอีก จะสามารถพบจํานวนชนิดของผีเสื้อกลางวันเพ่ิมมากข้ึน อยางไร
ก็ตาม ในการศึกษาครั้งตอไปมีขอเสนอแนะวา ควรทําการสํารวจผีเสื้อในสังคมพืชแตกตางกันและใหครอบคลุมตลอดฤดูกาล 
รวมทั้งใชวิธีการเก็บตัวอยางท่ีหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหไดจํานวนชนิดที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน  
 คําสําคัญ: ผีเสื้อกลางวัน, ความหลากหลากหลายทางชีวภาพ, จังหวัดตาก, ประเทศไทย 

 

Abstract  
 This present study aimed to observe the butterfly species diversity in two selected subdistricts i.e. 

Mae Klong and Umphang of Umphang district, Tak province during May to September, 2018. A survey method 

using sweep net was employed along line transects between 10.00-12.00 a.m. and 13.00-15.00 p.m. A total of 

323 butterflies representing 30 species, 19 genera in three families were encountered. The family 

Nymphalidae held the highest species richness (15 species), followed by Papilionidae (9 species) and Pieridae 

(6 speices), respectively. Herein, four uncommon species, namely Junonia iphita iphita, Tanaecia julii odilina, 

Penthema darlisa melema and Papilio alcmenor alcmenor were discovered in this time. The Shannon 

diversity (H’) for all samples obtained from the pooled data set of this observation valued 2.421 with 

relatively high values of Evenness (J’= 0.712) and Simpson index and (D = 0.814). For similarity index (Ss), the 
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assemblage recorded of butterfly species between Mae Klang-Umphang shared about 0.723, implying that the 

environmental conditions in both surveyed zones were alike. Additionally, the accumulation curve in both 

locations of butterfly was still increasing gradually when the collection ended, indicating that the 

lepidopteran species would be raised if we continue to survey more in next month. Nevertheless, to gain 

more butterfly taxa, observing different plant communities covering every season and using several survey 

techniques should be considered for further investigation. 

Keywords: Butterfly, Biodiversity, Tak province, Thailand  
 

1. บทนํา 
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนช้ืนซึ่งถือไดวาเปน

แหลงความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ เปนผลทําใหมี
ความหลากหลายของแมลงที่สูงตามไปดวย (Brooks et al, 
2002; วิสุทธิ์ ใบไม, 2555)  แมลงนั้นสามารถอาศัยอยูไดทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงผีเสื้อ ซึ่งเปนแมลงที่ไดขึ้น
ช่ือวามีปกแสนสวยจัดเปนแมลงที่สวยที่สุดในโลก มีสีสัน
อยางงดงามมีหลากหลายสีเปนที่นาอัศจรรยเปรียบด่ังอัญ
มณีแหงพงไพร (โกวิทย หวังทวีทรัพย, 2550; นิดา หงส
วิวัฒน, 2554; เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์, 2556; กิตติ ตันเมือง
ปก และคณะ, 2561; Bubesh et al., 2012; Sayeswara, 
2014; Sondhi and Kunte, 2016) 

ผีเสื้อกลางวัน (Butterfly) จัดอยูในอันดับเลปด
อปเทอรา (Oder Lepidoptera) มีลักษณะเดน คือ มีเกล็ด
อยูบนแผนปก โดยปกคูหนาและปกคูหลังจะซอนกันแบบ
แนบติดกัน เพื่อชวยในการกระพือปก มีหนวดแบบกระบอง 
(clavate) ลําตัวคอนขางยาว มีขนปกคลุมบางๆ มีการระบุ
ชนิดแลวมากกวา 17,000 ชนิด (Shields, 1989; Durairaj, 
and Sinha, 2015; Varshney and Smetacek, 2015; 
Pawar and Deshpande, 2016) ในประเทศไทยมีผีเสื้อ
กลางวันประมาณ 1,604 ชนิด มีดวยกัน 5 วงศ ดังนี้ วงศ
ผี เสื้อหาง ต่ิง (Papilionidae) วงศผี เสื้อขาหนาพู 
(Nymphalidae) วงศผีเสื้อหนอนกะหล่ํา (Pieridae) วงศ
ผีเสื้อสีน้ําเงิน (Lycaenidae) และวงศผีเสื้อบินเร็ว 
(Hesperidae) (เกรียงไกร วรรณภักดิ์, 2556; Ek-Amnuay, 
2012; Inayoshi, 2018) 

ผีเสื้อกลางวันมีความสําคัญตอระบบนิเวศอยาง
มาก ชวยทําใหระบบนิเวศเกิดความสมดุล โดยการชวยผสม
เกสร เปนผลทําใหเกิดความหลายของพรรณไมนานาพันธุ
สืบตอไป ในปจจุบันจึงไดมีการนําผีเสื้อมาใชเปนดัชนีบงช้ีถึง
คุณภาพของระบบนิเวศ (bioindicator) (พงศเทพ สุวรรณ

วารี, 2555; วราภรณ สมทอง และคณะ, 2560;  กิตติ ตัน
เมืองปก และคณะ, 2561; Bubesh et al., 2012; Kunte 
et al., 2012; Sayeswara, 2014) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง
ของโลกในปจจุบันทั้ งสภาพอากาศ  หรือแมแตการ
ปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่เพื่อการใชประโยชนของมนุษย ซึ่ง
อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชนิด
และความชุกชนของผีเสื้อกลางวันได ทั้งนี้ในการสํารวจและ
การติดตามชนิดของผีเสื้อจึงเปนตรวจสอบหรือการสํารวจ
ชนิดของผีเสื้อในพ้ืนท่ีตาง ๆ จึงเปนสิ่งจําเปน 

คณะผูวิจัยจึงสนใจสํารวจชนิดของผีเสื้อกลางวัน 
ในเขตพื้นที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เพื่อสรางเปนบัญชี
รายช่ือเบื้องตนใหกับพื้นที่  ขอมูลที่ ไดนี้สามารถเปน
ประโยชนกบัประชาชน และผูที่สนในทั่วไปที่จะเขามาศึกษา
ผีเสื้อในเขตพื้นที่อําเภออุมผาง ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลเชิงนโยบายในการสรางแนวทางใน
การอนุรักษผีเสื้อในพ้ืนท่ีอยางย่ังยืนตอไป  

 

2.วัตถุประสงค  
เพื่อสํารวจความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันใน

เขตพื้นท่ีอําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
 

3.วิธีการวิจัย  
1. พ้ืนที่ศึกษาและการสํารวจ 
สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางผีเสื้อกลางวัน โดย

เลือกจากพื้นที่ 2 ตําบล ไดแก ตําบลแมกลอง และ ตําบล
อุมผาง ทําการกําหนดแนวเสนสํารวจ (line transect) 1 
เสนทาง ความยาว 200 เมตร ในแตละพื้นที่ และเก็บ
ตัวอยางผีเสื้อดวยการใชสวิงโฉบตามเสนสํารวจและรอบ
แนวสํารวจรัศมีประมาณ 5 เมตร โดยแบงออกเปนสอง
ชวงเวลาไดแก ในชวงเชาเวลา 10.00 น. – 12.00 น. และ
ในชวงบายเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ตามลําดับ โดย
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สํารวจติดตอกันเปนเวลา 3 วัน โดยสํารวจเดือนเวนเดือน 
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 รวมท้ังสิ้น 3 
คร้ัง นําผีเสื้อท่ีสํารวจไดใสซองสามเหลี่ยม เพื่อกลับมาทํา
การจัดรูปรางและจําแนกชนิดในหองปฏิบัติ การตอไป 
รายละเอียดของจุดสํารวจ สภาพพื้นที่และการสํารวจแสดง
ไวดังรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 จุดสํารวจความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน อําเภอ
อุมผาง จังหวัดตาก ก) พื้นที่ตําบลแมกลอง ข) พื้นที่ตําบล
อุมผาง และ ค) การสํารวจผีเสื้อกลางวันโดยใชสวิงโฉบ 
 
2.การจัดจําแนกผีเสื้อ 

นําตัวอยางผีเสื้อกลางวันที่เก็บรวบรวมไดมาทํา
การจัดรูปรางและอบแหงเพื่อใชเปนตัวอยางอางอิงตอไป 
สําหรับการระบุชนิดของผีเสื้อกลางวัน จะใชคูมือผีเสื้อ
กลางวันของ เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ (2556) และ Ek-
Amnuay (2012) เปนหลัก ทั้งนี้ทําการบันทึกชนิด จํานวน
ตัวอยางที่ได เพื่อการวิเคราะหความหลากชนิด และการ
ทํานายชนิดในพื้นที่ ต อไป  รวม ท้ังทําการระบุระดับ
สถานภาพ (degree of rarity) ของผีเสื้อกลางวันแตละชนิด
ที่พบ 

3.การวิเคราะหขอมูล 

3.1) นําจํานวนชนิดของผีเสื้อกลางวันและจํานวน
ตัวอยางมาทําการคํานวณหาคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ecological diversity indices) โดยใชดัชนีความ
หลากหลายของ Shannon-Wiener’s Index (H’) มีสูตรใน
การคํานวณดังนี ้(Shannon, 1948) 
  

สูตร H’ =  
 

โดยที่ pi = สัดสวนระหวางจํานวนตัวของผีเสื้อกลางวันชนิด
ที่ i ตอจํานวนตัว ของผีเสื้อกลางวันทั้งหมด (เมื่อ I = 
1,2,3,… s) 

s = จํานวนชนิดของผีเสื้อกลางวันทั้งหมดใน
เสนทางศึกษา 

 

3.2) คาสูงสุดของ Shannon’s Index (Hmax) ของผีเสื้อ
กลางวัน คํานวณจากสูตร ดังนี ้
  Hmax = ln S 

เมื่อ Hmax คือ คาสูงสุดของ Shannon-
Wiener’s  Index 
  S คือ จํานวนชนิด 
 
3.3) ดัชนีความสม่ําเสมอ (Evenness index) ของผีเสื้อ
กลางวัน โดยใชดัชนีความสม่ําเสมอ (J) จากสูตรของ 
(Mulder et al., 2004) 
  J’ = H’ / Hmax 
 เมื่อ J’ คือ ความสม่ําเสมอ 
  H’ คือ ความหลากหลาย 
  Hmax คือ คือ คาสูงสุดของ H’  
 
3.4) ดัชนีความเดน (Simpson’s index: D) จากสูตร
Simpson (1949) 
  D = 1 –  Σ(pi*pi) 
 เมื่อ pi คือ สัดสวนระหวางจํานวน
ตัวอยางของสิ่งมีชีวิตตอจํานวนตัวอยางทั้งหมด 
 
3.5) วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงของชนิดผีเสื้อ
กลางวันที่พบใน 2 พื้นที่ โดยใช Sorensen’s Similarity 
Coefficient จากสมการของ Sorensen (1948) 
  Ss = 2a/2a+b+c 
 เมื่อ Ss คือ คาสัมประสิทธ์ิความคลายคลึง 
   a คือ จํานวนชนิดที่พบในเสนทางที่ 1 
และ 2 
   b คือ จํานวนชนิดที่พบในเสนทางที่ 1 
แตไมพบในเสนทางที่ 2 
   c คือ จํานวนชนิดที่พบในเสนทางที่ 2 
แตไมพบในเสนทางที่ 1 
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4. ผลการวิจัย  
การสํารวจความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันใน

พื้นที่ของตําบลแมกลองและตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง 
จังหวัดตาก พบผีเสื้อกลางวันทั้งหมด 323 ตัว จัดจําแนกได
เปน 30 ชนิด 19 สกุล ใน 3 วงศ โดยพบจํานวนชนิดของ
ผี เ สื้ อ ก ล า ง วั น ม า ก ที่ สุ ด ใ น ว ง ศ ผี เ สื้ อ ข า ห น า พู 
(Nymphalidae) พบจํานวน  90 ตัว  15 ชนิด10 สกุล 
รองลงมา คือ วงศผีเสื้อหางต่ิง (Papilionidae) พบ 76 ตัว 
จํานวน 9 ชนิด 6 สกุล และวงศผีเสื้อของหนอนกะหล่ํา 
(Pieridae) พบนอยที่สุด 157 ตัว จํานวน 6 ชนิด 4 สกุล 
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) โดยตัวอยางผีเสื้อกลางวันบางชนิดที่
สํารวจไดแสดงดังรูปที่ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 2 ตัวอยางผีเสื้อกลางวันบางชนิดที่สํารวจพบในเขต
พื้นที่อําเภออุงผาง จังหวัดตาก ก) ผีเสื้อหางต่ิงนางละเวง P. 
memnon agenor ข) Pa. aristolochiae goniopeltis 
ผีเสื้อหางตุมจุดชมพู ค) ผีเสื้อหางต่ิงธรรมดา P. polytes 
Romulus ง) ผีเสื้อไกเซอรสีน้ําเงิน Pe. darlisa melema  

จ) ผีเสื้อหนอนจําปธรรมดา G. agamemnon 
Agamemnon ฉ) ผีเสื้อหนอนจําปจุดแยก G. doson 
axion ช) ผีเสื้อปกไขใหญ H. bolina jacintha ซ) ผีเสื้อจร
กาเมียลาย E. mulciber mulciber ฌ) ผีเสื้อกระทกรก
ธรรมดา C. cyane euanthes ญ) ผีเสื้อแพนซีมยุรา 
Junonia almana almanac ฎ) ผีเสื้อแพนซีสีเหลือง J. 

heirta heirta และ ฏ) ผีเสื้อปลายปกสมใหญ He. 
gilaucippe gilaucippe 
 

ทั้งนีจ้ากการสํารวจมีผีเสื้อท่ีมีสถานภาพการพบได
ไมบอยนัก (uncommon species) ถึง 4 ชนิด ไดแก ผีเสื้อ
แพนซีสีตาลไหม (J. iphita iphita) ผีเสื้อไวทเคาทขอบฟา 
(Ta. julii odilina) ผีเสื้อไกเซอรสีน้ําเงิน (Pe. darlisa 
melema) จากวงศผีเสื้อขาหนาพู และผีเสื้ออกแดง (P. 
alcmenor alcmenor) จากวงศผีเสื้อหางต่ิง รายละเอียด
จํานวนวงศ ชนิด และสถานภาพของผีเสื้อกลางวันที่สํารวจ
พบไดจากทั้ง 2 พื้นที่ แสดงดังตารางที่ 1  
 คาดัชนีความหลากหลาย (H’) คาดัชนีความ
สม่ําเสมอ (J’) และคาดัชนีความเดน (D) ของผีเสื้อกลางวัน
ในเขตพ้ืนที่ตําบลแมกลองสูงกวาในพื้นที่ตําบลอุมผางใน
ทุกๆ ดัชนี โดยมีเทากับ 2.361, 0.725 และ 0.819 
ตามลําดับ โดยท่ี คา H’, J’ และ D ในพื้นที่อุมผาง มีคา
เทากับ 2.114, 0.694 และ 0.796 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาคาดัชนีความหลากหลายท้ังสองพื้นที่ (H’, 
J’ และ D) โดยภาพรวมมีคาคอนขางสูงเทากับ 2.421, 
0.712 และ 0.814  

เมื่อนําขอมูลของทั้งสองพื้นที่ตลอดท้ังการศึกษา 
มาวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึง พบวา  มีคา
เทากับ 0.723 นอกจากนี้เมื่อการสํารวจเสร็จสิ้น พบวา 
ก ร า ฟ ส ะ ส ม ช นิ ด ข อ ง ผี เ สื้ อ ก ล า ง วั น  (Species 
accumulation curve) มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังรูปที่ 3 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 กราฟสะสมชนิด (Species accumulation curve) 
แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดและจํานวนตัว 
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ตารางที่ 1 ชนิด จํานวน การปรากฏ และสถานภาพของผีเสื้อกลางวันท่ีทําการสํารวจพบในเขตพื้นท่ีอําเภออุงผาง จังหวัดตาก 

ชนิดผเีสื้อกลางวัน จํานวนทีพ่บ 
(ตัว) 

การปรากฏ สถานภาพ 
ต.แมกลอง  ต.อุมผาง 

วงศ Nymphalidae     

ผีเสื้อหนอนกะทกรกธรรมดา Cethosia cyane euanthes 5 + + Common 

ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ Danaus genutia genutia 5 + + Common 

ผีเสื้อหนอนมะพราวธรรมดา Elymnias hypermnestra tinctoria  26 + + Common 

ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core godartii  9 + + Common 
ผีเสื้อจรกาเมียเลียน Euploea mulciber mulciber 5 - + Common 
ผีเสื้อปกไขใหญ Hypolimnas bolina jacintha  6 + + Common 

ผีเสื้อแพนซีมยุรา Junonia almanac almanac  3 + + Common 
ผีเสื้อแพนซีสีเทา Junonia atlites atlites  1 + + Common 

ผีเสื้อแพนซีสีเหลือง Junonia heirta heirta  11 - + Common 

ผีเสื้อแพนซีสีตาลไหม Junonia iphita iphita  4 + - Uncommon 

ผีเสื้อแพนซีสีตาล Junonia lemonias lemonias  1 + + Common 

ผีเสื้อไกเซอรสีน้ําเงิน Penthema darlisa melema  3 - + Uncommon 

ผีเสื้อเสือดาวใหญ Phalanta phalanta phalantha  1 + - Common 

ผีเสื้อเหลืองหนามแควนฉาน Polyura nepenthes nepentes  9 + - Common 
ผีเสื้อไวทเคาทขอบฟา Tanaecia julii odilina 1 + + Uncommon 

วงศ Papilionidae     
ผีเสื้อเชิงลาธรรมดา Chilas clytia clytia  1 + + Common 
ผีเสื้อหนอนจําปจุดแยก Graphium doson axion  7 - + Common 
ผีเสื้อหนอนจําปธรรมดา Graphium agamemnon agamemnon  6 - + Common 

ผีเสื้อหางตุมจุดชมพู Pachliopta aristolochiae goniopeltis  1 + + Common 

ผีเสื้อหนอนมะนาว Papilio demoleus malauanus  12 + + Common 
ผีเสื้อหางต่ิงนางระเวง Papilio memnon agenor  37 + - Common 

ผีเสื้อหางต่ิงธรรมดา Papilio polytes romulus  3 + + Common 
ผีเสื้ออกแดง Papilio alcmenor alcmenor  7 + - Uncommon 
ผีเสื้อถุงทองปาสูง Troides helena cerberus  2 + - Common 
วงศ Pieridae     
ผีเสื้อหนอนใบกุมธรรมดา Appias albina darada 3 + + Common 
ผีเสื้อหนอนคูณลายกระ Catopsillia pyranthe pyranthe  7 + + Common 

ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsillia pomona pamona  128 + + Common 

ผีเสื้อเณรสามจุด Eurema blanda sihetana  14 + + Common 
ผีเสื้อเณรธรรมดา Eurema hecabe hecabe  1 + - Common 

ผีเสื้อปลายปกสมใหญ Hebomoia gilaucippe gilaucippe  4 + + Common 

รวม 323 (26) (19)  

หมายเหตุ : + คือ พบ และ – คือ ไมพบ; Common คือ ผีเสื้อท่ีพบไดทั่วไป และ Uncommon คือ ผีเสื้อท่ีพบไดไมบอยนัก 
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ตารางที่ 2 คาดัชนคีวามหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตพื้นท่ีตําบลแมกลองและตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก  

พ้ืนที่สํารวจ ดัชนีความหลากชนิด 
H’ J’ D 

ตําบลแมกลอง 2.361 0.725 0.819 
ตําบลอุมผาง 2.114 0.694 0.796 

รวม 2.421 0.712 0.814 
หมายเหตุ : คาดัชนีความหลากหลาย (H’) คาดัชนีความสม่ําเสมอ (J’) และคาดัชนีความเดน (D)  

5. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการสํารวจความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน
ในพ้ืนที่ของตําบลแมกลองและตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง 
จังหวัดตาก พบผีเสื้อกลางวันทั้งหมด 30 ชนิด 19 สกุล ใน 
3 วงศหลัก ซึ่งวงศผีเสื้อขาหนาพู พบ จํานวนประชากรมาก
ที่สุด 15 ชนิด รองลงมาคือ วงศผีเสื้อหางต่ิงจํานวน 9 ชนิด 
และวงศผีเสื้อหนอนกะหลํ่า พบ จํานวน 6 ชนิด 157 
ตามลําดับ ในการน้ี จากการสํารวจสามารถพบผีเสื้อไดทั้ง
กลุมที่พบเห็นไดบอย (common species, 26 ชนิด) และ
กลุมที่พบเห็นไดไมบอยมากนัก (uncommon species, 4 
ชนิด) โดยเฉพาะกลุมที่เปนพบเห็นไดไมบอยนัก ไดแก ผีเสื้อ
แพนซีสีตาลไหม J. iphita iphita, ผีเสื้อไวทเคาทขอบฟา 
Ta. julii odilina ผีเสื้อไกเซอรสีน้ําเงิน Pe. darlisa 
melema และผีเสื้ออกแดง P. alcmenor alcmenor ซึ่ง
ถือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในเชิงการบริหารการจัดการ
อนุรักษผีเสื้อในทองถิ่นตอไปได  
 เมื่อพิจารณาถึงความถี่ของการปรากฏหรือความ
ชุกตลอดการสํารวจ พบวา ผีเสื้อในวงศผีเสื้อขาหนาพู 
โดยเฉพาะในสกุล Junonia ไดแก ผีเสื้อแพนซีมยุรา J. 
almana almana ผีเสื้อแพนซีสีตาล J. lemonias 
lemonias และผีเสื้อแพนซีสีเทา และ J. atlites atlites 
และวงศผี เสื้ อหางติ่ ง  ไดแก  ผี เสื้ อหนอนมะนาว  P. 
demoleus malauanus และ ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา C. 
pomona pamona มีความถ่ีของการปรากฏคิดเปนรอย
ละ 100 ในทํานองเดียวกัน มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี และ
คณะ (2549) ไดทําการศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อ
กลางวันในหุบเขาลําพญา จากสองเสนทาง ไดแก เสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ และเสนทางจากแนวลําธาร โดยพบวา 
ผีเสื้อในวงศผีเสื้อขาหนาพูมีมากท่ีสุด (33 สกุล 78 ชนิด) รอง
ลงคือวงศผีเสื้อหางต่ิง (6 สกุล 24 ชนิด) และวงศวงศผีเสื้อ
หนอนกะหล่ํา (7 สกุล 21 ชนิด) ตามลําดับ ทั้งนี้ไดรายงาน
อีกวา พบจํานวนชนิดของผีเสื้อกลางวันในวงศผีเสื้อขาหนา

พู และวงศผีเสื้อหางติ่งคอนขางสูง โดยใหเหตุผลโดยรวมวา
ทั้งในเสนทางศึกษาธรรมชาติจะมีพรรณไมที่หลากหลาย
นานาพันธุ และในสวนของเสนทางจากแนวลําธาร มักจะมี
ตัวเต็มวัยของผีเสื้อในวงศขาหนาพูเขามาดูดกินเกลือแรหรือ
หรือหินช้ืนแฉะริมลําธาร ท้ังนี้เสนทางสํารวจในตําบลอุมผาง
มีลักษณะเปนธารนํ้าที่ไหลผาน จึงเปนไปไดที่กลุมของวงศ
ผีเสื้อขาหนาพูเขามาใชประโยชน เปนผลทําใหเกิดการ
ปรากฏท่ีคอนขางสูง แตเม่ือพิจารณาถึงความชุกสัมพัทธของ
ผีเสื้อกลางวันท่ีสํารวจไดในการครั้งนี้ พบวา วงศผีเสื้อหนอน
กะหล่ํามีความชุกสัมพัทธสูงที่สุด (52.33 ตัว/เสนสํารวจ) 
รองลงมา คือ วงศผีเสื้อขาหนาพู (30 ตัว/เสนสํารวจ) และ 
วงศผีเสื้อหางต่ิง (25.33 ตัว/เสนสํารวจ) ตามลําดับ ในทาง
ตรงกันขาม การรายงานการสํารวจของโกวิทย หวังทวีทรัพย 
(2550) ที่การสํารวจและศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อ
อกลางวัน ในปาฮาลา –บาลา (จังหวัดยะลา-นราธิวาส) กับ
พบวา วงศผีเสื้อขาหนาพูมีความชุกสัมพัทธสูงที่สุด คือ 
(56.54 ตัว/กม.) รองลงมา คือ วงศผีเสื้อหนอนกะหล่ํา 
(39.56 ตัว/กม.) และวงศผีเสื้อหางต่ิง (23.95 ตัว/กม.) 
ตามลําดับ ซึ่งเปนเพราะการสํารวจนี้ใชเสนทางในสภาพ
พื้นที่ท่ีหลากหลายประกอบไปดวย ปาดิบชื้นผสมกับภูเขาสูง
ชัน อีกทั้งยังมีการกระจายของพ้ืนที่โปรงและลาดชันสูง จึงมี
ความหลากหลายของพืชอาศัยและทําใหการสํารวจพบเห็น
กลุมของผีเสื้อที่หลากหลายรวมท้ังความชุกของวงศดังที่
รายงานขางตนสูงตามไปดวย 
 ในดานดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (H’) 
โดยรวมคอนขางสูง (2.42) ความสมํ่าเสมอหรือการกระจาย
ตัว (J’) และดัชนีความเดน (D) โดยมีคารวมเทากับ 0.712 
และ 0.814 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผีเสื้อกลางวันที่
สํารวจพบมีความสม่ํา เสมอและความเดนของชนิดที่
สอดคลองกันในพ้ืนที่สํารวจ ทั้งนี้แมเสนสํารวจทั้งสองเสน
จะแมจะสํารวจจํานวนชนิดของผีเสื้อไดตางกัน โดยที่เสน
สํารวจในตําบลแมกลอง พบผีเสื้อกลางวันถึง 26 ขณะเสน
สํารวจในพ้ืนท่ีตําบลอุมผาง พบไดเพียง 19 ชนิด แตเมื่อเมื่อ
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ทําการหาคาสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงของผีเสื้อกลางวัน
ทั้งสองพ้ืนที่ (Ss) พบวา มีคาเทากับ 0.723 หรือรอยละ 
72.30 ซึ่งเปนไปไดวาสภาพแวดลอมของทั้งสองพื้นที่อาศัยมี
ลักษณะเปนรอยตอปาเช่ือมกัน (ecotone) ซึ่งมีระยะหางที่
ไมไกลกันมากนัก เปนผลทําใหมีกลุมของผีเสื้อบางชนิด
สามารถท่ีจะหาอาหารไดทั้งสองพื้นที่ ทั้งนี้ยังมีขอสังเกตวา 
แมในเสนสํารวจของพ้ืนที่ตําบลแมกลอง จะมีลักษณะเปน
ปาชุมชนผสม อีกทั้งมีการปลูกไมดอกไมประดับรวมทั้งเปน
พื้นที่เปดโลง จึงเปนไปไดวาสภาพพื้นท่ีนี้มีความเหมาะสม
กับพฤติกรรมการออกหากินของผีเสื้อกลางวัน เปนผลทําให
เกิดจํานวนผีเสื้อที่หลากหลาย ในทางตรงกันขาม ในเสน
สํารวจของตําบลอุมผาง โดยท่ัวมีลักษณะเปนแนวธารนํ้า 
และสภาพการปกคลุมของพรรณไมคอนขางทึบกวา มักจะ
พบเห็นกลุมผีเสื้อตามรมิลําธารเปนหยอม และมักเปนชนิดที่
พบเห็นไดบอยโดยเฉพาะในวงศขาหนาพู ซึ่งสอดคลองกับ
การสํารวจผีเสื้อกลางวันของนักวิจัยที่ผานมาที่มีสํารวจใน
เสนทางศึกษาธรรมชาติหรือพื้นท่ีที่เปดโลงกับเสนทางตาม
แนวลําธาร หรือปารกทึบ ทําใหไดจํานวนชนิดของทั้งสอง
พื้นที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด (มูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี 
และคณะ, 2549; สรศักดิ์ นาคเอี่ยม และคณะ, 2560; กิตติ 
ตันเมืองปก และคณะ, 2561)    
 นอกจากน้ีเมื่อการสํารวจเสร็จสิ้น พบวา กราฟ
สะสมชนิดของผีเสื้อกลางวันยังคงมรแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
เปนไปไดวา หากมีการศึกษาตอไปอีกจะสามารถพบพบ
ผีเสื้อกลางวันในพ้ืนท่ีสํารวจไดทั้งจํานวนวงศและจํานวน
ชนิดที่มากข้ึนตามไปดวย ทั้ง น้ีการศึกษาในครั้งนี้ เปน
ขอสังเกตวา พบผีเสื้อเพียง 3 วงศ หลักเทาน้ัน ซึ่งจากผล
การศึกษาในอดีตที่ผานมา มีการรายงานถึงผีเสื้อกลางวันใน
ประเทศไทยไดถึง 5 วงศ (วราภรณ จํารัสเลิศลักษณ, 2547; 
โกวิทย หวังทวีทรัพย, 2550; วัฒนชัย ตาเสน และคณะ, 
2550; พิสุทธิ์ เอกอํานวย, 2552; เกรียงไกร สุวรรณภักด์ิ, 
2556; สรศักดิ์ นาคเอี่ยม และคณะ, 2560; กิตติ ตันเมือง
ปก และคณะ, 2561; Ek-Amnuay, 2012) นั้นเปนเพราะ
การศึกษาในคร้ังนี้ใชเวลาในการสํารวจท่ีสั้นเกินไป กําหนด
จํานวนเสนสํารวจนอยและไมครอบคลุมพื้นที่ศึกษา ซึ่งเปน
ขอจํากัดของการศึกษาในครั้งน้ี อยางไรก็ตามเพื่อใหได
จํานวนชนิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นของการศึกษาในคร้ัง
ถัดไป จึงมีขอเสนอแนะวาควรทําการสํารวจผีเสื้อในสังคม
พืชแตกตางกันและใหครอบคลุมตลอดฤดูกาล รวมทั้งใช
วิธีการเก็บตัวอยางท่ีหลากหลายรูปแบบ  

6. สรุป  
ผลการสํารวจในคร้ังนี้ สรุปไดวา พื้นที่ในเขต

อําเภออุมผาง จังหวัดตาก มีความหลากชนิดของผีเสื้อ
กลางวันคอนขางสูง และมีแนวโนมที่จะพบไดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
หากมีการสํารวจอยางตอเนื่อง โดยใหครอบคลุมตลอดท้ังป
หรือตลอดฤดูกาล ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการสํารวจในคร้ังนี้ ไม
เพียงจะเปนขอมูลพื้นฐานใหกับผูที่อาศัยอยูในพ้ืนถ่ินไดเกิด
ความตระหนักถึงประโยชนในผีเสื้อกลางวันตอระบบนิเวศ 
จนนําไปสูการอนุรักษหวงแหน และดูแลจัดการพื้นที่ตอไป 
ขอมูลเหลานี้ยังเปนประโยชนตอนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ 
รวมถึงประชาชนที่สนใจท่ัวไป ที่สามารถไดนําไปตอยอด
สําหรับการศึกษาในดานอื่นๆ ตอไป เชน การศึกษาการพืช
อาหารของผีเสื้อกลางวันและหนอน การศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบของการเปลี่ยนประชากรผีเสื้อกลางวัน เปนตน 
เพื่อนําขอมูลที่ไดใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนวางแผน
และเปนแนวการจัดการบริหารทรัพยากรในพื้นที่อยางคุมคา
และยั่งยืนตอไป 
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Abstract  
The synthesis Cu nanoparticles for removal chemical dyes is newly developed technology according 

to their convenient, safety, low cost, and leading to degradable or renewable post- products especially for 

removal Congo red (CR) which is harmful to human cells Copper( II)sulphate pentahydrate was employed as 

starter for Cu nanoparticles ( CuNPs)  production and using KraMeng ( Eclipta prostrate ( L Hassk ) , kheeLek 

(Senna siamea (Lam H S  Irwin & Barneby), PakCrat (Synedrella nodiflora (L Gaertn ), SabSua (Chromolaena 

odorata (L R M  King & H  Rob ) were used as reducers DPPH value of these water extracts indicated that S. 

siamea expressed the highest antioxidant activity following C.  odorata, E.  Prostrate, and S  nodiflora, 

respectively with IC  of 3 ±2 , 2 61 and 1  g/mL, respectively The data were positively 

related to potassium ferricyanide reducing power ( PFRAP)  assay which indicated that S.  siamea had highest 

electron donating antioxidant activity ( 2±  mg GAE/mg DW The results of uv-vis spectroscopy indicated 

that CuNPs revealed max  Among CuNPs, SS-CuNPs possessed highest optical density value probably 

resulted from reducing power of flavonoids content with a diameter of ±  nm, a - potential of 

around - ±  mV and PDI of ± The optimum ratio of CR dye and SS-CuNPs was obtained to 

be 1:  by mole Interestingly, it was over % of reaction rate revealed rapidly at first, and nearly completed 

reaction was obtained within Therefore, it can be concluded that S.  siamea expressed the highest 

potential in SS-CuNPs production The SS-CuNPs revealed great enhancement in the removal of CR percentages 

by  %  and had high potential to be developed for removing the other dye chemicals for laboratory 

scale    

Keywords: Senna siamea, Cu nanoparticles, Congo red, Antioxidant  
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DW) 

TPC 
gGAE/mg 
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Tannins Alkaloids Saponins Triterpen
oids 

 530±61c 0.09±0.01c 3.92±0.04b 1.93±0.11b - + ++ ++ 
 350±20a 0.12±0.00a 5.80±0.21a 6.55±0.18a - - - + 
 720±10d 0.11±0.00b 2.77±0.07c 0.76±0.01d - + + - 
 420±20b 0.06±0.01d 2.25±0.04d 1.05±0.01c - - ++ ++ 
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Abstract 

The study and development of fish meat cutting process for Plaa Som product.  The study aimed to 

reduction time and decrease cost of process. The study of work methods was cutting with labors that insufficient 

for demand and outsourcing for cutting which increase cost.  The objectives of the research, by implement 

engineering industrial tool such as Cause a . The design and development 

of cutter had improved for fish meat cutting process. The result showed that the working s 
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from minute minute minutes (labor, outsource and development) respectively. As 

a result, the development of fish meat cutting process for pickled fish food processing can reduce the time and 

cost of cutting fish. The efficiency of fish . . 
Keywords: Plaa Som, Fish Meat Cutting, Food Processing, Causes and Effects, W1  
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Abstract 
Research project on development of Sacha Inchi oil extraction machine. The AC motor uses a 1-phase 

1/2 horsepower motor. Power transmission with pulley-belt and chain to the compression screw to rotate at 

 Record the 

time while extracting and bring the oil to be weighed. 

The results showed that Sacha Inchi oil extraction machine was developed to be able to feed the 

seeds of the White Star Bean extract at a rate of 48.9 kg / hr. And the efficiency is higher  
Keywords : Sacha Inchi, Screw press 
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Abstract 

 In this paper, the earth-

The purpose is to formulate an acceptable accurate generalized equation for determination of the earth-

sun distances continuously through out a given day of the 

this study indicated that, by adding the time of day, to the day number of year in the equation of the 

eccentricity correction factor, in form of the Fourier series, the acceptable accurate earth-sun distances 

through out a given day of the  
Keywords: Earth-sun distances, eccentricity correction factor, solar geometry, solar radiation 

 

1.  

(Extraterrestrial irradiance

   

1 [1]

 

[2]) 

 

Leap year, 366 

290



0  [2] 

 (Mean eccentricity) 

   

 [5]) 

106 km 

106 km [6]) 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  [1] 

 

152 106 km [2] (   

[3]),  (

, Aphelion)  

106 km [2] (   

  (

, Perihelion)  

% [6, ] 

 

 

 

 

 

 

 

2  [ ] 

 

  ( Mr =

1 106 km (1 

Astronomical unit, 1 AU) 

Mr
(Solar constant, SCI ) 2) 

OnI [6] 

[6]: 

 
2

MSCOn )r/r(I/I = 2r̂/1 = OE   (1) 

 Mr/r = r̂ = OE/1   (2) 

 2
O r̂/1E    (3) 

 

r  =  

Mr =   

r̂ = Mr/r =  [ , 9] 

OE = [10] 

 

1 

[9, 11, 12] 

 
Mr/rr̂  

2
O r̂/1E  

 

[11] [9] 

 

[11] 

 

[9] [12] 

Jan, 1 

Jan, 4 

 

 

 

 

 

 

 

Feb, 1 

Feb, 12 

 

 

 

 

 

 

 

Mar, 1 

Mar, 20 

 

 

 

 

 

 

 

Apr, 1 

Apr, 4 

 

 

 

 

 

 

 

May, 1

May, 14    

Jun, 1 

Jun, 21 

 

 

 

 

 

 

 

Jul, 1 

Jul, 3 

Jul, 26 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Aug, 1     

Sep, 1 

Sep, 23 

 

 

 

 

 

 

 

Oct, 1 

Oct, 5 

 

 

 

 

 

 

 

Nov, 1 

Nov, 3 

 

 

 

 

 

 

 

Dec, 1     

ISC

291



Dec, 22    

 

vector, r̂ ) 

(Eccentricity correction factor, OE ) 

1 3 

r̂ OE [9]  

[11]  OE [12] 

 ( 3b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  r̂ (= Mr/r ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  OE (= 2r̂/1 ) 

3 r̂ OE  

 

2

r
r̂

( OE = ( r/rM )2= 2r̂/1

: 

 MR  1 AU 

 

OE r̂
 

 Day angle, d ) 

1 2  4a [13]: 

 

)1n)(365/360(d (4)

 

n n = 1 

1  

 

 

 

 

 

(a)  

 

 

 

 

 

(b)  1  2  

 

4  1  

2  [13] 

 

1 

1r
23:59:59 1 00:00:01 

2  

2r
 

4b)  

Annual variation of r/rM

n

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

r/r
M

.980

.985

.990

.995

1.000

1.005

1.010

1.015

1.020

Data from [9]
Data from [11]

Annual variation of EO

n

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

E O

.96

.97

.98

.99

1.00

1.01

1.02

1.03

1.04

Data from [9]
Data from [12]

Data from [11]

at r1

at r2

292



OE
 

 

 

2.  

OE

r

 

 

3.  

3.1  

1) 

Equinox, 

(Vernal spring equinox) (March 

equinox) Autumnal fall 

equinox) (September equinox)  

Solstice) 

Northern summer June 

solstice,  

(Southern December solstice, 

)  (Winter solstice)  

Aphelion

Perihelion, 

)  

2 

Perihelion Aphelion 

3 

 

4 

 

 

2  [3, 14] 

 

Perihelion 

Jan, i, 

 h: m 

Aphelion 

Jul, i,  

h: m 

Equinox 

Mar, i, 

h: m 

Equinox 

Sep, i, 

h: m 

Solstice 

Jun, i, 

h: m 

Solstice 

Dec, i, 

h: m 

 

2016 

2559 

2,  

22:49 

4,  

16:24 

20,  

04: 30 

23,  

02: 29 

21,  

10: 51 

21,  

23: 03 

 

 

 

2560 

4,  

 

3,  

20:11 

20,  

10: 29 

22,  

20: 02 

21,  

04: 24 

21, 

  

 

 

2561 

3,  

05:35 

6,  

 

20,  

16: 15 

23,  

01: 54 

21,  

 

21,  

22: 23 

 

2019 

2562 

3,  

05:20 

4,  

22:11 

20,  

 

23,  

 

21,  

15: 54 

22, 04: 

19 

 

2020 

2563 

5,  

 

04, 11:35 20,  

03: 50 

22,  

13: 31 

20,  

21: 44 

21,  

10: 02 

 

 

 

: i = h =  

 m =  (GMT) 

 

3 

 [1, 2, 3, 13, 15, 26] 

 

 

 

  

km AU 

Perihelion, Jan 106 106 

 

 

Aphelion, July 152 106 106 

 

 

June solstice 106  

Dec solstice 106  

March equinox 106 1 

Sept equinox 106   1 

293



4 

Perihelion  Aphelion 

 [3] 
 Perihelion Jan, Aphelion Jul,   

 i,  

h: m 

 i, 

 h: m 

  

 2, 

22:49 

 4, 

16:24 

   

 

 4, 

 

 3, 

20:11 

  

 3, 

05:35 

 6, 

 

  

 3, 

05:20 

 4, 

22:11 

  

 5, 

 

 04, 

11:35 

  

 

3.2  

OE  

[6]: 

 

OE  = 1+0.034 cos (360 n/365.25)o  (5) 

 

OE  

 [ , 14, 16, ]: 

 

OE = 1+0.033 cos (360 n/365)o   (6) 

 

OE
[ ]: 

 

OE =
2

o]n)365/360cos[(0167.01
1

  

 

OE
[4]: 

 

OE =
2

o)]4n(9856.0cos[01672.01
1

 

 

  

 

Sidereal year

Mean solar day) [4] 

OE [19]: 

 

OE = 
2

o)]93n)(365/360sin[(017.01
1

 

(9) 

 

  

[5] 

OE
Fourier series

10]: 

 

OE  = 1.00011+0.034221 cos (d)+0.00128 sin (d)
+ 0.000719 cos (2d) + 0.000077 sin (2d)

     (10) 

 

: d = (360/365) ( n -1) o   (4) 

 

6), ( ), (9) 10) 

365 366 

+1 -1 

5 ) 

360o 

360o 5 ) 

 

 ( (9) 4 93 

Perihelion, 

r 106 km, 4 , n = 4) 

5

Mr  1 , n = 93) 

 

294



6), ( 10) 

2 

n 4), (6

N : 

 

246060
s

2460
m

24
hnN  (11) 

 

 h = GMT 0-23)  

 m = 0-59)  

 s = 0-59) 

 

(6) : 

 

OE = 1+0.033 cos (360 n/M)o    

 

OE =
2

o]n)M/360cos[(0167.01
1

  

 

:  M = 365 M = 366 

 (4), d
: 

 

d = 360 (N-1)/M o  ) 

 

4.  

 

6), ( 10) 

 

 

5.  

OE
6), ( 10

OE 1 

5 

 

5 OE 6) 

9) 

Date 
Eo %Diff 

[9] 

 

(6) 

 

 

 

(10) 

 

(6) 

 

 

Eq 

 

Jan, 1     -  -   

Feb, 1     -  -   

Mar, 1     -  -   

Apr, 1     -  -   

May, 1     - 9 -  -  

Jun, 1     -  -  -  

Jul, 1     -   -  

Aug, 1       -0.0897 

Sep, 1       -  

Oct, 1     0.2347 0.2349 -  

Nov, 1        

Dec, 1        

Dec,31     -  -   

Jan, 1     -  -   

 

OE
10) d  

) r ) 

4 6 

N ) : 

 

Mr/r = SQRT {1/[1.00011 + 0.034221*COS(d)
+ 0.00128*SIN(d) + 0.000719*COS(2*d)
+ 0.000077*SIN(2*d)]}   (12) 

 

10

N : 

N = (360/365)( n -1),  
N = (360/365)[ n -1+ (h + m/60 + s/3600-12)/24]

295



31   2 

 5 

6 

 12) 
 

  

i,  

h: m 
 r  [3] r  

(12) 

%Diff 

 

2016 

2559 

Perihelion  Jan 2, 

22:49 

  -   

 

Aphelion  Jul 4, 

16:24 

   

 

2560 

Perihelion  Jan 4, 

 

  -   

Aphelion  Jul 3, 

20:11 

  0.0452 

 

2561 

Perihelion  Jan 3, 

05:35 

  -   

Aphelion  Jul 6, 

 

   

2019 

2562 

Perihelion  Jan 3, 

05:20 

  -   

Aphelion  Jul 4, 

22:11 

   

2020 

2563 

Perihelion  Jan 5, 

 

  -   

 

Aphelion  Jul 4, 

11:35 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 10 31   

2   

 

6.  

5 

10) 

1% 

10) 

6 12) 

4

 

5 

OE

 

 12  

 

7.  

5 

10 OE
6 

12

 

10

11

OE  

r

 

 

  

Solar Radiation Models 

and Information for Renewable Energy 

Applications, 

, available on  

Variation of EO during March 31 - April 2

n

91 92 93 94 95

E O

.9984

.9986

.9988

.9990

.9992

.9994

.9996

.9998

1.0000

1.0002

1.0004

1.0006

N = (360/365)(n-1)
N = (360/365)[n-1+(h-12)/24]

296



 Solar Geometry, 2nd 

 

[3] Earth at Periheleon and Apheleon: 2001 to 

2100,

, available on Aug  

[4] Earth-Sun-distance on a given day of the 

year, 

-sun-distance-on-a-

given-day-of-the-year, available on 19 Aug 

 

[5] How can I find the distance to the Sun on 

any given day? (Advanced),  

-a- 41-our-solar-

- -how-can-i-find-the-

distance-to-the-sun-on-any-given-day-

advanced, available  

[6] Goswami DY, Kreith F, Kreider JF (2000) 

Principles of Solar Engineering, 2nd 

-  

 Duffie JA, Beckman WA (1991) Solar 

Engineering of Thermal Processes, 2nd 

-  

Fourier series 

representation of the position of the sun, 

- -

available on Oct 9, 

 

Principles of Solar 

Engineering, New York: McGraw- -

 

[10] Heinemann D, Energy Meteorology,  

-

available  

[11] Thekaekara MP  Solar Irradiance, Total and 

Solar 

Energy Engineering, New York: Academic 

-  

Applied Solar 

Energy: an introduction -

-  

[13] Chapter 6. Solar Geometry,  

-  

- , available on 

 

[14] Earth’s Seasons: Equinoxes, Solstices, 

Perihelion, and Aphelion, 2000-2020, 

, available  

[15] Kalogiou SA, Basic Solar Geometry,  

-  

-1-b-  

, available  

[16] Solar Energy I: Introduction and Solar 

Geometry,

re-solar-geometry- available on Oct 16, 

 

Solar Energy: Principles 

of Thermal Collection and Storage, 2nd 

New Delhi: Tata McGraw-  

Surfaces, Environmental Software

-  

[19] Baghzouz Y, Sunlight and its Properties 

Part I, 

Properties%20of%20Sunlight%20Part1 

, available  

 

 

297



 

 
Design and Efficiency Calculation of Solar-powered Worm Manure Sorting Machine 

 

 1*    2  

“Wittaya Prompuge1* and Sombat Mongkonchaichana 2 
 

1       

2       

1Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok Bankrang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok, Thailand   

2Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok Bankrang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok, Thailand  

*prompuge2009@hotmail.com, 086-2020209 

  
    

    
     

   
 

  

  8   5  3  

  250  24   194  

 390    1.6  

 

 40.18    96.43   

:   

 

Abstract  
 This research aims to solve worm manure sifting problem together with worm farmers of Ban Laem Pho 

community enterprise group, Ban Krang subdistrict, Muang District, Phitsanulok. The farmers used worm manure 

both for agricultural plots and packed in bags for sale to members and other people. In the past, worm manure 

was sorted by material with holes such as plastic baskets and classified by sight. Therefore, the researchers 

tried to solve worm manure sifting problems to shorten sorting duration and increase yield’s value. The 

research was intended to design and create a machine to define size of sieve and suitable tilt angle, as well as 

efficiency of solar-powered worm manure sorting machine. The proposed solar-powered worm sorting 

machine was designed to have two-layer tilt racks with 8-degree angle and sieve size of 5 and 3 mm in the first 

298



 

layer and second layer, respectively. Power was sent from 250-Watt 24-volts DC motor through a power chain 

to the camshaft at 194 rpm. Sifting frequency was 390 times per minute. The motor obtained DC power from 

1.6-square meter solar panel via a charging controller between solar cells and batteries. Results showed that 

the solar-powered worm manure sorting machine has working capacity of 40.18 kilograms per hour with total 

performance of worm manure machine equal to 96.43 percent.

Keywords: Worm manure sorting machine, Solar energy, Efficiency of system.
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Application of colour extract from dragon fruit peel as a nitrite replacer in 

traditional fermented pork production 
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Abstract  
Foi thong Cuscuta chinensis Lam. (dodder), a parasitic plant, is able to predate host plants by wrapping 

itself around the host and absorbing nutrient from the vascular system. However, this plant can be used as 

medicinal tonic. This current study, therefore, aimed to evaluate the total phenolic and total flavonoid contents 

of crude methanol, acetone and ethyl acetate of C. chinensis. The highest level of total phenolic and total 

flavonoid contents were found in the ±0.6 mg GAE/g dry extract and ±0.4 

mg QE/g dry extract, respectively. Afterwards, the ethyl acetate crude extract was partial purified using Sephadex 

LH- ( Fraction A ( 1- ) , Fraction B ( - ) , Fraction C ( - )  and 

Fraction D ( - )). Four major fractions were evaluated for their total phenolic and total flavonoid contents, 

along with their antioxidant activity. Fraction D possessed the highest total phenolic content ( P < 0.05)  of 

mg GAE/g dry extract. Whereas, fractions C and D exhibited the highest total flavonoid contents of 

  mg QE/g dry extract (P < 0.05), respectively. Additionally, the antioxidant activity based 

on 2,2´-diphenyl-1-picryhydrazyl ( DPPH)  free radical scavenging assay were also determined. It was found that 

fraction D displayed the highest level of antioxidant activity ( P < 0.05)  with an IC  ±0.8  μg/mL. The 

results of this parasitic plant are likely to be further applied for the production of bioactive compounds as food, 

medical as well as cosmetic fields. 

Keywords: Cuscuta chinensis, phenolic compound, flavonoid compound, antioxidant 
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Abstract  
The purpose of this research was to study the chemical properties and replacement rate powder dry 

ash using x-ray fluorescence spectrometry technique and control water to binder material ratio was kept 

constant and  compressive strength test. The main variable was the percent of replacement of powder dry ash 

in cement The result showed that the chemical properties silicon dioxide SiO2) 21.55 w/w, 

lron oxide Fe2O3) 8. w/w, calcium oxide CaO) 55. w/w, potassium K2O) 14.31 w/w and ratio 

represented by dry ash powder from the left boiler combustion samples, 20 , the average compressive 

strength of 112.3 ksc and the right boiler combustion 20 , the average compressive strength of 115.5 ksc 
Keywords  Powder Dry Ash,  Portland Cement Type I,  Admixtures 
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Abstract  
This research aimed to (1) create best practices in quality and IT service management for Thai ceramic 

industry based on ISO 9001 and ISO 20000. (2) develop the web service system for quality and IT service 

management from the best practices that had been created. (3) evaluate the effectiveness of the developed 

system in term of cost, time, and user’s satisfaction comparing before and after using the system.   

Research methodology were as follows: (1) Reviewed of ISO 9001:2015, ISO 20000: 2005, and ITIL V.3 

focusing in IT structure and organization of Thai ceramics industry. (2) Analyzed the consistency of the standards, 

(3) Created best practices with compliance of the standards. (4) Developed the system of quality and IT services 

management based on the best practices. (5) evaluate the effectiveness of the system in before and after 

usage.  

Research results were (1) the consistency of ISO 20000:2005 and ISO 9001:2015 as much as 70. 25% 

which adopted into the best practices. (2) The developed web service system was generated from the best 

practices. (3) System evaluation found that the cost and expenses were reduced. Time to serve end users was 

more quickly and user satisfaction was increased. 

 ISO 20000, ISO 9001, ITIL, IT service, Ceramic Industry 
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Abstract  

Species diversity, dominance status and spatial distribution pattern of aquatic insect populations in rice 

fields during a crop cycle in Kao-Liao, Nakhon Sawan province was observed using D-net. Three main periods 

based on external morphology. Sixteen taxa from 11 families under 

four orders were recorded. Hemiptera showed the highest richness of aquatic insect taxa (six families, eight 

species), followed by Coleoptera (two families, five species), Odonata (two families, two species) and 

ominance status by Engelmann’s 

scale, only Limnogonus nitidus  Shannon diversity 

index (H’) values  to J’

of flooding period). For similarity index (Ss), the assemblage recorded of insects among various rice growth 

for all rice growth stages, as indicated by index of aggregation (Morisita’s Index, I  ). Nonetheless, this 

precursory study was suggested that biological indices relating to some parameters i.e. DO, alkalinity, 

temperature and conductivity should be further evaluated.   

Species diversity, dominance status, spatial distribution pattern, aquatic insect populations 
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nitidus ( Gerridae) Amphiops sp. 

( Hydrophilidae)  Hydrovatus sp.C (

Dytiscidae) 
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(unknown species) ( Coenagrionidae) (
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sp.A ( 14.29)  
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Coleoptera Hydrophilidae Amphiops sp.  Dominant 
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  Libellulidae Unknown 15 5.19 Subdominant 
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Chrysomelidae) 

( Coccinellidae)  Coccinella transversalis, 

 Menochilus sexmaculatus, Micraspis discolor   M. vincta 
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Abstract 
 The present survey aimed to evaluate the structure of insect community that utilized various cucurbit 

plants, namely watermelon, muskmelon and cucumber located in Neon Por subdistrict, Sam Ngam district, 

g sweep net together with hand picking. Three main 

sampling plots were set up and all insect samples were collected after   days of 

species under nine family and five orders were recorded. The insects obtained from both watermelon and 

muskmelon 

encountered from cucumber plot. It was explored that species diversity (H’) and Evenness (J’) for all insect of 

muskmelon plot. On the contrary, all ecological diversity indices 

gained from watermelon plot held the lowest values of , respectively. Based upon 

similarity index (Ss), the insect community recorded among various plant plots shared ranging from - . 

Furthermore, Aulacophora indica A. frontali 

Coccinella 

transversalis, Menochilus sexmaculatus, Micraspis discolor and M. vincta 

appeared in this observation. The basic data from this current study could be further adopted as guidance in 

the integrated pest management of cucurbit plants. 

Keywords  Species diversity, Insect community, Cucurbit plants, Phichit province 
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± SD. 
) (%) 

Coleoptera Coccinellidae Epilachna viqintioctopunctata    

  Micraspis vincta    

  Micraspis discour    

  Menochilus sexmaculatus    

  Coccinella transversalis    

 Chrysomelidae Aulacophora indica     

  Aulacophora  frontalis    

  Aspidomorpha fuscepunctata    

Lepidoptera Noctuidae Helicoverpa armigera      

  Spodoptera litura     

  Pelopidas mathius    

 Crambidae Diaphania indica     

 Erebidae Amata sp.    

Diptera Tephritidae Bactrocera cucurbitae  33   

Hemiptera Cicadellidae Cofana spectra     

 Pyrrhocoridae Probergrothius nigricornis    

Thysanoptera Thripidae Thrips palmi     

 956 - 100 

 

 
 

 
   

Diversity index (H’)     
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Evenness (J’)     

Simpson index (D)     

Similarity index (Ss       
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Abstract  

The Study of research was Production of Methane Gas form Pineapple Peel Pineapple Learning and 

Community Center, Tambon Mae Yen, PH rai, In 4- pineapple 

turned to pineapple  As a result, there are many products on the market and oversupply, sale was 

not possible and some p %  The researcher collaborated with the community to solve 
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the pineapple problem and cannot be sold I Can be used to produce household 

cylinder tank and tested using pineapple Semi-Automatic Fermentation 1: 1 ratio, birth rate for gas, Including 

incense in the fermentation tank and pH pH - temperature 

average at p oC Period of time in biogas takes 13 days, have 

Biogas cumulative liter Which liter per day, methane 

percent Fermentation from pineapple peel can p liter /  

Can reduce costs in energy is down 44 baht / day Is optional for agriculture damaged product cannot be sold 

Used to benefit 

 Biogas, pineapple, fermentation tank 
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Abstract  
The purpose is to design and development of soil mixing for use in the manufacture of interlocking 

block. For reduce labor and time to mix the ingredients for the manufacture of interlocking block. The design 

of the mixing tank is 0.58 cubic meters. Using a 5-horsepower electric motor to power transmission gear to drive 

the mixer to move the mixture. The research was based on 50 kg of dirt, 40 kg of sand, 25 kg of cement, and 

5 mm of beads. The mixture was collected from 30 to 360 seconds. Data were collected every 30 seconds. 
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The result of experiment found that  Coefficient of Variation less than 20 % in period of time 210 

second can get Coefficient of Variation 19.62 % from the theory of Coefficient of Variation (C.V.) is the best 

mixed. The mixed with have Coefficient of Variation less than 20 % is satisfactory value. From the experiment 

of finding the mixed ratio get maximum compressive strength is 15.34 kg./cm³ ,compare with the research design 

and development the Interlocking block compactor with hydraulic system for manufacture Interlocking block. 

It shows that, this mixed ratio is the suitable for design the mixer for manufacture Interlocking block.  

Keywords: Design, Development, Soil Mix, Interlocking blocks Block 
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Abstract  
The purpose of this study was to develop the logo and package of rice berry paper which the research 

methodology was started with studying the development principle from document and related studies to be 

synthesized as the concept framework in developing the form of logo and packaging. Subsequently, interview 

for the opinions of Ban Bang Payom Tai (Mae Tapien) community enterprise group towards the form of logo 

and packaging in before and after developing period. Research tool was questionnaire for the information of 

problem condition and the need of logo and packaging which enquire of the packaging model and the 
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developing logo design. Population and sample was Ban Bang Payom Tai (Mae Tapien) community enterprise 

group with purposive sampling.    

The result of the study was revealed that the overall opinion of respondents of the community 

enterprise group was in the high rank. For the design of logo, it was found that beautiful and contemporary 

form was in the highest rank, followed by simple and easy to remember. For the packaging design, it was found 

that easy to use and appropriated to the product was in the highest rank, followed by beautiful design, how to 

applied information, manufacturing date and expiration date respectively.    

Keywords: Packaging, Rice Paper, Logo, Development, Design  
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 (ECG : Electrocardiogram) 

 12   10   

  

 5   V1  5   

 12   (ANN : Artificial Neural Network) 

 5  

  ECG  5  
:  12 ,  5   V1, , 

 

 

Abstract 
The standard 12-lead electrocardiogram (ECG) derived from 10 electrodes using a cardiograph is the 

current gold standard for diagnosis. As for how to reduce the number electrodes in ECG system also from 10 

to 5 electrodes for cuts the cost and increase mobility for long term patients monitoring, it requires synthesis 

method was applied to derive back those 5-lead ECG system. This paper presents linear regression and Artificial 

Neural Networks (ANNs) were used to find the best performance of synthesis method for deriving the 5-lead 

ECG from standard 5-Electrode using lead V1. The results have shown that the best performance amongst those 

methods with the less RMSE error values for 5 signals to compare with the standard 5-lead ECG was obtained 

by ANNs followed linear regression, respectively.  

Keywords: 12-lead system, 5-elecltrodes using lead v1 system, ANNs, Linear regression. 
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Abstract 
The purposes of the study were 1) to develop information system for managing warehouse database of Mae 

Manid’sChilli Paste community enterprise and 2) to study the efficiency of information development of Mae Manid’sChilli 

Paste community enterprise which was developed with PHP language, using Dreamweaver and MySQL for database 

system. The tools in research was questionnaire which divided questions into 2 sides: Design aspect and System 
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Management aspect. The users of the study were the president of Mae Manid’sChilli Paste community enterprise and 

 

From the results of the study, it was found that users were overall satisfied with information system for 

managing warehouse database of Mae Manid’sChilli Paste community enterprise in the highest level since the design of 

the system was friendly with users, able to calculate accurately, demonstrated the report as requirement and the 

system was worked as objectives setting. 
Keywords: Community Enterprise, Warehouse 
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Abstract  
Rose is a fragrant flower that has both agricultural and medical benefits in term of relaxation therapy. 

The aim of this research is to highlight the possibility of extraction of rose petals essential oil by using water 

distillation. We also consider two sizes of rose petals, i.e., the complete petals ( a width range of 2-3 cm)  and 

the cut rose petals ( 1-2 mm) . In this study, the experimental for the essential oil

at 100, 200 and 250 °C for 30, 60 and 90 minutes, respectively. The results showed that the optimum 

extraction condition was at 250 °C for 60 minutes and reducing the size of rose petals to 1-2 mm with 1.50% 

yield (w/w), which were higher than other conditions. In addition, the extracted oil also showed a clear light 

yellow solution with the reflective index value of 1.502.  

Keywords: essential oil, extraction, rose, water distillation 
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Abstract  
Tobacco compress machine works on Hydraulic system 

s. There are 2 steps 

 Put the ripen tobacco 

into compresse  made from stainless steel 

  

± 50 millimeters.  

The result of tobacco compr

ty to use. Perfect tobacco 

blocks are 5. In comparison, the result shows that compressing of researcher reduces the time less to 4.53 

minutes per block and produce more to 500 blocks per hour which shows 4166.66% of better quality of 

production. 
Keywords: Tobacco compress machine, compression, time 
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Abstract 
The purpose of this research study is to develop the De-stoner and Polishing Brown rice for community-

level rice mills. Regarding the mechanisms of the De-stone, it starts by switching ON. Then, the motor spins and 

transmit the power through the belt to drive the camshaft in order to the drive the stone separating set 

periodically. The fan set suck air through the sieve in order to make the rice on the sieve float. By shaking the 

sieve set, the rice floating on the sieve move downward according to the slope of the sieve by the gravity and 

then pass the exit. The stones with the specific gravities higher than the rice do not float because of the wind. 

While the sieve set is moving, the stones on the sieve move along the gloves of the sieve and move upward 

according to the slope of the sieve. Then, the stones pass the prepared exit above the sieve, The De-stoner’s 
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performance was tested and evaluated by using 20 kilograms of the sampled brown rice with 500 sampled 

stones. It was found that the highest performance was at the average rate of releasing rice of 408.16 kilograms 

per hours and the stone separation performance of 99.60 percent. 

Keywords: De-stoners  
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การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซือ้สินคาออนไลน 
Influencing Factors Online Shopping 
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บทคัดยอ 
การซื้อสินคาออนไลนเปน 1 ใน 5 กิจกรรมของการใชเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยในชวงปพ.ศ.  2558-

2560 ประเทศไทยมีมูลคาการซ้ือขายสินคาทางออนไลนมากกวา 2 ลานลานบาทและมีมูลคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน 
ความกลัวจากการถูกหลอกหลวงเปนสาเหตุที่ทําใหผูซื้อไมซื้อสินคาออนไลน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สามารถสรุปผลเปนกรอบแนวคิดการวิจัยการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาออนไลน ซึ่งประกอบดวยปจจัยตน 4 ปจจัย 
ไดแก การรับรูประโยชน การรับรูวาใชงานงาย ความเชื่อมั่น และความปลอดภัย ปจจัยตามคือ การซื้อสินคาออนไลน 
คําสําคัญ: การซ้ือสินคาออนไลน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี 

Abstract 
Online shopping is one of five activities that related to the use of the Internet in Thailand.  In 3 years 

ago, 2015-2017, online shopping has worth trading more than 2 trillion baht and the value increase continuously. 
A reason is that the buyer does not online shopping because they are fear of being cheated.  The conceptual 
framework has been developed from the literature review.  There are four independent variables which can 
influence the online shopping: (1) perceived usefulness, (2) perceived ease of use, (3) trust and (4) security. The 
Dependent variable is online shopping. 
Keywords: Online shopping, e-Commerce, Technology Acceptance Model. 
 

1. บทนํา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการ

อํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจขององคกร รวมถึงยัง
สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือขายสินคาระหวางผูขายและผูซื้อ 
จากเดิมที่การซื้อขายสินคาจะเกิดขึ้นที่สถานท่ีจําหนาย
สินคา เปลี่ยนมาเปนการซื้อขายสินคาแบบออนไลนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนเครือขายแบบดิจิทัลที่เรียกวา 
พาณิชยอิ เล็ กทรอนิกสหรืออีคอมเ มิร ซ  (Electronic 
Commerce: e-Commerce) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2554) 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงเปนรูปแบบการดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจที่มีการสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสราง
ความไดเปรียบและขยายโอกาสในการขายสินคาใหกับลกูคา 
(ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, 2545) โดยในป พ.ศ.

2560 การซื้อสินคาออนไลนเปน 1 ใน 5 กิจกรรมของการใช
เครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย (สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2560a)   

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ไดสํารวจมูลคาการซ้ือขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา การซื้อขายสินคาทาง
อิเล็กทรอนิกสมีมูลคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง (สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2560b) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

หนวย: ลานบาท 
ป มูลคา 

2558 2,033,493.55 
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2559 
2560 

2,245,147.02 
2,560,103.36 

 
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาในชวง 3 ปที่ผาน

มา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมีมูลคามากกวา 2 
ลานลานบาท และมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป พ.ศ.
2559 มีมูลคาการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น
จากป พ.ศ.2558 ในอัตรารอยละ 10.41 และป พ.ศ.2560 มี
มูลคาการซ้ือขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.
2559 ใ นอั ต ร า ร อ ย ละ  14.03 แสด ง ให เ ห็ น ถึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินคาของลูกคาจากการซ้ือ
สินคาแบบดั้งเดิมที่ลูกคาจะเปนผูเดินทางไปเลือกซื้อสินคาท่ี
รานคาเปล่ียนเปนการเลือกซื้อสินคาจากรานคาออนไลน 
รวมถึงรูปแบบการชําระเงินจากเดิมที่ลูกคาจะชําระเงินท่ี
รานคาดวยเงินสด เปลี่ยนเปนการชําระเงินคาสินคาแบบ
ออนไลน  

นอกจากน้ีจากการสํารวจของสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ยังพบวา ผูซื้อสินคาออนไลน 
รอยละ 85 สั่งซื้อสนิคาออนไลนเนื่องจากสามารถดําเนินการ
สั่งซื้อสินคาและชําระเงินไดงาย (สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส, 2560b) มีความสะดวกมากกวาการซ้ือ
สินคาแบบด้ังเดิม ผูซื้อสามารถเลือกและสั่งซื้อสินคาจาก
เว็บไซตหรือแอปพลิเคชั่นในสมารทโฟนไดตลอดเวลา และ
เมื่ อผู ซื้ อชํ าระ เ งินผ านบัตร เครดิตหรื อ โอนเงิ นทาง
แอปพลิเคชั่นของธนาคารบนสมารทโฟนแลวแลว ผูขายจะ
จัดสงสินคาใหกับลูกคาตามสถานที่ที่ลูกคากําหนด 

จากรายงานผลการ สํ า รวจพฤ ติกรรม ผู ใ ช
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2560 พบวา ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการซื้อสินคาออนไลนมีหลากหลายปจจัย โดย    
ผูซื้อสามารถซื้อสินคาไดงายเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากท่ีสุด 
ปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาออนไลน เชน ไดรับ
สินคาสะดวกและรวดเร็ว มีโปรโมชั่นที่ถูกใจ ราคาถูกวาซื้อ
ผานหนาราน เปนตน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส, 2560a) นอกจากนี้ ยังพบปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการซ้ือสินคาออนไลนปจจัยอื่น ๆ เชน  ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย คุณภาพและความหลากหลายของ
สินคา ความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา (จุฑารัตน เกียรติ
รัศมี, 2558) ปจจัยดานความเอาใจใสในการสื่อสารกับลูกคา 
ปจจัยการบอกตอ (กฤตินา จันทรหวร, 2559) ปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด ภาพลักษณของรานคา (ปยมาภรณ 
ชวยชูหนู, 2559) เปนตน  

ในขณะที่มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มสูงขึ้น 
การรองเรียนปญหาที่เกิดข้ึนจากการซ้ือสินคาออนไลนก็
เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน โดยระหวางเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม  พ .ศ .2561 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสไดรับเรื่องรองเรียนปญหาการซื้อขายออนไลน 
จํานวน 6,956 เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ 1,391 เรื่อง ซึ่งสูงกวา
ชวงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ที่มีการ
รองเรียนเกี่ยวกับปญหาการซื้อขายออนไลน 9,987 เร่ือง 
เฉลี่ยเดือนละ 832 เรื่องเทาน้ัน (ฐานเศรษฐกิจ , 2560) 
ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือสินคาออนไลนดังกลาวจะเปน
อุปสรรคท่ีสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจใหลูกคาลดจํานวน
การสั่งซื้อสินคาออนไลน รวมถึงอาจไมสั่งซื้อสินคาออนไลน 

จากรายงานพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทยปพ.ศ. 2560 พบวา ความกลัวจากการถูก
หลอกลวงในการซื้อสินคาออนไลน เปนสาเหตุอันดับหนึ่งท่ี
ทําใหผูใชงานอินเทอรเน็ตไมสั่งซื้อสินคาออนไลน ลูกคา
จํานวนมากมีความกลัววาจะไดรับสินคาที่มีคุณภาพไม
เปนไปตามที่โฆษณา รวมถึงความกลัวจากปญหาอ่ืน ๆ เชน 
สินคาชํารุดเสียหาย ชําระเงินแลวไมไดรับสินคา หรือไดรับ
สินคาไมครบตามจํานวนที่สั่งซื้อ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส, 2560a) 

การชําระเงินแบบออนไลนผานบัตรเครดิต การ
โอนเงินผานแอปพลิเคชันของแตละธนาคาร รวมถึงการโอน
เงินผานเว็บไซตของธนาคาร แมวาการชําระเงินแบบ
ออนไลนจะเปนวิธีที่สะดวกสําหรับผูซื้อ แตในขณะเดียวกัน 
ผูซื้อรอยละ 51.4 มีความรูสึกไมมั่นใจในความปลอดภัยของ
การชําระเงินทางออนไลนเชนกัน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส, 2560a)  

การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี เปน
การศึกษาเพ่ืออธิบายถึงที่มาและวิธีการของการยอมรับและ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมของแตละบุคคล และสราง
ความเขาใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปจจัยท่ีเปนสาเหตุใหเกิด
การยอมรับและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแสดงใหเห็น
ถึงท่ีมาของการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
(สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศจตุรภัทร, 2555) การศึกษา
พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีเริ่มตนในชวงที่มีการนํา
เครื่องคอมพิวเตอรมาใชในองคกร โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ
คนหาปจจัย ท่ีส งผลใหผู ใช งานที่ ไม เคยใช งานเค ร่ือง
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คอมพิวเตอรยอมรับและใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความกาวหนามากข้ึน จึงไดมีการ
นําแนวคิดการศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีไป
ประยุกต ใชกับงานดานตาง ๆ เชน การศึกษาการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Almaiah & Alismaiel, 2018; 
Jaziri & Touhami, 2018) การศึกษาการใชเทคโนโลยีดาน
การทองเที่ยวออนไลน (Agag & El-Masry, 2016) การศึกษา
การใชเทคโนโลยีการชําระเงินออนไลน (Khalilzadeh, 
Ozturk, & Bilgihan, 2017) การศึกษาการการใชเทคโนโลยี
ดานการธนาคารออนไลน  (Aboobucker & Bao, 2018; 
Fonchamnyo, 2013) การศึกษาการใช เทคโนโลยีการ
ประมูลแบบออนไลน (Li, Chung, & Fiore, 2017)  

ดวยมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ผูซื้อสามารถการซื้อสินคาและการชําระเงินแบบ
ออนไลนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว แตในขณะเดียวกันก็มี
ความกังวลหรือความกลัวตอการซื้อสินคาและการชําระเงิน
แบบออนไลนดวยเชนกัน การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ซื้อสินคาออนไลน จะมีสวนชวยใหผูขายสินคาออนไลน    
เขาใจความกังวลของผูซื้อ และหาแนวทางเพ่ือลดความ
กังวลของผูซื้อ เมื่อผูซ้ือมีความกังวลลดนอยลงรวมถึงมีความ
มั่นใจเพ่ิมมากข้ึนก็จะส่ังซื้อสินคาออนไลนเพิ่มมากข้ึน สงผล
ตอการเพิ่มยอดจําหนายสินคาใหกับผูขาย รวมถึงชวยเพิ่ม
ความนาเช่ือถือและความสามารถทางการแขงขันใหกับ
ผูขาย 

2.วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยการรับรูการใชงาน

งายและปจจัยการรับรูประโยชนที่มีตอการซื้อสินคาออนไลน 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยความเชื่อมั่นและ

ปจจัยความปลอดภัยที่มีตอการซื้อสินคาออนไลน 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
3.1 รูปแบบการยอมรับการใชเทคโนโลยี 

การศึกษาการยอมรับการใช งานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล เพื่อหาปจจัย
และคําอธิบายที่มีอิทธิพลตอการยอมรับและใข งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของแตละบุคคล และเพื่อพยากรณ
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละบุคคล ผลที่
ไดจากการศึกษาสามารถนํามาใชเพื่อสรางความเขาใจของ
อิทธิพลแตละปจจัยและนําไปประยุกตเพ่ือใหเกิดการยอมรับ

และใช เทคโนโลยีสารสนเทศของแตละบุคคล รวมถึง
สามารถใชเปนแนวทางสําหรับการลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศได (สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศจตุรภัทร, 
2555)  

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model:  TAM)  เปนทฤษฎีที่นํ า เสนอโดย 
Davis ในป 1986 โดยปรับปรุงมาจากทฤษฎีการกระทําตาม
เหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) เปาหมาย
ของ TAM คือ เพื่อศึกษาและใหคําอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการยอมรับและพฤติกรรมการใช งานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรของแตละบุคคล  

สมมติฐานเบ้ืองตนของแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยีคือ การใชงานระบบคอมพิวเตอรของแตละบุคคล
จะเกิดข้ึนจากความต้ังใจที่จะใชงาน ความตั้งใจที่เกิดขึ้น
ไดรับอิทธิพลมาจากทัศนคติเชิงบวกตอการใชงานระบบของ
แตละบุคคล และทัศนคติเชิงบวกดังกลาวเปนผลลัพธมาก
จากความเชื่อภายในของบุคคลวาระบบคอมพิวเตอร
สามารถใชงานไดงายและการใชระบบคอมพิวเตอรเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน (Davis, 1989; Davis, Bagozzi, 
& Warshaw, 1989)  

 
การรับรู
ประโยชน

การรับรู
วาใชงานงาย

ทัศนคติ
ตอการใชงาน

ความต้ังใจ
ท่ีจะใชงาน การใชงานจริง

 
 

รูปที่ 1 แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model) 

ที่มา: Davis et al. (1989) 
 

จากรูปที่ 1 ปจจัยตนของแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยีคือ ความเชื่อภายในของแตละบุคคล 2 ประการ 
ป ร ะ ก อบด ว ย  ก า ร รั บ รู ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น  ( Perceived 
Usefulness) และการรับรูวาใชงานงาย (Perceived Ease 
of Use) การรับรูถึงประโยชน หมายถึง ระดับที่บุคคลมี
ความเชื่อวาการใชงานระบบคอมพิวเตอรจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน สําหรับการรับรูวาใชงานงาย 
หมายถึง ระดับที่บุคคลมีความเชื่อวาการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรที่มีความเฉพาะจะไมตองใชความพยายามท่ีจะ
ใชงาน (Davis, 1989)   
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3.2 ความเชื่อมั่น (Trust) 

ความเชื่อมั่นหรือความไววางใจในการซื้อสินคา
ออนไลน คือ ความเชื่อของลูกคาที่เชื่อวาผูขายจะดําเนินการ
กิ จ ก ร ร มบ า ง อ ย า ง ต า มค ว า มค าดห วั ง ข อ ง ลู ก ค า 
(Khalilzadeh et al., 2017) รวมถึงเปนความเชื่อที่ลูกคา
เชื่อวาเมื่อเกิดปญหาจากการซื้อสินคาแลว จะไดรับการ
ตอบสนองจากผูขายดวยความเต็มใจ (Fonchamnyo, 
2013 )  ความ เชื่ อมั่ น เป นป จจั ยที่ มี ค ว ามสํ าคัญต อ
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูซื้อและผูขาย (Meskaran, Ismail, 
& Shanmugam, 2013) ความเชื่อมั่นเปนพื้นฐานที่สําคัญ
สําหรับการตัดสินใจตอการซื้อสินคาออนไลน (Aboobucker 
& Bao, 2018) เมื่อลูกคาเกิดความเชื่อมั่นตอผูขาย มีความ
มั่นใจวาจะไดรับสินคาที่มีคุณภาพตามที่ผูขายโฆษณาแมวา
จะไมไดเห็นหรือสัมผัสกับสินคาจริง หรือลูกคามีความม่ันใจ
วาจะไดรับสินคาเมื่อชําระเงินแลว ความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นของ
ลูกคาจะเปนปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอทัศนคติของลูกคา
และนําไปสูการซ้ือสินคาออนไลน  (Fonchamnyo, 2013) 
นอกจากนี้ การศึกษาของ Oliveira, Alhinho, Rita, and 
Dhillon (2017) พบวา ผูขายที่มีความนาเชื่อถือ ความ
ซื่อสัตยตอลูกคา รักษาผลประโยชนของลูกคา แสดงความ
กังวลเม่ือลูกคาไมไดรับความพึงพอใจจากการซ้ือสินคาและ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ 
จะชวยเพ่ิมความเชื่อมั่นใหกับลูกคาและนําไปสูการซื้อสินคา
ออนไลน ความเชื่อมั่นจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ทัศนคติของการซ้ือสินคาออนไลน สอดคลองกับการศึกษา
ของ Li et al. (2017) ซึ่งพบวา เมื่อลูกคาเกิดความเชื่อมั่น
ในผูขายสินคาแลวแลวลูกคาจะดําเนินการซื้อสินคาทาง
ออนไลน ดังนั้นความเช่ือมั่นจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินคาออนไลนของลูกคา 

 
3.3 ความปลอดภัย (Security) 

ความปลอดภัย หมายถึง ระดับความเชื่อของลูกคา
ที่มีความเชื่อวา ผูขายสินคาออนไลน เว็บไซตขายสินคา หรือ
แอปพลิคชันขายสินคามีความปลอดภัย โดยพิจารณาจาก
การรับขอมูลที่สําคัญของลูกคา เชน หมายเลขบัตรเครดิต 
(Meskaran et al., 2013) ความปลอดภัยจึงเปนการปองกัน
รายละเอียดจากการทําธุรกรรมทางออนไลนและขอมูลสวน
บุคคลใหปลอดภัยจากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 
(Fonchamnyo, 2013)  

 ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Al- Sharafi, Arshah, Abo-
Shanab, and Elayah (2016) พบวา ความกังวลของผูซื้อท่ี
เกี่ยวของกับความปลอดภัย เชน มาตรการการรักษาความ
ปลอดภัย การยืนยันและการระบุตัวตน ความพรอมใชงาน 
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเชื่อม่ันในการซื้อและชําระเงิน
ค า สิ น ค า ข อ ง ลู กค า  สอดคล อ ง กั บ ก า รศึ กษ าขอ ง 
Aboobucker and Bao (2018) ที่พบวา ผูซื้อมีความกังวล
ตอความปลอดภัยในการซื้อและชําระเงินคาสินคาของลูกคา 
ซึ่งมีผลตอความเชื่อมั่นและการซื้อสินคาออนไลนของลูกคา 
เชนเดียวกับการศึกษาของ Li et al.  (2017) ที่พบวา 
สภาพแวดลอมในการซ้ือสินคาและชําระเงินคาสินคาทาง
ออนไลนที่มีความปลอดภัย จะชวยเพิ่มความมั่นใจตอการซ้ือ
สินคาออนไลนและนําไปสูการซื้อสินคาและชําระเงินทาง
ออนไลน หากผูขายมีความพรอมในการจัดการกับมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยขอมูลธุรกรรมและขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับลูกคา จะชวยเพิ่มความเชื่อม่ันใหกับลูกคาและนําไปสู
การซื้อและการชําระเงินคาสินคาทางออนไลน ดังน้ันความ
ปลอดภัยจึงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสําคัญตอทัศนคติและ
ความต้ังใจของลูกคาในการซื้อสินคาและชําระเงินคาสินคา
ทางออนไลน  (Fonchamnyo, 2013; Meskaran et al. , 
2013)   

4. กรอบแนวคิดการวิจัย  
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ ยวของ 

สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังแสดงในรูปที่ 2 
 

การรับรูประโยชน

การรับรูวา
ใชงานงาย

การซ้ือสินคาออนไลน

ความเช่ือมั่น

ความปลอดภัย
 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

483



 

ปจจัยตนของกรอบแนวคิดมี 4 ปจจัย ไดแก การ
รับรูประโยชน การรับรูวาใชงานงาย ความเชื่อมั่น ความ
ปลอดภัย และปจจัยตาม คือ การซื้อสินคาออนไลน 

การรับรูถึงประโยชน หมายถึง ระดับความเชื่อที่   
ผูซื้อเชื่อวาการซ้ือสินคาออนไลนชวยอํานวยความสะดวกใน
การซื้อสินคาใหกับผูซื้อ รวมถึงสามารถซื้อสินคาจากผูขาย
ทั้งในและตางประเทศไดตลอดเวลา ผูซื้อจะไดรับสินคา
ภายในระยะเวลาไมกี่วันหลังจากชําระเงินทางออนไลน 

การรับรูวาใชงานงาย หมายถึง ระดับความเชื่อท่ีผู
ซื้อเชื่อวาเว็บไซตหรือแอปพลิเคชั่นที่ใชในการซ้ือสินคาและ
การชําระเงินออนไลนสามารถใชงานไดงายและมีขั้นตอนไม
ยุงยาก นอกจากนี้การใชงานเว็บไซตหรือแอปพลิคชั่นในการ
ซื้อสินคาและการชําระเงินออนไลนจะชวยเพิ่มความเชื่อ
ใหกับผูซื้อวาผูซื้อสามารถซื้อสินคาออนไลนไดสะดวก 

ความเชื่อมั่น หมายถึง ระดับความเชื่อที่ผูซื้อเช่ือ
วา เม่ือซื้อสินคาและชําระเงินออนไลนแลวจะไดรับสินคา
ตรงตามที่ผูขายโฆษณา รวมถึงไดรับสินคาครบตามจํานวนที่
สั่งซื้อ 

ความปลอดภัย หมายถึง ระดับความเชื่อที่ ผูซื้อ
เชื่อวาขอมูลการซ้ือสินคาและการชําระเงินออนไลนของผูซื้อ
จะไดรับความปลอดภัยและไมถูกเผยแพรไปยังบุคคลท่ีไม
เกี่ยวของ รวมถึงการรับรูความปลอดภัยจะสงผลตอการเพ่ิม
ความเชื่อมั่นในการซื้อสินคาออนไลน  

การซื้อสินคาออนไลน หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูซื้อ
ดําเนินการซื้อสินคาและชําระเงินทางออนไลน และจะซ้ือ
สินคาออนไลนตอไปอีกในอนาคต 

5.  สรุป  
ในชวงปพ.ศ. 2558-2560 ประเทศไทยมีมูลคา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีปญหา
ความกังวลทั้งในดานการซื้อสินคาและการชําระสินคาจาก   
ผูซื้อเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาออนไลน จากการทบทวน
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา รูปแบบการ
ยอมรับการใชเทคโนโลยี มีสมมติฐานเบ้ืองตนวา การใชงาน
งายและมีประโยชนเปนความเชื่อพื้นฐานของบุคคลท่ีจะ
นําไปสูการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีจริง นอกจากนี้ ยัง
พบวาความเชื่อม่ันและความปลอดภัยเปนปจจัยที่สงผลตอ
การยอมรับเทคโนโลยี ผูวิจัยจึงสรุปเปนกรอบแนวคิดการ
วิจัยการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาออนไลน ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยตน 4 ปจจัย ไดแก การรับรูประโยชน 

การรับรูวาใชงานงาย ความเชื่อม่ัน และความปลอดภัย และ
ปจจัยตาม คือ การซื้อสินคาออนไลน จากกรอบแนวคิดการ
วิจัยนี้ ผูวิจัยจะไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ และเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อทดสอบปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการซื้อสินคาออนไลนตามสมมติฐานตอไป 
ผลการวิจัยน้ีสามารถนําไปเปนแนวทางใหผูขายสินคา
ออนไลนเขาใจความกังวัลของผูซื้อและเสริมสรางความ
ไววางใจและความปลอดภัยในการซ้ือสินคาออนไลนของ
ลูกคาเพ่ือลดความกังวลของผูซื้อ เมื่อความกังวลของผูซื้อ
ลดลงรวมถึงผูซื้อมีความม่ันใจในการซ้ือสินคาออนไลนมาก
ขึ้นยอมสงผลตอการเพิ่มยอดจําหนายสินคาใหกับผูขาย 
นอกจากน้ียังชวยเพิ่มความนาเชื่อถือและความสามารถ
ทางการแขงขันใหกับผูขาย 
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Modified Gamma Ray with Polylactic acid  
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Abstract 
 This work presents research pertaining to the mechanical and thermal properties of natural fiber 

reinforced polymer composites. This chapter is concerned with the evaluation of the key fiber properties, 

cultivation and quality issues, surface modification and its effect on the properties as well as the 

applications of hemp fiber reinforced composite materials. Hemp fiber has been selected as representative 

of  fibers were modified 

in gamma ray, followed by exposure to gamma ray to different dose of gamma (25 50 100 and 150 

The influence of hemp fiber loading 5 and 10 %wt. Composites were processed by compression molding. 

The morphology of hemp fibers has been gamma ray modified in order to nochange the fiber surface and 
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has been examined by Scanning Electron Microscopy ( There is an increased in thermal resistance of 

hemp fiber reinforced PLA composites with an increased temperatures. It was found that tensile strength 

of hemp fiber reinforced PLA composites decreased with increased fiber content, while flexural strength of 

hemp fiber reinforced PLA composites increased with increased fiber content. Impact strength of 

composites was found no change. 
Keyword : Bio-plastic, Composite materials, Hemp fibers, Polylactic acid 
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1  

Sample Crystallinity (%) Tg (°c) Tc (°c) Tm (°c) Hm (J/g) 
Neat PLA 53.16  100.83 176.67  

PLA:5 wt% Hemp untreated 52.54 58.64  177 46.42 

PLA:5 wt% Hemp-25 43.66 58.78  175.50 38.57 

PLA:5 wt% Hemp-50 54.44   177.11 48.10 

PLA:5 wt% Hemp-100 58.66 176.33 47.17

PLA:5 wt% Hemp-150 56.76 57.75  176.67 50.15 

PLA:10 wt% Hemp untreated 56.71   177.17 47.47 

PLA:10 wt% Hemp-25 50.75 58.16 101.17 178.17 42.48 

PLA: 10 wt% Hemp-50 56.70 60.06  176.83 47.46 

PLA: 10 wt% Hemp-100 52.23  100.33 177.00 43.72 

PLA: 10 wt% Hemp-150 54.46 58.52  175.67 45.58 
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2  
Sample Ultimate stress (MPa) Elongation (%) 

Neat PLA 55.47   

PLA:5 wt% Hemp untreated 24.63  

PLA:5 wt% Hemp-25 25.72 2.03 

PLA:5 wt% Hemp-50 26.41 2.18 
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Sample Ultimate stress (MPa) Elongation (%) 
PLA:5 wt% Hemp-100 28.07 2.25 

PLA:5 wt% Hemp-150  2.38 

PLA:10 wt% Hemp untreated   

PLA:10 wt% Hemp-25 20.45 2.1 

PLA: 10 wt% Hemp-50 22.61 2.13 

PLA: 10 wt% Hemp-100  2.2 

PLA: 10 wt% Hemp-150 21.71  
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Abstract  
Development on traceability system of okra plant, a case study of okra enterprise community, Phayao 

province is using technology information for tracing a okra logistic and improving the level of product standard 

to exporting  The main function of this system is analyzed and design on saving transaction, retrieving data, and 

published the information about logistic okra The objective of system can check the okra quality of each 

farmer The system can be set how to log in with the security, store the transaction in the database which 

support the data about producers, the process of logistic, and the suppliers The traceability system of okra 

plant is implemented with PHP programming, store data in MySQL, and use qrcode technololy to display data 

traceability We used the interview method for system evaluation, and then the result showed that the overall 

of system is good level and can be used in the real situation  
Keywords  Traceability system, Okra Plant, QR code technology
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Abstract 
In this work, the kinetics of ring-opening polymerization of - - -n-

n- nBu SnOn  was n-order reaction model 

f - n; n - -
oC/min. From kinetics consideration, it was found that 
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nBu SnOnBu acts as slow initiator and initiates the ROP of -CL at high - o . We also 

- 8 - - gave the information closed to 

-
oC/min. -order reaction model, it was found that the 

polymerization rate increased with increasing heating rate. From Kissinger-Akahira-

metho Ea -order reaction model was similar to DSC technique.   

Keywords: Ring-opening polymerization, DSC, -Caprolactone, Kinetics 

 

1.  

- -

- -

 

  

 

Biomedical polymer  

 Tsuji, 

 

 

 

Ring-opening 

 

Thermodynamics  

  

 

 

- - -

nBu SnOn

 

 ROP 

512



 
 

 

Punyodom 

Sedush Hernandez 

Mazzaro Li 

Li  ROP  

-CL 2 2]  

DSC 

Ea

 

DSC 

Zhang 

DSC 

 n-order reaction 

DSC 

 Limwanich 

 ROP  

-CL  nBu SnOnBu  DSC 

DSC 

 

nBu SnOnBu Ea 

nBu SnOnBu 

 Sedush Sedush 

ROP - L-  

2  ROP 

DSC 

2 Ferdosian Ferdosian 

DSC 

DSC 

Ea 

 

 

n-  

-

DSC 

ROP -CL nBu SnOnBu 

 

 

- - -

- nBu SnOn  

d

   

 

- -

alkoxide, nBu

513



 
 

 

- - -

nBu SnOn

nBu SnOnBu - n

Molecular aggregation  

 nBu SnOnBu 

 nBu SnOnBu 

nBu SnOnBu 

1 

 

       

 
-  -CL, Sigma 

- - -

nBu SnOn  

Limwanich 

 

- -

CL nBu SnOnBu 

mL 

-8 mg 

 
oC  oC 

 oC/min 

Pyris DSC-  

 

-

Non-isothermal differential 

scanning calorimetry, DSC

  

DSC 

 

d /dt

 d /dt 

  

  

 

t

p

H
H

                       

 

sample

d d
d

t
p

HH t
t

           

 

Ht Hp 

 ROP  -

 ( -CL  nBu SnOnBu 

nBu SnOnBu 

514



-CL 

DSC 

nBu SnOnBu ROP -CL 

DSC  ROP -CL 

nBu SnOnBu

   oC/min 1  

 

 
 

1 DSC  ROP 

-CL nBu SnOnBu   

   oC/min 

 

 

 

 ,  

nBu SnOnBu 

 

– oC  

  1 

  

–  

2 

 

 
 

2 

 

 

Maximum rate temperature, Tp  

Half life, t1/2  

 

Tp

515



t1/2 

  

DSC 

  

   

d ( ) ( )
d

K T f
t

                    

K T f

 
 

-  

2  

 

 1 

Maximum rate temperature, Tp  Half life, t1/2 ROP  -CL  

nBu SnOnBu   

 
oC/min) min-1) Tp oC) t1/2  

  .  

 22.1 

   

 .  

 
 

3 ROP  -CL 

 nBu SnOnBu

516



 

 d / d /dT
o

K T Arrhenius k 

-Ea/RT

 

 

d exp ( )
d

aEA f
t RT

                      

 

 A R  Ea 

f

   

n-order reaction model, f - n

DSC 

 n   

  

d exp (1 )
d

naEA
t RT

                 

 

DSC 

A  Ea

 

 n 

 

ROP  -CL 

nBu SnOnBu -

DSC Limwanich 

A Ea 

2.2 8 s-1   

DSC oC/min 

 

 

  

0.48d 860001.3 10 exp 1
dt RT

 

 
4 

 ROP  -CL  

nBu SnOnBu   
oC/min n : 

  

 

DSC 

– 

517



DSC oC/min 

 

DSC 

 

 

 

5 

ROP -

CL  nBu SnOnBu   
oC/min DSC 

 

 

 

 ROP  

-CL  nBu SnOnBu   

 6   

 

6 

 ROP  -CL 

 nBu SnOnBu   

  oC/min: DSC 

  

 

Ea 

Kissinger-Akahira-  

Sunose, ; Kissinger,    

 

2

( )ln lna

a

E RAf   -   
T RT E

                         

 

Ea 

Ea 

DSC -ln /T2

T KAS 

 

 

 

518



 

7 -ln /T2

T KAS 

ROP  -CL nBu SnOnBu 

  

 

KAS 

– 

R2 

Ea Ea

DSC  

ROP -

CL nBu SnOnBu 

–   

 ROP 

-CL nBu SnOnBu DSC 

nBu SnOnBu 

nBu SnOnBu ROP -CL 

Ea 

 Ea 

 

6.  

 

 ROP  

-CL nBu SnOnBu -

DSC 

nBu SnOnBu 

 

ROP  -CL - oC

nBu SnOnBu 

-

n Sn 

Sn-

O  

nBu SnOnBu - -On

 

nBu SnOnBu  

 

 

 

 

 

519



 
 

 

 

d / 8 - -

 ROP  -CL 

nBu SnOnBu DSC 

 Ea  ROP  -CL 

nBu SnOnBu 

Ea 

DSC     

7.  

ROP  -CL 

nBu SnOnBu -  

d /
8 - -

-CL 

Ea 

KAS 

Ea DSC 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
Recent 

developments in ring opening polymerization of 

lactones for  

Biomacromolecules -  

-shaped 

polylactic acid drug carrier nanoparticles. 

Materials Sciences and Applications -  

for medical and ecological applications. 

Macromolecular Rapid Communication 21 

-  

Controlled ring-opening polymerization: 

polymers with designed macromolecular 

architecture. Advance in Polymer Science 
1-  

macroinitiator adducts for the controlled ring-

opening polymerization of lactones and cyclic 

 Journal of Polymer Science: Part 
A: Polymer Chemistry -  

Limwanich, W., Meepowpan, P., Nalampang, K., 

Kinetics and thermodynamics analysis for ring-

opening polymerization of -caprolactone 

n-

differential scanning calorimetry. Journal of 
Thermal Analysis and Calorimetry -

 

- -lactate as novel initiator for the 

ring-opening polymerization of caprolactone: 

520



 
 

 

kinetics and aggregation equi

non-isothermal DSC. Thermochimica Acta 

-  

thermodynamics of L-lactide polymerization 

. 

European Polymer Journal -  

polymerization of -

1H-

NMR. Journal of Applied Polymer Science 

-  

Mazarro, R., 

 Kinetic study of D,L-lactide and glycolide 

calorimetry. Macromolecular Chemistry and 

-  

2 2]  initiated ring-opening 

polymerization of -

scanning calorimetry, Journal of Applied 
Polymer Science -  

Study on curing kinetics of diallyl-

resin using sulfur as curing agent, 

Thermochimica Acta -  

kinetics of solid epoxy/DDM/nanoclay:  

isoconversional models versus fitting model. 

Thermochim Acta -  

-

recommendations for performing kinetics 

computations on thermal analysis data. 

Thermochimica Acta -  

Meelua, W., Molloy, R., Meepowpan, P., Punyodom, 

 Isoconversional kinetic analysis of 

ring-opening polymerization of -caprolactone: 

initiators. Journal of Polymer Research 
. 

determining activation deterioration constant 

of electrical insulating materials. Research 
Report: Chiba Institure of  Technology 16 

22-  
 Variation of peak temperature 

with heating rate in differential thermal 

analysis. Journal of Research of the National 
Bureau of Standards -221. 

 
 

 

521



 

Mystacoleucus obtusirostris ( 1842)

 
1  1* 

Weera Lamnoy1 and Amornchai Lothongkham1* 
 

1    

55000 
1Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Nan,  

Phu Phiang, Nan 55000, Thailand 
*E-mail : amorncahi@rmutl.ac.th,  : 054710259 1170 

 

  

 

TL

26  67.13 

9.79 5.98   0.15 0.01 

16.94  TL  1 : 1.94±0.29  

Omnivorous fish)  

 

 

 A study on feeding habits of Mystacoleucus obtusirostris in the Pua River, Nan Province was conducted 

to studied on the stomach content and the ratio of digestive tract :  Total length .   The study in stomach 

content from 26 samples of Mystacoleucus obtusirostris were found as 67.13% of algae, 9.79% of plants, 5.98% 

of insects, 0.15% of shellfish, 0.01% of shrimps and 16.94% including of rocks, parasites and ropes, respectively.  

The ratio of digestive tract : Total length was 1: 1.94 ± 0.29. The result can be classified it feeding habits as well 

as omnivorous.  
Keywords: Feeding, Stomach contents, Mystacoleucus obtusirostris, Pua River 
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A
Developing of POS system for mushroom produce group mission community enterprise phitsanulok 

province 1) To develop the sales system of the store.  To study the efficiency of using the shop system.                    

 To study the satisfaction of users of the shop system. The scope of the development of sales systems in the 

store. The scope of the development of sales systems in the store. User can set system permissions. Can sell 

Warehouse management Manage report printing Database Management By developing a system with PHP, 

writing the system with Visual Studio Code and MySQL as a database, and using phpMyAdmin to manage the 

database. The sales department can process the sales through the sales calculation system, manage the sales 

information. Product Information System can check the product information, product number, sales, import 

goods. Check the peak Lowest The system can print reports in the system. The research instrument was a 

Accuracy in processing And evaluate the satisfaction of using the system. 

The research to evaluate the effectiveness and satisfaction of members of the Community Enterprise 

mushroom Phitsanulok. Operating Systems Sales for people 

users evaluate the performance of the shop system for community enterprises. The overall picture is at the 

highest level. The overall  
Develop, Point of sale, Database 
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Abstract 
 The research on the development of electronic commerce system for the sale of the products of the 

mae-ma-nit nampick mission community enterprise phitsanulok is aimed at developing the electronic 

commerce system for the sale of the products of the mae-ma-nit nampick mission community enterprise 

phitsanulok, and to study the satisfaction of the consumers. Use electronic commerce system. mae-ma-nit 

nampick mission community enterprise phitsanulok can use the developed electronic commerce system 

effectively. Web Application Development tools include Visual Studio Code for Source Code, PHP for Code 

development, MySQL for database, and phpMyAdmin for database management. The developed system 

consists of two main parts: storefront and post-shop system. The front door is the interface with customers. 

Part of the product promotion Parts of the product Product Type Picture Product Product Search Order Part 

Payments section Administrator Contact Section The back office is the interface with the system administrator, 

including the summary section of the system, can check the product information, sales information, customer 

information, shop information. Sales Summary Report 

The results of the research on the satisfaction of the members of the community of mae-ma-nit 

nampick mission community enterprise phitsanulok, in the use of electronic commerce for distribution of              

people. In terms of system usage, the average satisfaction Overall, the system was 4.43, which was very 

 
Keywords: Develop, E-Commerce, Database 
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(Diplazium esculentum (Retz.) Swartz)  Adiantum 

caudatum) Adiantum philippense)   

(Lygodium flexuosum (L.) Sw) 

  (Platycerium holtumii Jench. & Hennipm)  

(Nephrolepis cordifolia (L.) Presl)  

 
: , ,  

 

Abstract 
 Biodiversity and Representative Information technology of Ferns in Chalermprakiat District, Nan Province 

be . 

Ferns were classified by habitat into 5 groups which included Terrestrial shade ferns, Climbing ferns, Terrestrial 

sun ferns, Epiphytes ferns and Lithophytic ferns. Five utilization was classified into Edible plants, Medicinal 
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plants, Groundcover plants, Ornamental plants and plants of orther uses. Diplazium esculentum (Retz.) Swartz, 

Adiantum caudatum, Adiantum philippense and Lygodium flexuosum (L.) Sw are Air Quality Index. Platycerium 

holtumii Jench. & Hennipm and Nephrolepis cordifolia (L.) Pres are expensive ones and popular ornamental 

plants. Therefore, this study provided a fundamental information of the nature interpretation design as a source 

of longlife learning which would cultivate public consciousness in sustainable conservation and utilization of 

the natural resources in the future. 
Keywords: Biodiversity, Information technology, Ferns 
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The objectives of this research were 1) to study the demographic characteristics and consumers’ 

behavior  2) To study the distribution of customer and analyze the costs and 

benefits of the economics for the “A study 

of consumer behavior of Royal Project in Chiang Rai Province”  was 

Project c  The target group was the Royal Project 

customer in 4 areas of Central Plaza Chiang Rai, Sirikorn market, stand shop in Chiang Rai Prachanokroh 

hospita The results found that most of the Royal Project customers in Chiang 

Rai who married women of age between 41–

- bers in each family established Royal 

-

was Suan T The 

cost of capital was  fixed opera

he annual revenue of the new Royal Project shop will be  
 Location, royal project, consumer behaviors 
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Abstract  
Seismic Refraction Tomography Survey was conducted in the Nong Hoi Royal Project . The 

objective of this study was to create a velocity model of the subsurface structure in a landslide area using both 

the seismic refraction method and seismic refraction tomography. The depth and geometry of the complex 

subsurface structure in a landslide area are not easily determined by the seismic refraction method. Seismic 

refraction tomography has been offered to solve the depth and geometry of this complex subsurface structure 

problem. Both high resolution and reliability of results are important factors. The seismic refraction data were 

ers. The velocity 

model of the subsurface structure of the study area as defined by seismic refraction tomography has two layers. 

The upper layer was interpreted as topsoil that has a wave velocity range of s per second, a 

 a slope between 22 and 62 degrees. The second layer was interpreted as 

saturated sand that has a wave velocity range of s 

meters and . This study determined that seismic refraction tomography 

provides better accuracy of layer velocity and boundary definition than does the seismic refraction method. 

The wave velocity model represents a change in the velocity of the wave that changes in the depth of field, 

but the seismic refraction tomography method can show the wave velocity changes both horizontally and 

vertically directions.  
Keywords: velocity model, seismic refraction, tomography, landslide 
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Abstract  
          

The generated vibration was not spread all along the tray which made edamame to be transported to the peeling 

 

 Percentage of the perfect seed and 

broken seed were teste
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results with the previous machine at speed 302 rpm, the developed machine had better result of the perfect seed 
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1.  
           

 

 

-

59 [1] 

 

  

 

 

 

 

%   

  

  

    

  

  

 

  

   

         

    

 

 

 

 
 

 
 

 

585



           

          

 

 

 
        

1 Edamame [2]

 

50-60  

 

 

 
 

2  

 

 
                                     

3  [2] 
     

2    [3] 

          

  

      

 

 1 

   

3 

  

 

 
 

 4    [3] 

 

 
 

                 5 [3] 

 

        3   

586



1 2 

2 

  

Combinatio  

   4  [4] 

 

       
 

6   [3] 7  [4] 

 

P  =  
60

2 Tn                 

   P , w  

        T  Nm   

        n   rpm  

         r   m  

                  5  [5]  Coil 

Spring 

  

    

 
                            

 

     
 

             

 

  

  

 

  

 

 
 

   
 
           

 

 

 4,15  

 

587



 
            1   

            2    
             

        

 

 
 10 

   
 
     3.3  

     [6] 

  

 6 

202 

2 

1

 

83% 

 

90% 

 

         [ ] 

  

-

 

 
4.  

 

1  

000    

      3   

  

     258,302,  

     ,12,  

      

   

 

 

1 2 

3 

4 

588



,302  

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

258  1130  1623  
302  1228 224 1548 41 

  1051  1  35 
302 

 

 850 560 1590 28 

 
 

11 
258,302   

 

        

 258,302    

 

   

, % 

 0 , 0 

%  
  

        

   

  

 

 

 
12   

 

 

         

           

 % 

%   

 % 

% 

 
6.  
         258  

 

%   % 

  

        

13

 

37
41

35

8.1 7.4 8.81

0

10

20

30

40

50

%

( / )
258                 302                 362.5

41

28

7.4

18.66

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%

302 /

589



  

         

 

 

 

        

 

 

 

 

               13   

 

        

 28%  41% % 

% 6%  

           

 

 14  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14    

 

 

 

 
 
 

15   

  

 

  

 

  

0   

 

5  

 

 

           

 

 

 

 

 
16    

 
17  

590



7.  
           

  

 

 

%  41% % 

0 % %  

 
 

         

 

 

 
[1] 2559         
          [ ]  :  

           

           

 [2]         
         .       

          

           

[3]   

             

            

[4]     

            1    

[5]   
           . 2.   

             

            
[6]  2558   
            

          [ ]  :   

           

[ ]  
           

            

           

 

 

 

 

 

 

591



 

 
Potential for the Use of Siam weed, Chromolaenaodorata L. Leaf Extract in 

Controlling Rice Brown Planthopper, Nilaparvatalugens (Stål) 
 

¹ 2 1* 

Pattharaporn Penpo¹, Keerati Tanruean2 and Pisit Pooiprasert1* 
 

1  
2   

1Biology Program, Faculty of Science and Technology, PibulosongkramRajabhat University, Phitsanulok,  
2Biotechnology Program, Faculty of Science and Technology, PibulosongkramRajabhat University, Phitsanulok,  

*poolprasert_p@psru.ac.th, -  

 
 

1 )  

, , w/v)) 

LC  w/v) ) 

Y =  

w/v  

 
: , , ,  

 

Abstract 
The invasive Siam weed, Chromolaenaodoratahas been recognized as nuisance weed in agricultural 

farms. Nevertheless,this weed can beexploited as an alternative choice to replace the synthetic insecticides. 
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This present endeavor, therefore,aimed to determine the potential adulticidalability of ethanolicleaf extract of 

C.odorataforcontrolNilaparvatalugens.Dry plant material was soaked in  for seven days with a 

v). Afterwards, the efficacy of plantextract against N.lugens was estimated using spraying 

methodin different concentrations Twenty five samples were transferred to 

each of the boxes with rice seedlings. In each trail, four replications were designed. Mortality counts of insect 

 It was disclosed that N. lugens held 

median lethal co LC  Y = 

). Whilst, the LC  C. odorataleaf extract exhibited Y = . 

Also, C. odorata leaf extract showed the highest effectiveness in controlling 

Moreover, the mortalityrate increased when 

exposed to a higher concentration in all trials. It was possible that this plant extract trended to befurther applied 

in controlling N. lugens. Before using this plant extract in the area, chemical profile, extraction technique, 

optimal formulation and feasibility of extraction form should be initially determined.    
Keywords:Brown planthopper, Siam weed, medicinal plant extract, toxicitytest 
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Abstract  
Current and future farming professionals in Europe and Thailand are facing the problem of farm 

management in order to gain entry into the field of new information technology a  

Traceability system is a very important and urgent need to start in order to ensure the quality of the 

 In Thailand, the consumption of 

beef cattle is not enough and found t  Therefore, the introduction of a 

traceability system made from animal certificate to beef cattle can be considered as a way to increase 

the sales volume of the animal and most importantly, the quality assurance of products that are safe to 

 
Keywords: Traceability System, Beef, Animal Certificate 

 
1.  

 

 

602



 

(CG Sorensen , 2010) 

 

 

 

 

 (ICT) 

 

 (

, , 2017)  

 

 

  

 

2557 

, 2557)  

 

 

 

 

 

 

 

AG1 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 TDIR (The Thailand 

Development Research Institute) 

 

    

  

  

 

 (Supply chain) 

  

603



 

 

 

 

 

  

     

2017) 

“

” 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 (ICT) 

 

(2013) “

Traceability) 

” 

 

 

(2010) “

” 

  

Tracebility System) 

500  

 

604



 

 

 

Pitchayanipa Komtong Monchai 

Duangjinda (2014) “

” 

 

 

 

 

, 2561)  

 2536 

 

-

 FMD  

 

 

 

 

Bovine 

Spongiform Encephalopathy (BSE) 

(H5N1 Bird 

Flu) 

(Traceability 

System) 

 

 

 

69% 

14% 

605



 

 

Jill E Hobbs, DeeVon Bailey, David L 

Dickinson Morteza Haghiri (2005) 

(Traceability System)  

 

 

  

 “

” 

 

 

2557 

970,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

1) 

 

2) 

( )  

3) (

) 

 

4) 

 
3) (

) 

 

4) 

 

606



 

 
 

 1  
 

5   

  

 

 1) 

 2) 

  

 

5

69%  

(2553) 

 

 

 

 2 

 

1  
1)  350-400  

  FMD   

2) 

 2   

2  

 

1)  8-10 

 550 - 650  

607



 

2)  2   

TMR  

3 ) 

 

4)  8-10 

 550-650   

  

18  

 

5

 

 

 

( ) 

 

 

1 

 

2  
2 

 

3 

 

 

5

  

(Animal 

Certificate) 2 

 

 

1 

 (13 ) 

  

(

) 

 

2 

(History of Owner) 

-

  

3 

(History of Movement) 

 

 (Animal Health) 

 

1) (Vaccination 

Program)  

 ( )  

( )  

2)  (Treatment Record) 

 

3) (Test Results) 

3 

608



 

 

4) (AI Record) 

 
 

 
 

2  (Animal Health) 

 

 

3 

Mysql 

 

1) (movement_ 

histories) 

2) (animal_ 

owener) 

3)  (vaccination_ 

program) 

4) (animal) 

5) (animal-types) 

6) (owners) 

7) (trenatments) 

8) (password_ 

resets) 

9) (users 

10) (migrations) 

11) (ais) 

12) (test) 

 

1) PHP Framework Laravel 

 

2 ) Javascript Framework Vue js 

PHP  

3) Docker Software container 

Container 

(

 

Image 

 (Developer) (System 

admin) 

 

6  

5

 

  

(Animal Certificate) 

2 

(user) 

( ) 

 4 

 

609



1)  

2)  

3)  

4)  

5) 

 

 5 

 

1) ( ) 

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

 5 

6   

  

3  

 

 4  

610



 

 5  

 

 

6  

    

7.

 

 

 

 

PHP 

611



 

 

 

 

1 

 

 
8  

 

   

 (Animal Certificate) 

 

 

 

 
 

9.  

 

   

 

 6  

 

   

 

   

  

  

 

 

 

10.   
Jill E Hobbs, Deevon Bailey, David L Dickinson 

Traceability in the 

Canadian red meat sector: do consumers 

care? Canadian Journal of Agricultural 

d'agroeconomie, 53(1), 47-  

Pitchayanipa Komtong 

(

Genomics and Genetics, 7(3), 139-  

Cg Sorensen, S Fountas, E Nash, Liisa Pesonen, 

Dionysis Bochtis, Søren Marcus Pedersen 

Conceptual model of a future 

612



 

Computers and Electronics in Agriculture, 

72(1), 37-  

   

Chulalongkorn Business Review 

(   ), 32(1), 73-  

 ,    

 , 

188-  

 

: 

 26    

2 01   2   

   

   

Journal of 

Business, Economics and Communications, 

7(2), 18- , 7(2)(1), 18- -

5

4680 

   

 

(Traceability) 

,  

from  

 

 

613



การศึกษากระบวนการสรางกลุมเกษตรกรเพ่ือการผลิตตนพันธุสับปะรด 

Study on the process of creating a group of farmers for pineapple plant 
production 

 
รุงนภา ชางเจรจา1* และ สันติ ชางเจรจา1 

Rungnapa Changjeraja1* and Sunti Changjeraja1 

1 สถาบันวจิัยเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.ลาํปาง  52000 

1Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang 52000 

E-mail: changjeraja@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การพัฒนากลุมเกษตรกรเพ่ือการขยายพันธุสับปะรด MD2 ในพื้นที่บานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง แบบมีสวน
รวมบนเปาหมายการวิจัยเพื่อยกระดับคณุภาพและลดตนทุนการผลิตสับปะรดภายใตกระบวนการบรูณาการ โดยใช
กระบวนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมยกระดับความรู บนฐานขอมูลทางวิชาการกับภูมิปญญาผานกระบวนการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเวลา 4 เดือน กลุมเกษตรกรไดทดลองนําหนอพันธุ 
MD2 ไปปลูกเพ่ือศึกษาการรอดตายและการเจริญเติบโต กอนที่จะมีการนํามาทดลองขยายพันธุตอไป ซึ่งจากการทดลองนําไป
ปลูก เกษตรกรใหความพึงพอใจตอการรอดตายของหนอ โดยสวนใหญตนสับปะรดมีการรอดตายรอยละ 100 จํานวน 15 ราย
คิดเปนรอยละ 75 การรอดตายรอยละ 90 จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 10 การรอดตายรอยละ 80 จํานวน 3 ราย คิดเปน
รอยละ 15 หนอท่ีตายทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแตกอนนําไปปลูก ซึ่งมีลักษณะอาการเนาของหนอ สวนการเจรญิเติบโตของตน
สับปะรด พบวา ตนที่รอดตายทั้งหมดมีการเจริญเติบโตในทางที่ดีทําใหเกษตรกรมีความพึงพอใจมาก 

คําสําคัญ : กระบวนการสรางกลุม  การผลิตตนพันธุสับปะรด 

Abstract 

 Development of MD2 pineapple grower group in Ban Sa, Chae Hom District, Lampang Province 

Participating on the research goal to raise the quality and reduce the cost of pineapple production under 

the integrated process. The process of participatory learning process raise the level of knowledge 

Information on academic knowledge through action research. This research was conducted during June to 

September 2018 for 4 months. Farmers experimented with MD2 shoots for survival and growth prior to 

the propagation. From planting experiments, farmers gave satisfaction to the survival of shoots. Most of 

the pineapple trees survived 100 deaths, of which 15 cases accounted for 75%, Pineapple survived 90%, 

2 cases accounted for 10% or pineapple survived 80%, 3 cases accounted for 15%. All shoots die before 

planting that the symptoms of seedling rot. As for the growth of pineapple, it was found that all surviving 

trees had a good growth. 

Key word : the process of creating a group of farmers, pineapple plant production 
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บทนํา 

แนวทางการพัฒนาสับปะรดของประเทศไทย
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทํารางยุทธศาสตร
สับปะรดป 2558- -2562 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการ
ดําเนินการพัฒนาสับปะรด และเกิดประโยชนโดยรวมตอ
อุตสาหกรรมสับปะรดของไทย เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน และขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรมสับปะรดของ
ไทยมีความยั่งยืน และรักษาความเปนท่ีหนึ่งในดานการ
สงออกโดยมีการวิเคราะหสถานการณดานจุดแข็ง 
(Strength) การผลิตสับปะรดของประเทศไทยพบวาเกิด
จากสภาพพ้ืนท่ีและอากาศเหมาะสมตอการปลูกสับปะรด
ทุกภาคของประเทศ เกษตรกรมคีวามรูความสามารถและ
ประสบการณในการปลูกสับปะรดเปนอยางดี มีเทคโนโลยี
ในการผลติสามารถบังคับใหออกดอกได ดานจุดออน 

(Weakness) พบวาการใหผลผลิตตอไรของสับปะรดยัง
คอนขางต่ําและเกษตรกรรายยอยจํานวนมากท่ีไมมีการ
รวมกลุมและขาดแคลนเงินทุน ขาดทักษะการผลติที่
เหมาะสมทําใหมคีวามเสี่ยงดานราคา สอดคลองกับปจจัย
ดานอุปสรรค (Threat) ดานราคาปจจยัการผลติมี
แนวโนมสูงขึ้น ไดแก ปุยเคม ียาปราบศัตรูพืช และคาจาง
แรงงาน ทําใหตนทุนการผลติสับปะรดสูงขึ้น แหลงปลูก
สับปะรดสาํคัญในเขตภาคเหนือของไทยประกอบดวย 4 

จังหวัด ไดแก ลําปาง เชียงราย อุตรดิตถ และพิษณุโลก 
ปญหาสภาวะภัยแลงอากาศรอนทําใหสงผลตอการพัฒนา
ผลผลติและคุณภาพของสับปะรดลดลงสงผลใหผลผลิต
ภาพรวมลดลงตามไปดวย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
, 2558) 

จากขอมูลดานการสงออกสับปะรดของไทยท่ีมี
สัดสวนการครองตลาดเปนอันดับ 1 ของโลกมาตลอด
มากกวา 10 ป แตเปนการสงออกผลิตภัณฑสับปะรดแปร
รูปเกือบท้ังสิ้น สวนสับปะรดผลสดน้ันสงออกนอยมาก 

เทียบไมไดกับประเทศเพื่อนบานอยางฟลิปปนส มาเลเซีย 
ไตหวัน และประเทศผูผลิตสับปะรดแถบอเมริกาใตและ
แอฟริกา ปจจุบันประเทศไทยไดมกีารนําเขาสับปะรดพันธุ
ดีจากตางประเทศมาสงเสริมเกษตรกรเพ่ือผลิตเปนการคา 
เชน พันธุ MD-2 หรือพันธุ Gold เปนสับปะรดพันธุลาสุด

จากฮาวาย ที่ใชประโยชนได 2 อยาง คือ เปนสับปะรด
บริโภคผลสดและอตุสาหกรรมแปรรูปตางๆ ที่กําลังมาแรง
แซงหนาทุกพันธุ เนื่องจากเขาครองตลาดยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีเริม่มีการ
สงเสริมใหมีการผลิตสับปะรด MD2 อยางมาก จึงทําใหเกิด
ความตองการหนอพันธุเพ่ือการผลิตและขยายพ้ืนท่ีปลูก 
หนอพันธุท่ีไดจากการขยายพันธุตามธรรมชาติเกิดไดครั้ง
ละจํานวนนอยทําใหมไีมเพียงพอตอความตองการ สวน
การขยายโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ สามารถเพิ่มจํานวน
ไดอยางรวดเร็วแตตองใชตนทุนและความเช่ียวชาญในการ
ผลิตทีสู่ง ทําใหเกษตรกรทําไดยาก การขยายโดยการผา
แบงหนอหรือจุก เปนการลดอิทธิพลของออกซินจาก
ปลายยอดลงหรือเพิม่ปริมาณไซโตไคนิน สงเสริมใหตาขาง
พัฒนาเปนหนอใหมได เปนการเพิ่มจํานวนหนอใหมใหมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นไดมากกวาโดยวิธีธรรมชาติ ภายใต
รายละเอียดขางตนและจากขอมูลการประมวลพ้ืนฐาน
ความตองการพัฒนาสับปะรดของบานสาที่ตองการพัฒนา
กระบวนการผลติสับปะรดโดยการเพ่ิมหรือปรบัเปลีย่น
สายพันธุสับปะรดจากพันธุปตตาเวียเดิม เปนพันธุ MD2 

ความตองการหนอพันธุจึงมีปรมิาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นการ
ขยายพันธุโดยวิธีการผาแบงหนอหรือจุก อาจเปนแนวทาง
หนึ่งที่ชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนจากการซ้ือหนอ
หรือเปนการสรางรายไดจากการขายหนอพันธุ MD2 ที่มี
ความตองการสูง 

การถายทอดเทคโนโลยีเปนการถายทอดความรู
หรือเทคโนโลยีที่พัฒนาในพื้นที่ของหนวยงานโดย
นักวิชาการเปนองคความรูรายสาขาและมักมีการถายทอด
เทคโนโลยีแบบเปนทางการมีลักษณะการถายทอดแบบ
แนวด่ิงเกษตรกรเปนผูรับการถายทอด ในกระบวนการ
บริการวิชาการ “การจัดการความรู : knowledge 

management” คือการรวบรวม การจดัระบบ การ
จัดเก็บและเขาถึงขอมูลเพ่ือสรางเปนความรูสามารถขยาย
ผลสูการแบงปนความรูที่กอใหเกิดประสิทธิภาพขององค 
กรและเกิดตนทุนทางปญญา (วิจารณ, 2548) การพัฒนา
เทคโนโลยีอยางมสีวนรวม เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่
อาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีรวมกันระหวางนักวิชาการกับ
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ชุมชน จึงเปนองคความรูที่บูรณาการมาจากหลายสาขา
เนนความสมดลุระหวางการเรียนรูแบบ เปนทางการกับ
ความริเริ่มสรางสรรคของเกษตรกรเปดโอกาสใหเกษตรกร
คือ ผูแสดงนํา เนนหลักการวิธกีารและคนหาทางเลือก
ของเทคโนโลยีโดยใชการตัดสินใจรวมกัน ระหวางเกษตร 
กรกับนักวิชาการเนนการสื่อสารแบบสองทาง โดยอาศัย
การสนทนา การเจรจาตอรองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหความสําคญักับตัวเกษตรกรเปนที่ตั้งเพื่อเปาหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (ชัชรี, 2551) ในการเรียนรูแบบมสีวน
รวมมีหลักสําคัญคือ  กิจกรรมการเรยีนรูตองอาศัย
ประสบการณเดมิของผูรวมเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูมัก
ใชการลงมือปฏิบัตเิพื่อใหเกิดการเรียนรูใหมๆ  ที่ทาทาย
และเกดิขึ้นอยางตอเนื่อง มปีฏิสัมพันธระหวางผูรวม
เรียนรูและสามารถขยายผลสูเครือขายแหงการเรียนรู ใช
การสื่อสารหลายทางในการแลกเปล่ียนเรียนรูเชน การพูด 
การเขียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใชการวิเคราะห
สังเคราะหความรูเพื่อการตัดสินใจนําไปใชหรือทํากิจกรรม
รวมกัน (ทิศนา, 2545)  การพัฒนาการเกษตรแบบมสีวน
รวมเปนการผสมผสานองคความรูทั้งจากภูมิปญญาและ
ความรูทางวิชาการใหเกิดเปนชุดความรูที่ชัดแจงสามารถ
นํามาขยายผลใหเกดิการเรียนรูใหเกิดประโยชนตอการ
ผลิตสับปะรดคณุภาพของเกษตรกรไดอยางแทจริง 

วิธีการ 
การพัฒนากลุมเกษตรกรเพ่ือการขยายพันธุ

สับปะรด MD2 ในพื้นที่บานสาแบบมีสวนรวมบน
เปาหมายการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพและลดตนทุนการ
ผลิตสับปะรดภายใตกระบวนการบูรณาการ  โดยใช
กระบวนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ยกระดับความรูบนฐานขอมูลทางวิชาการกับภูมิปญญา
ผานกระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรียนรูบทเรียน
การใชเครื่องมือทางสังคมเพ่ือการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ 
วางแผน ดําเนินงานและติดตามผลรวมกัน ตลอดจนการ
แบงปนผลประโยชนคืนความรูสูชุมชนในพ้ืนที่สําหรับ
สรางแนวทางการพัฒนาท่ีตอเนื่อง กําหนดคุณสมบัติของ
เกษตรกรเปาหมาย โดยเลือกเกษตรกร/ทายาทเกษตรกร/
ประชาชนที่สนใจ มีพื้นฐานครอบครัวประกอบอาชีพที่
เกี่ยวของกับการผลิตสับปะรดหรืออาชีพเกษตรดานการ

เพาะปลูกพืช  สรางกิจกรรมเสริมสร างทักษะและ
ประสบการณภายใตการมีสวนรวม  ที่จะนําไปสูการ
กําหนดเปาหมายและแผนการพัฒนาของกลุม ดําเนินการ
ฝกอบรมบมเพาะ ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติในพ้ืนที่จริง
และใหคําปรึกษาแนะนํา จัดกิจกรรมเสริมความรูทักษะ 
และติดตามใหความชวยเหลือตอเนื่อง เพื่อใหมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการท่ีสําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติการ สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่นๆที่
เกี่ยวของและแกไขปญหาดวยวิธีที่เหมาะสมในการผลิต
ตนพันธุสับปะรด MD2  

ประชากรและกลุมตัวอยาง คัดเลอืกเกษตรกรผู
ปลูกสับปะรดบานสาจาํนวน 10 ราย  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การทํา Focus 

group การสรางกลุมเกษตรกรผูประกอบการผลติตนพันธุ
สับปะรด MD2  

 

ผลการทดลอง 
 ตําบลบานสามรีูปแบบการปกครองทองถิ่นเปน
เทศบาลตาํบลอยูในเขตปกครองของอําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง ประกอบดวย 7 หมูบาน ไดแก บานแปนเหนือ 
บานสบหก บานสาแพะ บานสา บานสามัคค ีบานแปนใต 
และบานสาแพะเหนือ ตําบลบานสา มสีภาพภูมิประเทศ
สวนใหญเปนปาและภูเขาลอมรอบ ชุมชนที่อยูอาศัยมีที่
ราบลุมเปนบางสวน มีแมน้ําวังไหลผานทุกหมูบาน ทิศ
เหนือ ติดกับ ต.วเิชตนคร และ ต.แจหม อ.แจหม จ.
ลําปาง ทิศใต ติดกับ ต.นิคมพัฒนา ต.บุญนาคพัฒนา อ.
เมือง จ.ลําปาง ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองมาย อ.แจหม 
จ.ลําปาง ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บานขอ และ ต.ทุงกวาง 
อ.เมืองขาม และ ต.บานคา อ.เมือง จ.ลําปาง การ
คมนาคมขนสงสะดวกมีถนนลาดยาง และรถประจํา
ทางผาน การประกอบอาชีพของตําบลบานสา ประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว 
และหัตถกรรม บางสวนรับจางเน่ืองจากเปนที่ตั้งของ
โรงงานปูนซีเมนตไทย (ลาํปาง) จํากัด และบอดินขาว 
จํานวน 9 แหง จากขอมูลพื้นฐานการผลิตสับปะรดของ
ตําบลบานสามเีกษตรกรที่ปลูกเปนอาชีพใน 5 หมูบาน 
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พื้นปลูกสวนใหญอยูในบานสามัคคี หมู 5 ดวยสภาพพื้นท่ี
ของหมูบานมีลักษณะเปนท่ีดอนภเูขา ที่เปนลักษณะปา
เสื่อมโทรมไมสามารถทําการเกษตรไดทั่วไปทําใหชาวบาน
มีการทดลองนําพืชที่สามารถเจรญิเติบโตไดดีในพื้นที่แหง
แลงมาปลูกคือ สับปะรดพันธุปตตาเวีย เนื่องดวยความ
เหมาะสมของปจจัยสภาพพื้นที่ สภาพภมูิอากาศจึงทําให
สับปะรดบานสา มีผลผลิตทีม่ีคณุลักษณะที่เหมาะสมตอ
การบริโภคผลสดคือ มีรสชาติหวาน เนื้อฉ่ําสีเหลืองใสเปน
ที่ช่ืนชอบของผูบริโภคและตลาดมคีวามตองการเกษตรกร 
จึงมีการขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มขึ้น ปจจุบันมีพื้นที่ปลูกประ 
มาณ 1,281 ไร มีประชากรจํานวน 70 รายที่ยึดเปนอาชีพ 

จากผลการศึกษาหลังจากท่ีมีการจัดการประชุม
และเชิญชวนเกษตรกรกลุมผูปลูกสับปะรด และผูสนใจ
ทั่วไป เขารวมประชุมและมีการช้ีแจงเก่ียวกับการวิจยั 
พบวาเกษตรกรกลุมผูปลูกสับปะรด ใหความสนใจใน

โครงการจํานวน 50 ราย แตวิจัยไดทําการคดัเลือก
ตัวแทน โดยเนนใหผูที่เขารวมโครงการเปนตัวแทนของ
ครอบครัว โดยเลือกหน่ึงคนตอหนึ่งครอบครัว และเลือก
บุคคลท่ีใหความสนใจและสามารถเขารวมประชุมกับกลุม
ไดทุกครั้งท่ีมีการประชุม โดยสามารถเลือกไวได 20 คน 
กลุมคนท่ีเลือกเปนชาย จํานวน 10 คน และหญิง จํานวน 
10 คน อายุอยูในชวง 21-30 ป จาํนวน 1 คน คิดเปนรอย
ละ 5 อายุอยูในชวง 31-40 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 25 อาย ุอยูในชวง 41-50 ป จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 30 อายุอยูในชวง 51-60 ป จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 30 มีอายุมากกวา 60 ป จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 10 ระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาใน
ระดับประถม จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80 รายได
เฉลี่ยตอเดือน อยูในชวง 5,000-10,000 บาท (ตารางที่ 1)  

 
ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมวิจัย 

รายการ จํานวนคน รอยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
10 
10 

 
50 
50 

อาย ุ
ต่ํากวา 20 ป 
21-30 ป 
31-40 ป 
41-50 ป 
51-60 ป 
มากกวา 60 ป 

 
0 
1 
5 
6 
6 
2 

 
0 
5 
25 
30 
30 
10 

ระดับการศึกษา 
ประถม 
มัธยมตน 
มัธยมปลาย 
ปริญญาตรหีรือสูงกวา 

 
16 
2 
1 
1 

 
80 
10 
5 
5 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
1,000-5,000 บาท 
5,000-10,000 บาท 
10,000 บาท ข้ึนไป 

 
2 
15 
3 

 
10 
75 
15 

 

เกษตรกรที่อยูในกลุมแตละครอบครัวจะมีทั้ง
ผูผลิตและผูจําหนาย แหลงจําหนายสวนใหญอยูในตลาด

ภายในชุมชน แตมีบางคนท่ีเปนผูรับซื้อเพื่อสงเขาโรงงาน 
หรือตลาดในตางจังหวัด สวนใหญเปนครอบครัวที่มีการ
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ปลูกสับปะรดมาเปนเวลานาน อยางนอย 10 ปขึ้นไป 
พันธุสับปะรดท่ีปลูกเปนพันธุปตตาเวีย การปลูกเพื่อ
จําหนายทั้งเปนผลสดและสงโรงงาน 

เมื่อผูวิจัยไดมีการนําเสนอใหกลุมไดมีการ
ทดลองนําสับปะรดพันธุใหม คือ MD2 ซึ่งเปนสายพันธุ
สับปะรดรับประทานผลสดที่กําลังเปนทีน่ิยมในตลาดท่ัว
โลก มีการบริโภคและซื้อขายกนัมากท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีเริม่มีการสงเสริม
ใหมีการผลิตสับปะรด MD2 อยางมาก จึงทําใหเกิดความ
ตองการหนอพันธุเพ่ือการผลิตและขยายพ้ืนท่ีปลูก ทําให
หนอพันธุมีราคาแพง หนอพันธุท่ีไดจากการขยายพันธุ
ตามธรรมชาติเกดิไดครั้งละจํานวนนอยทําใหมีไมเพียงพอ
ตอความตองการ สวนการขยายโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
สามารถเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเรว็แตตองใชตนทุนและ
ความเชี่ยวชาญในการผลติที่สูง ทําใหเกษตรกรทําไดยาก 
การขยายพันธุโดยการแบงจุกหรือหนอจึงเปนทางเลือก
หนึ่งของเกษตรกร แตทําไดชาในชวงแรกท่ีหนอพันธุมี
จํานวนจํากัด ผูวิจัยไดนําหนอสับปะรด MD2 มาใหกลุม

เกษตรกรไดทดลองนําไปปลูกเพื่อศึกษาการรอดตายและ
การเจรญิเติบโต กอนที่จะมีการนํามาทดลองขยายพันธุ
ตอไป ซึ่งจากการทดลองนําไปปลกู เกษตรกรใหความพึง
พอใจตอการรอดตายของหนอ โดยสวนใหญมีการรอด
ตายรอยละ 100 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75 การ
รอดตายรอยละ 90 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 การ
รอดตายรอยละ 80 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 

หนอที่ตายทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแตกอนนําไปปลูก ซึ่งมี
ลักษณะอาการเนาของหนอ อาจเนื่องมาจากการขนสงที่มี
ระยะทางไกล และอากาศคอนขางรอนและช้ืน ซึ่งเปน
ลักษณะดอยของสับปะรดพันธุ MD2 ที่มักออนแอตอโรค
เนา สวนการเจรญิเติบโตของตนสบัปะรด พบวา ตนที่รอด
ตายท้ังหมดมีการเจริญเติบโตในทางท่ีดีทําใหเกษตรกรมี
ความพึงพอใจมาก แตการขยายตนอาจตองใชเวลา
หลังจากท่ีใหผลผลิตแลว เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญ
ตองการเห็นลักษณะและคุณภาพของผลกอนท่ีจะมีการ
ขยายพันธุเพิ่มเติม  

 

 

ภาพที่ 1 การจัดกระบวนการเรียนรูในกลุม 

ภาพที่ 2 การอบรมการขยายพันธุสับปะรดโดยการแบงจุกหรือหนอ  
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ภาพที่ 3 สับปะรดพันธุ MD2 ที่เกษตรกรไดทดลองนําไปปลูก 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถรวมกลุมเกษตรกร
เพื่อเขารวมประชุมหรืออบรมในแตละครั้งได แตการ
ขยายพันธุสับปะรดอาจจาํเปนตองใชเวลานานข้ึน 
เนื่องจาก ในชวงเวลาท่ีทดลอง เปนชวงฤดูฝน มีปริมาณ
ฝนมาก และสับปะรดพันธุ MD2 มีความออนแอตอโรค
เนา การขยายพันธุโดยการผาหนอหือจุกจึงประสบ
ผลสําเร็จนอย ผูวจิัยจึงไดนําหนอสับปะรดใหเกษตรกร
นําไปปลูกเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตและ เมื่อตนแข็งแรง
ขึ้น ปริมาณฝนลดลง จึงจํามีการทดลองขยายพันธุอีกครั้ง 
 
กิตติกรรมประกาศ  

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใต โครงการจดั
การศึกษาเชิงบูรณาการ ระหวางการเรยีนรูในสถานศึกษา 
กับการนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนา
และยกระดับผูประกอบการผลติภณัฑชุมชน ในพื้นที่ภาค 
เหนือ 6 จังหวัด 
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บทคัดยอ   
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) พัฒนาโปรแกรมตนแบบในการวางแผนการผลิตดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กซเซล เพื่อ

สนับสนุนการวางแผนการผลิตใหกับศูนยพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จังหวัดนาน 2) ศึกษาความรูความเขาใจและ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมตนแบบในมุมมองของผูใชงาน กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ ไดแก เจาหนาที่โครงการหลวงจํานวน 6 คน
และเกษตรกรจํานวน 30 คนซึ่งคัดเลือกดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง แบงเกษตรกรออกเปน 6 กลุมตามชนิดของผัก โดย 1 กลุมจะมี
เกษตรกรอยู 5 คน ผักที่ทําการศึกษา ไดแก ขาวโพดหวานสองสี มะเขือมวงกานเขียว มะเขือมวงกานดํา ขึ้นฉาย มะเขือเทศเชอรรี 
และเมลอน โดยใชโครงรางโซอุปทานที่เกิดจากการระดมสมอง เพื่อสรางแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ซึ่งใชเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชหลักการวิเคราะห 5W1H และหลักการ MRP เพื่อถอดแบบองคความรูจากเจาหนาที่และ เกษตรกร
โครงการหลวง  ผลจากการวิจัยพบวา โปรแกรมตนแบบในการวางแผนการผลิตดวยโปรแกรมไมโครซอฟต เอ็กซเซล  
มีรายละเอียดที่แสดงถึงกระบวนการเพาะปลูกตั้งแตขั้นตอนการจัดหาเมล็ดพันธุ จนถึงข้ันตอนการสงมอบผลผลิต รวมไปถึงสิ่ง
สนับสนุน เชน วัสดุ อุปกรณ ปริมาณวัตถุดิบ ชวงเวลาท่ีใชในแตละข้ันตอน และจากการประเมินของผูใชงานโปรแกรมฯ พบวา
โปรแกรมงายตอการใชงาน ทําใหการวางแผนการผลิตมีความสะดวกและแมนยํามากขึ้น 
 
คําสําคัญ : โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กซเซล, การวางแผนการผลิต, โครงการหลวงจังหวัดนาน 

Abstract 
 The study aims 1) to develop a prototype program of production planning through the use of Microsoft 
Excel for supporting production planning of The Highland Development Center, Khun Sathan Royal Project, Nan 
Province and 2) to examine the understanding and efficiency of a prototype program from the aspects of users. 
The research sample includes six Royal Project officers and thirty farmers through purposive sampling technique. 
For farmers, six groups, consisting five farmers, are categorized by kinds of crops; bi-color sweet corn, purple 
eggplant with green stalk, purple eggplant with black stalk, celery, cherry tomato and melon. To create a semi-
structured interview as a tool in data collection, a supply chain framework was designed by brainstorming 
technique, together with 5W1H analysis and MRP principle in modelling a body of knowledge from the officers 
and farmers in the Royal Project. The results reveal the prototype program in production planning from 
Microsoft Excel covers the cultivation processes starting from acquisition of vegetable seeds to product delivery 
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and other supports such as materials, equipment, volume of raw materials and duration of each stage. On 
evaluation of usage from the users, the program is easy to use, helps farmers more convenient and accurate in 
production planning. 
 
Keywords: Microsoft Excel, Production planning, Royal Project Nan Province

1. บทนํา 
มูลนิธิโครงการหลวงเกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ พระราชทานพระราชดําริและพระราชทรัพย
สวนพระองคใหดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2512  
เพื่อพัฒนาการเกษตรที่สูง ลดการปลูกพืชเสพติด  
และอนุรักษปาตนน้ําลําธาร โดยมีพระราชประสงคจะทรง
ชวยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในทองถิ่นทุรกันดาร 
ใหมีชีวิตความ เปนอยูท่ีดีขึ้น ตอมาในป พ.ศ. 2535  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหโครงการหลวงจดทะเบียน 
เปนมูลนิธิเพื่อจะไดเปนองคกรนิติบุคคลที่ มีกฎหมายรองรับ
และจดทะเบียนเปนมูลนิธิโครงการหลวงในปเดียวกัน 
ปจจุบัน(มูลนิธิโครงการหลวง, 2555) ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงมีทั้งหมด จํานวน 39 ศูนย ตั้งอยูในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน 6 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลําพูน 
ลําปาง แพร นาน และแมฮองสอน โดยแบงการบริหารงาน
ออกเปนกลุมศูนยตางๆ ตามสภาพพื้นที ่โดยศูนยพัฒนา
โครงการหลวงกลุมศูนยที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย
และพะเยา มี 4 ศูนยฯ ไดแก  ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
สะโงะ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงผาตั้ง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา ตอมา
ไดมีศูนยพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดนาน 4 
ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน 
ศูนยพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก ศูนย
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ําเคิม  
และศูนยพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ําแขวง เขา
มารวมกับกลุมศูนยที่ 2 และจากการประชุมของคณะการ
ทํางานโครงการหลวงกลุมศูนย ที่ 2 ในชวงเวลาที่ผานมา 
พบวา ศูนยพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดนาน 
ทั้ง 4 ศูนย ฯ ประสบภาวะปญหาในการดําเนินการ บริหาร
จัดการวางแผนการผลิตที่ไมมีระบบ ทําใหการสงมอบสินคา
การเกษตรตามแผนแผนการผลิต ไมไดตรงตามแผนการผลิต
ที่รับเปาหมาย มาจากโครงการหลวงสวนกลาง บางชวงเวลา 

มีผลผลิตที่มากเกินแผนการผลิตและบางคร้ังก็มีผลผลิตที่
นอยกวาแผนการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากศูนยพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง จังหวัดนาน เปนพื้นท่ีเริ่มดําเนินการและยัง
ขาดเคร่ืองมือชวยในการวางแผนการผลิต ดังนั้นแนวทาง
แกไขที่เปนไปไดคือ การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
วางแผนการผลิต ซึ่งรวบรวมขอมูลจากประสบการณของ
เจาหนาที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ที่มีปญหาในการ
ผลิตนอยกวา และศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ เปนศูนย
ทีม่ีกระบวนการในการวางแผนการผลิตท่ีมีคุณภาพประกอบ
กับเปนศูนยที่มีลักษณะทางพื้นที่ และผลผลิตคลายกัน 
คณะ ผู วิ จั ย จึ ง มี แนว คิ ด ในการออกแบบ โปรแกรม
ไมโครซอฟต  เอ็ กซ เซล  ( Microsoft excel ) เพื่ อวาง
แผนการผลิตสินคา  โดยเลือกศูนยพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงขุนสถาน  เปนพื้นที่ตนแบบในการนํา
โปรแกรมดังกลาวไปใช เนื่องจากมีความพรอมทั้งบุคลากร
และสภาพพื้นที่ ซึ่งคาดวาจะเปนการชวยใหผูปฏิบัติงาน
สามารถวางแผนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
แมนยําขึ้น รวมถึงสามารถขยายผลสูพื้นที่อื่นได 

2. วัตถุประสงค  
2.1 พัฒนาโปรแกรมตนแบบในการวางแผนการ

ผลิตดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กซเซล เพื่อสนับสนุนการ
วางแผนการผลิตใหกับศูนยพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงขุนสถาน จังหวัดนาน 

2.2 ศึกษาความรูความเขาใจและประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมตนแบบในมุมมองของผูใชงาน 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 ในการ ศึกษา โดยการนํ ากระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตรและการบูรณาการความรู จากหลากหลาย 
สาขาวิชารวมกัน เพื่อผลลัพธของการดําเนินงานท่ีมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ นั้ น  ผู วิ จั ย ไ ด ศึ ก ษ า ค น ค ว า ท ฤ ษ ฎี   
และงานวิจัยที่เก่ียวของดังตอไปนี้ 
3.1 ทฤษฎีการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  
 3.1.1 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

621



 

วิทยา สุหฤทดํารง (2546) ไดใหคํานิยาม เกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานวา เปนการดําเนินงานที่
รวบรวมเอากิจกรรม ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดหา  
การเคล่ือนยาย การจัดเก็บและการจัดสงสถานะสินคา 
ที่ทําการผลิต มีการบริการบริหารขอมูล เปนปจจัยที่ชวย 
ทําใหการดําเนินงานตาง ๆ ดังกลาว สามารถบรรลุเปาหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนเฟองหลักที่ชวยขับเคลื่อน
ฟนเฟองของการดําเนินงานในสวนตาง ๆ ของระบบ 
การผลิ ต เค ล่ื อนที่ แ ละ เกิ ดการขั บ เค ล่ื อน กิจกร รม 
ตาง ๆ ขององคกรได  
 การจัดการโซอุปทานคือโซของการเชื่อมตอกัน
ขององคประกอบ  กระบวนการผ ลิตและกระบวน 
การไหลของอุปทาน ตั้งแตวัตถุดิบจนไปถึงผูบริโภค ซึ่งปกติ
แลวโซเหลานี้จะเชื่อมตอกันโดยขามผานขอบขายธุรกิจ 
ในหลาย ๆ องคกร  

แตอยางไรก็ตามการจัดการโซอุปทานยังคง 
มีการบริหารที่สอดคลองกับการบริหารระบบโลจิสติกสคือ
ยังคงตองอาศัยหลัก 2C คือการส่ือสาร และการดําเนินงาน
ที่ ป ระสาน กัน เพื่ อที่ จ ะดํ า เนิ น กิจกรรมการจั ดการ 
ดานการเคล่ือนที่ของวัตถุ ใหเกิดความถูกตองเหมาะสม 
ในดานเวลาและสถานท่ี อันเปนกระบวนการท่ีสรางคุณคา
เพิ่มใหกับผลิตภัณฑในแตละขั้นตอนที่ผลิตภัณฑเพ่ือผาน 
โดยมีตนทุนการดําเนนิงานในกิจกรรมตาง ๆ ต่ําที่สุด  
3.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวิเคราะหปญหา 

ในการวิเคราะหปญหาน้ันสามารถทําไดดวย
วิธีการหลากหลาย เชน การระดมสมอง การวิเคราะห 
5W1H โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.2.1 ความหมายของการระดมสมอง 

สถาพร สุขสมบูรณ (2555) ใหความหมายวา  
การระดมสมองเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่นาสนใจ
เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องของการประยุกตแผนภูมิความคิด
กับการระดมสมอง  เปนกระบวนการที่มีแบบแผนที่ ใช 
เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปญหา หรือขอเสนอแนะจํานวน
มากในเวลาท่ีรวดเร็ว เปนวิธีการที่ดีในการกระตุนความคิด
สรางสรรค และเกิดการมีสวนรวมของกลุมมากท่ีสุด  
การระดมสมองมุงเนนที่จํานวนความคิด กอนที่จะตัดสินใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกของทีมควรตรวจสอบทางเลือก
ตาง ๆ ที่เปนไปไดมากที่สุด การระดมสมองที่ดีจะเปดโอกาส
ใหสมาชิกใชความคิดสรางสรรคไดมากท่ีสุด และไมมีการ
จํากัดความคิดดวยวิธีการใด ๆ รูปแบบที่เปนอิสระนี้ทําให

เกิดความตื่นเตน เกิดการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน และ
ไดทางออกใหม ๆ ในการแกปญหา ซึ่งมีองคประกอบของ
การระดมสมองดังตอไปนี้ 

1) กําหนดปญหา 
2) แบงกลุม และอาจเลือกประธานหรือเลขา  

เพื่อชวยในการอภิปรายและบันทึกผล 
3) สมาชิก ทุกคนในกลุมชวยกันคิดหาคําตอบ 

หรือทางเลือกสําหรับปญหาท่ีกําหนดใหมากท่ีสุด ภายใน
เวลาท่ีกําหนด โดยปญหาของแตละกลุมอาจเปนปญหา
เดียวกันหรือตางกันก็ได 

4)  คั ด เ ลื อ ก ท า ง เ ลื อ ก ที่ น า จ ะ เ ป น ไ ป ไ ด   
หรือเหมาะสมท่ีสุด 

5) แตละกลุมนําเสนอผลงานของตน  
6) อภิปรายและสรุปผล 
เครื่องมือนี้คือการรวมกันออกความคิด แสวงหา

ทางเ ลือกในการตัดสินใจและใช ในการการวางแผน  
ในภาษาไทยไดเรียกวา การระดมสมอง กับการระดม
ความคิดปจจุบันพบวามีการพยายามใชคําวา การระดม
ความรูและประสบการณ เพื่อแสวงหาความคิดตอเรื่องใด
เรื่องหนึ่งใหไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด 

ขั้นตอนกําหนดการระดมสมอง ซึ่งประกอบดวย  
4 ขั้นตอน ไดแก 

1) การแสดงความคิดออกมา (Expressiveness)     
สมาชิกทุกคนตองมีเสรีภาพอยางสมบูรณในการที่จะแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ ด  ๆ  ออกม า  โ ด ย ไ ม ต อ ง คํ า นึ ง ว า 
จะเปนความคิดท่ีแปลกประหลาด กวางขวาง ลาสมัย  
หรือเพอฝนเพียงใด  

2)  การไมประเ มินความคิด ในขณะที่ กํ าลั ง 
ระดมสมอง  (Non – evaluative) ความ คิดที่ ส ม า ชิก
แสดงออกตองไมถูกประเมินไมวากรณีใด ๆ เพราะถือวา  
ทุกความคิดมีความสําคัญ หามวิพากษวิจารณความคิดผูอื่น 
การแสดงความเห็นหักลาง หรือครอบงําผูอื่นจะทําลาย 
พลังความคิดสรางสรรคของกลุม ซึ่งสงผลทําใหการระดม
สมองครั้งนั้นเปลาประโยชน  

3) ปริมาณของความคิด (Quantity) เปาหมาย
ของการระดมสมองคือ ตองการใหไดความคิดในปริมาณมาก
ที่สุดเทาท่ีจะมากได แมความคิดท่ีไมมีทางเปนจริงก็ตาม 
เพราะอาจใชประโยชนไดในแงการเสริมแรง หรือการเปน
พื้นฐานใหความคิดอื่นท่ีใหมและมีคุณคา ยิ่งมีความคิด 
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ใหม ๆ เกิดขึ้นมากเพียงใดก็ยิ่ งมี โอกาสคนพบวิธีการ
แกปญหาที่ดี  

4) การสรางความคิด (Building) การระดมสมอง
เกิดขึ้นในกลุม ดังนั้น สมาชิกสามารถสรางความคิดข้ึนเอง
โดยเชื่อมโยงความคิดของเพื่อนในกลุม โดยใชความคิดของ
ผูอื่นเปนฐานแลวขยายความเพิ่มเติมเพื่อเปนความคิดใหม
ของตนเอง 

3.2.3 การวิเคราะห 5W1H  
อิ ส ริ ย าภรณ  ขั นติ ย ะชั ย  ( 2558 )  เ ทค นิค 

การวิเคราะห 5W1H จะใชในการวิเคราะหขอมูลหรือปญหา  
ไดเกือบทุกรูปแบบ เทคนิค  5W1H เปนการคิดวิเคราะห 
(Analysis thinking) ที่ ใชความสามารถในการจํ าแนก 
แยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของส่ิงหนึ่งส่ิงใดซ่ึงอาจจะเปน
วัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ นํามาหาความสัมพันธ
เชิงเหตุผล ระหวางองคประกอบตาง ๆ เหลานั้น เพื่อคนหา
คําตอบที่เปนความเปนจริง หรือที่เปนสิ่งที่สําคัญ จากนั้น 
จึงรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดระบบ เรียบเรียงใหมใหงาย 
ตอการทําความเขาใจ 

การใชเทคนิค 5W1H ในการวิเคราะหแกปญหา
นั้น สวนใหญเราจะใชในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล 
ดวยการตั้งคําถาม Who is it about?, What happened?  
When did it take place?, Where did it take place? 
และ Why did it happen? การตั้งคําถามดังกลาวจะทําให
เราไดคําตอบในแตละประเด็น แตละขอของคําถาม 5W1H 

Who ใคร คือ สิ่งที่เราตองรูวา ใครรับผิดชอบ  
ใครเกี่ยวของ ใครไดรับผลกระทบ ในเรื่องนั้นมีใครบาง 

What ทําอะไร คือ สิ่งที่เราตองรูวา เราจะทําอะไร 
แตละคนทําอะไรบาง 

Where ที่ไหน คือ สิ่งที่เราตองรูวา สถานที่ที่เรา
จะทําวาจะทําที่ไหน เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้นอยูที่ไหน 

When เมื่อไหร คือ สิ่งที่เราตองรูวา ระยะเวลาที่
จะทําจนถึงสิ้นสุด เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้นทําเมื่อวัน เดือน 
ป ใด 

Why ทําไม คือ สิ่งที่เราตองรูวา สิ่งที่เราจะทํานั้น 
ทําดวยเหตุผลใด เหตุใดจึงไดทําสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ
นั้นๆ 

How อยางไร คือ สิ่งที่เราตองรูวา เราจะสามารถ
ทําทุกอยางใหบรรลุผลไดอยางไร เหตุการณหรือสิ่งที่ทําน้ัน
ทําอยางไร 
3.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 โอภาส เอี่ยมสิริวงค (2545) ไดใหนิยามเกี่ยวกับ
เทคนิค  ในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงาน ผูวิจัย
จะตองดําเนินการกับส่ิงตอไปนี้ 

3.3.1) การศึกษาเอกสาร หนังสือการเขียน
โปรแกรมและวารสารที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 

3.3.2) การออกแบบโปรแกรม หลังจากการที่ได
ศึกษาเอกสาร หนังสือการเขียนโปรแกรมและวารสาร 
ที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ผูวิจัยจะทําการออกแบบ
โปรแกรมแกปญหาและตัดสินใจแนวทาง โดยใชเครื่องมือ 
ผังงานโปรแกรม (Program flowchart) เพื่อใหสะดวก 
ในการเขียนโปรแกรม 

3.3.3)  การเ ขียนโปรแกรม  การลงมือเขียน
โปรแกรมโดยจะพิจารณาภาษาคอมพิวเตอร และโปรแกรม
พรอมเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม
สามารถเลือกใชคําส่ังการทํางานในเมนูของโปรแกรม  
และทําการ Generate เปนรหัสคําสั่งไดทันที 

3.3.4) การทดสอบโปรแกรม การนําโปรแกรม 
ที่เขียนขึ้นมาทําการทดสอบความถูกตองในรูปแบบของสูตร
คํานวณตาง ๆ ที่ใชงานวามีการทํางานท่ีถูกตองหรือไม 
โดยเฉพาะสูตรคํานวณในโปรแกรม ซึ่งผูวิจัยอาจสรางสูตร 
ที่ผิดพลาดได ดังนั้นผูวิจัยตองทําการทดสอบอยางถี่ถวน 
 ซึ่งอาจมีการทดลองการใชโปรแกรมกอนนําไปใชงานจริง 
เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดวาถูกตองหรือไม 

3.3.5) การจัดทําเอกสารโปรแกรม คือการจัดทํา
เ อ กส า รที่ ใ ช ใ น ก า รป ร ะกอบกา ร เ ขี ย น โป รแก รม  
เพื่ อประโยชน ในการปรับปรุงแก ไขโปรแกรมตอไป  
เชน การปรับแกหรือเพิ่มเติมโมดูล เพื่อพัฒนาตอไป 
3.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวางแผนความตองการวัสดุ 

พิภพ  ลลิตาภรณ  (2545) ใหความหมายว า 
การวางแผนความตองการวัตถุดิบ (Material Resource 
Planning : MRP) วา เปนการวางแผนการผลิตและควบคุม
วั ต ถุ ดิ บ ท่ี อ า ศั ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร เ ข า ม า ช ว ย  
หรือเปนที่รูจักกันวาเปนการวางแผนความตองการตาม
ช ว ง เ ว ล า  ( Time phase requirement planning)  จ ะ
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร จั ดต า ร า งก า รผ ลิ ต  และควบ คุม 
วัสดุคงคลัง  โดยทําหน าที่ เปนกลไก ในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตารางการผลิต เมื่อมีการทบทวนแผนงาน
เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังชวยทําใหการคงคลังมีระดับต่ําสุด 
และมีวัตถุดิบไวใชอยางพอเพียงเมื่อตองการ โดยจุดประสงค
หลักของระบบ MRP มีดังนี้ 
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3.4.1) ทําใหเกิดความมั่นใจวามีสิ่งตาง ๆ เหลาน้ี
ไวใชอยางพอเพียง เชน วัตถุดิบสวนประกอบและผลิตภัณฑ
ที่ไดวางแผนการผลิตไว และที่จะตองจัดสงใหลูกคา 

3.4.2) ทําใหมีการคงไวซึ่ งระดับการคงคลัง 
ในปริมาณที่ต่ําสุดตลอดเวลา 

3.4.3) เพื่อการวางแผนการผลิตตารางการจัดสง
และการจัดซื้อ 

นอกจากน้ัน MRP ยังสามารถทําใหรูถึงอุปสงค
และอุปทานท่ีไมสอดคลองในชวงเวลาใด ๆ MRP สามารถ
ชวยใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ตองการ และเสร็จ
สิ้นในเวลาเดียวกับวันครบกําหนดสง (Due date) ซึ่งเปน 
ผลจากการลงทุนดานการคงคลังมีคาใชจายต่ํา ถาในกรณี 
ที่สวนประกอบตาง ๆ ที่ตองใชในการประกอบ จัดหามาได
ไมทันตามแผนที่ไดวางไว MRP ก็สามารถชวยจัดตาราง
ความตองการกับสวนประกอบอื่น ๆ ที่ตองใชประกอบ
รวมกันใหเปลี่ยนไปอยูในวันถัดไป และทําการจัดลําดับ
ตารางงานเสียใหม 

ในรายการวัสดุ จะระบุถึงชื่อรายการตาง ๆ  
หรือวัสดุที่นํามาใชในการผลิตรายการสุดทายหรือผลิตภัณฑ 
นอกจากน้ันยังแสดงถึงลําดับขั้นตอนในการผลิต ตลอดจน
ปริมาณท่ีตองใชในและรายการ เพื่อที่จะนําไปประกอบเปน
รายการหลัก (Parent assembly) รายการตาง ๆ นั้น ไดแก 
สวนประกอบยอย ชิ้นสวน และวัตถุดิบ ความถูกตองของ 
ใบรายการวัสดุ  เปนสิ่ งจํ า เปนในการผลิตผลิตภัณฑ 
แตละชนิด สําหรับรายละเอียดของขอมูลที่มีอยูใน (Bill of 
materials : BOM ) คือหมายเลขชิ้นสวน ปริมาณท่ีตองการ 
หนวยท่ีใชวัด และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ MRP จะดําเนินไป
ไมไดถาขาดโครงสรางของใบรายการวัสดุ ทั้งนี้เพราะไม
อาจจะแปลตารางการผลิตหลักใหเปนจํานวนความตองการ
ทั้งหมดในระดับที่ต่ํากวารายการสุดทายได 

โดยท่ัว ๆ ไปแลว BOM สําหรับผลิตภัณฑจะบอก
ถึงโครงสรางโดยแสดงสวนประกอบท้ังหมดท่ีจะประกอบ
เปนผลิตภัณฑสุดทาย โครงสรางของ BOM จะไมเพียงแต
กําหนดสวนประกอบของผลิตภัณฑเทานั้น แตยังบอกถึง
ขั้นตอนตาง ๆ ซึ่งในแตละระดับจะแสดงถึงความสําเร็จ 
ของผลิตภัณฑสวนหนึ่ง 

4. วิธีการวิจัย  
 จากปญหาการผลิตที่ไมตรงแผนการผลิตของ
โครงการหลวง ผูวิจัยจึงมีแนวทางการดําเนินงานวิจัย 
โดย ใชเทคนิคระดมสมองเพื่อศึกษาโซอุปทาน วิเคราะห

ปญหาโดยใชหลักการ 5W1H และทําการพัฒนาโปรแกรม
ตนแบบ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

4.1 การระดมสมองเพ่ือรางโซอุปทาน 
ร ะ ด ม ส ม อ ง  โ ด ย มี ค ณ ะ ทํ า ง า น ท้ั ง ห ม ด  

6 คนประกอบดวย อาจารยที่มีประสบการณทํางานวิจัย
ใหกับโครงการหลวง 4 ป จํานวน 3 คน เจาหนาท่ีดานการ
วิ จั ยและพัฒนา ใหกับ โครงการหลวง จํานวน  1  คน 
และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกสจํานวน 2 คน โดย
นําโครงรางโซอุปทานสินคาเกษตรโครงการหลวง มาเปน
ประเด็นหลัก ของการระดมสมอง และประยุกตใชหลักการ
วิเคราะห BOM พรอมทั้งหลักการวิเคราะห 5W1H มารวม
วิเคราะห เม่ือไดรางโซอุปทานแลว ผูวิจัยจึงไดเลือกใช
เทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกจากแบบสอบถามกึ่งโครงสราง 
(Semi-structured) ในการเก็บขอมูล 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ค ร้ั ง น้ี ผู วิ จั ย 

ใ ช แ บ บ สั ม ภ าษณ กึ่ ง โ ค ร ง ส ร า ง  ( Semi-structured 
interview)  ซึ่ ง เปนแบบสัมภาษณที่มีการวางแผนการ
สัมภาษณไวกอนลวงหนาอยางเปนขั้นตอน แบบไมเขมงวด
และขอคําถามในการสัมภาษณมีโครงสรางแบบหลวม
(Loosely structure) ซึ่งมีลักษณะเปนการซักถามพูดคุยกัน
ระหวางผูวิจัยและผูใหสัมภาษณ โดยการใชประเด็นและแนว
คําถามกวาง ๆ เพื่อกระตุนใหคูสนทนาเลาเรื่องราวอยางมี
เปาหมาย โดยการเขาไปอยูในเหตุการณ เขาไปอาศัยอยูใน
พื้นที่เปนเวลานาน จดบันทึกกระบวนการการทํางานของ
เจาหนาที่และเกษตรกรโครงการหลวงอยางใกลชิด 

ซึ่งรางคําถามที่ใชเปนโครงรางท่ีผูวิจัยไดถอดแบบ
มาจากเทคนิคการระดมสมองในขอท่ี 1 ซึ่งมีรายละเอียด
ดั ง ต อ ไ ป นี้  1 )  ส ว น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ต น นํ้ า ป ร ะ กอบ  
ไปดวยความตองการของลูกคา กิจกรรมการเพาะกลาซ่ึง
กิจกรรม เหลานี้เปนกิจกรรมที่ทางเจาหนาที่โครงการหลวง
นั้นตองรับผิดชอบ 2) สวนของกิจกรรมกลางน้ําประกอบไป
ดวย กระบวนการดูแลรักษา กระบวนการเก็บเกี่ยวซึ่งใน
สวนน้ีทางเกษตรกรจะเปนผูรับผิดชอบ 3) สวนของกิจกรรม 
ปลายน้ําประกอบไปดวยการคัดสินคาและทําการบรรจุหีบ
หอสินคาเพื่อที่จะสงไปยังศูนยรวบรวมสินคาโครงการหลวง
เชียงใหม  

4.3 การลงพื้นที่เก็บขอมูล 
ผูวิจัยลงพ้ืนที่ เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง       

2 กลุมซึ่ ง ทําการคัดเลือกดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง
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(Purposive sampling)  ได แก  1 )  ก ลุ มของ เจ าหน า ท่ี
โครงการหลวงสะโงะที่อยู ในฝายงานสงเสริมการผลิต 
จํานวน 6 คน 2) กลุมของเกษตรกรโครงการหลวงจํานวน 
30 คน โดยจะแบงออกเปน 6 กลุมตามชนิดของพืชที่ศึกษา 
ไดแก ขาวโพดหวานสองสี มะเขือมวงกานเขียว มะเขือมวง
กานดํา ขึ้นฉาย มะเขือเทศเชอรรี เมลอน และสัมภาษณเชิง
ลึกกับกลุมตัวอยาง โดยใชระยะเวลาลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล 
25 วนั (28 พฤษภาคม 2561 – 12 มิถุนายน 2561)  

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจากเจาหนาที่โครงการ

หลวง และเกษตรกรโครงการหลวง ทางผูวิจัยไดระดมสมอง
รวมกันเพื่อรางโซอุปทานของผักทั้ง 6 ชนิด โดยจะทําการ
ยกตัวอยางโซอุปทานของขาวโพดหวานสองสี มีกิจกรรม
ทั้งหมด 7 กิจกรรม ซึ่งนําหลักการวิเคราะห 5W1H มาใชใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะห กิ จ ก ร รม  เ พื่ อ ถอดแบบองค ค ว าม รู 
จากเจาหนาที่และเกษตรกรโครงการหลวง  

จากน้ันไดนําขอมูลแตละกระบวนการมาวิเคราะห
ซึ่งไดขอมูลทั้งหมด 4 ดาน ประกอบดวย 1) ขอมูลดานเวลา 
2) ขอมูลดานสิ่งสนับสนุน 3) ขอมูลดานวิธีการปลูกและการ
ดูแลผักแตละชนิด  4 )  เปอร เซ็นตสูญเสียของแตละ
กระบวนการของผักแตละชนิด เมื่อไดผลจากการวิเคราะห
ทั้งหมดแลว จึงนําขอมูลมาพัฒนาเปนโปรแกรมดังหัวขอที ่5 

4.5 การพัฒนาโปรแกรม 
4.5.1) ขั้นตอนออกแบบโปรแกรม โดยใชเครื่องมือ

ผังงานโปรแกรม (Program flowchart) ในการออกแบบ
โปรแกรมสนับสนุนแผนการผลิตของผักทั้ง 6 ชนิดไดแก  
ขาวโพดหวานสองสี  มะเขือมวงกานเขียว มะเขือมวง 
กานดํา ขึ้นฉาย มะเขือเทศเชอรร ีเมลอน  

4.5.2) ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโดยพิจารณา 
ถึงสูตรในการคํานวณหาชวงเวลาและปริมาณวัตถุดิบตาง ๆ 
การออกแบบหนาตางของโปรแกรมและการเลือกใชฟงกชัน 
VBA (Visual basic for application) เพื่อชวยในการสราง
เปนรหัสคําสั่งไดทันที ในกระบวนการเขียนโปรแกรมผูวิจัย
ใชวิธีการคํานวณชวงเวลาและปริมาณวัตถุดิบแบบยอนโซ
อุปทาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่ตองการ เปนการมอง
ตั้งแตปลายน้ําถึงตนน้ํา  

4.5.3) ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม ทําการ
ทดสอบความถูกตองของสูตรคํานวณตาง ๆ ที่ใชงาน เพื่อให
การทํางานของโปรแกรมถูกตอง และปองกันความผิดพลาด
ของโปรแกรม จึงขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญทดสอบ

โ ป ร แ ก ร ม แ ล ะ แ ก ไ ข ต า ม คํ า แ น ะ นํ า  ใ ห ถู ก ต อ ง 
มากยิ่งขึ้น 

4.5.4) ขั้นตอนการจัดทําคําอธิบายประกอบ 
การใช โปรแกรม เพื่อประโยชนในการปรับปรุงแก ไข
โปรแกรมตอไป เชน วิธีการปรับแกหรือเติมโมดูล 

5. ผลการวิจัย  
ผลการศึกษาโครงรางของโซอุปทาน พบวาจาก

การระดมสมองของคณะทํางานไดโครงรางของโซอุปทาน
แสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 โครงรางโซอุปทาน 

จากรูปที่ 1 จะเห็นการวิเคราะหกิจกรรมยอยใน
แตละข้ันตอนของโซอุปทาน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมความ
ตองการของลูกคา กิจกรรมการเพาะเมล็ด กิจกรรมตนกลา
ลงดิน กิจกรรมการดูแล กิจกรรมเก็บเกี่ยว กิจกรรมบรรจุ
หี บห อ  คณะ ผู วิ จั ย นํ า ม า วิ เ ค ร าะห ปญหา ในแต ละ
กระบวนการ โดยใชการตั้งคําถามตามหลัก 5W1H  และ
ไดผลการวิเคราะหในแตละกิจกรรม โดยแสดงตัวอยางการ
วิเคราะหในกิจกรรมการสั่งเมล็ด ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 การวิเคราะหโดยใช 5W1H 

เ มื่ อ ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ถึ ง ป ญ ห า ใ น แ ต ล ะ
กระบวนการแลวนําขอมูลที่ได จากการตั้งคําถามตามหลัก 
5W1H  ทําผังงานโปรแกรม (Program flowchart) จะไดดัง
รูปที่ 3 
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Start

วิธีการปลูก
ขาวโพด

หวานสองสี

วิธีการปลูก
มะเขือมวง
กานดํา

วิธีการปลูก
มะเขือมวง
กานเขียว

วิธีการปลูก
ขึ้นฉาย

สิ่งสนับสนุน
ขาวโพด

หวานสองสี

สิ่งสนับสนุน
มะเขือมวง
กานดํา

สิ่งสนันสนุ
นมะเขือมวง
กานเขียว

สิ่งสนับสนุน
ขึ้นฉาย

End

ขาวโพดหวานสอง
สี มะเขือมวงกานดํา มะเขือมวงกาน

เขียว ขึ้นฉาย มะเขือเชอรรี่ เมลอน

วิธีการปลูก
มะเขือเชอรรี่

วิธีการปลูกเม
ลอน

สิ่งสนับสนุน
มะเขือเชอรรี่

สิ่งสนับสนุน
เมลอน

 
รูปที่ 3 Flowchart โปรแกรม 

ยกตัวอย างการใช โปรแกรมโดยกํ าหนดให
โครงการหลวงมีความตองการขาวโพดหวานสองสีจํานวน 
100 กิโลกรัม ซึ่งมีกระบวนการคิดดังตอไปน้ี 

ทําการนําความตองการผลผลิตรวมกับเปอรเซ็นต
สูญเสียในโรงคัดบรรจุ และเปอรเซ็นตสูญเสียในแปลง  
ปลูก จากนั้นทําการแปลงหนวยเปอรเซ็นตใหเปนปริมาณ
เพื่อใหทราบถึงจํานวนของตนขาวโพดหวานสองสี ที่ตองการ
ปลูก หลังจากนั้นนําจํานวนของตนขาวโพดหวานสองสี มา
รวมกับเปอรเซ็นตสูญเสียโรงเพาะตนกลา จึงจะไดปริมาณ
เมล็ดขาวโพดหวานสองสีที่ตองใชในการเพาะปลูกเพ่ือให
ไดผลผลิต 100 กิโลกรัม 

หลังจากนั้นทําการแปลงขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปน
โปรแกรมตนแบบสนับสนุนการวางแผนการผลิต ซึ่งจะได
หนาตางเมนูหลักของโปรแกรมตนแบบวางแผนการผลิตดัง
รูปที่ 4 

 

รูปที่ 4  หนาตางเมนูหลักของโปรแกรมตนแบบ
วางแผนการผลิต 

จากรูปที่ 4 เปนหนาตางเริ่มตนของโปรแกรม
ตนแบบวางแผนการผลิตท่ีสามารถ เขาไปใชงานในแตละ
เมนูได โดยจะแบงโปรแกรมออกเปนสองคอลัมน โดย

คอลัมนทางซายมือจะเปนวิธีการปลูกผักทั้ง 6 ชนิด ไดแก
ขาวโพดหวานสองสี มะเขือมวงกานเขียว มะเขือมวงกานดํา 
ขึ้นฉาย มะเขือเทศเชอรรี เมลอน โดยจะมีขั้นตอนในการ
เพาะปลูกอยางละเอียด และมีอุปกรณที่ใชในการปลูกผักแต
ละชนิด ดังรูปที่ 5 เปนหนาตางขั้นตอนการปลูกขาวโพด
หวานสองสี 

 
รูปที่ 5 หนาตางข้ันตอนการปลูกขาวโพดหวาน 

โดยหนาตางของขั้นตอนการปลูกขาวโพดหวาน
สองสีจะมีขั้นตอนการปลูกขาวโพดทั้งหมด 7 ขั้นตอน แต
ทั้งนี้ยังไมแสดงขอมูลสิ่งสนับสนุนที่ตองใชและชวงเวลาท่ีใช
ในการปลูก เนื่องจากตองทําการเลือกไปท่ีเมนูสิ่งสนับสนุน
ซึ่งจะแสดงหนาตางคํานวณสิ่งสนับสนุนขาวโพดหวานสองสี
ดังรูปที่ 6 

 

 

 
 

รูปที่ 6 หนาตางคํานวณสิ่งสนับสนุนขาวโพดหวานสองสี 
เมื่อปอนขอมูลวันสิ้นสุดการสงมอบผลผลิต และ

ปริมาณท่ีตองการตอสัปดาห โปรแกรมจะทําการคํานวณ
วันท่ีเริ่มตนการเพาะเมล็ดรวมถึงสิ่งสนับสนุน เชน วัสดุ 
อุปกรณ ปริมาณวัตถุดิบ ชวงเวลาท่ีใชในแตละขั้นตอน
ใหกับผูใชงาน เพื่อนําไปวางแผนการผลิต 

ยกตัวอยางการวางแผนการผลิตขาวโพดหวานสอง
สี โปรแกรมจะแสดงปริมาณสิ่งสนับสนุนท่ีตองการใชผลิต
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ขาวโพดหวานสองสี เชน จํานวนถาดหลุม ปริมาณปุยที่ตอง
ใช ดังรูปที่ 7  

 

รูปที่ 7 หนาตางคํานวณสิ่งสนับสนุนขาวโพดหวานสองสี 
ผลการการประเมินความรูความเขาใจ และ

ประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ จากผู ใชงาน  พบวา  1) 
โปรแกรมมีความงายในการใชงานเนื่องจากตัวโปรแกรมไมมี
ความซับซอนในการใชงาน  2) ผู ใชงานไมตองเรียนรู
โปรแกรมเพ่ิมเติมมากและเกิดความเขาใจไดอยางรวดเร็ว 
เพราะโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กซเซล เปนโปรแกรมท่ีใช
งานอยางแพรหลายและคุนเคย 3) ผูใชงานสามารถแกไข
ฐานขอมูลโปรแกรมได เนื่องจากผูใชงานสามารถเพิ่มเติม
ชนิดของพืชที่จะปลูกและปรับเปล่ียนเปอร เซ็นตความ
สูญเสียจากฐานขอมูลของโปรแกรม  

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการใชเทคนิค 5W1H และการระดมสมอง 

ในการวิเคราะหกระบวนการผลิตของศูนยพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงจังหวัดนานเพื่อใหได โครงรางโซอุปทาน
ใน  แตละกระบวนการออกมา  และปญหาในแตละ
กระบวนการผลิต สอดคลองกับการศึกษาของ อัญชลี พริ้ม
พราย (2552) ที่ศึกษาปญหาการผลิตยางแผนรมควันของ
สหกรณกองทุนสวนยางปริก โดยผูวิจัยไดใชหลักการของ 
5W1H ภายหลังการดําเนินงานพบวา ปริมาณของเสียลดลง
จากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการดําเนินงานตามแผน 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี ภัทรธาดาเกียรติ 
และดาริชา สุธีวงศ (2555) การปรับปรุงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการบวนการผลิตเครื่องด่ืมเขมขน การใช
แนวคิดและหลักการที่ใชในการประเมินกระบวนการ คือ 
แนวคิดแบบลีน การวิเคราะหความสูญเปลา 7 ประการ การ
ตั้งคําถาม 5W1H รวมกับหลักการวิเคราะหอาหารดวย
ประสาทสัมผัสในงาน ควบคุมคุณภาพ ผลจากการทดสอบ
กระบวนการใหมพบวา  สามารถลดเวลานําการผสม
เครื่องดื่มตอ 1 รอบการผสมลง จากเดิมไดประมาณ 23.4 % 
ซึ่งแนวทางการปรับปรุงที่ไดจาก งานวิจัยนี้สามารถนําไป

สรางเปนข้ันตอนมาตรฐานในการ ผลิตเคร่ืองด่ืมเขมขน
สําหรับสวนของการพัฒนาโปรแกรมตนแบบที่ใชในการวาง
แผนการผลิตในครั้งนี้สามารถชวยในการสนับสนุนแผนผลิต
ใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉมาธร 
กุยศรีกุล (2556) การพัฒนาตนแบบ MRP โดยใชโปรแกรม 
Microsoft Excel กลาวไดวาโปรแกรมนั้นสามารถความลด
ความผิดพลาดของเจาหนาที่ ที่ไมมีความชํานาญในการวา 
แผนสนันสนุนแผนการผลิตซึ่งเปนผลท่ีทําใหการผลิตไมตรง
ตามแผน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ตั้งวิบูลย
พาณิชย (2557) การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประมวลผล
แบบสอบถาม โดยใชภาษา VBA ในโปรแกรมสําเร็จรูป
ไมโครซอฟตเอ็กซเซลไดกลาววาในการใชชุดคําส่ังภาษา 
Visual Basic for Application(VBA)  พบว า โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นสามารถลด เวลาในการประมวลผลขอมูลลงได 
0.47 วินาทีตอคําถาม 1 ขอ หรือคิดเปนรอยละ 23.20 จาก
เ ว ล า ท่ี  ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ เ ดิ ม  
การลดลงของเวลาท่ีใชในการประมวลผลขอมูลเกิดจาก  
ในการประมวลผล แบบสอบถามโดยวิธีการเดิม ซึ่งผลที่
ออกมาตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

7. สรุป 
เมื่อเจาหนาที่ศูนยโครงการขยายผลโครงการหลวง

ขุนสถานจังหวัดไดนําโปรแกรมตนแบบท่ีชวยในการวาง
แผนการผลิตไปใชงานวางแผนการผลิตจริง ผลปรากฏวา
เจาหนาท่ีศูนยโครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน 
สามารถทําความเขาใจเ ก่ียวกับการใชงานโปรแกรม
สนับสนุนแผนการผลิตไดอยางรวดเร็วเน่ืองจากตัวโปรแกรม
นั้นสรางมาจากโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กซเซลที่นิยมใช
ทั่วไป ทําใหเจาหนาท่ีสามารถทําการแกไขฐานขอมูลได 
สามารถเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลงขอมูลสิ่งสนับสนุนแผนการ
ผลิต เพื่อปรับเปล่ียนขอมูลใหสอดคลองกับฤดูกาล และผล
การคํานวณของโปรแกรมจะแสดงใหเห็นถึง กระบวนการ
ปลูกผักตั้งแตขั้นตอนการจัดหาเมล็ดพันธุจนถึงขั้นตอนการ
สงมอบผลผลิต รวมไปถึงสิ่งสนับสนุนในแตละขั้นตอน ไมวา
จะเปนวัสดุอุปกรณ ปริมาณท่ีตองใชในแตละขั้นตอนได
อยางแมนยํา ซึ่งสามารถตอบสนองแผนการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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8. ขอเสนอแนะ 

จากผลสรุปและการอภิปรายผลวิจัย  ผูวิจัยมี
ขอเสนอสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้  

1. ควรพัฒนาโปรแกรมในสวนของเปอรเซ็นตจาก
การสูญเสียในแตละกระบวนการ  เนื่องจากเปอรเซ็นต
สูญเสียที่ ใช ในคร้ังนี้ ไดขอมูลมาจากองคความรู  และ
ประสบการณของเจาหนาที่ฝายสงเสริมแผนการผลิต จึงอาจ
ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลได  

2. ควรพัฒนาโปรแกรมนี้ใหอยูในลักษณะของเว็ป
ไซตออนไลน หรือแอพพลิเคชั่นที่สามารถใชงานผานทาง
สมารทโฟน ซึ่งจะไดงายตอการเขาถึงขอมูล หรือองคความรู
เหลานี้ 

3. จากการใชงานโปรแกรมพบขอบกพรองดาน
ประสบการณในการทํางานของเกษตรกรและเปอรเซ็นต
ความสูญเสียตามฤดูกาล 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยครั้ งนี้สํ า เร็จลุลวงได ไปอยางด วยดี   

ดวยความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ที่ไดมอบทุนในการทําวิจัย รวมไปถึงรวมไปถึง
ผูอํานวยการและหัวหนาศูนยพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงขุนสถาน จังหวัดนาน และศูนยพัฒนาโครงการหลวง
สะโงะ จังหวัดเชียงราย ที่ใหความอนุเคราะหในการใหใช
สถานท่ีการเก็บขอมูล ตลอดจนเจาหนาที่โครงการหลวง 
และผูใหสัมภาษณทุกทานที่ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล
อันเปนประโยชนตองานวิจัย จึงขอขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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Abstract 
The aim of this research to present the application development for detecting the standard size of 

compared performance of classify between image 

-11 centimeter and does not 

measures by human that use a ruler to classify 

he researchers develop the method to classify okra by using image processing 

takes from small and micro community enterprise 

 The result of this research is compared performance of classification between image 
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processing technique and measure by a ruler that found image processing technique approximate to 

 
Keywords : okra size, okra quality, image processing 
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  40   65   110   

  1  

  3  800 1,100  1,450   3  

  1450   95.09  

 99.85   
:   

 

Abstract  
Most of Thai people are farmers, especially cultivation and dairy farming which have been practiced 

for a long time. Common problem of dairy farming is insufficient supply of raw materials for feedstuff. If they 

can make their own supplement feedstuff from ground saman pods, they can both solve the problem and 

reduce cost of feed concentrate. The aforementioned problem leads to the design and construction of saman 

pod grounding machine. The chassis of the machine was made from perpendicular steel plate. So, this research 

was designed size of the machine is 40-centimeter-wide, 65 centimeters long, and 110 centimeter high. The 

grounding unit was made from stainless steel. The machine uses 1 Hp electrical motor as a power unit. The 

performance test of the saman grounding machine was done at 3 speed levels - 800 rpm, 1100 rpm, and 1450 

rpm – in 3 replications. It was found that the machine yielded the best performance at the speed of 1450 rpm 

with a capacity of 95.09 kilograms per hour. Hence, its efficiency is equal to 99.85 percent. 
Keywords: Smanea Saman,  Mill machine, Design, Machine Performance 
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ทักษะการคิดแกปญหาทางฟสิกสและวิศวกรรมของนักศึกษา : การสืบคนเชิงคุณภาพเบื้องตน 
จากรายวิชาพลศาสตรวิศวกรรม และเคร่ืองจักรกลและการออกแบบ 

Students’ Problem Solving Skill in Physics and Engineering Problem:  
Preliminary Qualitative Investigation  

from the courses of Dynamics and Machinery and Design 
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King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 126 Prachauthit Bangmod Thungkru Bangkok, 10140 
*anusit.anm@kmutt.ac.th, 02-470-8526 

บทคัดยอ  
ทักษะการคิดแกปญหาทางฟสิกสและวิศวกรรมเปนทักษะสําคัญและสะทอนความสามารถในการคิดเชิงระบบ การ

คิดวิเคราะห และการใชเหตุผล บทความฉบับนี้รายงานผลการสืบคนทักษะการคิดแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรมของนักศึกษา
ในสองรายวิชา คือ พลศาสตรวิศวกรรม และเครื่องจักรกลและการออกแบบ ในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคการศึกษา 1-2561 นักศึกษาไดเรียนรูขั้นตอนการคิดแกปญหาและฝกฝนอยางเปนระบบผานโจทย
ปญหาและแบบฟอรมที่ใชบันทึกการคิดแกปญหา และการใหผลปอนกลับระหวางผูสอนกับนักศึกษา ระดับทักษะการคิด
แกปญหาของนักศึกษาวัดไดโดยรูบริกซึ่งไดรับการออกแบบใหมีคุณลักษณะและเกณฑความสามารถสอดคลองกับข้ันตอนการ
คิดแกปญหา ผลการสืบคนในเบ้ืองตนแสดงใหเห็นวา ผูเรียนสวนมากยังเขาใจคลาดเคลื่อนวา ทักษะการคํานวณ คือ ทักษะ
การคิดแกปญหา และในภาพรวมนักศึกษามีทักษะอยูที่ระดับท่ีมีความสามารถในคุณลักษณะน้ัน ๆ พอควรหรือแสดงใหเห็นได
บางสวน ซึ่งต่ํากวาระดับที่คาดหวัง ขอคนพบแสดงใหเห็นทิศทาง ท่ีผูวิจัยจะดําเนินการตอไปโดยเฉพาะเรื่องฝกฝนซํ้า การ
แนะนําใหผูเรียนนําผลการปอนกลับไปใชประโยชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอน   
คําสําคัญ: ทักษะการคิดแกปญหา, ทักษะการคํานวณ, การประเมินและการวัด  
 

Abstract  
Problem solving skills in physics and engineering are essential and reflect the systematic, analytical, 

and reasoning thinking skills.  This article reports the preliminary investigation of results of students’ 
physics/engineering problem solving skills who enrolled in the first semester of 2018 academic year for two 
courses of Engineering Dynamics and Machinery and design in the undergraduate program of Mechanical 
Technology Education in the field of Mechanical Engineering. Students learned and practiced the problem-
solving skills through the problem provided with the in-house developed worksheet and feedback that 
played between the instructors and students. The skills were measured by the in-house developed rubrics 
designed to be consistent with the problem- solving process.  The preliminary results show the common 
students’  misconception between the computational skills and problem solving skills.  In overall, the 
students’ problem solving skills are at the level of ‘the student demonstrates the moderate effectiveness 
of the skills’  which is below the expected level.  The finding points to the value of practice and use of 
feedback by students, and also to the need for sharing and supportive relationships of the instructors. 
Keywords: Physics/Engineering problem solving skill, Computational skill, Assessment and measurement 
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1. บทนํา 
ทักษะการคิดแกปญหาเปนทักษะสําคัญในการ

ทํางานในศตวรรษที่ 21 รายงานของเวทีประชุมเศรษฐกิจ
โลก (World Economic Forum - WEF) ไดคาดการณวา
ความตองทักษะในบุคคลมีหลากหลายและหน่ึงในนั้น
จนถึงป 2020 คือ ทักษะการคิดแกปญหาท่ีซับซอน 
(complex problem solving) [1] และไดใหความหมาย
ไววา การระบุปญหาที่ซับซอนและทบทวนสารสนเทศท่ี
เกี่ยวของและสัมพันธเพื่อคนหาและประเมินผลทางเลือก
ภายใตเง่ือนไขชุดหนึ่งและการนําทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ
เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบท่ีเหมาะสม การปฏิบัติดังกลาวจะ
แตกตางกันไปตามลักษณะของสาขาความเชี่ยวชาญหรือ
ศาสตร  

ในทางฟสิกส/วิศวกรรม นักศึกษาไดฝกทําโจทย
ปญหามากมาย อยางไรก็ตามความยาก (difficulties) ที่
คนพบในการฝกคิดแกปญหาของนักศึกษาที่สําคัญ คือ 
นักศึกษามักจะมุงเนนเฉพาะการคํานวณ (computation) 
เพื่อหาคําตอบโดยเร็วพลันหรือวิธีการคิดเชิงพีชคณิต 
(algebraic thinking) โดยอาศัยแบบฝกหัดทายบทของ
ตําราท่ีใชประกอบการเรียน นักศึกษาไมสามารถเริ่มตน
การคิดแกปญหาไดดวยตนเอง เมื่อพบปญหาใหมนักศึกษา
มักจะเริ่มตนดวยการใชเวลาคนหาตัวอยางจากตําราและ
เทียบเคียงเพื่อใชประกอบการคิดแกปญหาที่ตนเองกําลัง
ทําอยู นักศึกษาใชวิธีวิเคราะหคําตอบ (answer analysis) 
และเปนสวนมากท่ีนักศึกษาบอกวา เขาใจมโนทัศนสําคัญ
ของรายวิชาหรือศาสตรแตก็ยังไมสามารถเริ่มตนคิด
แกปญหาได [2-8] ความยากดังกลาวยังปรากฏใหเห็นใน
ดานคณิตศาสตร [9] ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือสําคัญในการ
คํานวณหรือการดําเนินการทางพีชคณิต สภาพการณ
โดยรวมเหลานี้แสดงใหเห็นวา นักศึกษายังไมสามารถคิด
แกปญหาไดอยางแทจริงหรืออาจกลาวไดโดยงายวา 
นักศึกษาไมสามารถขามพนหนังสือหรือตําราไปได และ
ขาดทักษะการคิดแกปญหาที่แทจริง  

แมวาปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรมในโลกอนาคต
อาจจะแตกตางไมมากนักจากแบบฝกหัดทายบทเรียนใน
ตํารา การมีทักษะการคิดแกปญหาและกระบวนการที่
ถูกตองยอมเปนเร่ืองสําคัญที่จะทําใหนักศึกษามีความ
มั่นใจในการคิดแกปญหาของตนเอง เห็นความสําคัญและ
สามารถเชื่อมโยงหลักการ กฎ และทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดเรียน
เพื่อใชประโยชนจริง และมีแรงจูงในการเรียนมากยิ่งขึ้น  

ดวยความจําเปนขางตน ผูวิจัยจึงสนใจและ
มุงหวังที่จะสรางเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางฟสิกส/
วิศวกรรมใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรครุ

ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น
ปที่ 2 ในรายวิชาพลศาสตรวิศวกรรม จํานวน 30 คน และ
ชั้นปที่ 4 ในรายวิชาเคร่ืองจักรกลและการออกแบบ 
จํานวน 38 คน รวม 68 คน โดยใหความสําคัญกับแนวทาง
และวิธีการคิดแกปญหามากกวาคําตอบ [9] เนื่องดวยมี
ความเชื่อท่ีตั้งอยูบนหลักท่ีวา หากแนวทางและวิธีคิด
รวมท้ังวิธีการคํานวณมีความถูกตองแลวคําตอบท่ีไดก็
ยอมจะถูกตองแนนอน  

2. ความแตกตางระหวางทกัษะการคิดแกปญหา
และการคิดแกแบบฝกหัด  

ผูเชี่ยวชาญหรือผูสอน (expert) จะใชแนวทาง
และกระบวนการท่ีแตกตางกับผูมีประสบการณนอยหรือ
นักศึกษา (novice) เพื่อแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม 
[2]  ดวยเหตุที่ตองการเพิ่มประสบการณ ใหกับผู มี
ประสบการณนอยการเรียนการสอนจึงมุงเนนใหนักศึกษา
ไดฝกทําโจทยปญหาเปนจํานวนมาก 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสภาพจริงก็จะพบวา 
นักศึกษาตองตกอยูในภาวะของการแขงขันกับนักศึกษา
อื่นอยูตลอดเวลา ทั้งการแขงขันเพื่อการสอบเขา และการ
แขงขันเพื่อใหได เกรดท่ีดีทั้งนี้ เ น่ืองดวยมีปจจัยหรือ
ผลประโยชนอื่นท่ีจะไดรับตามมา เชน เกียรตินิยม การ
ยอมรับนับถือ ทุนการศึกษา ฯ ดวยเหตุนี้นักศึกษาสวน
ใหญจึงตองติวเพื่อที่ตนเองจะสามารถทําคะแนนในการ
สอบใหไดดีซึ่งโดยท่ัวไปแลวขอสอบก็จะมุงเนนการ
คํานวณและคําตอบ ผูวิจัยเช่ือวา สภาพการณนี้เปนราก
ของปญหาอยางหนึ่งท่ีนํามาซึ่งสภาพจํากัดของการคิด
แกปญหาของนักศึกษาดังที่กลาวแลวขางตน  

ชองวางสําคัญท่ีทําใหเกิดความแตกตางระหวาง
ผูเชี่ยวชาญกับผูมีประสบการณนอยก็คือ การใชทักษะการ
คิดแกปญหากับการคิดแกแบบฝกหัด แมวาแบบฝกหัดจะ
เปนสภาพจําลองจากสภาพในปญหาจริง แบบฝกหัดก็ยังมี
ความแตกตางอยางมีนัยกับปญหาในสภาพจริง (ตารางที่ 
1) ดังน้ัน การเสริมสรางทักษะการคิดแกปญหาใหกับ
นักศึกษาจึงสามารถทําไดโดยใหนักศึกษาไดมีโอกาสคิด
และใชกระบวนการเหมือนกันกับผูเชี่ยวชาญในระยะเวลา
ที่ยาวนานเพียงพอโดยอาศัยแบบฝกหัดเปนจุดเริ่มตน ซึ่ง
สรุปเปนหลักการสําคัญเพื่อเปนแนวปฏิบัติไดดังนี้ คือ 

1) เริ่มตนดวยแบบฝกหัดและเพิ่มความ
ซับซอนเพื่อไปสูปญหาในสภาพจริงบน
ชองวางระหวางแบบฝกหัดกับโจทยปญหา 
(exercise-to-problem spectrum) 

2) เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกทักษะซ้ํา ๆ จน
เกิดความคลองหรือชํานาญ  
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ตารางท่ี 1 ความแตกตางระหวางการคิดแกแบบฝกหัดกับ
การคิดแกปญหา [5] 
การคิดแกแบบฝกหัด 
(exercise solving) 

การคิดแกปญหา 
(problem solving) 

เกี่ยวของกับกระบวนการให
ไดมาซึ่งคําตอบเดียวสําหรับ
โจทยหนึ่ง ๆ  

เกี่ยวของกับกระบวนการให
ไดมาซึ่งคําตอบท่ีเหมาะสม
ที่สุดสําหรับสิ่งที่ไมรูหรือ
ชัดเจนพรอมเงื่อนไขชุดหนึ่ง  

มีความชัดเจนในสถานการณ
หรือโจทย 

มีความไม(คอย)ชัดเจนหรือ
ขอมูลบางสวนขาดหายไป 

พบหรือเผชิญกับสภาพการณ
ที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกัน 

พบหรือเผชิญกับสถานการณ
อาจคลายคลึงกับแบบฝกหัด
หรือสถานการณใหมโดย
สิ้นเชิง 

มีสมมติฐานและหลักการท่ีใช
เพื่อการคิด และอาจมีคําบอก
ใบ 

ไมมีขอความที่ชัดเจนที่สื่อถึง
สมมติฐาน หลักการ และคํา
บอกใบ 

มีแนวทางเดียวที่นําไปสู
คําตอบ 

ใชหลากหลายแนวทาง 

เกี่ยวของกับหน่ึงรายวิชาและ
หลาย ๆ กรณีจะอยูในหัวเรื่อง
เดียว 

บูรณาการความรูหรือศาสตร
ที่หลากหลาย 

ไมเนนทักษะการส่ือสาร 
หากแตมุงเนนการรางภาพ
และทักษะการคํานวณ 

ตองการทักษะการส่ือสารเพ่ือ
สื่อสารแนวคิดและ
กระบวนการคิดแกปญหาและ
คําตอบ รวมท้ังเหตุและผลท่ี
ทําเชนนั้น 

3. แนวทางการเสริมสรางทักษะการคิดแกปญหา  
แนวทางการคิดแกปญหาโดยทั่วไปที่ผูเชี่ยวชาญ

เกือบทุกสาขาใช [2,10] มีองคประกอบสําคัญ คือ การ
สรางความเขาใจปญหาใหถองแท การวางกลยุทธและ
แผน การนําไปปฏิบัติ และการทบทวนหรือมองยอนกลับ 
ทั้งสามองคประกอบขางตนมีขั้นตอนยอย [5] ซึ่งผูวิจัยได
ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมโดยอาศัยอนุกรมวิธานทางการศึกษา 
(educational taxonomy) ขั้นที่สี่หรือขั้นสูงสุดวาดวย 
‘การประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชน’ ของ Marzano 
และ Kendall [11] และผลการประยุกตใชอนุกรมวิธาน
ทางการศึกษาดังกลาวในการศึกษาทางฟสิกส [12] ดังนี้ 

1) การมีปฏิสัมพันธรวมระหวางนักศึกษากับ
โจทยปญหา (engagement) 

2) ความเขาใจในโจทยหรือปญหา (problem 
understanding) 

3) ความเขาใจและประยุกตใชหลักการ กฎ 
และทฤษฎีทางฟสิกสและวิศวกรรมที่
เกี่ยวของ (Understanding and 

Application of Related 
Physics/Engineering 
Principles/Laws/Theories) 

4) การวางแผนเพื่อการหาคําตอบ (Planning 
for Solution) 

5) การดําเนินการทางคณิตศาสตร/ฟสิกส/
วิศวกรรม (Action on Mathematics, 
Physics, and Engineering) 

6) การตอบคําถาม (Answering the 
Problem) 

7) การแปลความ (Interpretation of 
Answers) 

8) การคาดการณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพ
โจทย/กลยุทธหรือแนวทางเปลี่ยนไป 
(Prediction...what would happen if…) 

ผูวิจัยไดนําข้ันตอนท้ังแปดขอไปเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือประกอบการเรียนรูและการประเมินตอไป ทั้งนี้
ขั้นตอนท่ีหนึ่งจะนําไปอยูในการนําเสนอโจทยปญหาซึ่ง
อาจนํามาจากแบบฝกหัดหรือปญหาในสภาพจริง ดังนั้น
ขั้นตอนการคิดแกปญหาท่ีนักศึกษาจะตองปฏิบัติจึงเริ่ม
ตั้งแตขั้นที่สองจนถึงแปด  

4. การประเมนิทักษะการคดิแกปญหาและ 
การปอนกลับ และการดําเนนิงาน 

การประเมิน (assessment) คือ แผนการหรือ
กิจกรรมที่ใชกลยุทธ เทคนิค เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานท่ีสามารถระบุไดวา
นักศึกษามีความสามารถหรือบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่
กําหนด ซึ่งในที่นี้ก็คือ ทักษะการคิดแกปญหาทางฟสิกส/
วิศวกรรม ตารางท่ี 2 แสดงองคประกอบตาง ๆ ในการ
ออกแบบหลักฐานการเรียนรูและประเมินที่สอดคลองกัน
ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดข้ึนเพ่ือติดตามพัฒนาการในทักษะการ
คิดแกปญหา 

ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบในการพัฒนาการ
เรียนรูดังนี้ หลักฐานสําคัญ (learning evidence) ที่แสดง
ถึงการมีทักษะของนักศึกษา คือ แบบฟอรมบันทึกรองรอย
การคิดแกปญหาตามแปดขั้นตอนของกระบวนการคิด
แกปญหา เครื่องมือวัด (measurement tool) เปนรูบริก
ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบไวตามหลักการและแนวทางการ
ออกแบบรูบริก [13,14] และกิจกรรม (activity) เพื่อให
นักศึกษาไดแสดงทักษะ คือ การปฏิบัติงานแกโจทยปญหา
รวมกันโดยทํางานเปนกลุมโดยนักศึกษาแตละคนในกลุม
จะตองทําลงในแบบฟอรมบันทึกของตนเองดวย  
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ตารางท่ี 2 การออกแบบหลักฐานการเรียนรูและ       
การประเมิน  

ประเด็น รายละเอียด 

ทักษะ (ผลลัพธการเรียนรู : 
นักศึกษาสามารถคิด
แกปญหาที่ซับซอนทาง
ฟสิกส/วิศวกรรม) 

การคิดแกปญหาทางฟสิกส/
วิศวกรรมตามแนวทางการ
วิเคราะห (analytic 
approach) 

งาน การปฏิบัติงาน 
(performance task) ซึ่งก็คือ 
แบบฝกหัดและหรือปญหาการ
ออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 

การปอนกลับหรือ 
การส่ือสารกับนักศึกษา 

การมุงเนน 
 กระบวนการหรือกลไกการ
คิดแกปญหา (process or 
mechanics of problem 
solving) และหลักการ
สําคัญเบ้ืองหลัง 
(underlying related 
principles) มิใชคําตอบ 

 กลยุทธเชิงอภิปญญา 
(metacognitive 
strategy) : วางแผน 
กํากับ และประเมินผล 
การเรียนรูของตนเองได 

กลยุทธ  การต้ังคําถาม 
 การทํางานเปนกลุม 

เทคนิค/วิธีการ  กลุมหรือทีมและไดรับ
โจทยปญหาเดียวกัน 

 แตละคนคิดแกปญหา 
ตามขั้นตอน 

เครื่องมือประเมิน รูบริกการคิดแกปญหา 

 
ผูวิจัยใชรูปแบบการใหผลปอนกลับที่เสริมสราง

การเรียนรู (feedback model) ของ Hattie [15] โดย
มุงเนนท่ีระดับงาน (task) กระบวนการ (process) และ
การกํากับตนเอง (self-regulation) การใหผลปอนกลับ
ของผูสอนจะสะทอนกลับหรือเชื่อมโยงไปยังผลลัพธการ
เรียนรูของรายวิชาเสมอ (ตารางท่ี 2) และจะมีทั้งระหวาง
การทํางานและหลังการทํางานแลวเสร็จ การใหผลปอน 
กลับระหวางการทํางานจะแฝงอยูในแบบฟอรมบันทึก
รองรอย (รูปที่ 1ก) และการตั้งคําถามของผูวิจัยในฐานะ
ผูสนับสนุนการเรียนรู ( facilitator) และหลังจากการ
ทํางานแลวเสร็จจะอยูในรูปของคําอธิบายบนดานหลังของ
แบบฟอรม (รูปที่ 1ข) ซึ่งอาจมีครบทั้งสามระดับหรืออยาง
ใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้ผูวิจัยอาจเขียนคําอธิบายลงในแตละ
สวนรูปที่ 1ก โดยตรงก็ได 

ผูวิจัยดําเนินงานโดยเริ่มแนะนําข้ันตอนการคิด
แกปญหาและแบบฟอรม (รูปที่ 1) ใหนักศึกษาไดรับรู 
และย้ําถึงเปาหมายสําคัญ คือ การบรรลุผลลัพธการเรียนรู
ทั้งสองรายวิชาซึ่งมีทักษะการคิดแกปญหาทางฟสิกส/
วิศวกรรมเปนจุดรวม (common skills) ทั้ง น้ีผูวิจัยมี
ความเปนอิสระตอกันในการวางแผนการสอน อยางไรก็
ตาม แนวทางที่ผูวิจัยไดยึดถือรวมกันและตองประเมิน
อยางนอย 3 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 กรอบการดําเนินการวิจัย 

ระยะเวลา 
(โดยประมาณ) 
และลักษณะโจทย 

เปาหมายและ
วิธีการ 

การใหผล
ปอนกลับและ
เครื่องมือ 

สัปดาห 1-2 นักศึกษารูจัก
ขั้นตอนการคิด
แกปญหา 

แบบฟอรมการคิด
แกปญหา และ
รูบริก  

สัปดาหที่ 3-11 
โจทยตามตัวอยาง
และแบบฝกหัด
ทายบทของตํารา 

นักศึกษาเริ่มใช
แบบฟอรมทั้งงาน
ในชั้นเรียนและ
งานมอบหมาย 

แบบฟอรมการคิด
แกปญหา รูบริก
และการใหผล
ปอนกลับ 

สัปดาหที่ 12-16 
โจทยประยุกตที่
ขามพนตํารา 

นักศึกษาใช
แบบฟอรมทั้งงาน
ในชั้นเรียนและ
งานมอบหมาย 

แบบฟอรมการคิด
แกปญหา รูบริก
และการใหผล
ปอนกลับ 

 
รูบริกสําหรับประเมินทักษะการคิดแกปญหา

แสดงอยูในรูปที่ 2 ซึ่งประกอบดวยสามสวนสําคัญ คือ 
คุณลักษณะ เกณฑความสามารถ และระดับความสามารถ
ในการคิดแกปญหาที่สอดคลองกับขั้นตอนการคิด
แกปญหาในหัวขอท่ี 3 ในกรณีที่ตองการแสดงภาพรวม
ระดับทักษะการคิดแกปญหา ผูวิจัยจะใชคาสถิติมัธยฐาน
หรือคากลาง (median)  

5. ผลลัพธเชิงคุณภาพและการอภิปราย  
5.1 ผลลัพธจากการสังเกต การสนทนา และตั้งคําถาม  

ดวยชวงเวลาของการดําเนินงานตามแนวทางใน
ตารางท่ี 3 ยังอยูในชวงที่สอง คือ สัปดาหที่ 3-11 ผูวิจัยได
คนพบปรากฏการณที่เกิดขึ้นระหวางการคิดแกปญหาของ
นักศึกษาโดยอาศัยการสังเกต การสนทนา และการตั้ง
คําถามเมื่อนักศึกษามีขอสงสัยหรือเมื่อผูวิจัยเห็นวา
นักศึกษาใชการคิดแกปญหาในลักษณะการวิเคราะห
คําตอบ โดยแบงแหลงที่นํามาซึ่งขอผิดพลาดดังตารางท่ี 4 

ขณะที่นักศึกษากําลังคิดแกปญหาโจทย (รูปที่ 
3) ผูสอนจะทําหนาที่คอยใหคําแนะนําตามการรองขอจาก
นักศึกษาหรือจากการสังเกตของผูสอนเอง ขอคนพบท่ี
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สําคัญและเห็นไดอยางชัดเจน ก็คือ นักศึกษาจะแสดงให
เห็นขอผิดพลาดจากเรื่องการคิดมากท่ีสุด ถัดมาคือ การ
อาน และลําดับสุดทายก็คือ การคํานวณทางคณิตศาสตร/
ฟสิกส/วิศวกรรม ขอคนพบน้ียืนยันวา นักศึกษามีทักษะ
การคํานวณ แตยังขาดทักษะการคิดแกปญหา นอกจากนี้
ยังยืนยันไดอีกวา นักศึกษามีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 
(misconception) ทีว่า การคํานวณ คือ การคิดแกปญหา
หากพิจารณาตามอนุกรมวิธานการศึกษาที่วาดวยเรื่องการ
จําแนกระดับการเรียนรู เราก็จะพบวาความแตกตาง
ระหวางทักษะทั้งสองไดอยางชัดเจน เชน ในอนุกรมวิธาน
การศึกษา  SOLO (Structure of Observed Learning 
Outcomes Taxonomy) ที่ไดจัดแบงระดับการเรียนรูไว 
5 ระดับ [16-18] ทักษะการคํานวณจะอยูในระดับพหุ
โครงสราง (SOLO-3 multi-structural) ซึ่งต่ํากวาทักษะ
การคิดแกปญหาที่ถูกจัดไวทีร่ะดับความสัมพันธ (SOLO-4 
rational) และ/หรือระดับสูงสุด ขยายนามธรรม (SOLO-
5 extended abstract) และในอนุกรมวิธานการศึกษา
ของ Marzano และ Kendall [11] ที่ไดจัดใหการแกคิด
ปญหาอยูในระดับสูงสุดของระบบแหงปญญา (cognitive 
system) กลาวคือ การประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชน 
ดังนั้น ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนของนักศึกษาท่ีกลาวถึง
ขางตนเปนเรื่องที่ตองเรงแกไขเพราะวาจะสงผลกระทบ
ตอการเรียนรูในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป ตองใชเวลา และตอง
รวมมือกันอยางแข็งขันและจริงจังระหวางผูสอนดวยกัน 

ผูวิจัยจะต้ังคําถามกับนักศึกษาเพ่ือกระตุนให
เกิดการการคิดและเรียนรูอยางลึกซึ้ง (deep learning) 
โดยคํานึงถึงกระบวนการคิดแกปญหาในหัวขอที่ 3 เชน 
ในสวนการอาน ‘เธอเห็นอะไรในโจทยปญหานี้บางที่โจทย
ไมไดบอกหรือระบุไว?’ ‘เมื่อเห็นหรืออานโจทยแลว เธอ
นึกอะไรออกไดบางในส่ิงที่ไดเรียนมาแลว และส่ิงเหลานั้น
เชื่อมโยงอยางไรกับโจทยปญหาน้ี?’ ในดานการคิด ผูสอน
พบวา นักศึกษามักจะเริ่มดวยการนําสูตรมาคํานวณเพื่อ
หาคําตอบ และตั้งคําถามในหลาย ๆ แบบ เชน ‘เธอรูได
อยางไรวาเธอตองใชสูตรนั้น?’ ‘เธอมีแนวทางหรือเกณฑ
ในการเลือกใชสูตรอยางไร?’ ‘เธอรูไดอยางไรวาคําตอบที่
เธอไดมามีความถูกตอง? หรือเธอจะยืนยันไดอยางไรวา 
คําตอบน้ันถูกตอง?’ ในดานการคํานวณ ผูวิจัยมักจะพบวา
เรื่องการจัดเรียงลําดับเปนสิ่งที่สับสนมากท่ีสุด ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติแลวนักศึกษาสามารถปรับแกไดทันที อยางไรก็ตาม 
นักศึกษาสวนหน่ึงยังขาดหรือลืมมโนทัศนและวิธีการทาง
คณิตศาสตรที่สําคัญ เชน พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ 
ฯ รวมท้ังทางฟสิกสและวิศวกรรม เชน ปริมาณทางฟสิกส
และระบบหนวย กฎพื้นฐาน และการอานคาจากกราฟ
หรือตาราง  

ตารางท่ี 4 ขอผิดพลาดที่คนพบ 
แหลง

ขอผิดพลาด 
ปรากฏการณ ขั้นตอนในการคิด

แกปญหา 
ในหัวขอท่ี 3 

การอาน  การเร่ิมตนคิด
แกปญหาโดยไมอาน
โจทยใหครบถวน 

 การอานโจทยโดย
ขามสวนที่ไมเขาใจ 

 การอานโจทยโดย
ขาดความใสใจ 

ขั้นตอนที่ 2  

การคิด  การเร่ิมตนดวย 
การคนหาตัวอยาง
จากตําราหรือ 
อินเทอรเนต 

ขั้นตอนที่ 3 4 5 
และ 6 

 การท่ีไมสามารถระบุ
หลักการ กฎ และ
ทฤษฎีได 

 การขาดการเช่ือมโยง
กับองคความรูเดิมที่
เกี่ยวของและสัมพันธ 

 การขาดการแสดงส่ิง
ที่ไมชัดเจนจากโจทย
ออกมาเปนภาพที่จะ
ชวยใหเขาใจย่ิงขึ้น 

ขั้นตอนที่ 3 

 การดวนสรุปคําตอบ ขั้นตอนที่ 6 และ 
 การยุติการคิด
แกปญหาเมื่อได
คําตอบ 

ขั้นตอนที่ 7 และ 
8 

การคํานวณ
ทาง
คณิตศาสตร/
ฟสิกส/
วิศวกรรม 

 การคํานวณโดยไม
แสดงหนวยใหชัดเจน 
(หากจําเปน) 

 การจัดเรียงลําดับที่
สับสน 

 การขาดทักษะทาง
คณิตศาสตรหรือ
หลงลืมวิธีการทาง
คณิตศาสตรที่สําคัญ
และจําเปน 

ขั้นตอนที่ 5  

 
5.2 ผลลัพธจากรูบริกและการใหผลปอนกลับจากผูวิจัย 

ผูวิจัยวัดผลงานของนักศึกษาโดยใชรูบริก (รูปที่ 
2) ทั้งน้ีเปาหมายสําคัญของการประเมินก็เพื่อการพัฒนา 
(formative assessment) หรือเสริมสรางทักษะการคิด
แกปญหาของนักศึกษา ผลการวัดโดยผูวิจัยชี้ใหเห็นวา 
เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว นักศึกษาในรายวิชาพลศาสตร
วิศวกรรมและเคร่ืองจักรกลและการออกแบบจะมีทักษะ
การคิดแกปญหาอยูในระดับ 2 พื้นฐาน (basic level) 
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กลาวคือ ‘นักศึกษาแสดงใหเห็นถึงความรอบรูโดยเขาใจ
เนื้อหารายวิชาและทักษะไดอยางครบถวนในระดับงาย 
และสามารถประยุกตใช เนื้อหาและทักษะไดในบาง
สถานการณตามที่ไดเรียนในชั้นเรียน’ ซึ่งอยูต่ํากวาระดับ
ที่ผูวิจัยคาดหวังไว คือ ระดับ 3 ชํานาญ (proficient 
level) ‘นักศึกษาแสดงใหเห็นถึงความรอบรูในเนื้อหา
รายวิชาและทักษะไดอยางครบถวนทั้งในระดับงายและ
ซับซอนตามที่คาดหวัง และสามารถประยุกตใชเนื้อหา
และทักษะไดในหลากหลายสถานการณตามท่ีไดเรียนใน
ชั้นเรียน’ หรือระดับ  4 ล้ํ าหนา  (advancing level) 
‘นักศึกษาแสดงใหเห็นถึงความรอบรู (mastery) ที่เหนือ
หรือสูงกวาระดับที่คาดหวังในเน้ือหารายวิชาและทักษะได
อยางครบถวนทั้งในระดับงายและซับซอน สามารถ
ประยุกตใชเนื้อหาและทักษะไดในหลากหลายสถานการณ
นอกเหนือจากที่ไดเรียนในชั้นเรียน และสามารถสอน 
แนะนํา หรือเปนตัวอยางใหผูอื่นได’ 

รูปที่ 4 และ 5 แสดงตัวอยางแบบฟอรมบันทึก
การคิดแกปญหาของนักศึกษาในรายวิชาพลศาสตร
วิศวกรรม และเครื่องจักรกลและการออกแบบ ตามลําดับ 
ผูวิจัยกําหนดใหนักศึกษาชวยกันแกโจทยเปนกลุม และ
บันทึกสิ่งที่คิดลงไปในแตละชอง (รูปที่ 3) ผูวิจัยเขียน
ขอความการใหผลปอนกลับทั้งแบบเขียนลงในหนาแรก 
(รูปที่ 4 และ 5ก) และหนาหลัง (รูปที่ 5ข) ผลปอนกลับใน
ครั้งนี้มุงเนนกระบวนการที่จําเปนตองใชในการทํางาน
หรือการใหมีหลักการ และอาจอยูในรูปแบบของขอความ
อธิบายหรือคําถามชวนคิด เชน ‘อนุภาคท้ังสองเคลื่อนที่
เปนอิสระตอกันหรือไม อยางไร?’ ‘(เธอ)จะเลือกใชระบบ
พิกัดใดจึงจะเหมาะสม?’ ‘(เธอ)มีแนวทางในการกําหนด
ทิศทางของภาระภายในอยางไร?’ ‘หากมีแรงภายนอก
กระทําทั้งผานและไมผานเสนศูนยถวงของวัตถุจะเกิดผล
อยางไรตอภาระภายใน ณ หนาตัดของช้ินงาน?’ สําหรับ
การเขียนดานหลัง (รูปที่ 5ข) ผูวิจัยมุงเนนสวนที่ d วาดวย 
สิ่งที่นักศึกษานาจะทําไดดียิ่งขึ้นเมื่อนักศึกษานําขอแนะ
ตอไปน้ีไปปรับใช เชน การวาดรูปแผนภาพอิสระท่ีเกิด
จากการตัด section การมีแนวทางในการกําหนดแกน
อางอิงและทิศทางของภาระภายในเพื่อการสมดุล การวาด
รูปหรือแผนภาพอ่ืนใดที่จะชวยทําใหเราเขาใจโจทยหรือ
เขาใจความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ กับสิ่งที่โจทย
ตองการ 
5.3 ผลสะทอนจากนักศึกษา 

นักศึกษาไดใหผลสะทอนกลับมายังผูวิจัยใน
กรณีรายวิชาพลศาสตรวิศวกรรมผานการประเมินในช้ัน
เรียน (classroom assessment) โดยกลยุทธ 3-2-1 คือ 
3 สิ่งที่ไดเรียนรู 2 สิ่งที่ยังไมรู และ 1 สิ่งที่จะตองไปทําตอ 

(รูปท่ี 6) และการประเมินความเขาใจดวยตนเองใน
รายวิชาเครื่องจักรกลและการออกแบบ (รูปที่ 5ข) 

รูปที่ 6 แสดงตัวอยางขอความบางสวนที่ไดจาก
การสะทอนของนักศึกษาผานโปรแกรมแสดงความคิดเห็น
ออนไลน ชื่อ mentimeter ในขอความแสดงใหเห็นวา 
นักศึกษาตระหนักรูในความสําคัญและเขาใจความหมาย
ของทักษะการคิดแกปญหา (ในมิติที่แตกตางจากทักษะ
การคํานวณ) เชน ‘ไดการคิดวิเคราะหโจทย’ ‘ไดเรียนรูใน
การตีความโจทย’ ซึ่งตรงกับขั้นตอนแรกในรูปท่ี 1 และ ‘รู
วาการคิดแกปญหาตองทําอยางไรบาง’ ซึ่งตรงกับข้ันตอน
การคิดแกปญหาทั้งหมด  

รูปที่ 5ข ดานซายเปนตัวอยางผลการประเมิน
ความเขาใจดวยตนเองในรายวิชาเคร่ืองจักรกลและการ
ออกแบบ จากรูปนักศึกษาประเมินใหตนเองอยูระดับ 2 
ซึ่งมีคําจํากัดความวา ‘ฉันเขาใจ/ทําเรื่องนั้น ๆ ไดทั้งหมด
ดวยความชวยเหลือหรือจากตัวอยางท่ีเห็นอยูตรงหนา 
และยังแสดงใหเห็นขอผิดพลาด’ โดยมีเหตุผลประกอบ 
คือ ‘หลงลืมความรูเกา ๆ ไป จึงตองใชเวลาในการทํา
ความเขาใจและใหเพื่อนสอน’ ทั้งน้ีภาพโดยรวมของการ
สะทอนกลับจากนักศึกษาสอดคลองกับผลการประเมิน
จากผูวิจัย (หัวขอท่ี 5.2) และแสดงใหเห็นถึงการตระหนัก
รูในการกํากับตนเอง อยางไรก็ตามสภาพดังกลาวยังเปน
เพียงการเริ่มตนท่ีผูสอนจะตองเฝาติดตามและกระตุนให
เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาจนกลายเปนอุปนิสัย 

6. สรุปและงานในอนาคต  
ทักษะการคิดแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม

ตองการหรืออาศัยทักษะอ่ืน ๆ ประกอบ เชน การคิด
วิเคราะห การตัดสินใจ ฯ และเปนสิ่งที่ลึกซึ้งมากกวาจะ
เปนเพียงแคทักษะการคํานวณ การเริ่มตนคิดแกปญหา
เปนเรื่องสําคัญอยางย่ิงท่ีนักศึกษาจะตองฝกฝนเน่ืองดวย
เม่ือสําเร็จการศึกษาไปแลวนักศึกษาจะตองพบกับสภาพ
ปญหาและคิดแกปญหาน้ันดวยตนเอง ภายใตสถานการณ
นี้ จึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งท่ีนักศึกษาจะตองฝกฝน
ทักษะการคิดแกปญหาอยางจริงจัง 

บทความฉบับนี้รายงานการสืบคนในเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการฝกทักษะการคิดแกปญหาฟสิกส/วิศวกรรม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอคนพบ (ในชวงเวลา
สัปดาหที่ 3-11 ตารางท่ี 3 และการประเมินที่ยังไมครบ
ตามที่กําหนดไว) แสดงใหเห็นวา นักศึกษาสวนมากในท้ัง
สองรายวิชามีทักษะการคิดแกปญหาอยูในระดับพื้นฐาน
ซึ่งถือวายังไมบรรลุระดับท่ีคาดหวังท่ีไดกําหนดไวโดยทั้ง
รายวิชาและหลักสูตร และประเด็นน้ีเปนเรื่องท่ีผูสอน
จะตองรีบดําเนินการพัฒนาทักษะของนักศึกษาโดยเร็ว 
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อยางไรก็ตาม ขอคนพบก็แสดงใหเห็นโอกาสที่ผูสอนจะ
รวมกันประเมินทักษะของนักศึกษาได 
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รูปที่ 1 แบบฟอรมบันทึกการคิดแกปญหา (ก) ดานหนาเพื่อฝกการคิดแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม ตามขั้นตอนในหัวขอที่ 3 
และ (ข) ดานหลังเพื่อการประเมินตนเองโดยนักศึกษาและการใหผลปอนกลับจากผูสอน 

 

 แบบฟอรมการแกปญหาทางฟสกิส/วิศวกรรม
        การแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรรมถือเปนความสามารถสําคัญท่ีผูเรียนตองพัฒนาใหเกิดขึ้นในตนเอง จงใชแบบฟอรมนี้ประกอบการทําแบบฝกหัด
        หรืองานที่ไดรับมอบหมาย หากพ้ืนที่ไมเพียงพอ ผูเรียนสามารถใชดานหลังไดทั้งนี้โปรดระบุหัวขอใหชัดเจน

ช่ือ-สกุล................................................................................
รหัส...................................................................................... 
ช้ันป............................ภาคการศึกษา...................................

a  ความเขาใจในโจทยปญหา (Problem Understanding)
1) ฉันเห็นอะไรในโจทยบาง และมีภาพเกี่ยวกับโจทยอะไรบางที่เกิดขึ้นในความคิดของฉนั?
2) ฉันกําลังจะคนหาอะไร? และจําเปนตองทําอะไรเพิม่เติมเพื่อใหฉันเขาใจโจทยไดมากข้ึน?
3) หากจะเลาสภาพปญหานี้ใหเพื่อนฟง ฉันจะเลาในภาษาของฉันไดวาอยางไร? และหากทํางาน

เปนทีม เพื่อน ๆ เลาใหฉันฟงวาอยางไร และเหมือนหรือตางกันอยางไร?

b  ความเขาใจและการประยุกตใชหลักการ กฎ หรือทฤษฎีทางฟสิกส/
วิศวกรรมที่เกี่ยวของ (Understanding and Application of Related 
Physics/Engineering Principles/Laws/Theories)

1) แงมุมใดบางในโจทยที่ทาํใหฉันนกึถงึหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2) มีหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัโจทยที่ฉันคิดวาจําเปนตองนาํมาใช และสามารถตอบ

หรือนําไปสูในสิ่งที่ฉันกําลังคนหา? และฉันอธบิายความสัมพันธนั้นไดวาอยางไร? 

c  การวางแผนเพ่ือการหาคําตอบ (Planning for Solution)
1) ฉันจะเริม่ตนอยางไรดี?
2) ฉันมีกลยุทธหรือแนวทางหรือแผนการทีจ่ะแกปญหานี้อยางไรบาง?
3) ฉันจะประยุกต/ใชหลักการใน b  อยางไร และฉันจะรูไดอยางไรวาสิ่งเหลานั้น

สัมพันธและสอดคลองกนั?
4) เหตุใดฉันจึงเลือกใชแนวทาง/แผนการนี?้

d  การดําเนินการทางคณิตศาสตร/ฟสิกส/วิศวกรรม (Action on Mathematics, Physics, and Engineering)
1) ฉันประยุกต/ใชหลักคณิตศาสตรใดบางเพื่อการคํานวณ และอยางไร?
2) ฉันประยุกต/ใชหลักฟสิกสใดบางเพื่อการคํานวณ และอยางไร?
3) ฉันแสดงการคํานวณ นําคาจากแหลงขอมูลอื่นมาใช แสดงตัวเลข และหนวยสัมพันธกันอยางไรบาง?

e  การตอบคําถาม (Answering the Problem)
1) ฉันแสดงคําตอบในรูปแบบที่ถูกตองและเหมาะสมหรือไม อยางไร?

f  การแปลความ (Interpretation of Answers)
1) เหตุใดฉันจึงเชือ่มัน่วาวธิีการและคําตอบของฉันจึงถกูตอง?
2) มีขั้นตอนหรอืสวนใดใน c  หรือ d  ที่ฉันคิดวาอาจจะผิดพลาดไดบาง และฉันคิดวาฉันจะแกไขอยางไร?

g  การคาดการณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเม่ือสภาพโจทย/กลยุทธหรือแนวทางเปล่ียนไป (Prediction...what would happen if)
1) มีแนวทาง/แผนการอื่นใดทีฉ่ันสามารถใชไดอกีหรือไม อยางไร และจะสงผลตอคําตอบอยางไร?
2) มีโจทยอื่นใดหรือไมที่ฉนัคิดวา สามารถใชแนวทาง/แผนการนี้ไดอกี และไมสามารถใชแนวทาง/แผนการนีไ้ด?

วิชา 

สัปดาหที่  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r

3

รูบริกเพ่ือประเมินระดับความสามารถในการแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม (PHYSICS/ENGINEERING PROBLEM SOLVING SKILLS) PEPS 
 ความสามารถในการแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม : ความสามารถในการกําหนดและใชกระบวนการเพื่อบรรลุเปาหมายภายใตอุปสรรคหรือความไมแนนอน ซึ่งกระบวนการนี้ตองอาศัยองคความรูที่ซับซอนเพ่ือตัดสินใจภายใตกรอบคิดที่เปนระบบและโครงสราง 
 รายละเอียด : รูบริกแบบแยกสวนนี้ไดรับการออกแบบเพ่ือใชประเมินระดับความสามารถในการแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม ซ่ึงประกอบไปดวย 8 คุณลักษณะ 9 ระดับความสามารถ  
 แนวทางการใช : ทําเครื่องหมายกากบาทลงบนชองที่มีรายละเอียดตรงกับสภาพจริงของงานการแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม การทีจ่ะไดรับการประเมินใหอยูในระดับหนึ่งระดับใดน้ัน ผูเรียนจะตองแสดงใหเห็นหรือปฏิบัติตามองคประกอบในระดับนั้น ๆ อยางจริงจัง ทั้งน้ี 

    การกําหนดระดับรวมใหใชสถิติ ‘คามัธยฐานหรือคากลาง’ (Median) 
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ความเขาใจใน
โจทยปญหา 
(Problem 
Understanding) 

ระบุสภาพปญหาและสิ่ง
สําคัญท่ีเปนประเด็น/
คําถาม/ความเช่ือมโยง
ระหวางประเด็น/ตัวแปร 
ตาง ๆ ดวยภาพหรือสื่อ
ความเขาใจอื่นใดท่ี
เหมาะสม 

 ระบุสารสนเทศสําคัญทางฟสิกส/
วิศวกรรมโดยอาศัยการวาดภาพหรือ
สัญลักษณไดครบถวนและจัดเปน
สัดสวนจนเห็นไดชัดเจน 

 ระบุสิ่งที่ตองการคนหาหรือหา
คําตอบไดชัดเจน สมบูรณ  

 เชื่อมโยงระหวางประเด็น/ตัวแปร 
ตาง ๆ ในสารสนเทศเหลานั้นกับ
แนวคิดทางฟสิกสหรือวิศวกรรมเพื่อ
นําไปสูคําตอบไดชัดเจน 

  ระบุสารสนเทศสําคัญทางฟสิกส/
วิศวกรรมโดยอาศัยการวาดภาพหรือ
สัญลักษณไดเปนสวนใหญ และจัดเปน
สัดสวนจนเห็นไดชัดเจน 

 ระบุสิ่งที่ตองการคนหาหรือหาคําตอบได
ชัดเจน  

 เชื่อมโยงระหวางประเด็น/ตัวแปร 
ตาง ๆ ในสารสนเทศเหลานั้นกับแนวคิด
ทางฟสิกสหรือวิศวกรรมเพื่อนําไปสู
คําตอบไดเปนสวนใหญ 

  ระบุสารสนเทศสําคัญทางฟสิกส/
วิศวกรรมโดยอาศัยการวาดภาพหรือ
สัญลักษณและจัดเปนสัดสวนไดบาง
จนทําใหเขาใจไดบางพอควร  

 ระบุสิ่งที่ตองการคนหาหรือหา
คําตอบไดชัดเจนบางพอควร  

 เชื่อมโยงระหวางประเด็น/ตัวแปร 
ตาง ๆ ในสารสนเทศเหลานั้นกับ
แนวคิดทางฟสิกสหรือวิศวกรรมเพื่อ
นําไปสูคําตอบไดบางพอควร 

  ระบุสารสนเทศสําคัญทางฟสิกส/
วิศวกรรมโดยอาศัยการวาดภาพหรือ
สัญลักษณไดนอยมากและจัดไมเปน
สัดสวนจนทําใหเขาไดยาก  

 ระบุสิ่งที่ตองการคนหาหรือหาคําตอบ
ไดชัดเจนนอยมากจนสับสน 

 เชื่อมโยงระหวางประเด็น/ตัวแปรตาง 
ๆ ในสารสนเทศเหลานั้นกับแนวคิด
ทางฟสิกสหรือวิศวกรรมเพื่อนําไปสู
คําตอบไดนอยมาก  

 ไมระบุจนทําให
สับสนและเขาใจได
ยากมาก 

 ไมระบุจนทําให
สับสนและเขาใจได
ยากมาก 

 ไมเชื่อมโยง 

ความเขาใจและ
การประยุกตใช
หลักการทาง
ฟสิกส/วิศวกรรมท่ี
เก่ียวของ 
(Understanding 
and Application 
of Physics/ 
Engineering 
Principles) 

ระบุและประยุกตใช
หลักการสําคัญทางฟสิกส/
วิศวกรรมท่ีเก่ียวของเปน
แนวทางเพื่อการคนหา
คําตอบ (เชน การสมดุล  
การสมมูลสถิต การเขียน
แผนภาพ การกําหนด 
แกนอางอิง การกําหนดปริมาณ
หรือตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับ
ปญหา ฯ) 

 กําหนดแผนภาพ แกนอางอิง และ
สัญลักษณของปริมาณใด ๆ ทั้งที่
ทราบคา ไมทราบคา และตัวแปรที่
ตองการคนหาคําตอบไดถูกตอง 
ชัดเจน ครบถวนและสอดคลองกับ
สาระสนเทศสําคัญที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 กําหนดหลักการ/กฎ/สมการทาง
ฟสิกส/วิศวกรรมที่แสดง
ความสัมพันธเชิงคณิตศาสตรของ
ปริมาณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชเพื่อ
คนหาคําตอบไดถูกตอง ครบถวน 
และชัดเจน 

  กําหนดแผนภาพ แกนอางอิง และ
สัญลักษณของปริมาณใด ๆ ทั้งที่ทราบ
คา ไมทราบคา และตัวแปรที่ตองการ
คนหาคําตอบไดถูกตอง ชัดเจน และ
สอดคลองกับสาระสนเทศสําคัญที่ไดระบุ
ไวเปนสวนใหญ 

 กําหนดหลักการ/กฎ/สมการทางฟสิกส/
วิศวกรรมที่แสดงความสัมพันธเชิง
คณิตศาสตรของปริมาณตาง ๆ ที่
จําเปนตองใชเพื่อคนหาคําตอบไดถูกตอง 
และชัดเจน 

  กําหนดแผนภาพ แกนอางอิง และ
สัญลักษณของปริมาณใด ๆ ทั้งที่
ทราบคา ไมทราบคา และตัวแปรที่
ตองการคนหาคําตอบไดถูกตองบาง 
และสอดคลองกับสาระสนเทศสําคัญ
ที่ไดระบุไวบางสวน 

 กําหนดหลักการ/กฎ/สมการทาง
ฟสิกส/วิศวกรรมที่แสดง
ความสัมพันธเชิงคณิตศาสตรของ
ปริมาณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชเพื่อ
คนหาคําตอบไดชัดเจนบางสวน   

  กําหนดแผนภาพ แกนอางอิง และ
สัญลักษณของปริมาณใด ๆ ทั้งที่
ทราบคา ไมทราบคา และตัวแปรที่
ตองการคนหาคําตอบไดถูกตองนอย
มากและไมคอยสอดคลองกับสาระ
สนเทศสําคัญที่ไดระบุไว  

 กําหนดหลักการ/กฎ/สมการทาง
ฟสิกส/วิศวกรรมที่แสดงความสัมพันธ
เชิงคณิตศาสตรของปริมาณตาง ๆ ที่
จําเปนตองใชเพื่อคนหาคําตอบได
ถูกตองและชัดเจนนอยมาก   

 ไมไดกําหนด 

 ไมไดกําหนด 

การวางแผนเพ่ือ 
การหาคําตอบ 
(Planning for 
Solution) 

ระบุแนวทาง/กลยุทธ/
แผนการคนหาคําตอบ  

 กําหนดกลยุทธ/ข้ันตอน/ลําดับการ
คนหาคําตอบตามหลักการ/กฎ/
สมการและเง่ือนไขจริงในแผนภาพได
ถูกตอง ชัดเจน และครบถวน  

 ตรวจสอบ/ยืนยันความถูกตองและ
สอดคลองของหนวยของปริมาณตาง 
ๆ ที่อยูในความสัมพันธเชิง
คณิตศาสตรไดชัดเจนและสมบูรณ 

 (หากจําเปน)ระบุสมการของปริมาณ
อื่นใดในแผนภาพที่จําเปนตองใช
เพิ่มเติมไดถูกตองและครบถวน 

  กําหนดกลยุทธ/ข้ันตอน/ลําดับการคนหา
คําตอบตามหลักการ/กฎ/สมการและ
เง่ือนไขจริงในแผนภาพไดถูกตอง  

 ตรวจสอบ/ยืนยันความถูกตองและ
สอดคลองของหนวยของปริมาณตาง ๆ 
ที่อยูในความสัมพันธเชิงคณิตศาสตรได
ชัดเจน  

 (หากจําเปน)ระบุสมการของปริมาณอ่ืน
ใดในแผนภาพที่จําเปนตองใชเพิ่มเติมได
ถูกตองเปนสวนใหญแตยังเขาใจได  

  กําหนดกลยุทธ/ข้ันตอน/ลําดับการ
คนหาคําตอบตามหลักการ/กฎ/
สมการและเง่ือนไขจริงในแผนภาพ
ไดถูกตองบางสวน  

 ตรวจสอบ/ยืนยันความถูกตองและ
สอดคลองของหนวยของปริมาณตาง 
ๆ ที่อยูในความสัมพันธเชิง
คณิตศาสตรไดชัดเจนบางสวน  

 (หากจําเปน)ระบุสมการของปริมาณ
อื่นใดในแผนภาพที่จําเปนตองใช
เพิ่มเติมไดถูกตองบางสวน 

  กําหนดกลยุทธ/ข้ันตอน/ลําดับการ
คนหาคําตอบตามหลักการ/กฎ/
สมการและเง่ือนไขจริงในแผนภาพได
ถูกตองนอยมาก  

 ตรวจสอบ/ยืนยันความถูกตองและ
สอดคลองของหนวยของปริมาณตาง 
ๆ ที่อยูในความสัมพันธเชิง
คณิตศาสตรไดชัดเจนนอยมาก  

 (หากจําเปน)ระบุสมการของปริมาณ
อื่นใดในแผนภาพที่จําเปนตองใช
เพิ่มเติมไดถูกตองนอยมาก  

 ไมระบุจนทําให
สับสนและเขาใจได
ยากมาก 

 ไมตรวจสอบ/
ยืนยันความถูกตอง 

 ไมระบุจนทําให
สับสนและเขาใจได
ยากมาก 
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รูปที่ 2 รูบริกประเมินทักษะการคิดแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม (ก) หนาที่ 1 และ (ข) หนาที่ 2 ซึ่งคุณลักษณะจะสอดคลอง
กับขั้นตอนการคิดแกปญหาในหัวขอที่ 3 

   
  

รูบริกเพ่ือประเมินระดับความสามารถในการแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม (PHYSICS/ENGINEERING PROBLEM SOLVING SKILLS) PEPS 
 ความสามารถในการแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม : ความสามารถในการกําหนดและใชกระบวนการเพื่อบรรลุเปาหมายภายใตอุปสรรคหรือความไมแนนอน ซึ่งกระบวนการนี้ตองอาศัยองคความรูที่ซับซอนเพื่อตัดสินใจภายใตกรอบคิดที่เปนระบบและโครงสราง 
 รายละเอียด : รูบริกแบบแยกสวนนี้ไดรับการออกแบบเพ่ือใชประเมินระดับความสามารถในการแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม ซ่ึงประกอบไปดวย 8 คุณลักษณะ 9 ระดับความสามารถ  
 แนวทางการใช : ทําเครื่องหมายกากบาทลงบนชองที่มีรายละเอียดตรงกับสภาพจริงของงานการแกปญหาทางฟสิกส/วิศวกรรม การทีจ่ะไดรับการประเมินใหอยูในระดับหนึ่งระดับใดน้ัน ผูเรียนจะตองแสดงใหเห็นหรือปฏิบัติตามองคประกอบในระดับนั้น ๆ อยางจริงจัง ทั้งนี้ 

    การกําหนดระดับรวมใหใชสถิติ ‘คามัธยฐานหรือคากลาง’ (Median) 

   ®μö∂†ä̈ ∑ßØ∑ß∑®ú (Level of Proficiency) 
   4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 
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การดําเนินการ 
ทางคณิตศาสตร
ฟสิกส และ
วิศวกรรม 
(Action on 
Mathematics, 
Physics, and 
Engineering)  

แสดงแนวทางหรือวิธีการ
คํานวณทางคณิตศาสตร 
(เชน ตรีโกณมิติ พีชคณิต เราขา
คณิต เวกเตอร และแคลคูลัส) 
ฟสิกส (เชน ปริมาณ กฎ 
การเคลื่อนท่ี ฯ) และ
วิศวกรรม (เชน ตัวเลข
นัยสําคัญ การอานคา
สารสนเทศจากตารางหรือกราฟ 
ฯ) อยางเปนระบบ ชัดเจน 
ตอเน่ือง และสอดคลองกับ
แนวทางหรือแผนการคนหา
คําตอบ 

 คํานวณเชิงตัวเลขอยางเปนระบบโดย
ใชแผนภาพที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจน
โดยไมมีขอผิดพลาดเชิงตัวเลข และ
สามารถทวนสอบยอนกลับไปมาได
โดยงายมากและทันที 

 ใชความสัมพันธและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร/ฟสิกส/วิศวกรรมได
อยางถูกตองและสมบูรณ และไมมี
ขอผิดพลาด 

 อานคาหรือสารสนเทศจากตาราง
และกราฟไดอยางถูกตองโดยไมมี
ขอผิดพลาด 

 ใชหนวยไดอยางถูกตองสมบูรณและ
คงเสนคงวา 

  คํานวณเชิงตัวเลขอยางเปนระบบโดยใช 
แผนภาพที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจนโดยมี
ขอผิดพลาดเชิงตัวเลขเล็กนอยแตไมมี
นัยสําคัญทางวิศวกรรมและสามารถทวน
สอบยอนกลับไปมาไดโดยงาย  

 ใชความสัมพันธและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร/ฟสิกส/วิศวกรรมไดอยาง
ถูกตองโดยมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

 อานคาหรือสารสนเทศจากตารางและ
กราฟ ไดอยางถูกตองโดยมีขอผิดพลาด
เล็กนอย แตไมทําใหเกิดขอผิดพลาด
อยางมีนัยสําคัญทางวิศวกรรม 

 ใชหนวยไดอยางถูกตองและคงเสนคงวา
เปนสวนใหญ 

  คํานวณเชิงตัวเลขคอนขางเปนระบบ
โดยใชแผนภาพที่เกี่ยวของโดยมี
ขอผิดพลาดเชิงตัวเลขพอควรอยางมี
นัยสําคัญทางวิศวกรรม และทวน
สอบยอนกลับไปมาไดงายพอควร  

 ใชความสัมพันธและสัญลักษณทาง
คณิตศาสตร/ฟสิกส/วิศวกรรมไดโดย
มีขอผิดพลาดพอควร  

 อานคาหรือสารสนเทศจากตาราง
และกราฟไดอยางถูกตองโดยมี
ขอผิดพลาดพอควร และมีนัยสําคัญ
ทางวิศวกรรม 

 ใชหนวยไดถูกตองพอควรและ
คอนขางขาดความคงเสนคงวา 

  คํานวณเชิงตัวเลขไมเปนระบบ มี
ขอผิดพลาดเชิงตัวเลขมาก และทวน
สอบยอนกลับไปมาไดยากมาก  

 ใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร/ฟสิกส/
วิศวกรรม และหนวยไดอยางถูกตอง
นอยมากหรือมีขอผิดพลาดมาก  

 อานคาหรือสารสนเทศจากตารางและ
กราฟไดโดยมีขอผิดพลาดมาก และ
ทําใหการคํานวณเกิดขอผิดพลาด
อยางชัดเจน 

 ใชหนวยไดถูกตองนอยมากและ  
ขาดความคงเสนคงวา 

 ไมสามารถทวน
สอบยอนได 

 ไมมีความคงเสน 
คงวา 

 ไมสามารถอานคา
หรือสารสนเทศได 

 ใชหนวยไมถูกตอง
และสอดคลอง 

การตอบคําถาม 
(Answering 
the Problem) 

ตอบคําถามของโจทย
ปญหา 

ตอบคําถามของโจทยปญหาไดถูกตอง 
ครบถวน และชัดเจน 

 ตอบคําถามของโจทยปญหาไดตรงและ
ถูกตอง 

 ตอบคําถามของโจทยปญหาไดตรงและ
ถูกตองบางสวน 

 ตอบคําถามที่ไมสอดคลองหรือตรงกับ
โจทยปญหา 

ไมตอบคําถาม 

การแปลความ 
(Interpretation 
of Answers) 

อภิปรายความสอดคลอง
ระหวางคําตอบท่ีไดกับ
โจทยปญหาบนหลักการ
และเหตุผล 

อภิปรายความสมเหตุสมผลระหวาง
คําตอบที่ไดกับโจทยปญหาบนฐานของ
หลักการ/ทฤษฎี/กฎ/กระบวนการที่
เกี่ยวของไดชัดเจนและเหมาะสม ซึ่ง
สามารถยืนยันความถูกตองของ 
คําตอบได 

 อภิปรายความสมเหตุสมผลระหวางคําตอบ
ที่ไดกับโจทยปญหาบนฐานของหลักการ/
ทฤษฎี/กฎกระบวนการที่เกี่ยวของได
ชัดเจน ซึ่งสามารถยืนยันความถูกตองของ
คําตอบได 

 อภิปรายความสมเหตุสมผลระหวาง
คําตอบที่ไดกับโจทยปญหาบนฐานของ
หลักการ/ทฤษฎี/กฎกระบวนการที่
เกี่ยวของไดคอนขางชัดเจน ซึ่งสามารถ
ยืนยันความถูกตองของคําตอบไดบาง  

 อภิปรายความสมเหตุสมผลระหวาง
คําตอบที่ไดกับโจทยปญหาบนฐานของ
หลักการ/ทฤษฎี/กฎกระบวนการที่
เกี่ยวของไดชัดเจนนอยมากจนทําให 
คลุมเครือ สับสน 

อภิปรายแตยืนยัน
ความถูกตองของ
คําตอบไมได หรือไม
อภิปราย 

การคาดการณ 
สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
(Prediction) 

คาดการณถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน
ตอคําตอบ แผนการ 
กระบวนการ และวิธีการ
เมื่อสถานการณ หรือ
ปริมาณตาง ๆ เปลี่ยนไป 

อธิบายสภาพที่อาจจะเกิดข้ึนตอคําตอบ
หรือโจทยปญหาไดเมื่อสถานการณ 
เหตุการณ หรือปริมาณหน่ึง ๆ ในโจทย
ปญหาเปลี่ยนแปลงไปไดชัดเจน และ
สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของหลักการ/
ทฤษฎี/กฎ/กระบวนการที่เกี่ยวของ 

 อธิบายสภาพที่อาจจะเกิดข้ึนตอคําตอบ
หรือโจทยปญหาไดเมื่อสถานการณ 
เหตุการณ หรือปริมาณหน่ึง ๆ ในโจทย
ปญหาเปลี่ยนแปลงไปไดอยางสมเหตุสมผล
บนพื้นฐานของหลักการ/ทฤษฎี/กฎ/
กระบวนการที่เกี่ยวของ 

 อธิบายสภาพที่อาจจะเกิดข้ึนตอคําตอบ
หรือโจทยปญหาไดเมื่อสถานการณ 
เหตุการณ หรือปริมาณหน่ึง ๆ ในโจทย
ปญหาเปลี่ยนแปลงไปไดคอนขาง
สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของหลักการ/
ทฤษฎี/กฎ/กระบวนการที่เกี่ยวของ 

 อธิบายสภาพที่อาจจะเกิดข้ึนตอคําตอบ
หรือโจทยปญหาไดสถานการณ 
เหตุการณ หรือเมื่อปริมาณหน่ึง ๆ ใน
โจทยปญหาเปลี่ยนแปลงไปไดสมเหตุ  
สมผลนอยมาก 

อธิบายโดยไมมีเหตุผล
ใด ๆ มารองรับ 
หรือไมอธิบาย 

การนําเสนอ
ภาพรวม (Overall 
Presentation) 

นําเสนอการแกปญหาใน
ภาพรวม 

นําเสนอการแกปญหาในภาพรวมได
อยางเปนระเบียบและสมบูรณ จนทําให
อานและเขาใจไดโดยงายมาก 

 นําเสนอการแกปญหาในภาพรวมไดอยาง
เปนระเบียบจนเปนสวนใหญจนทําใหอาน
และเขาใจไดโดยงาย 

 นําเสนอการแกปญหาในภาพรวมได
อยางเปนระเบียบพอควรจนทําใหอาน
และเขาใจไดยาก 

 นําเสนอการแกปญหาในภาพรวมไดไม
คอยเปนระเบียบจนทําใหอานและเขาใจ
ไดยากมาก 

นําเสนอไมเปน
ระเบียบจนทําให 
ไมเขาใจ 

Physics/EngineeringProblemSolving   ออกแบบโดย พิเชษฐ พินิจ  V7 August 2018  

(ก) (ข) 

(ข) 

653



   
รูปที่ 3 การทํางานเปนกลุมหรือทีมเพื่อคิดแกปญหาในรายวิชาพลศาสตรวิศวกรรม (ก) และ (ข) การนั่งและทํางานตามกลุม 
และบันทึกการคิดแกปญหาลงในแบบฟอรมดานหนา (รูปที่ 1ก) และในรายวิชาเครื่องจักรกลและการออกแบบ (ค) การนั่ง

และทํางานตามกลุม และ (ง) การบันทึกการคิดแกปญหาลงในแบบฟอรมดานหนาเปนรายบุคคล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค) (ง) 
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รูปที่ 4 การใหผลปอนกลับและผลการวัดดวยรูบริกในรูปที่ 2 ของรายวิชาพลศาสตรวิศวกรรม 
ทั้งสองรูปแสดงการทําโจทยท่ีตางกัน  

 

(ก) 

(ข) 
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รูปที่ 5 การใหผลปอนกลับและผลการวัดดวยรูบริกในรูปที่ 2 ของรายวิชาเครื่องจักรกลและการออกแบบ 
(ก) ดานหนา และ (ข) ดานหลัง (ดูรูปท่ี 1 ประกอบ) 

(ก) 

(ข) 
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รูปที่ 6 ตัวอยางผลสะทอนกลับจากนักศึกษาในรายวิชาพลศาสตรวิศวกรรม 
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Leucaena leucocephala
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The purposes of this study were to 1) Development physical properties of porous in native clay body. 

2) Develop a model and using of Patan pottery. 3) To produce aromatherapy product from Patan native clay 

body. Researcher used line blend method to mix clay body with dolomite and talcum for developed porous 

properties. Which fixed ratio of dolomite and talcum in 5%,10%,15% and 20% by weight than firing at 750°C , 

800°C and 850°C.Testing physical properties of native clay: firing shrinkage, water absorption, strength after firing 

at 750°C , 800°C and 850°C. Regarding the results of a research absorbency properties of pores in clay body after 

firing at 750°C, 800°C and 850°C, different in each fillers that caused different rates of water absorbency in the 

clay body when compared to equal mixing ratios. The results showed clay body which filler by dolomite had 

ratio of water absorbency more than fillers by talcum in every batch composition and in every firing 

temperatures. It was found out strength properties in clay body which filler by dolomite had ratio of strength 

properties more than fillers by talcum in every batch composition and in every firing temperatures. 

Researcher has applied clay body filler by dolomite in order to produce a clay doll aromatherapy as 

designed,It was found that clay body which suitable for produce a clay doll were used dolomite filler formula 

3, water absorption of 13.62%, firing shrinkage of 4.8% and a strength of 21.97Mpa. The clay body with a mixture 

of dolomite could be used to manufacture clay doll aromatherapy products. 
 native pottery, absorbency, clay doll, aromatherapy 
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    , 

 (OTOP)   

  

     25  3 

  

 80%  

  
:   

Abstract  
Most pectin extracts are extracted using chemical process or extracted with acid. Normally, farmers 

have to buy pectin extracts. That make more cost in spite of the north owns its agricultural source. There are 

many kinds of plants with high pectin. Easy methods of extraction that can be learned and conveyed to produce 

pectin which is a raw material for the production of fruit jam. Pectin is used to produce fruit jam for sale with 

high quality, economical price, and chemical free instead of importing from abroad. It also saves costs in 

production and can be added value to the agricultural products. To make jam products for sale increases 

income to the local and upgrade local production from local distribution to the international market by 
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exporting abroad. It can be achieved by developing products to be certified standardize the same as the 

standardized certification of food and drug, OTOP, etc.  

The research team has developed the pectin production process and used pectin to produce jam from 

agricultural product focus on local organic farming. The product is liquid pectin extracts and pineapple jams 

with pectin extracts can be kept in room temperature, 25 degree Celsius for over 3 months.  

The products have obtained satisfactory results over 80%. The products are sold by the farm organic 

community, produced by ‘MaeLao Hug Farm’. 

 pectin , jam  
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Convergence Theorem for Equilibrium Problem and Bregman Strongly 
Nonexpansive Mappings in Banach Spaces 
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Abstract 
 In this paper, we present the iterative scheme related to Bregman totally quasi-asymptotically 

nonexpansive multi-valued  mappings in the framework of Banach spaces. Furthermore, we propose the strong 

convergence theorem for finding common fixed points with the set of solutions of an equilibrium problem 

under some appropriate conditions. Our results extend the recent ones of some authors.  

Keywords: E  
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1. Introduction 
    Let   be a Banach space,  be a nonempty, 

closed and convex subset of , a mapping     is said to be nonexpansive if        
for all ,   . We denote by ( ) the set of 

fixed points of . 

    Let  be the dual space of , the norm and the 

dual pair between  and  are denoted by  ·  and ·,· , respectively. Let      {+ } be 

a proper convex and lower semicontinuous 

function. 

Denote the domain of  by  , that is,   =  {    ( )  <  + } . The Fenchel 
conjugate of  is the function  :   ( , + ] 
defined by ( )  =  { ,   ( )    }. 
Let   ×     be a bifunction, the 

equilibrium problem for , denoted by ( ), is 
to find    such that  

          ( , )   0,   .   (1.1) 

    The above formulation (1.1) was shown in [4] to 

cover monotone inclusion problems, saddle point 

problems, variational inequality problems, 

minimization problems, optimization problems, 

variational inequality problems, vector equilibrium 

problems and Nash equilibria in noncooperative 

games. In addition, there are several other 

problems, for example, the complementarity 

problem, fixed point problem and optimization 

problem, which can also be written in the form of 

an ( ). In other words, the ( ) is a unifying 

model for several problems arising in physics, 

engineering, science, optimization, economics, etc. 

In the last two decades, many papers have 

appeared in the literature on the existence of 

solutions of ( ); see, for example [4, 14, 16, 26] 

and references therein. Some solution methods 

have been proposed to solve the ( ); see, for 

example, [13, 14, 24, 25, 26] and references therein. 

In 2005, Combettes and Hirstoaga [13] introduced 

an iterative scheme of finding the best 

approximation to the initial data when ( ) is 

nonempty and they also proved a strong 

convergence theorem. 

    Since 1976, Bregman introduced the Bregman 

distance as shown in the following: 

Defnition 1.1. (Bregman [6]) Let   ( , + ] be a convex and G teaux differentiable 

function. The function   × (  )   [0, + ) defined by  ( , ) =  ( )   ( )   ( ),    
is called Bregman distance with respect to . 

    By the definition, we know the following 

properties: the three point identity, for any     and ,    (  ),  ( , )  +   ( , )    ( , )  =  ( )   ( ),   ; 
the four point identity, for any ,     and ,   (  ),  ( , )    ( , )    ( , )  +   ( , )  =  ( )   ( ),   . 
    The mapping  is called Bregman strongly 
nonexpansive (BSNE) (see [18]) with respect to a 

nonempty ( ) if  ( , )    ( , ) 
for all    ( )  and   , and if whenever { }    is bounded,   ( )  and lim (  ( , )  ( , ))  =  0, it follows that lim  ( , )  =  0 . 
     In 2010, Reich and Sabach [18] presented the 

following algorithm for Bregman strongly 
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nonexpansive mapping  in a reflexive Banach 

space E, the sequence { } generated by 
        , 
      =  (  +  ), 
       =  {     ( ,  )   ( ,  +  )}, 
      =  , 
       =  {      , ( )                                                                      ( )   0}, 
    =  ( ),  =  0, 1, 2, . . ., 
(1.2) 

and 
     , 
   =  ,  =  1, 2, . . . , , 
   =  (  +  ), =  {     ( ,  )   ( ,  +  )}, 
  = , 
   =  ( ),  =  0, 1, 2, . . . , 
(1.3) 

where  is Bregman projection with respect to 

 from  onto a closed and convex subset  of . 
They prove that { } converges strongly to a 

common fixed point of { } . 

    In 2012, Suantai et al.[23] proved strong 

convergence for Bregmam strongly nonexpansive 

mappings by Halpern’s iteration in Banach spaces,  =         ( ( )  +  (1  ) ( )),   1,     
  (1.4) 

and  =        ( ( )  +  (1  ) ( )),   1.  
(1.5) 

    In 2013, Chen et al. [10] devoted to investigating 

the shrinking projection method for finding 

common element of solutions to the equilibrium 

problem and fixed point problems in Banach 

spaces, 
   =  ( ( ( )) +  (1  ) ( )), 
   =  ( ( ) +  (1  ) ( )), 
   =  ( ), 
   =  {       ( , ) 

                   ( , )  +  (1  )  ( , )}, 
  = {  :                 ( ) ( ),      0}, 
   =  ( ),   0. 
(1.6) 

    They show that the sequence { } converges 

storngly to the point ( ) ( ) . 
    In this paper, motivated and inspired by Chen et 

al. [10] and Suantai et al. [23], we introduce the new 

algorithm defined by: 

   =     chosen arbitrarily, 
  =  ( ),   ( ),  =  ( ( ) +  (1  ) ( )), 

 (1.7) 

where  be a Bregman totally quasi-asymptotically 

nonexpansive mappings. Under appropriate 

different conditions, we will prove that the 

sequence { }  generated by algorithms (1.7) 

converges strongly to the point , where =  ( )   ( ). 
 

2. Preliminaries 

    Let  be a real Banach space. For any  int(dom ), the right-hand derivative of  at  in 

the direction    is defined by 

         ( , ) =  lim (   )  ( ). 
The function  is called G teaux differentiable at 

 if lim (   )  ( )  exists for all   . In this 

case, ( , ) coincides with ( ), the value of 

the gradient ( ) of  at . The function  is called 

G teaux differentiable if it is G teaux 
differentiable for any   (  ).  is called 

Fr chet differentiable at  if this limit is attained 

uniformly for  =  1 . f is uniformly Fr chet 
differentiable on a subset  of  if the limit is 

attained uniformly for    and  =  1. It is 
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known that if  is G a teaux differentiable (resp. 

Fr chet differentiable) on (  ) , then  is 
continuous and its Gateaux derivative  is norm-

to - weak*   continuous (resp. continuous) on (  ) (see [5]). 

    Let  be a reflexive Banach space. The Legendre 

function    ( , + ] is defined in [3]). The 

function  is Legendre function if and only if it 

satisfies the following conditions: 

(L1) The interior of the domain of  denoted by (  ) , is nonempty,  is G a teaux 
differentiable on (  )  and   = (  ); 
(L2) The interior of the domain  denote by (  ) , is nonempty,   is G a teaux 
differentiable on (  )  and   = (  ). 
    Since  is reflexive, we know that ( ) =  
(see [5]). This, by (L1) and (L2), implies  =  ( ) ,  =  =  ( ) 
and =   =  ( ). 
By [3], the condition (L1) and (L2) also yield that the 

functions  and  are strictly convex on their 

respective domains. From now on we assume that 

the function    ( , + ] is Legendre. 

Defnition 2.1. (Bregman [6]) Let    ( , + ] be a convex and Gateaux differentiable 

function. The Bregman projection of   (  )  onto the nonempty, closed and 

convex subset     is the necessarily 

unique vector ( )    satisfying  ( ( ), )  =  {  ( , )    }. 
Remark 2.2. (Chen et al. [10]) 

(1) If  is a Hilbert space and ( )  =   

for all   , then the Bregman projection ( ) is reduced to the metric projection of  
onto ; 

(2) If  is a smooth Banach space and ( )  =  for all   , then the Bregman 

projection  ( ) is reduced to the generalized 

projection (x), which is defined by  ( ( ), )  =  ( , ), 
where ( , )  = 2 , ( ) + ,  is 
the normalized duality mapping from   2 . 

    Let :   ( , + ] be a convex and Gateaux 
differentiable function. The function  is called: 

(1) totally convex at  if its modulus of total    

    convexity at   ( ), that is, the    

    function  (  ) × [0, + )       [0, + ) defined by 

      ( , ) =  {  ( , )    ,                                             =  }, 
    is positive whenever  >  0; 

(2) totally convex if it is totally convex at every   

    point   (  ); 
(3) totally convex on bounded sets if  ( , ) is  
    positive for any nonempty bounded subset  is 
    the function  (  ) × [0, + )     [0, + ] defined by 

            ( , ) =  {  ( , )      }. 
 Let  be a nonempty, closed and convex 

subset of (  )  and     be a 

mapping. A point  in  is said to be an asymptotic 

fixed point of  if  contains a sequence { } 
which converges weakly to  such that the strong lim    =  0. The set of asymptotically 

fixed points of  is denote by ( ). 
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    The mapping  is called Bregmam quasi-
nonexpansive [18] if ( )   and   ( , )    ( , ),   ,   ( ). 
The mapping  is called Bregmam firmly 
nonexpansive if ( )   ( ),     ( )                                           ( ),   , ,   , 
or, equivalently  ( , ) +  ( , ) +  ( , ) +   ( , )    ( , )  +   ( , ), ,   . 
If  is Bregman firmly nonexpansive and  is 
Legendre function which is bounded, uniformly 

Fr e chet differentiable and totally convex on 

bounded subset of , then ( )  =   ( )  and ( ) is closed and convex (see [20]). It also follows 

that every Bregman firmly nonexpansive mapping is 

Bregman strongly nonexpansive which respect to ( )  =   ( ). 
 Let  be a nonempty, closed and convex 

subset of . Let     be a G a teaux 
differentiable and totally convex function and let   . It is known from [9] that  =  ( ) 
if and only if ( )   ( ),     0,   . 
We also know the following  ( , ( )) +   ( ( ), )                                                 ( , ),   ,   . 
    Let  be a subset of a real Banach space ,     a convex and Gateaux differentiable 

function and { }  a sequence of mappings of  
such that ( )  . Then { }  is said 

to satisfy the AKTT-condition if, for any bounded 

subset  of , { ( ) ( )   }  <  . 
Aoyama et al. [2] prove the following result. 

Lemma 2.3. (Suantai et al. [23]) Let  be a 
nonempty, closed and convex subset of a real 
reflexive Banach space . Let     be a 
Legendre and Fr chet differentiable function. Let { }  be a sequence of mappings from  into  
such that ( ) . Suppose that { }   
satisfies the AKTT-condition. Then there exists the 
mapping     such that 
              = lim ,                   (2.1) 

and lim ( ) ( )  =  0 . 
Defnition 2.4. (Butnariu and Iusem [7], Reich and 
Sabach [18]) The function    ( , + ) is 
called: 

(1) cofinite if   =  ; 
(2) coercive if lim ( ( )/ )  =  + ; 

(3) sequentially consistent if for any two sequence { } and { } in  such that { } is bounded, 
                  lim ( , ) = 0  

                                                lim   = 0. 
Lemma 2.5. (Reich and Sabach [18]) If    ( , + ) is Fr chet differentiable totally convex, 
then  is cofinite. 
Lemma 2.6. (Butnariu and Resmerita [9]) Let    ( , + ] be a convex function whose 
domain contains at least two points. Then, the 
following statements hold: 

(i) f is sequence consistent if and only if it is   
   totally convex on bounded sets, 
(ii) If f is lower semicontinuous, then f is  
   sequentially consistent if and only if it is  
   uniformly convex on bounded sets, 
(iii) If f is uniformly strictly convex on bounded  
   sets, then it is sequentially consistent and  
   the converse implication holds when f is  
   lower semicontinuous, Fr chet 
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   differentiable on its domain, and the  
   Fr chet derivative  is uniformly  
   continuous on bounded sets. 

Lemma 2.7. (Reich and Sabach [19]) If     

is uniformly Fr chet differentiable and bounded on 
bounded subset of E, then  is uniformly 
continuous on bounded subsets of E from the 
strong topology of E to the strong topology of . 
Lemma 2.8. (Butnariu and Iusem [7]) The function 
f is totally convex on bounded sets if and only 
if it is sequentially consistent. 
Lemma 2.9. (Reich and Sabach [18]) Let     be a G teaux differentiable and totally convex 
function. If    and the sequence {  ( , )}   is bounded, then the sequence { }  is also bounded. 
Lemma 2.10. (Butnariu and Resmerita [9]) Suppose 
that f is G teaux differentiable and totally convex 
on (  ) . Let      and  be a 
nonempty, closed and convex subset of (  ) . If   , then the following 
conditions are equivalent: 

(i) The vector  is the Bregman projection of x  
   onto C with respect to f; 
(ii) The vector  is the unique solution of the  
   variational inequality: ( )   ( ),     0,   ; 

(iii) The vector   is the unique solution of the  
   inequality:  ( , )  +   ( , )    ( , ),   . 

 Let     be a convex, Legendre and 

Gateaux differentiable function. Following [1, 11], 

the function   ×    [0, + )  associated 

with , defined by   ( , ) =  ( )  , +  ( ),  

                                                            ,   . 
Then  is nonnegative and  ( , )  =  ( , ( ))  for all    and    . 

Moreover, by the subdifferential inequality,  ( , )  +  , ( )      ( , +  ) 
          (2.2) 

for all    and ,    (see [15]). In 

addition, if    ( , + ] is a proper lower 

semi-continuous function, then    ( , + ]  is a proper weak* lower semi-

continuous and convex function (see [17]). Hence 

 is convex in the second variable. Thus, for all   ,  ( , ( ( )))   ( , ), (2.3) 

where { }   and { }  (0, 1) with  =  1 . 
For solving the equilibrium problem, let us 

assume that the bifunction   ×     is 

convex and lower semi-continuous satisfies the 

following conditions: 

(A1) ( , )  =  0 for all   ; 
(A2)  is monotone, i.e., ( , ) + ( , ) 0  

     for all ,   ; 

(A3) for each , ,   , 
       lim (  +  (1  ) , )   ( , ); 
(A4) for each   , ( ,·) is convex and  

     lower semi-continuous. 

Lemma 2.11. (Reich and Sabach [19]) Let  be a 
closed and convex subset of .  Let  be a 
bifunction from  ×    satisfying (A1) (A4), 
let    ( , + )  be a coercive and 
Legendre function and   , then there exists    such that  ( , )  +  ( )   ( ),     0,   . 
(2.4) 
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Define the operator    2  as follows: ( )  =  {    ( , )  +  ( )             ( ),     0,   }               (2.5) 

for all   . Then, the followings hold: 
(i)   is single-valued; 
(ii)   is BFNE operator; 
(iii) (  )  =  ( ); 
(iv) ( ) is closed and convex; 
(v)  ,  +     ,                               ( , ),   (  ),   . 

Lemma 2.12. (Xu [29]) Assume that { }  is a 
sequence of nonnegative real numbers such that   (1  )  +  ,   1, 
where { } is a sequence in (0, 1) and { } is a 
sequence such that 

(a)   =  + ; 

(b) limsup  0 | |  <  + . 
Then lim   =  0. 
 
3. Main results 

Theorem 3.1. Let  be a real uniformly smooth, 
uniformly convex and reflexive Banach space,  
be a nonempty closed and convex subset of . Let     be a coercive Legendre function 
which is bounded, uniformly Fr chet differentiable 
and totally convex on bounded subset of  and 

be bounded on bounded subsets of  and    ( )  be a closed and Bregman totally 
quasi-asymptotically 
nonexpansive multi-valued mapping with 
nonnegative real sequence { }, { } such that   0 ,   0  (as    ) and a strictly 
increasing continuous function     with (0)  =  0  . Let   ×    satisfying 
conditions (A1) (A4). Assume that each  are 

uniformly continuous for all    and = ( )   ( ) is nonempty and bounded. Define 
a sequence { } in  by the following algorithm:  =     chosen arbitrarily, 

  =  ( ),   ( ),  =  ( ( ) +  (1  ) ( )), 
(3.1) 

where { }   (0, 1) and lim   =  0,   =  . Then, the sequence { } converge 
strongly to  , where   is the Bregman 
projection of  into . 
Proof . By Reich and Sabach [20], that ( )  is 

closed and convex. Let  =    , then   ( )  =  ( ) and   ( ). By (3.1) and 

Lemma 2.11, we have   ( , )  =   ( , ( ))                        ( , )                                                      
                 =   ( , ( ))                        ( , )  +   ( , ) +  .                          
(3.2) 

By (3.1) and (3.2), we note that  ( , )  =   ( , ( ( )                                                + (1  ) ( )))                           ( , )  +  (1 +  )  ( , ) 
                            ( , ) +                                 (1  )[  ( , )  +   ( , )  +  ] 
                           ( , ) + (1  )  ( , ) 

                                                   + (1  )  ( , )                           +(1  )  
                          ( , ) +  sup  ( , )         +  
                        =   ( , ) +  ,                     (3.3) 

where  =   sup  ( , ) +  . Hence {  ( , )} is bounded. Next, we show that { } is 
also bounded. We follow the proof line as in [20]. 

Since {  ( , )} is bounded, there exists  >  0 

such that 
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( )   ( ),  +  ( ( )))  =                                ( , ( ))  =   ( , )   . 
Hence { ( )} is contained in the sublevel set  (   ( )), where  =    ·, . Since  
is lower semicontinuous,  is weak*  lower 

semicontinuous. Hence the function  is coercive 

by Moreau-Rockafellar Theorem (see [21, Theorem 

7A] and [22]). This shows that { ( )} is bounded. 

Since f is strongly coercive ,  is bounded on 

bounded sets (see [28, Lemma 3.6.1] and [3, 

Theorem 3.3]). Hence  is also bounded on 

bounded subset of  (see [7, Proposition 1.1.11]). 

Since f is a Legendre function, it follows that = ( ( )) is bounded for all   . 

    By (3.1), we obtain          lim ( )  ( )                             =  lim ( ) ( ) . 
By condition of , we have 

          lim ( )   ( )  =  0.    (3.4) 

Since  is strongly coercive and uniformly convex 

on bounded subsets of ,  is uniformly Frechet 

differentiable on bounded subsets of . Moreover, 

 is bounded on bounded sets, since  is 

Legendre, we have lim        =  lim  ( )   ( )  =  0 . 
(3.5) 

On the other hand, if  is uniformly Fr e chet 

differentiable on bounded subsets of , then  is 
uniformly continuous on bounded subsets of . It 

follows that 

            lim ( )   ( )  =  0.       (3.6) 

From (3.1), Lemma 2.10 and Lemma 2.7, 

we have lim  ( , )  =  lim  ( , ) 

                                 lim [  ( , )                                               ( , )] 
                                  lim [  ( , )                                               ( , )] 
                                =  0.                                 (3.7)  
By Lemma 2.8, we also have                lim    =  0                (3.8)

Since  is uniformly Fr e chet differentiable on 

bounded subsets of , and by Lemma 2.6,  is 
norm - to - norm uniformly continuous on bounded 

subsets of , that 

         lim ( )  ( )  =  0.       (3.9) 

Since  is uniformly Frechet differentiable, it is also 

uniformly continuous, we have            lim ( )  ( )  =  0.        (3.10) 

By the Bregman distance we obtain that  ( , )   ( , )            =  ( )  ( )  ,    ( )                     + ( )  ,          =  ( )  ( ) +  ( )  ( ) 
                     ,                     + ,    ,                       ( ) +  ( ) ,    
           =   ( , ) +  ( )  ( )                   + + 1, ,                       ( , ) 
           =  ( , ) ( , ) + ( )                   ( ) + ,  
                  ,   , 
for every   . From (3.4)-(3.6), we have     lim[  ( , )    ( , )]  =  0.      (3.11) 

We  now consider the following equality. lim ( , ) = lim [ ( , )  ( , )] . 
 From (3.11), we have                   lim  ( , )  =  0.            (3.12) 

By Lemma 2.8, we also have                lim    =  0.             (3.13) 

Note that        +   . 
Combining (3.8) with (3.13), we see that 
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                lim    =  0.            (3.14) 

By the triangle inequality, we have        +   . 
By (3.5) and (3.13), we obtain               lim    =  0.           (3.15) 

From (3.8), we obtain               lim    =  0.           (3.16) 

Noticing that  =  ( ), we have ( , )  +    ,     0,   . 
Hence, (  , )  +     ,    0,   . 
From the (A2), we note that    

                          ,                         (  , )   ( ,  ),    
Taking the limit     in above inequality and 

from (A4) and   , we have ( , )   0,  . For 0 <   <  1  and   , define  =   + (1 ) . Noticing that ,   , we 

obtains   , which yields that ( , )   0. It 

follows from (A1) that 0 = ( , ) ( , ) + (1 ) ( , )                     ( , ). 
That is, ( , )   0. 
Let   0, from (A3), we obtain ( , )   0,   . This implies that   ( ). Let { } be a 

sequence generated by     ,    ,    , 
By the assumption that  is uniformly L Lipschitz 

continuous, hence for any    and      we have 
 s w s w + w x                    + x x + x w                            ( + 1)  

                  + + . (3.17) 

From (3.14) and (3.15) shows that 

  lim  =  0 , we have   ( ). 
Hence   ( )  ( ). 
Since  is reflexive and { }  is bounded, there 

exists a subsequence { } of { }  such that { }      and  ( )  ( ),   =  ( )  ( ),   . 
On the other hand, since    0 as   ,  we have    ( )  =  ( ) . It follows 

from definition of Bregmam projection that lim ( )  ( ),   =                   ( )  ( ),    0.    (3.18) 

From (2.2), we obtain  ( , ) =  ( , ( ) + (1 ) ( )) 

                           ( , ( ) + (1 ) ( )         ( ( )  ( )))                             + ( ( )   ( )),                             = , ( ) + (1  ) ( )                            + ( )  ( ),                              , ( )                                +(1 )  , ( )                                + ( )  ( ),                             =  (1 ) ( , )  + ( )                                 ( ),                              (1 )[ ( , )                                + ( , )  +  ]                                + ( )  ( ),                             =  (1 ) ( , ) +                                + ( )  ( ),                             =  (1 ) ( , ) + ( )                                 ( ),    +  . 
By Lemma 2.12 and (3.18), we can conclude that lim  ( , )  =  0 . Therefore, by Lemma 2.8,   .This completes the proof. 

 

Corollary 3.2. Let  be a real uniformly smooth, 
uniformly convex and reflexive Banach space,  
be a nonempty closed and convex subset of . Let     be a coercive Legendre function which 
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is bounded, uniformly Fr chet differentiable and 
totally convex on bounded subset of  and  
be bounded on bounded subsets of  and    ( )  be a closed and Bregman quasi- 
nonexpansive multi-valued mapping . Let   ×    satisfying conditions (A1)  (A4). Assume 
that each  
are uniformly continuous for all n  N and = F(T)   EP(H) is nonempty and bounded. Define 
a sequence { } in  by the following algorithm:  1  =      , =  ( ), ( ),

+1 = ( ) + (1 ) ( ) , 
 (3.19) 

where { }   (0, 1) and lim  =  0 , 
  =   .  Then, the sequence { }  

converge strongly to , where ,  is the 
Bregman projection of  into . 
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บทคัดยอ  
การศึกษา และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเซรามิกพื้นบานใหมีอัตลักษณภูมิปญญาทองถ่ิน และสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชนบานเหมืองกุง มีเปาหมายหลักที่การทําใหผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนบานเหมืองกุง สามารถมีรูปแบบของผลิตภัณฑที่
มีเอกลักษณโดดเดนตามอัตลักษณภูมิปญญาทองถิ่น โดยไดทําการศึกษาวัตถุดิบ เทคนิค วิธีการ เครื่องมืออุปกรณ ลักษณะรูปทรง 
รายละเอียดในการตกแตง ลักษณะเฉพาะของงานเคร่ืองปนดินเผาบานเหมืองกุง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม แนวทางในการ
พัฒนารูปแบบใหมซึ่งตอบสนองตอตลาดเครื่องปนดินเผาในปจจุบัน ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องปนดินเผา โดยคงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของทองถิ่นไว แตมีรูปแบบท่ีสวยงามนาสนใจเปนท่ีตองการของตลาด ทําการออกแบบชุดผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
พื้นบาน ที่ไดรับการศึกษาจากเอกลักษณของผลิตภัณฑตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  พรอมท้ังถายทอดรูปแบบผลิตภัณฑใหแกกลุม
สมาชิกชุมชนบานเหมืองกุง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ภายใตสภาวการณที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางดานความตองการและ
รูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ  
เพื่อเปนการสงเสริมงานวิจัย และสนับสนุนการตอยอดงานวิจัยเพื่อใชประโยชนกับชุมชน สังคม และผูประกอบการ  
คําสําคัญ: พัฒนาอัตลักษณ, เครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน, บานเหมืองกุง 
 

Abstract  
The study and development of traditional ceramic products to local identity. And consistent with the 

needs of the Kung community. The main goal is to make entrepreneurs in Baan Muangkung Pottery Handicraft. 

It can be characterized by unique products based on the identity of local wisdom. The raw materials, 

techniques, methods, tools, equipment, shapes, details in the decoration. Characteristics of pottery work in 

Baan Muangkung Pottery Handicraft, Hang Dong, Chiang Mai. A new approach to development that responds to 
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the current pottery market. Study the pottery development guidelines. Maintaining culture and local life. But 

there are attractive styles that are preferred by the market. Design of pottery products. The product has been 

studied from the past to the present. The products were distributed to the members of the Baan Muangkung 

Pottery Handicraft in Hang Dong district, Chiang Mai province. Under the circumstances, the society changed 

the demand and style of traditional pottery products. To increase the competitiveness of the quality and 

product model. To promote research and support research for the benefit of the community, society and 

entrepreneurs.  
Keywords: Identity Development, Pottery Handicraft, Baan Muangkung 

 

1. บทนํา 
อุตสาหกรรมเซรามิก  เปนอุตสาหกรรมท่ีมี

ประวัติศาสตรและฐานการผลิตในประเทศมานาน ใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศเปนสวนใหญ การผลิตจะใชพลังงานและ
แรงงานเปนจํานวนมาก แตเดิมเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม ทําการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการใน
ประเทศ และทดแทนการนําเขา ตอมาไดพัฒนาเทคโนโลยี
อยางตอเนื่องจนเปนหนึ่งในผูผลิตที่สําคัญในภูมิภาคเอเซีย 
สามารถสงออกและทํารายไดใหกับประเทศสูงถึงปละ 
24 ,000 ลานบาท อุตสาหกรรมเซรามิก  จัดไดวาเปน
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย 
อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาพ้ืนบาน หมูบานเหมืองกุงเดิม
มีชื่อวา "บานสันดอกคําใต" ซึ่งเปนหมูบานเกาแกของ
เชียงใหม มีการปนน้ําตนและหมอน้ํามานานกวา 200 ป 

 เ มื่ อ ป ร ะ ม า ณ  50 ป ก อ น  หั ต ถ ก ร ร ม
เครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุงมีลักษณะแตละครอบครัวตาง 
ทําสงขายใหกับพอคาคนกลางในหมูบานและนอกหมูบาน 
โดยพอคาคนกลางในหมูบานจะนําเครื่องปนดินเผาใส
รถบรรทุกสงตอไปขายยังฝาง เชียงดาว และพราว สวน
พอคาคนกลางนอกหมูบานที่มารับเคร่ืองปนดินเผาไปขายมี
ไมมากเพียง 5% เทานั้น และนอกจากน้ันก็จะมีชาวบาน
บางสวนนําไปขายเองโดยนําหมอน้ําและคนโทหาบใสตะกรา
ใบใหญไปขายท่ีปากทางเขาหมูบาน ผูคนที่ผานไปผานมาใน
แถบน้ันจึงเรียกช่ือหมูบานนี้วา "บานน้ําตน" ตามคนโทหรือ
น้ําตนที่ชาวบานเหมืองกุงทําขายนั่นเอง 

2.วัตถุประสงค  
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาความเปนมา สภาพปญหา 

กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ของวิสาหกิจชุมชนบานเหมืองกุง 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมศึกษาและพัฒนารูปแบบ
เครื่องปนดินเผาใหมีความงามและประโยชนในการใชสอย มี
ความเปนเอกลักษณของทองถิ่น และเหมาะสมกับการผลิต
โดยใชวัตถุดิบในทองถ่ินเปนวัตถุดิบหลัก  จากน้ันทําการ
สํารวจความพึงพอใจตอรูปแบบเครื่องปนดินเผาท่ีไดรับการ
พัฒนาแลวตอไป 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วของ  
เครื่องปนดินเผา หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นดวยดินให

เปนรูปทรงสิ่งของเครื่องใชตางๆ แลวนํามาเผา เพื่อนําไปใช
งานในลักษณะตางๆตอไป ซึ่งตรงกับคําวา เซรามิก ที่มี
ความหมายครอบคลุมทั้งเคร่ืองปนดินเผาท่ีเคลือบและไม
เคลือบ รวมทั้งโลหะเคลือบ อยางเชน ชอนสังกะสี กระเบื้อง 
อิฐ ตลอดจนแกวทุกชนิด เครื่องปนดินเผาเปนการนําดินมา
ขึ้นรูปเปนรูปทรงตางๆ แลวตากใหแหงจากนั้นจึงนํามาเผา 
ดินซึ่งประกอบดวยผลึกในตะกูลของ “อะลูมินา ซิลิเกต” จะ
มีการเปล่ียนแปลงทางสันฐานทางเคมีเมื่อเกิดความรอนที่
มากพอ โดยจะมีสารประกอบอัลคาไลน ซึ่งเปนสารชนิดหนึ่ง
ที่สามารถทําปฏิกิริยาเคมีกับผลึกท่ีอุณหภูมิสูง โดยจะทําให
เกิดสารประกอบลักษณะเปน “แกว” โดยจะเปนตัวประสาน
อนุภาคดิน ซึ่งทําหนาที่เปนตัวประสานโครงสรางของเนื้อดิน
เขาดวยกัน ทําใหเน้ือวัสดุหลังเผามีคุณสมบัติดานความ
คงทนแข็งแรงมากยิ่ง ข้ึน สามารถขึ้นรูปไวเปนภาชนะ
สังเคราะหชนิดแรกของมนุษย ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพ
และสมบัติทางกลข้ึนอยูกับสัดสวนชนิดของวัสดุ  หรือ
สารอินทรียตางๆที่ผสมอยูภายในเนื้อดิน  กรรมวิธี ใน
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กระบวนการผลิต  รวมไปถึงเวลาและอุณหภูมิที่ ใช ใน
กระบวนการเผาเครื่องปนดินเผา 

สําหรับจุดเริ่มตนการทําเคร่ืองปนดินเผาของบาน
เหมืองกุง ในอดีตนั้นชาวบานเหมืองกุง ทําเคร่ืองปนดินเผา 
เพื่อเปนอุปกรณเครื่องใชในครัวเรือนตางๆ ในการดํารงชีวิต
ประจําวัน และมีการสอนผานการทําตอหนาโดยไมมีการจด
บันทึกใดๆ ซึ่งในอดีตจะนําดินจากทุงนาใกลๆบานมาทํา 
โดยนําดินที่ไดมาตําใหละเอียดแลวนํามารอน เพื่อไมใหมี
เศษหรือวัตถุแปลกปลอมมาเจือปน และมีขั้นตอนตางๆ เชน 
การขึ้นรูป การตากแดด การลงลวดลาย การทาสีดวยนํ้าดิน
ขน และการขัดผิวดวยหินที่นํามาจากแมน้ํา  เพื่อใหภาชนะ
เครื่องปนดินเผามีลักษณะตามตองการ โดยที่เอกลักษณ
เครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุงนั้นมาจากความเรียบงายใน
การผลิตโดยใชแรงงานคนเปนหลักคือ ใชเนื้อดินเหนียว
เหลืองปนทรายที่เปนเนื้อดินแบบธรรมดา ไมมีการเคลือบน้ํา
เคลือบลงบนผิวของเครื่องปนดินเผา การใชเครื่องมือในการ
ออกแบบลวดลายตางๆที่เรียบงาย โดยการนําของใชที่ใชใน
ชีวิตประจําวันหรือวัสดุตามธรรมชาติที่หาไดมาออกแบบ
ลวดลายลงบนเครื่องปนดินเผา การลงสีจะใชสีจากธรรมชาติ
ซึ่งใชเพียงผงดินแดงผสมกับน้ําและน้ํามันเบนซินทาลงไปที่
เครื่องปนดินเผา เพื่อใหเกิดสีแดงบนผิวเคร่ืองปนดินเผา 
และใชหินแมน้ําขัดผิวเครื่องปนดินเผาเพื่อลดการรั่วซึมน้ํา
และเพิ่ มความเงางามขึ้น โดยไม เกิดรอยขีดข วนบน
เครื่องปนดินเผา รวมท้ังยังมีความโดดเดนอีกประการหน่ึง 
คือ การออกแบบลวดลายของเคร่ืองปนดินเผาท่ีมีความ
ละเอียด  ซึ่ งในการลงลวดลาย  ตางๆที่ปรากฏอยูบน
เครื่องปนดินเผานั้น โดยมีที่มาจากวัฒนธรรมพื้นบานทองถิ่น 
ประเพณี ความเชื่อ และพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจากมี
การทําลวดลายใบโพธ์ิที่ปรากฏอยูบนสวนตางๆของ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา และการแกะลายที่มีลักษณะ
คลายลวดลายบนกาแล อันเปนวัฒนธรรมพื้นบานของ
ลานนา ซึ่งกระบวนการเหลานี้ไดรับการสืบทอดตอกันมา
จากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน จนกลายเปนความโดดเดนและ
เปนเอกลักษณเฉพาะของเครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง  
4.วิธีการวิจัย  

ในขั้นตอนของกระบวนการวิจัยทางทีมงานวิจัยได
ทําการรวบรวมขอมูล เพื่อเก็บขอมูลในสวนที่เปนขอกําหนด 
เ งื่ อน ไขต า งๆ  เพื่ อทํ า การการออกแบบผ ลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง  อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหมรูปแบบใหม ออกแบบใหผูประกอบการสามารถ
ผลิตไดเองหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ทางผูประกอบการ

สามารถนํารูปแบบผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณนี้ไปผลิตเพ่ือ
จําหนายทั้งในชุมชน ตางอําเภอ หรือตางจังหวัดได โดย
ศึกษาขอมูลความตองการในการออกแบบ ไดแก ขอมูล
เกี่ยวกับเอกลักษณของชุมชน ขอมูลทางการตลาด เม่ือเสร็จ
สิ้นกระบวนการออกแบบจะเขาสูกิจกรรมการทดสอบตลาด
หรือความพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเครื่องปนดิน 
เผาบานเหมืองกุง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมี
รูปแบบท่ีเปนเอกลักษณ ที่มีผูประกอบการ จํานวน 10 คน 
และผูบริโภคท่ีมีความสนใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
บานเหมืองกุง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมอธิบายถึง
กระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน  
5. ผลการวิจัย  

จากการเก็บขอมูลในพ้ืนที่พบวาปจจุบันการทํา
เครื่องดินเผาบานเหมืองกุงน้ันมีการเปล่ียนแปลงการผลิตไป
จากเดิม ซึ่งในอดีตนั้นชาวบานเหมืองกุง ทําเคร่ืองปนดินเผา 
เพื่อเปนอุปกรณเครื่องใชในครัวเรือนตางๆ ในการดํารงชีวิต
ประจําวัน และมีการสอนผานการทําตอหนาโดยไมมีการจด
บันทึกใดๆ ซึ่งในอดีตจะนําดินจากทุงนาใกลๆบานมาทํา  
โดยนําดินที่ไดมาตําใหละเอียดแลวนํามารอน เพื่อไมใหมี
เศษหรือวัตถุแปลกปลอมมาเจือปน และมีขั้นตอนตางๆ เชน 
การขึ้นรูป การตากแดด การลงลวดลาย การทาสีดวยน้ําดิน
ขน และการขัดผิวดวยหินที่นํามาจากแมน้ํา  เพื่อใหภาชนะ
เครื่องปนดินเผามีลักษณะตามตองการ โดยที่เอกลักษณ
เครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุงนั้นมาจากความเรียบงายใน
การผลิตโดยใชแรงงานคนเปนหลักคือ ใชเน้ือดินเหนียว
เหลืองปนทรายที่เปนเนื้อดินแบบธรรมดา ไมมีการเคลือบน้ํา
เคลือบลงบนผิวของเครื่องปนดินเผา การใชเครื่องมือในการ
ออกแบบลวดลายตางๆที่เรียบงาย โดยการนําของใชที่ใชใน
ชีวิตประจําวันหรือวัสดุตามธรรมชาติที่หาไดมาออกแบบ
ลวดลายลงบนเครื่องปนดินเผา การลงสีจะใชสีจากธรรมชาติ
ซึ่งใชเพียงผงดินแดงผสมกับนํ้าและนํ้ามันเบนซินทาลงไปท่ี
เครื่องปนดินเผา เพื่อใหเกิดสีแดงบนผิวเคร่ืองปนดินเผา 
และใชหินแมน้ําขัดผิวเคร่ืองปนดินเผาเพื่อลดการรั่วซึมน้ํา
และเพิ่ มความเงางามขึ้น โดยไม เกิดรอยขีดข วนบน
เครื่องปนดินเผา รวมท้ังยังมีความโดดเดนอีกประการหนึ่ง 
คือ การออกแบบลวดลายของเคร่ืองปนดินเผาท่ีมีความ
ละเอียด  ซึ่ งในการลงลวดลาย  ตางๆที่ปรากฏอยูบน
เครื่องปนดินเผานั้น 

การปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภัณฑนั้นก็เพื่อใหทัน
ตอบริบทตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป จากที่ใน
อดีตเคยขายกันในกลุมเล็กๆ โดยในปจจุบันเร่ิมมีการผลิต
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เพื่ อการพาณิ ชย มากขึ้ น  ทํ า ให มี ช าวบ าน มีการทํ า
เครื่องปนดินเผาเพิ่มขึ้น โดยตางคนตางทําสงขายใหกับ
พอคาคนกลาง และยังมีการรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อทําการผลิตและจําหนายเคร่ืองปนดินเผา โดยการทํา
ใหกับลูกคาทั้งปลีกและสงทั้งในประเทศรวมทั้งตางประเทศ 
แตสําหรับรูปแบบการทําเครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุงนั้น
ยังคงเดิมเหมือนในอดีต โดยที่ไมมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ทําเคร่ืองปนดินเผา เพียงแตมีการปรับเปล่ียนรูปแบบในการ
ทําเคร่ืองปนดินเผาตามวัตถุดิบและตนทุนที่เปล่ียนแปลงไป
ในปจจุบันเพียงเทานั้น โดยหมูบานเหมืองกุง อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานตนแบบใน
โครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ของจังหวัดเชียงใหมเมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2548 

ในปจจุบันเคร่ืองปนดินเผาท่ีเคยนิยมใสน้ําด่ืมกิน 
กลับกลายเปนภาชนะอลูมิเนียม แกวหรือพลาสติก ทําให
การสั่งผลิตน้ําตนเร่ิมนอยลง ชาวบานสวนหนึ่งจึงเขาไป
ทํางานรับจางในตัวเมืองทําใหชาวบานที่ ยังคงทํางาน
เครื่องปนดินเผาเหลืออยูไมมากนัก การทําเคร่ืองดินเผาบาน
เหมืองกุงนั้นมีการเปล่ียนแปลงการผลิตไปจากเดิม เพื่อให
ทันตอบริบทตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป จาก
ที่ในอดีตเคยขายกันในกลุมเล็กๆ โดยในปจจุบันเริ่มมีการ
ผลิตเพื่อการพาณิชยมากขึ้น  ทําใหมีชาวบานมีการทํา
เครื่องปนดินเผาเพิ่มขึ้น โดยตางคนตางทําสงขายใหกับ
พอคาคนกลาง และยังมีการรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อทําการผลิตและจําหนายเคร่ืองปนดินเผา โดยการทํา
ใหกับลูกคาท้ังปลีกและสงทั้งในประเทศรวมทั้งตางประเทศ 
แตสําหรับรูปแบบการทําเครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุงนั้น 
ไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิม ซึ่งโดยมากข้ึนอยูกับ
คํ าสั่ งซื้ อ  รูปแบบตามสมัยนิยม  ซึ่ งส งผลโดยตรงตอ
เอกลักษณของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาในชุมชน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  แตหากยังคงไวซึ่ ง วิธีการทํา
เครื่องปนดินเผาซ่ึงไดรับการสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน
6.อภิปรายผลการวิจัย  

ผลจากงานวิจัยนี้ทําใหทราบถึงความเปนมา 
สภาพปญหา กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ของกลุมหัตถกรรม
เครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง  อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม อีกทั้งสามารถสรางรูปแบบเครื่องปนดินเผาใหมี
ความงามและประโยชนในการใชสอย มีความเปนเอกลักษณ
ของทองถิ่น และเหมาะสมกับการผลิตโดยใชวัตถุดิบใน
ทองถิ่นเปนวัตถุดิบหลัก  และที่สําคัญสามารถสรางองค

ความรู เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเครื่องปนดินเผา
พื้นบานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวในทองถิ่งไดเปนอยางดี 
7.  สรุป  

งานวิจัยนี้สามารถทําใหผูประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนบานเหมืองกุง สามารถสรางรูปแบบของผลิตภัณฑที่มี
เอกลักษณโดดเดนตามอัตลักษณภูมิปญญาทองถ่ิน  โดย
ยังคงใชวัตถุดิบ เทคนิค วิธีการ เครื่องมืออุปกรณ ลักษณะ
รูปทรง รายละเอียดในการตกแตง ลักษณะเฉพาะของงาน
เครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง  อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม อีกทั้งสามารถสรางรูปแบบเครื่องปนดินเผาใหมี
ความงามและประโยชนในการใชสอย มีความเปนเอกลักษณ
ของทองถิ่น และเหมาะสมกับการผลิตโดยใชวัตถุดิบใน
ทองถิ่นเปนวัตถุดิบหลักอีกดวย  
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บทคัดยอ  
การศึกษา และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเซรามิกพื้นบานใหมีอัตลักษณภูมิปญญาทองถ่ิน และสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชนบานปาตาล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีเปาหมายหลักท่ีการทําใหผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนบานปาตาล 
สามารถมีรูปแบบของผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณโดดเดนตามอัตลักษณภูมิปญญาทองถิ่น  โดยมีเปาหมายหลักท่ีการทําให
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนบานปาตาล สามารถมีรูปแบบของผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณโดดเดนตามอัตลักษณภูมิปญญาทองถิ่น 
ภายใตสภาวการณที่สังคมมีการเปล่ียนแปลงทางดานความตองการและรูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทางดานคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ เพื่อเปนการสงเสริมงานวิจัย และสนับสนุนการตอยอด
งานวิจัยเพื่อใชประโยชนกับชุมชน สังคม และผูประกอบการ โดยทําการศึกษาวัตถุดิบ เทคนิค วิธีการ เครื่องมืออุปกรณ ลักษณะ
รูปทรง รายละเอียดในการตกแตง ลักษณะเฉพาะของงานเคร่ืองปนดินเผาบานปาตาล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม แนวทางใน
การพัฒนารูปแบบใหมซึ่งตอบสนองตอตลาดเคร่ืองปนดินเผาในปจจุบัน  ศึกษาแนวทางการพัฒนาเคร่ืองปนดินเผา โดยคง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของทองถิ่นไว แตมีรูปแบบท่ีสวยงามนาสนใจเปนที่ตองการของตลาด  ทําการออกแบบชุดผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน ที่ไดรับการศึกษาจากเอกลักษณของผลิตภัณฑตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  พรอมทั้งถายทอดรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหแกกลุมสมาชิกชุมชนบานปาตาล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ภายใตสภาวการณที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ความตองการและรูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานคุณภาพและ
รูปแบบของผลิตภัณฑ เพื่อเปนการสงเสริมงานวิจัย และสนับสนุนการตอยอดงานวิจัยเพื่อใชประโยชนกับชุมชน สังคม และ
ผูประกอบการ  
คําสําคัญ: พัฒนาอัตลักษณ, เครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน, บานปาตาล 

Abstract The study and development of traditional ceramic products to local identity and 

consistent with the needs of the Baan Patan Handicraft in Hang Dong, Chiang Mai. The main goal is to make 
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entrepreneurs in Baan Patan Handicraft. It can be characterized by unique products based on the identity of 

local wisdom. The main goal is to make entrepreneurs in Baan Patan Handicraft. It can be characterized by 

unique products based on the identity of local wisdom. Under the circumstances, the society changed the 

demand and style of traditional pottery products. To increase the competitiveness of the quality and product 

model. To promote research and support research for the benefit of the community, society and 

entrepreneurs. The study of raw materials, techniques, methods, tools, equipment, shapes, details in the 

decoration. Characteristics of Baan Patan Handicraft. A new approach to development that responds to the 

current pottery market. Study the pottery development guidelines. Maintaining culture and local life. But 

there are attractive styles that are preferred by the market. Design of pottery products. The product has been 

studied from the past to the present. The products were distributed to Baan Patan Handicraft members. 

Under the circumstances, the society changed the demand and style of traditional pottery products. To 

increase the competitiveness of the quality and product model. To promote research and support research 

for the benefit of the community, society and entrepreneurs.  
Keywords: Identity Development, Pottery Handicraft, Baan Patan Handicraft 

 

1. บทนํา 
อุตสาหกรรมเซรามิก  เปนอุตสาหกรรมท่ีมี

ประวัติศาสตรและฐานการผลิตในประเทศมานาน ใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศเปนสวนใหญ การผลิตจะใชพลังงานและ
แรงงานเปนจํานวนมาก แตเดิมเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม ทําการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการใน
ประเทศ และทดแทนการนําเขา ตอมาไดพัฒนาเทคโนโลยี
อยางตอเนื่องจนเปนหนึ่งในผูผลิตที่สําคัญในภูมิภาคเอเซีย 
สามารถสงออกและทํารายไดใหกับประเทศสูงถึงปละ 
24 ,000 ลานบาท อุตสาหกรรมเซรามิก  จัดไดวาเปน
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย 
อาชีพการทําเคร่ืองปนดินเผาของชาวชุมชนบานปาตาลนั้น
ไดรับการสืบทอดมานานกวา 100 ป ตั้งแตสมัยบรรพบุรุษที่
ไดยายที่ตั้งมาจากบานหางแสงลาย ซึ่งเปนที่ตั้งของหมูบาน
ขวัญเวียงในปจจุบัน โดยในอดีตบรรพบุรุษของชาวหมูบาน
ปาตาลมีอาชีพทําไรทํานา เมื่อมีเวลาวางชาวหมูบานจะไป
ขุดดินเหนียวจากหัวไรปลายนาข้ึนมาปนเปนเคร่ืองปนดิน 
เผาในรูปของ อิฐมอญ คนโท แจกัน และกระปุกออมสิน แต
ยังไมไดปนเปนตุกตาดินเผาดินยิ้มอยางเชนในปจจุบัน 

ชาวชุมชนบานปาตาล ไดเลาใหฟงวาในอดีตนั้นมี
การสืบทอดการทําอิฐมอญมาต้ังแตสมัยรุนปูรุนยา ตอมาได
มรการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑออมสินและน้ําตนสงขายใน
ราคา 10 ลูก 8 บาท แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป วัตถุดิบในการ
ผลิตน้ําตนก็หายากขึ้น ประกอบกับความนิยมในกระปุกออม
สินดินเผาก็ลดลง ทําใหทั้งนํ้าตนและกระปุกออมสินดินเผา
คอย ๆ หายไปจากบานปาตาล มีเพียงการทํา อิฐมอญ
เทานั้นที่ยงัคงเหลือใหเห็นไดในปจจุบัน 

ในประมาณป  พ .ศ .2537 นายดุษฎี  รักมณี  
นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเขามา
ศึกษาวิธีการทําเคร่ืองปนดินเผาในชุมชนบานปาตาลดวย
ความสนใจจนไดเขามาเชาบานเพ่ืออาศัยอยูในชุมชนแหงนี้
ในระยะหนึ่ง ดวยความเปนศิลปนของเขา จึงไดนําเอา
ศิลปหัตถกรรมเขามาเสริมทําให เกิดผลิตภัณฑใหมซึ่งมี
ความสรางสรรคและแตกตางไปจากเคร่ืองปนดินเผา
แบบเดิม ๆ ที่คนในหมูบานไดทํากันอยู โดยเขาไดปนเปนรูป
สัตวตาง ๆ ไมวาจะเปนชาง หมู หรือสัตวในจินตนาการ โดย
มีราคาขายเริ่มตนท่ีราคาตัวละ 20 – 30 บาท เปนที่ชื่นชอบ
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แกชาวตางชาติที่เขามาซ้ือเปนจํานวนมาก ทําใหชาวชุมชน
ปาตาลคนอื่นเริ่มสนใจและหันมาปนตุกตาดินเผามากขึ้น 

กลิ่นควันจากการเผาตุกตาเร่ิมเดนชัดขึ้นพรอม ๆ 
กับรอยยิ้มของชาวชุมชนบานปาตาล เนื่องจากความคิดใน
การสรางสรรคผลิตภัณฑรูปแบบใหมนี้ไดแพรหลายไปยัง
สมาชิกในชุมชน ในชวงแรกงานปนจากบานปาตาลจะเปน
เพียงตุกตาเด็ก หรือสัตวประเภทตาง ๆ เทานั้น จนกระท่ัง
คุณธนพล สายธรรม ไดมีความคิดวาอยากจะทําใหตุกตาดิน
เผาน้ันสามารถสื่อความหมายของมิตรไมตรีได เขาจึงไดเริ่ม
แตงแตมรอยยิ้มและเติมฟนสองซ่ีใหกับตุกตาเด็ก  เพราะ
รอยยิ้มเปนสัญลักษณของความเปนมิตรและความ  มี
ชีวิตชีวาจากตุกตาเด็กธรรมดา ๆ จึงกลายเปนตุกตาเด็กยิ้ม 
หลังจากนั้นคุณถวิล ปะมาละ ก็ไดเติมรอยยิ้มใหกับตุกตาหมู 
จนกลายเปนตุกตาหมูยิ้มตัวแรกของหมูบาน กอนที่รอยยิ้มน้ี
จะแพรขยายไปในงานปนของชาวชุมชนบานปาตาลจน
กลายเปนอัตลักษณของชุมชนปาตาลจนถึงปจจุบัน 

2.วัตถุประสงค  
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาความเปนมา สภาพปญหา 

กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ของวิสาหกิจชุมชนบานปาตาล 
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหมพรอมทั้งทําการพัฒนา
รูปแบบเครื่องปนดินเผาใหมีความงามและประโยชนในการ
ใชสอย มีความเปนเอกลักษณของทองถิ่น และเหมาะสมกับ
การผลิตโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปนวัตถุดิบหลัก  และทํา
การสํารวจความพึงพอใจตอรูปแบบเครื่องปนดินเผาที่ไดรับ
การพัฒนาแลวตอไป  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
เครื่องปนดินเผา หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นดวยดินให

เปนรูปทรงสิ่งของเครื่องใชตางๆ แลวนํามาเผา เพื่อนําไปใช
งานในลักษณะตางๆตอไป ซึ่งตรงกับคําวา เซรามิก ที่มี
ความหมายครอบคลุมทั้งเคร่ืองปนดินเผาท่ีเคลือบและไม
เคลือบ รวมทั้งโลหะเคลือบ อยางเชน ชอนสังกะสี กระเบื้อง 
อิฐ ตลอดจนแกวทุกชนิด เครื่องปนดินเผาเปนการนําดินมา
ขึ้นรูปเปนรูปทรงตางๆ แลวตากใหแหงจากนั้นจึงนํามาเผา 
ดินซึ่งประกอบดวยผลึกในตะกูลของ “อะลูมินา ซิลิเกต” จะ
มีการเปล่ียนแปลงทางสันฐานทางเคมีเมื่อเกิดความรอนที่
มากพอ โดยจะมีสารประกอบอัลคาไลน ซึ่งเปนสารชนิดหนึ่ง

ที่สามารถทําปฏิกิริยาเคมีกับผลึกท่ีอุณหภูมิสูง โดยจะทําให
เกิดสารประกอบลักษณะเปน “แกว” โดยจะเปนตัวประสาน
อนภุาคดิน ซึ่งทําหนาที่เปนตัวประสานโครงสรางของเนื้อดิน
เขาดวยกัน ทําใหเน้ือวัสดุหลังเผามีคุณสมบัติดานความ
คงทนแข็งแรงมากยิ่ง ข้ึน  สามารถขึ้นรูปไวเปนภาชนะ
สังเคราะหชนิดแรกของมนุษย ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพ
และสมบัติทางกลข้ึนอยูกับสัดสวนชนิดของวัสดุ  หรือ
สารอินทรียตางๆที่ผสมอยูภายในเนื้อดิน  กรรมวิธี ใน
กระบวนการผลิต  รวมไปถึงเวลาและอุณหภูมิที่ ใช ใน
กระบวนการเผาเครื่องปนดินเผา 

สําหรับจุดเริ่มตนการทําเคร่ืองปนดินเผาของบาน
ปาตาล ในอดีตนั้นชาวบานปาตาล ทําเคร่ืองปนดินเผา เพื่อ
เปนอุปกรณเครื่องใชในครัวเรือนตางๆ ในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ซึ่งในอดีตจะนําดินจากทุงนาใกลๆบานมาทํา โดย
นําดินท่ีไดมาตําใหละเอียดแลวนํามารอน และมีขั้นตอน
ตางๆ เชน การขึ้นรูป การตากแดด การลงลวดลาย การทาสี
ดวยนํ้าดินขน และการขัดผิวดวยหินที่นํามาจากแมน้ํา  โดย
ที่เอกลักษณเครื่องปนดินเผาบานปาตาลนั้นมาจากความ
เรียบงายในการผลิตโดยใชแรงงานคนเปนหลักคือ ใชเนื้อดิน
เหนียวเหลืองปนทรายที่เปนเน้ือดินแบบธรรมดา ไมมีการ
เคลือบนํ้าเคลือบลงบนผิวของเคร่ืองปนดินเผา โดยการนํา
ของใชที่ใชในชีวิตประจําวันหรือวัสดุตามธรรมชาติที่หาไดมา
ออกแบบลวดลายลงบนเครื่องปนดินเผา การลงสีจะใชสีจาก
ธรรมชาติซึ่งใชเพียงผงดินแดงผสมกับนํ้าและนํ้ามันเบนซิน
ทาลงไป ท่ี เครื่ อ งป นดิน เผา  เพื่ อ ให เกิ ด สีแดงบนผิ ว
เครื่องปนดินเผา และใชหินแมน้ําขัดผิวเคร่ืองปนดินเผาเพื่อ
ลดการรั่วซึมน้ําและเพ่ิมความเงางามขึ้นโดยไมเกิดรอยขีด
ขวนบนเครื่องปนดินเผา  รวมทั้งยังมีความโดดเดนอีก
ประการหนึ่ง คือ การออกแบบลวดลายของเคร่ืองปนดินเผา
ที่มีความละเอียด ซึ่งในการลงลวดลาย ตางๆที่ปรากฏอยูบน
เครื่องปนดินเผา ดังจะเห็นไดจากมีการทําลวดลายใบโพธ์ิที่
ปรากฏอยูบนสวนตางๆของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา อัน
เปนวัฒนธรรมพื้นบานของลานนา ซึ่งกระบวนการเหลานี้
ไดรับการสืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน จน
กลายเปนความโดดเดนและเปนเอกลักษณเฉพาะของ
เครื่องปนดินเผาบานปาตาล  

4.วิธีการวิจัย  
ในขั้นตอนของกระบวนการวิจัยทางทีมงานวิจัยได

ทําการรวบรวมขอมูล เพื่อเก็บขอมูลในสวนท่ีเปนขอกําหนด 
เงื่อนไขตางๆ เพื่อทําการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
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บานปาตาล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมรูปแบบใหม 
ออกแบบใหผูประกอบการสามารถผลิตไดเองหลังจากเสร็จ
สิ้นโครงการ ทางผูประกอบการสามารถนํารูปแบบผลิตภัณฑ
ที่มีอัตลักษณนี้ไปผลิตเพื่อจําหนายทั้งในชุมชน ตางอําเภอ 
หรือตางจังหวัดได โดยศึกษาขอมูลความตองการในการ
ออกแบบ ไดแก ขอมูลเก่ียวกับเอกลักษณของชุมชน ขอมูล
ทางการตลาด เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการออกแบบจะเขาสู
กิจกรรมการทดสอบตลาดหรือความพอใจของผูบริโภคที่มี
ตอผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานปาตาล อําเภอหางดง 
จั งหวัด เชี ยง ใหม  ซึ่ งมี รูปแบบท่ี เปน เอกลักษณ  ที่ มี
ผูประกอบการ จํานวน 10 คน และผูบริโภคท่ีมีความสนใจ
ซื้อผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานปาตาล อําเภอหางดง 
จงัหวัดเชียงใหม 

5. ผลการวิจัย  
จากการเก็บขอมูลในพ้ืนที่พบวาปจจุบันการทํา

เครื่องดินเผาบานปาตาลนั้นมีการเปล่ียนแปลงการผลิตไป
จากเดิม ซึ่งในอดีตนั้นชาวบานปาตาล ทําเคร่ืองปนดินเผา 
เพื่อเปนอุปกรณเครื่องใชในครัวเรือนตางๆ ในการดํารงชีวิต
ประจําวัน และมีการสอนผานการทําตอหนาโดยไมมีการจด
บันทึกใดๆ ซึ่งในอดีตจะนําดินจากทุงนาใกลๆบานมาทํา  
โดยนําดินที่ไดมาตําใหละเอียดแลวนํามารอน เพื่อไมใหมี
เศษหรือวัตถุแปลกปลอมมาเจือปน และมีขั้นตอนตางๆ เชน 
การขึ้นรูป การตากแดด การลงลวดลาย การทาสีดวยนํ้าดิน
ขน และการขัดผิวดวยหินที่นํามาจากแมน้ํา  เพื่อใหภาชนะ
เครื่องปนดินเผามีลักษณะตามตองการ โดยที่เอกลักษณ
เครื่องปนดินเผาบานปาตาลน้ันมาจากความเรียบงายในการ
ผลิตโดยใชแรงงานคนเปนหลักคือ ใชเนื้อดินเหนียวเหลือง
ปนทรายที่เปนเนื้อดินแบบธรรมดา  ไมมีการเคลือบน้ํา
เคลือบลงบนผิวของเครื่องปนดินเผา การใชเครื่องมือในการ
ออกแบบลวดลายตางๆที่เรียบงาย โดยการนําของใชที่ใชใน
ชีวิตประจําวันหรือวัสดุตามธรรมชาติที่หาไดมาออกแบบ
ลวดลายลงบนเครื่องปนดินเผา การลงสีจะใชสีจากธรรมชาติ
ซึ่งใชเพียงผงดินแดงผสมกับน้ําและน้ํามันเบนซินทาลงไปที่
เครื่องปนดินเผา เพื่อใหเกิดสีแดงบนผิวเคร่ืองปนดินเผา 
และใชหินแมน้ําขัดผิวเคร่ืองปนดินเผาเพื่อลดการรั่วซึมน้ํา
และเพิ่ มความเงางามขึ้น โดยไม เกิดรอยขีดข วนบน
เครื่องปนดินเผา รวมท้ังยังมีความโดดเดนอีกประการหน่ึง 
คือ การออกแบบลวดลายของเคร่ืองปนดินเผาท่ีมีความ
ละเอียด  ซึ่ งในการลงลวดลาย  ตางๆที่ปรากฏอยูบน
เครื่องปนดินเผานั้น 

การปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภัณฑนั้นก็เพื่อใหทัน
ตอบริบทตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป จากที่ใน
อดีตเคยขายกันในกลุมเล็กๆ โดยในปจจุบันเร่ิมมีการผลิต
เพื่ อการพาณิ ชย มากขึ้ น  ทํ า ให มี ช าวบ านมี ก า รทํ า
เครื่องปนดินเผาเพิ่มขึ้น โดยตางคนตางทําสงขายใหกับ
พอคาคนกลาง และยังมีการรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อทําการผลิตและจําหนายเคร่ืองปนดินเผา โดยการทํา
ใหกับลูกคาทั้งปลีกและสงทั้งในประเทศรวมทั้งตางประเทศ 
แตสําหรับรูปแบบการทําเครื่องปนดินเผาบานปาตาลน้ัน
ยังคงเดิมเหมือนในอดีต โดยที่ไมมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ทําเคร่ืองปนดินเผา เพียงแตมีการปรับเปล่ียนรูปแบบในการ
ทําเคร่ืองปนดินเผาตามวัตถุดิบและตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปจจุบันเพียงเทาน้ัน โดยหมูบานปาตาล อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานตนแบบใน
โครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ของจังหวัดเชียงใหมเมื่อ
วันที ่6 กรกฎาคม 2548 

คนในหมูบานปาตาลไดนําแนวคิดการปนตุกตาที่มี
รอยย้ิมนี้ไปผสมผสานกับรูปแบบการปนแบบเดิมที่เคยทํามา 
และสรางสรรคงานปนดินเผาในแบบที่ตนถนัด ทําใหเกิดงาน
ปนในรูปแบบใหม ที่แตกตางหลากหลายข้ึนภายในหมูบาน
ตามความชอบของผูสรางสรรคชิ้นงาน  เชน  ภาชนะ
เครื่องปนดินเผา ประติมากรรมจักสานและตุกตาดินเผารูป
เด็กไทยและรูปสัตวนานาชนิด เปนตน โดยงานปนของบาน 
ปาตาลจะมีเอกลักษณเฉพาะตัว กลาวคือตุกตาดินเผาทุกตัว
จะมีรอยยิ้มซึ่งเกิดจากความพิถีพิถันละเมียดละไมในการปน
ผสมกับความจริงใจท่ีอยากใหผูที่ ไดพบเห็นมีความสุข 
นับเปนการสงตอความสุขใจ ไมตรีจิต ความเอื้ออาทร ความ
เปนมิตรและกําลังใจ จากผูปนไปยังผูที่ไดพบเห็น 

นอกจากความแปลกใหมของสินคาที่ ไดแลว 
ความคิดสรางสรรคในศิลปหัตถกรรมเหลานี้ยังเปนการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกสินคาทําใหสามารถสรางรายไดใหกับสมาชิก
ในชุมชนมากข้ึน ตุกตาดินเผาบานปาตาลไดรับความนิยมใน
การนําไปตกแตงบานและสวน  เนื่องจากสินคามีความ
สวยงามนารักและ มีรอยยิ้มเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งทํา
ใหผูที่ไดพบเห็นตางสะดุดตาและชอบในความนารัก ตุกตา
ดินเผาของหมูบานปาตาลจึงเปนที่นิยมชมชอบและเปนที่
ตองการของท้ังคนไทยและชาวตางชาติ 

ชื่อตุกตาดินยิ้มน้ันชาวหมูบานปาตาลไดตั้งขึ้น
รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในป พ.ศ.2552 โดยเปนการ
ดึงเอาจุดเดนของงานปนจากบานปาตาลท่ีสามารถเรียก
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ความสุขจากผูพบเห็นได ซึ่งจะเห็นไดวาตุกตาทุกตัวจากบาน
ปาตาลน้ันลวนมีแตรอยย้ิม ไมวาจะเปนตุกตารูปใดก็ตามก็
จะเห็นแตรอยยิ้ม ถึงแมวารอยย้ิมแตละแบบจะมีความ
แตกตางกัน แตทั้งหมดนั้นก็สามารถสื่อถึงความอารมณดี
ของผูปน และยังทําใหผูที่ไดพบเห็นยิ้มออกมาได เปนที่นา
มหัศจรรยที่ตุกตาดินเผาตัวเล็ก  ๆ เพียงตัวเดียวน้ันจะ
สามารถสรางรอยยิ้ม และทําใหผูที่ไดพบเห็นอารมณดีขึ้นได
อยางไมนาเชื่อ  คําขวัญของบานปาตาลจึงต้ังขึ้นวา  “ 
มหัศจรรยดินยิ้ม ” แตเนื่องจากปจจุบันไดมีการนําเขา
ผลิตภัณฑตกแตงสนามจากท้ังในประเทศตามภูมิภาคตางๆ 
รวมถึงจากตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ซึง่มีรูปแบบท่ี
หลากหลาย แถมมีราคาขายที่ต่ํามากเขามาทําตลาดในพื้นที่
ภาคเหนือมากข้ึน รูปแบบที่รวมสมัยของผลิตภัณฑที่เขามา
แขงขันสงผลทําใหเกิดการแขงขันทั้งทางดานของปริมาณ
การขายและราคาขาย  สงผลโดยตรงตอคําสั่ งซื้อของ
ผลิตภัณฑ เครื่องปนดินเผาเ พ่ือการตกแตงอยางมาก 
ประกอบกับชาวบานสวนหนึ่งจึงเขาไปทํางานรับจางในตัว
เมืองทําใหชาวบานที่ทํางานเครื่องปนดินเผาเหลืออยูไมมาก
นัก การทําเคร่ืองดินเผาบานปาตาลนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
การผลิตไปจากเดิม เพื่อใหทันตอบริบทตามสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป จากที่ในอดีตเคยขายกันในกลุมเล็กๆ 
โดยในปจจุบันเริ่มมีการผลิตเพื่อการพาณิชยมากข้ึน ทําใหมี
ชาวบานมีการทําเครื่องปนดินเผาเพิ่มขึ้น โดยตางคนตางทํา
สงขายใหกับพอคาคนกลาง และยังมีการรวมกลุมกันเปน
วิสาหกิจชุมชน เพื่อทําการผลิตและจําหนายเครื่องปนดินเผา 
โดยการทําใหกับลูกคาทั้งปลีกและสงทั้งในประเทศรวมทั้ง
ตางประเทศ แตสําหรับรูปแบบการทําเคร่ืองปนดินเผาบาน
ปาตาลน้ัน ไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบไปจากเดิม  ซึ่ง
โดยมากข้ึนอยูกับคําสั่งซื้อ รูปแบบตามสมัยนิยม ซึ่งสงผล
โดยตรงตอเอกลักษณของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาใน
ชุมชน ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แตหากยังคงไวซึ่ง
วิธีการทําเคร่ืองปนดินเผาซ่ึงไดรับการสืบทอดตอกันมา
จนถึงปจจุบัน 

ในปจจุบันเคร่ืองปนดินเผาท่ีเคยนิยมใสน้ําดื่มกิน 
กลับกลายเปนภาชนะอลูมิเนียม แกวหรือพลาสติก ทําให
การสั่งผลิตน้ําตนเร่ิมนอยลง ชาวบานสวนหนึ่งจึงเขาไป
ทํางานรับจางในตัวเมืองทําใหชาวบานที่ ยังคงทํางาน
เครื่องปนดินเผาเหลืออยูไมมากนัก การทําเคร่ืองดินเผาบาน
ปาตาลนั้นมีการเปล่ียนแปลงการผลิตไปจากเดิม เพื่อใหทัน
ตอบริบทตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป จากที่ใน

อดีตเคยขายกันในกลุมเล็กๆ โดยในปจจุบันเร่ิมมีการผลิต
เพื่ อการพาณิ ชย มากขึ้ น  ทํ า ให มี ช าวบ านมี ก า รทํ า
เครื่องปนดินเผาเพิ่มขึ้น โดยตางคนตางทําสงขายใหกับ
พอคาคนกลาง และยังมีการรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อทําการผลิตและจําหนายเคร่ืองปนดินเผา โดยการทํา
ใหกับลูกคาทั้งปลีกและสงทั้งในประเทศรวมทั้งตางประเทศ 
แตสําหรับรูปแบบการทําเคร่ืองปนดินเผาบานปาตาลน้ัน ได
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม ซึ่งโดยมากข้ึนอยูกับ
คํ าสั่ งซื้ อ  รูปแบบตามสมัยนิยม  ซึ่ งส งผลโดยตรงตอ
เอกลักษณของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาในชุมชน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  แตหากยังคงไวซึ่ งวิธีการทํา
เครื่องปนดินเผาซึ่งไดรับการสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลจากงานวิจัยนี้ทําใหทราบถึงความเปนมา 

สภาพปญหา กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ของกลุมหัตถกรรม
เครื่องปนดินเผาบานปาตาล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
อีกทั้งสามารถสรางรูปแบบเคร่ืองปนดินเผาใหมีความงาม
และประโยชนในการใชสอย มีความเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน และเหมาะสมกับการผลิตโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น
เปนวัตถุดิบหลัก และที่สําคัญสามารถสรางองคความรู 
เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเคร่ืองปนดินเผาพ้ืนบานที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัวในทองถิ่นไดเปนอยางดี 

7.  สรุป  
งานวิจัยนี้สามารถทําใหผูประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนบานปาตาล สามารถสรางรูปแบบของผลิตภัณฑที่มี
เอกลักษณโดดเดนตามอัตลักษณภูมิปญญาทองถ่ิน  โดย
ยังคงใชวัตถุดิบ เทคนิค วิธีการ เครื่องมืออุปกรณ ลักษณะ
รูปทรง รายละเอียดในการตกแตง ลักษณะเฉพาะของงาน
เครื่องปนดินเผาบานปาตาล อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
อีกทั้งสามารถสรางรูปแบบเครื่องปนดินเผาใหมีความงาม
และประโยชนในการใชสอย มีความเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน และเหมาะสมกับการผลิตโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น
เปนวัตถุดิบหลักอีกดวย  
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
โครงการความรวมมือกันในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนรูในสถานศึกษา กับการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

703



 

และนวัตกรรม  ไปพัฒนาและยกระดับผูประกอบการ 
ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ  6 จังหวัด (RMUTL 

OTOP Mentor’61) รวมถึง คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร และ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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Abstract 
        The Development of Online Disability Information System in Phop Phra District  aims to develop a 

system of data collection and services for the disabled in Phop Phra District. To use the information acquired 

in the planning of the treatment. Planning a home visit Disability Tracker It also increases the sharing of 

information between staff and clients in each service facility. 

            Netbeans is the main development tool for the development of the system, using the PHP and Yii 

PHP Framework for writing commands, including database connections from MySQL, a tool for storing and 

collecting data. , Us  

            

effective aspects include reducing data collection burden, responding to information requests, and 

facilitating speedy, secure data access. The efficiency was 92%, 88% and 82%, respectively.  
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Abstract  
The purpose of this research is to study factors affecting the. Acceptance, and the use of technology 

social media, by using quantitative research methodology. Data were collected from 419 persons online 

questionnaires, By the convenience sampling. Then, it was analyzed by statistical percentage. The results of 

this research found that most are female, Age between 25-34. The most popular technology capabilities factors 

 Used data internet service through smartphone and notebook. Behavioral 

factors of social media usage are daily internet access, More than 4 hours per day. The time to access internet 
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is all day. Most of them will acc

other service locations. The type of social media that is most active is Facebook, Line and Youtube, By channel 

most popular rtphone and notebook. These are all factors that lead to learning and understanding 

the behavior of individuals at various levels in order to develop and bring digital society to support Thailand 

4.0 model. 
 Acceptance of Technology Social Media, Use of Technology Social Media, Technology Social Media 
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การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผาหมสันไมฮาม ต.แมเย็น อ.พาน จ.เชยีงราย 
Development and Design packaging of Sun Maiham blanket 
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บทคัดยอ  

จากโครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Startup) ป 2559 กลุมผาหมสันไมฮาม ต.แมเย็น อ.พาน จ.เชียงราย ไดรับการพัฒนาจนไดรับ
การจดทะเบียนประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดยอม เพื่อผลิตของใช (เคหะสิ่งทอ) โดยมีผลิตภัณฑหลักท่ีผลิต คือ ผาหม ตัดเย็บจากผาสําลี  และ
ผลิตภัณฑของใชอื่น  ๆจากผา เชน เสื้อผากันหนาว เปนตน คณะผูวิจัยจึงออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑบนพื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทํา
ใหสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑผาหมดวยถุงสูญญากาศแบบอัดดวยมือ และอัดสูญญากาศดวยเครื่องมือ เชน กระบอกสูบ , เครื่องดูดฝุน โดยมี
จุดเดนที่สามารถลดขนาดพื้นที่ของผลิตภัณฑ สามารถจัดเก็บในพ้ืนที่จํากัดไดในปริมาณมากขึ้น ปกปองจากกลิ่นอันไมพึงประสงค ปกปองผาหม
จากความชื้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีผลประเมินความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการมากกวา 80% 

คําสําคัญ: ถุงสูญญากาศ 

Abstract  

           From the Startup Development Project in 2016, the group of cotton blankets, Mae Yen district, Chiang 

Rai province, was developed and registered as a small community enterprise. The main product is made of 

cotton lint. And other products from the cloth, such as clothing, winter, etc. The researcher designs and 

develops innovative and technology-based packaging. The blankets can be stored in hand-held vacuum bags. 

And compressed vacuum with a vacuum tools such as vacumm pipe , vacumm cleaner. It has the advantage 

of reducing the size of the product. Can be stored in more limited space. Protect from unwanted odors. Protect 

the blanket from moisture effectively. The results of the evaluation were more than 80% 

Keywords: vacuum bag 

1. บทนํา 
            จากโครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Startup) ป 
2559 กลุมผาหมสันไมฮาม ต.แมเย็น อ.พาน จ.เชียงราย 
ไดรับการพัฒนาจนไดรับการจดทะเบียนประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนขนาดยอม เพื่อผลิตของใช (เคหะส่ิงทอ) โดย

มีผลิตภัณฑหลักที่ผลิต คือ ผาหม ตัดเย็บจากผาสําลี  และ
ผลิตภัณฑของใชอื่นๆ จากผา เชน เสื้อผากันหนาว พรมเช็ด
เทา เปนตน ไดรับการพัฒนาการบริหารจัดการการดําเนิน
ธุรกิจเบื้องตน กลยุทธการตั้งราคา และการเพ่ิมชองทางการ
จําหนายออนไลน เพื่อเขา ถึงกลุมลูกคาใหม ดวยการ
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ออกจําหนายในงานระดับจังหวัด ทําใหผูประกอบการมี
ชองทางจําหนายเปนลูกคาปลีกเพิ่มขึ้น แตเนื่องดวยแตเดิม
ผลิตภัณฑสวนใหญจําหนายแบบสงจึงไมไดมีการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑขึ้น ผาหมยังเปน
ลวดลายที่ไมทันสมัย เมื่อลูกคาปลีกเพิ่มขึ้นจึงควรพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหทันสมัยเปนที่ตองการ
ของลูกคากลุมเปาหมาย อีกทั้งการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ
เขาสูมาตรฐานสินคา OTOP เปนส่ิงสําคัญยิ่งที่จะทําให
วิสาหกิจชุมชนผาหมสันไมฮาม พัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับของกลุมเปาหมายตอไป 

2.วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหทันสมัย

เปนที่ตองการของผูบริโภค 

2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ 
2.3 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑผาหมเพ่ือพัฒนาสู

สินคา OTOP  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาของกลุมโอ
ทอป (OTOP) และการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนข
นายอม [1] การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ และบริหารจัดกาของกลุมโอทอป วิสาหกิจชุม
ขนาดยอม กลุมไมกวาดเปลญวน บานบอแกว ต.พานทอง 
อ.ไทรงาม จ. กําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวาพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑที่ทันสมัย สะดวก พกพาไดงาย วางแผนทางดาน
การเงินในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑและการวางแผนกําไร
ที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาการขายสินคาผานชองทาง
ออนไลน เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาและเขาถึงกลุม
ลูกคาไดมากขึ้น 
 สวนงานวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ผลิตโดย
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี[2] มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา OTOP และศึกษา
ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลอดท่ีมีผล
ตอการเลือกซื้อสินคา OTOP ผลการวิจัยพบวา ผูเลือกซื้อ
สินคาสวนใหญเปนประเภทอาหา เพ่ือเปนของฝาก/ของที่
ระลึก ซ้ือในเวลาเสาร-อาทิตย และซื้อทันทีเมื่อพบเห็น
สินคา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาโดยรวม 
สามารถจัดเรียงไดจากมากไปนอยคือ การสงเสริมการตลาด 
ผลิตภัณฑ ราคา และการจัดจําหนาย และปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย มีผลตอพฤติกรรมดานประเภทของสินคา OTOP 
ในการเลือกซื้อสินคา OTOP 

4.วิธีการวิจัย  
             งานวิจัย น้ีมีจุดประสงค เพื่อตองการพัฒนา
รูปแบบการบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑตะกราสานดวย
เชือกโพลี โดยการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการ
บรรจุภัณฑผลิตภัณฑตะกราสานดวยเชือกโพลี มุงเนนการ
ประเมินความพึงพอใจ 3 ดานคือ 
      1. ดานอัตลักษณ  
      2. ดานรูปแบบและความสวยงาม 
      3. ดานหนาที่ประโยชนใชสอย 
กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ 3 คน และสมาชิก
กลุมฯ ผูประกอบการ ผูบริโภค จํานวน 30 คน   
ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบบรรจุภัณฑสําหรับตะกราสานดวย
เชือกโพลี ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจตอการบรรจุ
ภัณฑที่คณะผูวิจัยไดออกแบบสําหรับการบรรจุภัณฑตะกรา
สานดวยเชือกโพลี โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานอัตลักษณ 
ดานรูปแบบและความสวยงาม และดานหนาท่ีประโยชนใช
สอย โดยมีกระบวนการดังนี้ 
            ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผู เชี่ยวชาญ
ทางดานการออกแบบการบรรจุภัณฑ และกลุมสานตะกรา
ดวยเชือกโพลี หมู 1 ผูประกอบการ และผูบริโภค เพ่ือ
ดําเนินการรางแบบบรรจุภัณฑสําหรับตะกราสานดวยเชือก
โพลี โดยใชกระบวนการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบ
การบรรจุภัณฑสําหรับตะกราสานดวยเชือกโพลี จํานวน 3 
แบบ โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ผูเช่ียวชาญ
ทางดานการออกแบบการบรรจุภัณฑ จํานวน 3 คน และ
ก ลุ ม ที่ 2 ป ร ะ ก อบด ว ย  ส ม า ชิ ก วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ฯ 
ผูประกอบการ และผูบริโภค จํานวน 30 คน ดวยการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อประเมินความ
พึงพอใจตอรูปแบบการบรรจุภัณฑ  
โดยออกแบบบรรจุภัณฑใหผูประเมินพิจาร 3 รูปแบบคือ 
1.บรรจุภัณฑถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดสัญญากาศดวย
มือ ตนทุน 60 บาทตอถุง ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แบบถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดอากาศดวยมือ 
2.บรรจุภัณฑถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดสัญญากาศดวย
เครื่องมือ ตนทุน 60 บาทตอถุง ดังแสดงในรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดอากาศดวยเคร่ืองมือ 
3.บรรจุภัณฑกระเปาถุงพลาสติกใสผสมใยสังเคราะห  
ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 บรรจุภัณฑกระเปาถุงพลาสติกใสผสมใยสังเคราะห 

5. ผลการวิจัย  
 การประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ดานใหผลลัพธ 
แบงออกเปนกลุมดังนี้ 

กลุมที่ 1 ผู เชี่ยวชาญทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 
จํานวน 3 ทานให คะแนนกับถุงสูญญากาศแบบอัดอากาศ
ดวยมือเปนอันดับสูงสุด ถุงสูญญากาศแบบอัดอากาศดวย
เครื่องมือเปนอันดับถัดมา และกระเปาพลาสติกใสผสมใย
สังเคราะหเปนอันดับสุดทาย 

กลุมที่ 2 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ผูประกอบการ และ
ผูบริโภค จํานวน 30 คน ใหคําแนนกับกระเปาพลาสติกผสม
ใยสังเคราะหสูงที่สุด ถุงสูญญากาศแบบอัดอากาศดวยมือ

เปนอันดับถัดมา และถุงสูญญากาศแบบอัดอากาศดวย
เครื่องมือเปนอันดับสุดทาย 

กลุมผูประเมิน ดานที่1 
อัตลักษณ 

ดานที่ 2 
รูปแบบและ
ความสวยงาน 

ดานที่ 3 
ประโยชนใช

สอย 

กลุมที่ 1 80 80 93 

กลุมที่ 2 80 80 83 

ตารางท่ี1 ถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดอากาศดวยมือ 

 

กลุมผูประเมิน ดานที่1 
อัตลักษณ 

ดานที่ 2 
รูปแบบและ
ความสวยงาน 

ดานที่ 3 
ประโยชนใช

สอย 

กลุมที่ 1 80 80 90 

กลุมที่ 2 80 80 80 

ตารางท่ี 2 ถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดอากาศดวย
เครื่องมือ 

 

กลุมผูประเมิน ดานที่1 
อัตลักษณ 

ดานที่ 2 
รูปแบบและ
ความสวยงาน 

ดานที่ 3 
ประโยชนใช

สอย 

กลุมที่ 1 73 77 80 

กลุมที่ 2 80 80 97 

ตารางท่ี3 กระเปาถุงพลาสติกผสมใยสังเคราะห 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

 ผูทําการทดสอบใหผลการทดสอบท่ีตางกันคือ 
ผูประกอบการมีความเห็นวากระเปาพลาสติกผสมใย
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สังเคราะหสามารถบรรจุไดโดยงายกวาและสามารถทําได
ดวยตนเอง และตนทุนราคาถูก แตผูเชี่ยวชาญมีความเห็นใน
ประเด็นพื้นที่ของการจัดเก็บและนวัตกรรมการใชถุง
สูญญากาศ 

7. สรุป  

บรรจุภัณฑที่ เหมาะสมกับผาหมสํ าลี  คือถุ ง
สูญญากาศแบบอัดสูญญากาศดวยมือ ซ่ึงใหคะแนนความพึง
พอใจสูงสุดทั้ง 3 ดาน ในมุมมองของผูเชี่ยวชาญ แตสําหรับ
มุมมองของผูประกอบการและลูกคาบรรจุภัณฑที่เหมาะสม
กับผาหมสําลี คือกระเปาพลาสติกผสมใยสังเคราะห 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณโครงการความรวมมือกันในการจัดการศึกษาเชิง 
บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร
เ ทค โน โ ล ยี และน วั ตกร รม ไป พัฒนาและยกร ะ ดั บ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
(RMUTL OTOP Mentor’ 61) 
 ขอขอบพระคุณ  คุณจันตา ราชคมณ เจาของ
กิจการวิสาหกิจชุมชนผาหมสันไมฮามต.แม่เย็น อ.พาน จ.
เชียงราย เปนอยางสูง ที่ใหความอนุเคราะหถายทอดความรู
และประสบการณ ตลอดระยะเวลาการลงพ้ืนที่เพื่อเปน
ขอมูลในการวิจัยและสรางชิ้นงาน 

 อนึ่งคุณงามความดีที่ผูจัดทําพึงมี ขอมอบแดบิดา 
มารดา ครู-อาจารยและผูมีระคุณทุกทาน 

9. เอกสารอางอิง  
[1] นงลักษณ จิ๋วจู และคณะ. “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาของกลุมโอทอป (OTOP) และการ
บริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชนขนายอม” สาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎกําแพงเพชร 
[2] ทัศนา หงสมา. “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา OTOP ที่ผลิตโดยกลุม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี” วิทยาลัยราชพฤกษ. 
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การพัฒนารปูแบบบรรจภุัณฑเพื่อเพิม่ศักยภาพสินคา OTOP  
สําหรับผลิตภัณฑนิลลากรอบเค็มปลานิล 

The Development of Packaging Design to Increase the Potential of OTOP 
Products: A Case Study on Nilla Krob Kem 
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บทคัดยอ  
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโปงเกลือ  ซึ่งกลุมน้ีจะมีผลิตภัณฑของกลุมคือ กรอบเค็มปลานิล แตเน่ืองจากวาปจจุบันนี้บรรจุ

ภัณฑกรอบเค็มปลานิลไมดึงดูดความสนใจและการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑกรอบเค็มปลานิล ซึ่งไมสามารถเก็บกรอบเค็มปลา
นิลไวไดนาน ดังนั้น กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโปงเกลือไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑกรอบเค็มปลานิล 
เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑกรอบเค็มปลานิลและรักษาคุณภาพของกรอบเค็มปลานิลของกลุมวิสาหกิจชุมชน
บานโปงเกลือใหมีเอกลักษณโดดเดน และมีความแตกตางจากคูแขง และเปนการนําเสนอแนวทางการพัฒนาในแงของการตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่น และเปนการสงเสริมรายไดใหกับผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งเปนแนวทางแกปญหาอีกประการหนึ่งที่จะสรางความ
เจริญแกชุมชนใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น มีความกินดีอยูดี ตลอดจนกระทั่งการตอยอดสูการ
สงออกไปยังตางประเทศ คณะผูวิจัยจึงออกแบบบรรจุภัณฑใหมีศักยภาพในการจําหนายท้ังภายในและภายนอกประเทศ ดวยฉลากบรรจุภัณฑ
ที่มีภาษาทองถิ่นของแตละประเทศ และภาษาท่ีเปนสากล เชนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเมียนมาร โดยไดรับผลการประเมินความพึงพอใจ 90% 

คําสําคัญ : กรอบเค็ม  

Abstract  
 

One of Ban Pongkluea Community Enterprise products is Nilla Tilapia crispy snack. It is a snack made 
from Nilla fish, but its package does not attractive and cannot preserve the quality of the product for longer. 
Thus, Ban Pongkluea Community Enterprise Group is aware of the importance of the product’s packaging 
development. This is to develop and increase the value of crispy snack from Nilla fish. Not only to preserve 
the quality of Ban Pongkluea Community Enterprise’s product but for being unique, distinctive and different 
from competitors. Moreover, it is a developmental approach to local wisdom and also a solution of promoting 
the community producers’ incomes. These are the ways to make the community grows well and can improve 
the well-being of people in the community as well. The researchers designed the labels of packaging in universal 
languages (English, Chinese, Mandarin and Myanmar) which are able to place both in domestic and international 
markets. This project obtains a result of satisfaction Assessment 90%. 
Keywords: Krob Khem  Snack    , crispy snack from Nilla fish 
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1. บทนํา 
            กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโปงเกลือ  ซึ่งกลุมน้ีจะมี
ผลิตภัณฑของกลุมคือ กรอบเค็มปลานิล และเนื่องจากวา
ปจจุบันนี้บรรจุภัณฑกรอบเค็มปลานิลไมดึงดูดความสนใจ
และการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑกรอบเค็มปลานิล ซึ่งไม
สามารถเก็บกรอบเค็มปลานิลไวไดนาน ทางกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานโปงเกลือจึงเล็งเห็นและสนใจที่จะพัฒนาบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑกรอบเค็มปลานิลรวมรส ดังนั้น กลุม
วิสาหกิจชุมชนบานโปงเกลือไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑกรอบเค็มปลานิล เพื่อเปนการ
พัฒนาและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑกรอบเค็มปลานิลและ
รักษาคุณภาพของกรอบเค็มปลานิล กลุมวิสาหกิจชุมชนบาน
โปงเกลือ ใหมีเอกลักษณโดด เดนและมีความแตกตางจาก
คูแขง และเปนการนําเสนอแนวทางการพัฒนาในแงของการ
ตอยอดภูมิ ปญญาทองถ่ิน และเปนการสงเสริมรายไดใหกับ
ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งเปนแนวทางแกปญหาอีก ประการ
หนึ่งที่จะสรางความเจริญแกชุมชน ใหสามารถยกระดับ
ฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนให ดีขึ้น มีความกินดีอยูดี 
ตลอดจนกระทั่งการตอยอดสูการสงออกไปยังตางประเทศ 
            กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโปงเกลือ ไดรับการรับรอง
จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดรับเครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ OTOP กรมพัฒนาชุมชน ประเภทผลิตภัณฑ 
อาหาร  รหัสเค ร่ืองหมาย  R / 56 / 003 และทางกลุม
วิสาหกิจชุมชนบานโปงเกลือกําลังดําเนินการเสนอให
ผลิตภัณฑกรอบเค็มปลานิล ให อย. รับรอง ในอนาคต 

2.วัตถุประสงค  
1. เพื่อพัฒนาตัวบรรจุภัณฑขนมขบเคี้ยวจากปลานิล 
2. ยกระดับมาตรฐานสินคาใหเปนสินคามาตรฐาน 

OTOP ระดับดาว 

3.ทฤษฎ/ีสมมติฐาน 
        บรรจุภัณฑตามปกติเราสามารถแบงภาชนะบรรจุได
เปน 2 แบบ คือ 
        แบบที่ 1 คือ ภาชนะบรรจุเพื่อการขนสง เปนภาชนะ
บรรจุชั้นนอกซ่ึงใชเพื่อการขนสงและเก็บรักษา ทําหนาที่
อํานวยความสะดวกในการลําเลียงขนสง รวมท้ังชวยปองกัน
สินคามิใหเสียหายในระหวางการขนสง  

        แบบท่ี2 คือ ภาชนะบรรจุเพื่อการขายปลีกคือ ภาชนะ
บรรจุหนวยยอยที่มีสินคาอยูลูกคาสามารถสัมผัสไดโดยตรง 
และใชเปนหนวยของการขายปลีก ภาชนะบรรจุประเภทน้ี 
ควรมีคุณสมบัติในการรักษาคุณภาพของสินคา ตลอดจนแจง
ขอมูลของสินคาไดครบถวนและชวยดึงดูดผูบริโภคได 
“บรรจุภัณฑ” สามารถจําแนกประเภทไดดังนี้  
       1.บรรจุภัณฑสําหรับการขาย (Sales packaging) คือ 
บรรจุภัณฑที่ใชเปนสวนหนึ่งของการขายของใหกับผูบริโภค 
ณ จุดซื้อหรือผูใชรายสุดทาย 
       2.บรรจุภัณฑกลุม (Group packaging) คือ บรรจุ
ภัณฑที่ใชที่จุดซื้อกลุมสินคาท่ีมีจํานวนขายมากกวาหนึ่ง ไม
วาสินคาน้ันจะถูกขายใหกับผูใชรายสุดทายหรือผูบริโภค
หรือไมก็ตาม และไมวาบรรจุภัณฑนี้จะถูกใชเพื่อการดึง
สินคาจากช้ันวางของ ณ จุดขายก็ตาม บรรจุภัณฑนี้สามารถ
ถูกดึงออกจากสินคาโดยไมส ง ผลกระทบตอลักษณะ
เฉพาะตัวของสินคา 
         3.บรรจุภัณฑสําหรับการขนสง คือ บรรจุภัณฑที่ใช
สําหรับชวยในการลําเลียงและขนสงสินคา ที่ขายจํานวนมาก
หรือกลุมบรรจุภัณฑ เพื่อปองกันความเสียหายทางกายภาพ
ระหวางการขนสง บรรจุภัณฑสําหรับการขนสงไมรวมตูคอน
เทนเนอรสําหรับการขนสงทาง ถนน รางเลื่อน เรือหรือทาง
อากาศ การจะถือวาของส่ิงหนึ่งเปนบรรจุภัณฑ ไดตอเมื่อ 
ของส่ิงน้ันเปนไปตามความหมายที่กลาวขางตน โดยไม
พิจารณาคาบเก่ียวกับ หนาท่ีอื่นท่ีบรรจุภัณฑอาจทําไดเวน
แตสิ่งสิ่งนั้นจะถูกผนวกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของสินคา และ
มีความจําเปนเพื่อหอหุม พยุง หรือ ถนอมรักษาสินคาตลอด
อายุของสินคาน้ัน และมีวัตถุประสงคใหใช บริโภค หรือทิ้ง 
องคประกอบทุกชิ้นพรอมกับสินคาตัวอยางสิ่งที่ถือเปนบรรจุ
ภัณฑตามหลักเกณฑนี้ เชน กลองใสช็อคโกแลต ตัวอยางสิ่ง
ที่ไมถือเปนบรรจุภัณฑตามหลักเกณฑนี้ เชน กระถางดอกไม
ที่เปลี่ยนไมได กลองใสเครื่องมือชาง ผิวหุมไสกรอก ถุงชา 
ชั้นแว็กซหอหุมเนยแข็ง เปนตน 
             สําหรับสิ่งท่ีถูกออกแบบและมีวัตถุประสงคใหเติม
เต็ม ณ จุดขาย และขายสิ่งท่ีทิ้งไดที่ถูกเติมเต็มหรือออกแบบ
และมีวัตถุประสงค ใหเติมเต็ม ณ จุดขาย เปนบรรจุภัณฑ
หากส่ิงสิ่งนั้น ทําหนาที่เปนบรรจุภัณฑ ตัวอยางสิ่งที่ถือเปน
บรรจุภัณฑตามหลักเกณฑนี้ เชน จานหรือถวยท่ีใชแลวทิ้ง 
พลาสติกใสปดหนาอาหาร (พลาสติกแรป) ถุงแซนวิชถุงหิ้ว
ทําจากกระดาษหรือพลาสติก ตัวอยางสิ่งที่ไมถือเปนบรรจุ
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ภัณฑตามหลักเกณฑนี้ เชน มีดพลาสติกใชแลวทิ้ง ที่คน
อาหาร ใหถือวา สวนประกอบของบรรจุภัณฑ หรือสวนชวย
ที่รวมอยูในบรรจุภัณฑ เปนสวนหนึ่งของบรรจุภัณฑที่รวม
องคประกอบเหลานั้น สําหรับสวนชวยที่แขวนโดยตรงกับ
หรือติดกับสินคาที่ทําหนาที่ของบรรจุภัณฑ เปนบรรจุภัณฑ 
เวนแตของเหลานั้นจะเปนสวนหนึ่ง ของสินคา และมี
วัตถุประสงคใหบริโภคและทิ้งองคประกอบทุกชิ้นพรอมกับ
สินคา ตัวอยางสิ่งที่ถือเปนบรรจุภัณฑตามหลักเกณฑนี้ เชน 
แผนปายเลเบล ที่แขวนโดยตรงหรือติดบนตัวสินคาลวดเย็บ
กระดาษ ซองพลาสติก แปรงมาสคารา ที่เปนสวนหนึ่งของ
ฝาปดตลับมาสคารา Label ที่ติดกับบรรจุภัณฑชิ้นอื่น ถวย
ตวง ผงซักฟอกท่ีเปนสวนหนึ่งของภาชนะใสผงซักฟอก 
 
ประโยชนของบรรจุภัณฑที่ดี 
สําหรับผูผลิต 
ใชเปนสื่อเผยแพร โฆษณาตัวสินคาไดไปในตัวพอเห็นบรรจุ
ภัณฑแบบน้ีก็นึกถึงสินคาเราไดทันที เชน เห็นขวดรูปทรง
เดียวกันกับกระทิงแดงก็คิดวาเปนน้ําชนิดเดียวกันทันที ชวย
ยกระดับราคา สรางมูลคาเพิ่มแกสินคา สะดวกตอการ
จัดเก็บและการรักษา สะดวกตอการจัดสงและเคลื่อนยาย 
สะดวกตอการแยกประเภทและจัดหมวดหมู ชวยดึงดูดความ
สนใจของลูกคา 
 
สําหรับผูบริโภค 
ก็ไดประโยชนของบรรจุภัณฑที่ดีเชนกัน คือ ชวยสรางความ
ภูมิใจในการซ้ือ ถือแลวดูดีดูเทไมอายใคร สามารถแปรรูป
ประยุกตใชงานอื่นได พกพา เคล่ือนยายสะดวก สามารถ
รักษาสินคาใหมีอายุใชงานมากขึ้น ชวยใหรูรายละเอียด
แหลงที่มาของสินคา 

4.วิธีการวิจัย  

คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑใหมีศักยภาพใน
การนําเสนอขอมูลของสินคาเปนภาษาตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ภาษาอังกฤษ 

2. ภาษาไทย 

3. ภาษาจีน 

4. ภาษาเมียนมา 

นําสินคาไปจําหนายในประเทศตางๆ และประเมินความพึงพอใจ
ดวยเครื่องมือคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

5. ผลการวิจัย  

รูปแบบท่ีออกแบบฉลากบรรจุภัณฑแตกตางไป
ตามความตองการของผูบริโภค ซึ่งตางในปริมาณบรรจุ 
ขนาดบรรจุภัณฑ ภาษาบนฉลาก แตสิ่งที่มีเหมือนกันคือ
ขอมูลโภชนาการ และเครื่องหมายเลขทะเบียนองคการ
อาหารและยา (อย.) ดังรูปที่ 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ฉลากภาษาอังกฤษ 

 

                     รูปที่ 2 ฉลากภาษาเมียนมา 

รูปที่ 3 ภาษาจีน 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

จากการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ ทําใหไดแบบ
ของฉลากสินคาเพื่อนําไปผลิตเปนฉลากสติกเกอรและ
แมพิมพซองบรรจุภัณฑที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ตางๆได และสามารถเพิ่มศักยภาพในการจําหนายสินคาใน
ตางประเทศ ซึ่งเปนเจาของภาษาไดเปนอยางดี 
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7. สรุป  
แบบรูปฉลากสินคาใหผลการประเมินความพึง

พอใจท่ีรอยละ 90 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณโครงการความรวมมือกันในการจัดการศึกษาเชิง 
บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร
เ ทค โน โ ล ยี และน วั ตกร รม ไป พัฒนาและยกร ะ ดั บ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
(RMUTL OTOP Mentor’ 61) 
 ขอขอบพระคุณ คุณปยะฉัตร คําวัง เจาของกิจการ
นิลลา เปนอยางสูง ที่ใหความอนุเคราะหถายทอดความรู
และประสบการณ ตลอดระยะเวลาการลงพ้ืนที่เพื่อเปน
ขอมูลในการวิจัย 
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บทคัดยอ  
    ขาวสารขาวกลองปลอดสาร Jasmine เปนผลิตภัณฑของ คุณวิภาดา กาวิละ ที่ไดรับมาตรฐานสินคาเกษตรเคร่ืองหมายคิว ( Q Mark) 

จากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลิตขาวถุงภายใตชื่อ ขาวสารปลอดสาร jasmine 
ออกจําหนายโดยขาวสารกลองดังกลาวผลิตโดยกลุมเกษตรกรจาก อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งมีเอกลักษณโดดเดนมีเพียงท่ีเดียวภายในจังหวัด และ 
เนื่องจากบรรจุภัณฑในปจจุบันของทางขาวสารปลอดสาร jasmine เกิดปญหาจากแมลงและศัตรูพืชเขามาทําลายคุณภาพของผลิตภัณฑ จึงนํา
โจทยวิจัยนี้เขารวมโครงการฯ เพื่อแกปญหาบรรจุภัณฑที่มีความสามารถปองกันความชื้นและแมลง รักษาคุณภาพขาว อีกทั้งเพื่อเพิ่มอัตราการ
จําหนายสินคาใหมากขึ้น โดยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผูบริโภคขาวสารบรรจุถุง ยกระดับสินคาใหเปนสินคาดีประจําตําบล (OTOP)  โดย
คณะผูวิจัยทําการปรับปรุงรูปลักษณบรรจุภัณฑใหเปนถุงสุญญากาศและมีฉลากบรรจุภัณฑที่แสดงขอมูลของสินคาอยางชัดเจน ซึ่งไดรับผลการ
ประเมินความพึงพอใจกวา 80% และสามารถเก็บรักษาคุณภาพสินคาไดดีขึ้นจากบรรจุภัณฑปจจุบัน 
 คําสําคัญ: ปลอดสาร 

Abstract  
Brown Rice Jasmine brand  by Miss. Vipada Kawival has received the standardize of agricultural products 

Q Mark (Q Mark) from the National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. Ministry of Agriculture 

and Cooperatives Produces rice bags under the name This rice produced by a group of farmers from Umpher 

Phan, Chiang Rai province, whose unique identity is unique in the province, and because of the current packaging 

of jasmine-free rice, insect and Pests destroy the quality of the product. This research was applied to the 

project. To solve the packaging problem with moisture humidity and insect prevention. Maintain the quality of 

rice. Also to increase the rate of sales. By increasing the confidence in the quality of the consumer. The research 

team has improved the packaging design to be a vacuum bag and has a packaging label that clearly displays 

the product information. It has received over 80% satisfaction rating and can maintain better product.  

  

คําสําคัญ: Non-toxic
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1. บทนํา 
    ธุรกิจขาวสารขาวกลองปลอดสาร Jasmine เปน

ผลิตภัณฑของ คุณวิภาดา กาวิละ ที่ไดรับมาตรฐานสินคาเกษตร
เครื่องหมายคิว ( Q Mark) จากสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลิตขาวถุงภายใตชื่อ 
ขาวสารปลอดสาร jasmine ออกจําหนายโดยขาวสารกลองดังกลาว
ผลิตโดยกลุมเกษตรกรจาก อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งมีเอกลักษณโดด
เดนมีเพียงที่เดียวภายในจังหวัด และ เนื่องจากบรรจุภัณฑใน
ปจจุบันของทางขาวสารปลอดสาร jasmine เกิดปญหาจากแมลง
และศัตรูพืชเขามาทําลายคุณภาพของผลิตภัณฑ จึงนําโจทยวิจัยนี้
เขารวมโครงการฯ เพื่อแกปญหาบรรจุภัณฑที่มีความสามารถ
ปองกันความชื้นและแมลง รักษาคุณภาพขาว อีกทั้งเพื่อเพิ่มอัตรา
การจําหนายสินคาใหมากขึ้น โดยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของ
ผูบริโภคขาวสารบรรจุถุง ยกระดับสินคาใหเปนสินคาดีประจํา
ตําบล (OTOP)  และความตองการฉลากสินคาที่สามารถให
รายละเอียดที่สําคัญและโดดเดนแกผูบริโภค ซึงจะทําใหสินคามี
ศักยภาพในการจําหนายใหแกผูบริโภคไดดี และตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 

2.วัตถุประสงค  
    1.พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อปองกันแมลงและศัตรูพืช 
    2.เพื่อพัฒนาคุณภาพและความนาไววางใจของสินคา 
    3.เพื่อไดขึ้นทะเบียนเปนสินคา OTOP 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

การบรรจุแบบสูญญากาศ เปนการบรรจุที่มีการ
ดูดอากาศในบรรจุภัณฑออกไปกอนปดผนึกหรือปดฝา ทําให
ภายในมีภาวะเปนสูญญากาศ  หรือกระบวนการบรรจุที่เปน
ผลทํา ใหมีระดับออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุปดสนิทมี
ปริมาณลดลงกวาปกติ ซ่ึงเปนผล ทําใหสามารถยืดอายุการ
เก็บรักษา 
ขอดีของการบรรจุแบบลดออกซิเจน 

1.การที่ไมมีออกซิเจนจะชวยปองกันการ เจริญของ
จุลินทรียที่ตองใชออกซิเจนในการ เจริญซึ่งมักเปนจุลินทรีย
ที่ทําใหเกิดการเสื่อมเสียของอาหาร และปองกันศัตรูพืช 

2.ชวยลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในอาหาร จึงลดการเกิด
การเหม็นหืนและการเปลี่ยนสี สิ่งที่ควร ใหความสําคัญใน
ดานความปลอดภัย 

รูปแบบการบรรจุที่นิยมใชมีดังนี้ 
     1.ถุงหดตัว (shrinkage bag) เม่ือบรรจุเนื้อแลว จะดึง
อากาศออก แลวปดผนึกโดยความรอน หรือใชลวดรัดปลาย
ทั้งสองก็ได ถุงนี้นิยมทําจากฟลมพลาสติกที่สามารถหดตัวได 
เชน saran, PET/PVDC/PE/Nylon/PVDC/Surlyn เปนตน 
นิยมบรรจุผลิตภัณฑเนื้อกอนใหญ 

2.ถาดเทอรโมฟอรมกับฟลมปด การบรรจุจะใชเครื่อง
บรรจุประเภท ขึ้นรูป-บรรจุ-ปดผนึก ในแนวนอน ฟลมชั้น
ลางจะถูกทําใหออนตัวโดยความรอน แลวขึ้นรูปโดยมีเนื้อทํา
หนาที่คลายแมพิมพ ฟลมที่ขึ้นรูปแลวจึงมีขนาดและรูปราง
พอดีกับเนื้อ หลังจากดึงอากาศออกแลว ฟลมชั้นบนจะถูก
นํามาประกบติดกับฟลมชั้นลาง วัสดุที่นิยมใชไดแก 
PET/PE, Nylon/PE เปนตน 

3.สกินแพ็ค (Skin Pack) การบรรจุกระทําโดยการนํา
ผลิตภัณฑมาวางบนแผนฟลมพลาสติก แลวปดผนึกดวย
แผนฟลมพลาสติกอีกแผนหนึ่ง ซ่ึงถูกทําใหรอนจนออนตัว
อยูแลว โดยการใชสุญญากาศดึงฟลมนี้มาประกบติดกับฟลม
แผนลาง พรอมดึงอากาศออกไปดวย แผนฟลมแผนบนจะ
ถูกขึ้นรูปแบบเทอรโมฟอรม โดยมีผลิตภัณฑทําหนาที่เปน
แมพิมพ ทําใหฟลมแนบสนิทกับผลิตภัณฑ เปนการชวย
เสริมลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑใหสวยงามขึ้นนิยมกับ
ผลิตภัณฑที่ตัดแผน เชน แฮม เบคอน หรือผลิตภัณฑที่มีชิ้น
เล็ก ๆ สําหรับการขายปลีก 
          งานวิจัยเร่ืองการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับขาว
เจ็กเชย เสาไห จ.สระบุรี [1]โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ
การศึกษาองคประกอบตางๆในการใชออกแบบบรรจุภัณฑ
ขาวเจ็กเชย เสาไห จ.สระบุรี และพัฒนาการออกแบบบรรจุ
ภัณฑเพื่อชวยใหกลุมเกษตรกรมีบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑขาวเจ็กเชย เสาไห จ.สระบุรี ที่มีเอกลักษณ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของตนเองและกลุมในการจัดจําหนายขาว อัน
เปนแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรผูปลูกขาวเจ็กเชย เสาไห จ.สระบุรี โดยออกแบบ
บรรจุภัณฑขาวเจ็กเชย เสาไห จ.สระบุรี ใหมีสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายจากผลการวิจัยพบวา 
แบบท่ีไดคะแนนจากแบบสอบถามสูงที่สุด คือบรรจุภัณท
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แบบสูญญากาศเพราะผูทีต่อบแบบสอบถามสวนใหญเหน็
ตรงกันวา บรรจุภัณทแบบสูญญากาศนี้มีความปลอดภัยและ
ความนาไววางใจ มากกวาการใชบรรจุภัณฑแบบเกา อีกทั้ง
บรรจุภัณฑแบบสูญญากาศ นี้สามารถเพ่ิมมูลคาสินคาได 
สามารถซื้อเปนของฝากได เพราะดูสวยงาม มีความรวมสมัย
ไมเชย ออกแบบทําโลโกใหมเพื่อสรางการจดจํา ในสวนการ
ใชถุงกระสอบสื่อถึงความเปนขาวไดดี สื่อสารวิถีวัฒนธรรม
ความเปนสินคาทางการเกษตรไดดี ศึกษาแนวคิดการ
ออกแบบจากที่มาของจังหวัดสระบุรีตนกาเนิดขาวเจกเชย
เสาไห เพิ่มลงไปบนบรรจุภัณฑ เพื่อสรางเอกลักษณท าให
เกิดการจดจ าและประทับใจในการน าไเปนของฝากใน
เทศกาลพิเศษตางๆได เพราะออกแบบบรรจุภัณฑที่มีความ
ปลอดภัยและความนาเชื่อถือจะชวยใหกลุมเกษตรกรมี
ผลิตภัณฑเพิ่มศักยภาพของตนเอง และกลุมในการจัด
จําหนายขาว อันเปนแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกขาวเจ็กเชย เสาไห จ.สระบุรี  

 ปญหาบรรจุภัณฑข าวกลองอินทรียของ
สหกรณฯ ไดแก ถุงบรรจุภัณฑมีขนาดบาง มีมอดเขาไปอยู
ในถุง ฉลากบนถุงมีขนาดใหญเกินไป สวนความตองการ
บรรจุภัณฑของ ผูบริโภค ไดแก ถุงแบบสุญญากาศ น้ําหนัก 
1 กิโลกรัมตอถุง และพิมพฉลากลงบนถุงในแนวต้ัง โดย
ขอมูลที่สําคัญมาก ที่สุดบนฉลากคือคําวา “ขาวกลองหอม
มะลิอินทรีย” สําหรับบรรจุภัณฑของคูแขงขัน พบวา สวน
ใหญใชถุงแบบสุญญากาศขนาด 1 กิโลกรัม พิมพฉลากลงบน
ถุง ใชสีฉลากหลากหลาย และมีรูปภาพประกอบ การพัฒนา
ตนแบบของบรรจุภัณฑขาว กลองอินทรียของสหกรณฯ ได
เปลี่ยนเปนบรรจุภัณฑแบบใหมที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคและสหกรณฯ 

4.วิธีการวิจัย  

 คณะผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนากระบวนการและ
รูปแบบบรรจุภัณฑขาวสารแบบถุงสูญญากาศ 2 ขนาดบรรจุ
คือ ขนาด 1 กิโลกรัม และ ขนาด 0.5 กิโลกรัม ที่สรางจา
กอคลิรึกหนา 10 มม. ดังแสดงในรูปที่ 1 และ รูปท่ี 2 
ตามลําดับ พรอมฉลากแบบสติกเกอร โดยมีกระบวนการ
และเครื่องมือดังนี้ 

1. บล็อคแมพิมพบรรจุขาวสารขนาด 1 กิโลกรัม 
ขนาด 73 มม. X 155 มม. X 195 มม. 

2. บล็อคแมพิมพบรรจุขาวสารขนาด 0.5 กิโลกรัม 
ขนาด 63 มม. X 125 มม. X 160 มม. 

3. เครื่องซีลสูญญากาศ 

4. ถุงซีลแบบขยายขาง ซีล 3 ดาน 

ขั้นตอนการบรรจุ 

1. นําถุงซีลแบบขยายขาง ใสในบล็อคบรรจุ
ขาวสาร ขยายถุงใหชิดขอบดานใน 

2. กรอกขาวสารลงในถุงจนเต็มบล็อค 

3. กดล็อคของบล็อคบรรจุขาวสาร 
4. นําถุงพรอมบล็อคขาวสารปอนเขาเคร่ืองซีล

สูญญากาศ 

5. กดปุม สูญญากาศ (Vaccum) 

6. กดปุมผนึก (Seal) 

7. ดึงถูงบรรจุพรอมขาวสารออกจากบล็อค
บรรจุขาวสาร 

8. ติดฉลากสินคา 
9. ระบุวันที่ผลิตและหมดอายุ 

10. บรรจุหีบหอ 

 

 

 

รูปที่ 1 บล็อคบรรจุขาวสารขนาด 1 กิโลกรัม 

 

 

รูปที่ 2 บล็อคบรรจุขาวสารขนาด 0.5 กิโลกรัม 
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5. ผลการวิจัย  

เมื่อพัฒนากระบวนการและขั้นตอนบรรจุขาวสาร
แลว ผูประกอบการสามารถผลิตสินคาขาวสารขาวกลอง
บรรจุถุงซีลสูญญากาศได 2 ขนาด ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4 
ตามลําดับ 

 

รูปที่ 3 ถุงขาวสารขนาด 1 กิโลกรัม 

 

รูปที่ 4 ถุงขาวสารขนาด 0.5 กิโลกรัม 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

 ขนาดของบล็อคบรรจุขาวสารที่ออกแบบสามารถ
บรรจุขาวสารไดตรงตามปริมาณบรรจุไดอยางแมนยําหาก
ขาวสารเปนขาวพันธุที่มีขนาดลีบและเรียว เชน ขาวหอม
มะลิ แตอาจไมแมนยําไดหากเมล็ดขาวสารมีขนาดอวนใหญ 
เชน ขาวสังขหยด  

7. สรุป  

บรรจุภัณฑและฉลาก สามารถบรรจุขาวสารขาวกลองปลอด
สารไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองแมนยํา มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจการใหบริการวิชาการ 80%  
8. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณโครงการความรวมมือกันในการจัดการศึกษาเชิง 
บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร
เ ทค โน โ ล ยี และน วั ตกร รม ไป พัฒนาและยกร ะ ดั บ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
(RMUTL OTOP Mentor’ 61) 
 ขอขอบพระคุณ คุณวิภาดา กาวิละ เจาของกิจการ 
ขาวสารขาวกลองปลอดสาร Jasmine เปนอยางสูง ที่ให

ความอนุเคราะหถายทอดความรูและประสบการณ ตลอด
ระยะเวลาการลงพ้ืนท่ีเพื่อเปนขอมูลในการวิจัยและสราง
ชิ้นงาน 
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Abstract  
             Kaw Tan is a northern-style snack or a snack of northern people in Thailand. Expresses the identity 

and folk wisdom that represents the culture of native people who consume rice as the main food. And to make 

a dessert for the food. The glutinous rice through the cooked. Formed and dried, then fried and puffed with 

sugar. Rice is one of the wisdom of the villagers. The glutinous rice is processed from the coincidence of the 

collection of steamed glutinous rice left by the villagers. Bring to dry and fry with oil. It is also used as a snack 

for food. Another form of rice is rice in the name of watermelon watermelon. The reason for doing this business 

is because the raw materials are easy to find and inherit the folk wisdom. The value of the product is clean, 

rich taste. And the health benefits of consumers. We have solved the problem of packaging and find a way to 
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solve rancid smell of rice or reduce rancidity. Therefore, this research is interested to change or improve the 

packaging to reduce the problem of spreading rancid smell. And they can add value to products that look like 

the same thing. The same kind of rice is used for eating rice. Energy A mixture of cereals in breakfast. And 

portable. This is a trend for modern and higher value designer products. The bar model presented in this 

research was satisfied with the service of over 80% 
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Temperature and Humidity Control System for Mushroom Production 
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Abstract 
Currently, mushrooms are very popular food because they are useful and high nutritional value as the 

result agriculturistare interested in mushroom growing box. Agricultural experiencing some growing mushrooms. 

Therefore, it must be studied well in terms of environment and climate change in each season, thus affecting 

mushroom cultivation. This project aims to design and create a mushroom growing box which can be controlled 

temperature and humidity. There are reviewing about mushroom growing including properly mushroom growing 

box structure designed. This project consist of two parts which testing control system and mushroom quantity 
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testing. Oyster mus

between mushroom growing box that controlled temperature and humidity and general mushroom. 

The testing results in control system part. The result is satisfied and can operate under conditions 

designed. We found that mushrooms quantity of which temperature and humidity controlled mushroom 

growing box more than general mushroom. The average weight and standard deviation of controlled mushroom 

 
Keywords: temperature and humidity, mushroom Production. 
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ระบบล็อค-ปลดล็อคประตูอัจริยะผานอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง 
Smart door locks system via Internet of Things (IoT) 

 

นิสิต ภูครองตา1* 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการออกแบบและสราง ระบบล็อค-ปลดล็อคประตูอัจริยะผานอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภัยในการปกปองทรัพยสินของผูที่เปนเจาของและความปลอดภัยภายในบาน ซึ่งความปลอดภัยในทรัพยสินพ้ืนฐาน

คือ การล็อคประตูแตเน่ืองจากการล็อคประตูน้ันโดยสวนใหญมักจะพบท่ีปญหาท่ีเกิดข้ึนบอยคร้ังเชนการลืมกุญแจบานตองใช

กุญแจในการล็อคประตูไมแนใจวาล็อคประตูบานแลวหรือยังเปนตน  

ดังน้ันผูวิจัยจึงนําเสนอระบบล็อคประตูอัจริยะผานอินเตอรเน็ตในทุกสิ่งเพ่ือชวยในการล็อค -ปลดล็อคประตูผาน

แอปพลิเคช่ันและเช่ือมโยงขอมูลผานอินเตอรเน็ตเพ่ือทุกสิ่ง(Internet of things) โดยใชSmart phone สงขอมูลไปประมวลผล

ทีC่loud โดยใชหลักการ (Internet of things) เพ่ือควบคุมการทํางานของตัวช้ินงาน ( Hard ware ) ซึ่งเปนไมโครคอนโทรลเลอร

รับคําสั่งเพ่ือควบคุมการทํางานของฮารดแวรซึ่งใชบอรดอาดูโนรวมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

โดยใชหลักการทํางานของบอรดอาดูโน เปนตัวควบคุมการทํางาน ระบบจะเร่ิมทํางานเม่ือทําการสั่งงาน เปด-ปด ประตูผาน

แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ผานการเช่ือมตอไรสายดวยโมดูลอีเทอรเนต เพ่ือใชในการรับสงขอมูลผานระหวางอา

ดูโนกับโมดูลอีเทอรเนตดวยโปรโตคอล TCP/IP ทําใหสามารถควบคุมการเปด-ปด ประตู ผานทางระบบอินเทอรเน็ตได 

จากผลการดําเนิน ระบบล็อค-ปลดล็อคประตูอัจริยะผานอินเตอรเน็ตในทุกสิ่งน้ี สามารถควบคุมการล็อคและปลดล็อค

ประตูผานเครือขายอินเตอรเน็ตบนสมารทโฟนแอนดรอยดและแสดงสถานะการล็อคและปลดล็อคประตูผานแอพพลิเคช่ันแอน

ดรอยดได และสามารถควบคุมระบบล็อค-ปลดล็อคไดไมนอยกวา 2 จุด 
คําสําคัญ:ระบบล็อคประตู,คลาวด,อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง,แอพพลิเคช่ันแอนดรอยด 

 

Abstract 

This research is design and applies Smart door locks system via Internet of Things (IoT).The purpose is 

to increase the security of property protection for homeowners and their security. The basic property security 

is to lock the door, but because of locking the door, most often encountered frequent problems such as 

forgetting a home key. The key to lock the door is not sure whether to lock the door or not. 

The researcher proposed Smart door locks system via Internet of Things (IoT)to push data to cloud 

v ia  in te rn e t fo r c o n t ro l hardware. The microcontroller is command-line controllers for controlling the 

hardware use Arduino connects to  Andro id  applica tion on Sm artphone .The Arduino board works as a 
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controller. The system will start when the door is opened and closed via the application on the Smartphone 

via wireless connection with the Ethernet module it can be used for data transmission between Arduino 

board and the Ethernet module via the TCP / IP protocol. This allows control the door locks and unlocks via 

the Internet. 

The results of the researchSmart door locks system via Internet of Things (IoT).It controls the lock 

and unlocks doors via the Internet on the Android smartphone and shows the lock status and door unlock via 

the Android application. And can control the lock. - Unlock not less than 2 points. 

Keywords:Smart door locks system. Clound. Internet of Things (IoT).Application android

 

1. บทนํา 
 ระบบรักษาความปลอดภัยน้ันมีสวนสําคัญอยางย่ิง

ในการปกปองทรัพยสินของผูที่ เปนเจาของและ ความ

ปลอดภัยภายในบานและการปองกันความปลอดภัยใน

ทรัพยสินพ้ืนฐานคือ”การล็อคประตู”แตเน่ืองจากการล็อค

ประตูน้ันโดยสวนใหญมักจะพบที่ปญหาที่เกิดข้ึนบอยคร้ัง

เชนการลืมกุญแจบานตองใชกุญแจในการล็อคประตูไมแนใจ

วาล็อคประตูบานแลวหรือยังซ่ึงเปนท่ีมาของเทคโนโลยี” 

Smart lock ”เพ่ือใชล็อค-ปลดล็อคประตูจากท่ีใดๆก็ได

ภายใต แนวคิ ดอิน เตอร เน็ต เพ่ื อทุกสิ่ ง (Internet of 

things)[1] เปนเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทสําคัญในการ

สื่อสารยุคดิจิทัลในดานอุปกรณที่เปนสมารทตางๆ เชน บาน

อัจฉริยะ (Smart Home) [2, 3] การจัดการเกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farm) [4] ชุมชนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งมา

ชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลใหประชากรที่ไดเขาถึง

ขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงนําเสนอระบบล็อคประตูอัจริยะผาน

อินเตอรเน็ตในทุกสิ่งเพ่ือชวยในการล็อค -ปลดล็อคประตู

ผานแอปพลิเคช่ันและเช่ือมโยงขอมูลผานอินเตอรเน็ตเพ่ือ

ทุกสิ่ง(Internet of things) โดยใช Smart phone สง

ขอมูลไปประมวลผลท่ี Cloud โดยใชหลักการ (Internet 

of things) เพ่ือควบคุมการทํางานของตัวช้ินงาน ( Hard 

ware ) ซึ่งเปนไมโครคอนโทรลเลอรรับคําสั่งเพ่ือควบคุม

การทํางานของฮารดแวร 

 

 

2.วัตถุประสงค 
     2.1 ศึกษาการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร 

     2.2 ศึกษาการทํางานของการเขียนแอปพลิเคช่ันและการ

สงผานขอมูลไปยัง Cloud 

     2.3 ประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรและแอปพลิเคช่ัน

พรอมทั้งสงผานขอมูลไปยัง Cloud 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
 3.1  Internet of Things (IoT) คื อแน วคิ ดที่ เช่ื อม ต อ

อุปกรณกับอุปกรณใหสื่อสารดวยกันเองหรือที่เรียกกันวา

Machine to Machine Communication ห รื อ M2 M 

Communication เป น เทค โน โล ยีการสื่ อสารระหว าง

อุปกรณกับอุปกรณดวยกันเองผานเครือขายตางๆโดยระบบ

คอมพิวเตอรในอุปกรณหรือเคร่ืองจักรแตละตัวสามารถ

ติดตอสื่อสารทั้งแบบใชสายและไรสายสามารถแลกเปลี่ยน

ขอมูลกันโดยท่ีไมตองมีมนุษยเขาไปเก่ียวของหรือสั่งการและ

ดําเนินการตัดสินใจเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีมนุษยกําหนด

ซึ่งตางกับระบบโทรมาตร (Telemetry) ที่เปนการสื่อสาร

ทางเดียวจากระบบเซ็นเซอรมายังระบบคอมพิวเตอรแบบ

ทางเดียวและไมฉลาดพอที่จะตัดสินใจยังตองอาศัยมนุษย

คอยดูขอมูลและตัดสินใจเทคโนโลยีM2M จะมีองคประกอบ

ที่สําคัญไดแกระบบเซ็นเซอรระบบอินเทอรเน็ตและระบบ

คอมพิวเตอร 
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3.2  การสรางแอพพลิ เค ช่ันด วยแอนดรอยดส ตู ดิ โอ

[5 ]Android Studio เป นซ อฟต แวรที่ ใช ในก ารส ร า ง

แอพพลิเคช่ัน โดยจะใชหลักของภาษาจาวา (JAVA) ในการ

เขียนโคดการทํางานทั้งหมดของแอพพลิเคช่ัน และออกแบบ

หนาตาของแอพพลิเคช่ัน โดยการสรางแอพพลิเคช่ันสิ่งที่

ตองคํานึงอันดับแรกคือ การเลือกเวอรช่ันของแอนดรอยด 

เพ่ือจะไดทําการคอมไพลบนเวอรช่ันแอนดรอยดน้ันไดอยาง

สมบูรณ  และตองกําหนดเวอร ช่ัน ตํ่าสุด  – สูงสุด  เพ่ือ

จํากัดเวอรช่ันของผู ใชแอพพลิเคช่ันใหอยู ในขอบเขตที่

ออกแบบไว อันดับที่สองคือ การออกแบบการใชงานให

ครอบคลุมหมายถึง การสรางแอพพลิเคช่ันใหสามารถใชงาน

ไดในทุกๆ อุปกรณเชน สามารถใชงานไดกับสมารท โฟน 

และแท็บเล็ต อีกท้ังขนาดของหนาจอที่แตกตางกัน 

3.3 การเขียนโปรแกรมใหกับอาดูโน (Arduino) [6] เปนการ

เขียนคําสั่งโปรแกรมผาน Arduino IDE เปนซอฟตแวรที่ใช

กับบอรดของอาดูโนโดยเฉพาะ ในการเขียนคําสั่งจะตอง

ติดต้ัง Libraries ใหกับซอฟตแวรน้ีสิ่งที่จําเปนที่จะตองเพ่ิม

คื อ  Libraries ข อ ง  Ethernet Shield เ พ่ื อ ใ ห บ อ ร ด

ไมโครคอนโทรลเลอรสามารถสงขอมูลผาน Ethernet 

Shield ได เมื่ อ ติด ต้ังซอฟตแวรและ  LibrariesEthernet 

Shield แลวโปรแกรมจะสามารถเขียนคําสั่งและสามารถ

คอมไพลโปรแกรมไดตามท่ีตองการ 

 เมื่อโปรแกรมเร่ิมการทํางานจะมีการกําหนดการ

ใชงานผานทางเค รือขาย TCP (Transmission Control 

Protocol) ใช  Internet Protocol (IP) เ พ่ื อส งข อมู ล ใน

รูปแบบขาวสารระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรในอินเตอรเน็ต 

จึงจะตองมีการกําหนด Address ระหวางเคร่ืองสงกับ

เคร่ืองรับหรือระบุที่ต้ังใหกับเคร่ืองสงและเคร่ืองรับเพ่ือให

ขอมูลสามารถติดตอสื่อสารและสงขอมูลกันได ลําดับแรกที่

กาํหนดคือ MAC Address(Media Address Control) เปน

การกําหนดหมายเลขอุปกรณที่ตออยูในเครือขาย ซึ่งกําหนด

หมายเลข MAC Address จะตองเปนตัวเลขฐาน 16จํานวน 

12 ตัว 6 คู (รูปแบบเลข MAC Address ฐานสิบหก 0x90, 

0xA2 , 0xDA, 0x00 , 0x9B, 0x36 ) ตั ว เลขเหล า น้ีจะมี

ประโยชน ไว ใชสํ าห รับการสงขอมูลไปยังตนทางและ

ปลายทางไดอยางถูกตองซึ่งจะไมซ้ํากัน ตอมือในสวนของ IP 

เปนการทํางานบน Ethernet ภายใน LAN อีกคร้ังหน่ึง IP 

Address น้ันจะเปนตัวเลขที่ ไมซ้ํ ากันจากผูส งไปถึง IP 

Address ของผูรับ โดยเปนตัวเลข 4 ไบตแยกกันแตละไบต

ดวยจุด เชน 192.168.1.101 เปนตน โดยการสงขอมูลใน

โค รงงาน น้ี เป น ก ารส งข อ มู ล แบ บ  HTTP เป น ก าร

ติดตอสื่อสารแบบเดียวกันกับเขาเว็บไซต คือเปรียบเสมือนมี

เซิฟเวอร (Server) ขนาดเล็กเพียงแตเล็กมากกวา เพ่ือให

แอพพลิเคช่ันถึงขอมูลนําในรูปแบบ HTML มาใชในการ

แสดงผลและเช่ือมตอกับ Ethernet ผานพอรต SPI ระหวาง

ตัว Ethernet กับบอรด  Arduino และสุดท ายคื อการ

กําหนดของขาบอรด Arduino ที่จะใชเปน Digital Input 

จํานวน 3 Input ไดแก Port I/O 3,5,6 เพ่ือใชรับขอมูลและ

นําคาท่ีไดไปแสดงผลโดยจะใหเปนสถานะ LOW,HIGHT 

3.4 การเขียนภาษาJava สําหรับAndroid [7] 

Android กับการเขียนJava Syntax บนโปรแกรมEclipse 

ในการเขียนโปรแกรมบนAndroid น้ันจะใชภาษาJava 

Platform ในการพัฒนาและเขียนคําสั่งใหโปรแกรมทํางาน

รูปในการเขียนเปนOOP ทั้งหมดและAPI Library ตางๆท่ี

อยูในAndroid Framework ที่เราสามารถเรียกใชงานไดก็

ถูกพัฒนาดวยภาษาJava เชนเดียวกันและจะมีให เลือก

เรียกใชงานหลายตัวมากแบงแยกตามวัตถุประสงคตางๆ 

(เสามารถพัฒนาLibrary ข้ึนมาใชเองก็ไดหรือจะดาวนโหลด

Library จากแหลงตางๆที่มีทั้งฟรีและเสียเงิน) โดยจะมีการ

แยกPackage หรือAPI Class Library ตางๆถูกแยกจัดเก็บ

ไวในแตละหมวดหมู เพ่ือความสะดวกและงายตอการ

นํามาใชเชนTextViewจัดการเกี่ยวกับขอความหรือText , 

Button จัดการเกี่ยวกับปุมButton หรืออื่นๆที่ถูกจัดแยกไว

ตามClass ที่อยูภายใตWidgets Class และถาจะใชงานตัว

ไหนก็คอยทําการ Import เขามาในClass  ในการเขียน

Android ถ า มี พ้ื น ฐ า น ก า ร เ ขี ย น Java ห รื อ  .NET 

Framework มาแล วก็ จ ะส าม ารถ เข า ใจ ได เ ร็ ว ข้ึ น ใน

โครงสรางการเขียนโปรแกรมAndroid พ้ืนฐานท่ัวไปจะเปน
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การทํางานของXML Layout ซึ่งจะผสานการทํางานรวมกับ

XML และJava โดยXML จะถูกออกแบบใหเปนสวนที่เปน

GUI และใชXML Syntax ในการวางLayout ตางๆของ

Widgets หรือElement ตางๆสวนในภาษาJava จะเปน

ชุดคําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรมและหนาจอที่

แสดงผลที่อยูในรูปแบบของXML Layout 

3.5 อาดูโน (Arduino) [8] 

Arduino เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรตระกูลAVR ที่มีการ

พัฒนาแบบOpen Source คือมีการเปดเผยขอมูลทั้งดาน

Hardware และSoftware ตัวบอรดArduino ถูกออกแบบ

มาใหใชงานไดงายดังน้ันจึงเหมาะสําหรับผูเร่ิมตนศึกษาท้ังน้ี

ผูใชงานยังสามารถดัดแปลงเพ่ิมเติมพัฒนาตอยอดทั้งตัว

บอรดหรือโปรแกรมตอไดอีกดวยความงายของบอรด

Arduino ในการตออุปกรณเสริมตางๆคือผูใชงานสามารถ

ตอวงจรอิเล็กทรอนิคสจากภายนอกแลวเช่ือมตอเขามาท่ีขา

I/O ของบอรดหรือเพ่ือความสะดวกสามารถเลือกตอกับ

บอรดเสริม (Arduino Shield) ประเภทตางๆเชนArduino 

XBee Shield, Arduino Music Shield, Arduino Relay 

Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS 

Shield เปนตนมาเสียบกับบอรดบนบอรดArduino แลว

เขียนโปรแกรมพัฒนาตอไดเลย 

3.6 ระบบสื่อสารไรสายตามมาตรฐานIEEE 802.11 [9]   

IEEE 802.11 คือมาตรฐานการทํางานของระบบเครือขายไร

ส า ย กํ า ห น ด ข้ึ น โ ด ย Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) เปนมาตรฐานกลางท่ีได

นํามาปฏิบัติใชเพ่ือที่จะทําการเช่ือมโยงอุปกรณเครือขายไร

สายเขาดวยกันบนระบบในทางปกติแลวการเช่ือมตอระบบ

เครือขายไรสายจําเปนตองใชอุปกรณสองช้ินน่ันคือ 

1) แอคเซสพอยตคือตัวกลางที่ชวยในการติดตอระหวาง

ตัวรับ-สงสัญญาณไวเลสของผูใชกับเราตเตอรผานทางสาย

นําสัญญาณที่ทําจากทองแดงท่ีไดรับการเช่ือมตอกับระบบ

เครือขายเชนสายแลนหรือสายโทรศัพทADSL หรือผานทาง

สายใยแกวนําแสง 

2) ตัวรับ-สงสัญญาณไวเลสทําหนาท่ีรับ-สงสัญญาณระหวาง

ตัวรับสงแตละตัวดวยกันหรือระหวางตัวลูกขายกับแอค

เซสพอยต 

ปจจุบันน้ีมีมาตรฐานออกมาหลายอยางแตที่ไดรับความนิยม

ทั้งในอดีตและปจจุบันน้ันแบงออกเปน 7 มาตรฐานดวยกัน

ไดแก 

 1) IEEE 802.11a - เสร็จสมบูรณเมื่อปค.ศ. 1999 

โดยออกเผยแพรชากวาของมาตรฐาน IEEE 802.11b ใช

เท ค โน โล ยีที่ เรียกว าOFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) เพ่ือปรับปรุงความเร็วในการสง

ขอมูลให ว่ิงไดสูงถึง 54 Mbps บนความถ่ี 5GHz ซึ่งจะมี

คลื่นรบกวนนอยกวาความถ่ี 2.4 GHz ที่มาตรฐานอื่นใชกัน

ที่ความเร็วน้ีสามารถทําการแพรภาพและขาวสารที่ตองการ

ความละเอียดสูงไดอัตราความเร็วในการรับสงขอมูลสามารถ

ปรับระดับใหชาลงไดเพ่ือเพ่ิมระยะทางการเช่ือมตอใหมาก

ข้ึนแตทวาขอเสียก็คือความถ่ี 5 GHz น้ันหลายๆประเทศไม

อนุญาตใหใชเชนประเทศไทยเพราะไดจัดสรรใหอุปกรณ

ประเภทอ่ืนไปแลวและเน่ืองดวยการที่มาตรฐานน้ีใชการ

เช่ือมตอที่ความถ่ีสูงๆทําใหมาตรฐานน้ีมีระยะการรับสงท่ี

คอนขางใกลคือประมาณ 35 เมตรในโครงสรางปด(เชนใน

ตึกในอาคาร) และ 120 เมตรในที่โลงแจงและดวยความที่สง

ขอมูลดวยความถ่ีสูงน้ีทําใหการสงขอมูลน้ันไมสามารถทะลุ

ทะลวงโครงสรางของตึกไดมากนักอุปกรณไรสายที่รองรับ

เทคโนโลยีIEEE 802.11a น้ีไมสามารถเขากันไดกับอุปกรณ

ที่รองรับมาตรฐานIEEE 802.11b และIEEE 802.11g ที่จะ

อธิบายดานลางน้ีไดอีกทั้งอุปกรณของIEEE 802.11a ยังมี

ราค าสู งก ว า IEEE 802 .11b ด วย ดั งน้ัน อุ ปกรณ IEEE 

802.11a จึงไดรับความนิยมนอยกวาIEEE 802.11b มากจึง

ทําใหไมคอยเปนที่ไดรับความนิยมเทาท่ีควร 

 2) IEEE 802.11b - เสร็จสมบูรณเมื่อปค.ศ. 1999 

ใช เท ค โน โล ยีที่ เ รี ย ก ว าCCK (Complimentary Code 

Keying) ผ น ว ก กั บ DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum) เพ่ือปรับปรุงความสามารถของอุปกรณใหรับสง

ขอมูลไดดวยความเร็วสูงสุดที่  11 Mbps ผานคลื่นวิทยุ
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ความถ่ี 2.4 GHz เน่ืองจากการใชคลื่นความถ่ีที่ ตํ่ากวา

อุปกรณที่รองรับมาตรฐานIEEE 802.11a ทําใหอุปกรณที่ใช

มาตรฐานน้ีจะมีความสามารถในการสงคลื่นสัญญาณไปได

ไกลกวาคือประมาณ  38 เมตรในโครงสรางปดและ 140 

เมตรในที่ โลงแจงรวมถึงสัญญาณสามารถทะลุทะลวง

โครงสรางตึกไดมากกวาอุปกรณที่รองรับกับมาตรฐาน IEEE 

802.11a ดวยปจจุบันผลิตภัณฑอุปกรณเครือขายไรสาย

ภายใตมาตรฐานน้ีไดรับการผลิตออกมาเปนจํานวนมากโดย

อุปกรณที่ใชความถ่ียานน้ีก็เชนIEEE 802.11, Bluetooth, 

โทรศัพทไรสาย , และเตาไมโครเวฟและท่ีสําคัญแตล ะ

ผลิตภัณฑมีความสามารถทํางานรวมกันไดอุปกรณของ

ผูผลิตทุกย่ีหอตองผานการตรวจสอบจากสถาบันWi-Fi 

Alliance เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณและความเขา

กันไดของแตละผูผลิตปจจุบันน้ีนิยมนําอุปกรณWLAN ที่

มาตรฐาน 802.11b ไปใชในองคกรธุรกิจสถาบันการศึกษา

สถานที่สาธารณะและกําลังแพรเขาสูสถานที่พักอาศัยมาก

ข้ึนมาตรฐานน้ีมีระบบเขารหัสขอมูลแบบWEP ที ่128 บิต 

 3) IEEE 802.11g - เสร็จสมบูรณในปค.ศ. 2003 

ทางคณะทํางานIEEE 802.11g ไดนําเอาเทคโนโลยีOFDM 

ของ 802.11a มาพัฒนาบนความถ่ี 2.4 GHz จึงทําใหใช

ความเร็ว 36-54 Mbps ซึ่งเปนความเร็วที่สูงกวามาตรฐาน 

802.11b ซึ่ง 802.11g สามารถปรับระดับความเร็วในการ

สื่อสารลงเหลือ  2  Mbps ได ตามสภาพแวดลอมของ

เครือขายที่ใชงานมาตรฐานน้ีเปนที่ยอมรับจากผูใชเปน

จํานวนมากและกําลังจะเขามาแทนที่ 802.11b ในอนาคต

อันใกล 

 4) IEEE 802.11n - เสร็จสมบูรณในปค.ศ. 2009 

ทํางานบนยานความถ่ี 2.4 และ 5 GHz โดยที่สามารถให

อัตราการสงถายขอมูลสูงสุดถึง 300 Mbps มีความสามารถ

ในการสงคลื่นสัญญาณไดระยะประมาณ  70 เมตรใน

โครงสรางปดและ 250 เมตรในที่โลงแจงเพ่ิมความสามารถ

ในการกันสัญญาณกวนจากอุปกรณอื่นๆท่ีใชความถ่ี 2.4GHz 

เหมือนกันและสามารถรองรับอุปกรณมาตรฐาน IEEE 

802.11b และIEEE 802.11g ได 

 5) IEEE 802.11-2012 - ในป  2007 กลุมงาน

TGmbไดรับการอนุมัติใหรวบรวมการแกไขทั้งหมดใหเปน

เวอรชันที่เรียกวาREVmbหรือ 802.11mbที่ประกอบดวย 

802.11k, r, y, n, w, p, z, v, u, s ตีพิมพวันที่ 29 มีนาคม 

2012  

 6) IEEE 802.11ac - เปนมาตรฐานท่ี 5 GHz ใหท

รูพุทกับแลนไรสายแบบหลายสถานีสูงกวาที่อยางนอย 

1Gbpsและสําหรับลิงกเด่ียวที่อยางนอย 500 Mbps โดย

การใชRF แบนดวิธที่กวางกวา(80 หรือ 160 MHz) สตรี

มมากกวา (สูงถึง 8 สตรีม) และมอดูเลทที่ความจุสูงกวา(สูง

ถึง 256 QAM)  

 7) IEEE 802.11ad - หรือ "WiGig" เกิดจากการ

ผลักดันจากผูผลิตฮารดแวรในวันที่  24 กรกฎาคม 2012 

Marvell และWilocityไดประกาศการเปนคูคาใหมเพ่ือนํา

Wi-Fi solution แบบtri-band ใหมออกสูตลาดโดยการใช

ความ ถ่ีที่  60 GHz ทรูพุททางทฤษฎี สู งสุ ด ถึง  7Gbps

มาตรฐานน้ีจะออกสูตลาดไดราวตนป 2014 

4.วิธีการวิจัย 

แผนการดําเนินงานของงานวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดัง

รูปที1่ 
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รูปที่1  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

4.1 การออกแบบ / เคร่ืองมือ 

     4.1.1 โครงสรางและองคประกอบของระบบ 

 1) บ อ ร ด  Arduino ก า รทํ า ง า น ข อ งบ อ ร ด 

Arduino จะทํางานตามคําสั่งหรือโปรแกรม ท่ีรับรหัสขอมูล

ที่ ได ม าจ าก  Ethernet shield module เพ่ื อ ไปสั่ งการ

ควบคุมการเปด-ปด ประตู 

 2) โมดูลรีเลย การทํางานของโมดูลรีเลย ขนาด 2

ชอง มีเอาตพุตคอนเน็คเตอรที่ รีเลย เปน NO/COM/NC 

สามารถใชกับโหลดไดทั้งแรงดันไฟฟา DC และ AC โดยใช

สัญญาณในการควบคุมการทํางานดวยสัญญาณโลจิก ที่สง

มาจากบอรด Arduino เพ่ือทําการควบคุมการเปด -ปด 

ประตู 

 3) กลอนประตูไฟฟา ลักษณะจะเหมือนแมเหล็ก

การทํางานของระบบเกิดจากการ เมื่อมีไฟฟาไหลเขาสูตัว

กลอนประตูไฟฟาจะทําการล็อค ในโครงการน้ีจะใช การสง 

Logic ผานทางรีเลยเพ่ือควบคุมกลอนประตูไฟฟา 

 4) แอพพลิเคช่ันแอนดรอยด แอพพลิเคช่ันที่ชวย

ใหสามารถสั่งงานควบคุม การเปด -ปด ประตูโดยผาน 

Ethernet shield module และ บอรด Arduino 

    4.1.2 การออกแบบภาพรวมของระบบ  

 

 

 
 

รูปที่2  บล็อกไดอะแกรมภาพรวมของระบบ 

 

จากรูปที่2 การทํางานของระบบล็อคประตูผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตโดยใชสมารทโฟน จะมีการทํางานหลักๆ อยู 2 

สวน ในสวนแรกเปนสวนของซอฟแวรที่ไดทําการติดต้ังใน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ในสวนที่สองเปนในสวนของ

บอรดอาดูโนจะทําหนาที่อินเตอรเฟซกับตัวอีเทอเน็ตชีลทํา

หนาท่ีในการรับสงขอมูลผานระหวางอาดูโนกับอีเทอเน็ตชีล

ไปยังโปรโตคอล  TCP/IPหรือทางโปรโตคอลแลน  น่ัน

หมายความวาเราสามารถควบคุมการเปด-ปด ประตู ผาน

การควบคุมในวงแลนและทางระบบอินเทอรเน็ตได ซึ่งบอรด

อาดูโน ใชเปนตัวควบคุมการทํางานของระบบล็อคประตู 

โดยสงลอจิกจากบอรดอาดูโน ไปยังสวนของรีเลย เพ่ือใชใน

การควบคุม เมื่อมีไฟไหลเขาสูตัวกลอนประตูจะทําการล็อค 

เมื่อไมมีไฟไหลเขาตัวกลอนประตูก็จะทําการปลดล็อค 

   4.1.3 การสรางแอพพลิเคช่ันดวยแอนดรอยดสตูดิโอ  

ในการสรางแอพพลิเคช่ันจะมีการกําหนดการทํางานแบง

ออกเปน 2 สวนคือ (1) การออกแบบหนาแอพพลิเคช่ันหรือ

ใน ส ว น ข อ ง Layout(Activity_main.xml) แ ส ด ง ก า ร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มโครงงานวิจัย 

วางแผนการดําเนินงานและ
ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของ 

จบ 

แกไขปรับปรุง ทดสอบการทํางาน
ของระบบล็อคประตู 

เขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางาน 

ขั้นตอนการออกแบบและ
สรางชิ้นงาน ระบบล็อคประตู 

ไมผาน 

ผาน 
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กําหนดการออกแบบของหนาจอแอพพลิเคช่ันท้ังหมดเชน 

ตัวอักษร สี ขนาด หรือ สื่อตางๆเชน เสียง วิดีโอ กราฟฟก

ตางๆ ดังรูปที่ 3 (2) การเขียนโปรแกรมการทํางานของ

แอพพ ลิ เค ช่ันห ลั งจ าก ท่ี เรา ได ส ร า งห น า  UI (User 

interface) เรียบรอยแลวในสวนน้ีจะเปนการเขียนโปรแกรม

ดวยหลักของภาษาจาวา (JAVA) ดังรูปที่ 4 

 
 

รูปที่3การออกแบบ Layout (activity_login.xml) 

 
 

รูปที่ 4การเขียนโปรแกรมการทํางานโดยภาษาจาวา 
(LoginActivity) 

 

 
 

รูปที่ 5แอพพลิเคช่ันท่ีสรางมาทดสอบบนสมารทโฟนสําหรับ
ควบคุมระบบระบบล็อค-ปลดล็อคประตู 

 

4.2 ขั้นตอนการสราง 
 ประ ตูที่ จะทํ าการติด ต้ังระบบล็อคประ ตูผ าน

เครือขายอินเทอรเน็ตมีลักษณะเปนประตูอลูมิเนียมและ

ติดต้ังกลไกการล็อคดวย กลอนประตูไฟฟาเพ่ือทําการล็อค

ประตูและทําสวิตซไวตัดไฟท่ีที่จายใหกลอนประตูไฟฟาไว

เวลาเกิดกรณีฉุกเฉิน เชน โทรศัพทเจาของบานแบตเตอร่ี

หมดหรือเหตุขัดของอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
 

รูปที่ 6รูปจําลองระบบล็อคประตูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

4.2.1 การสรางวงจรควบคุม 

 ข้ันตอนการทดลองโปรแกรมและการตอวงจร

ควบคุมระบบล็อคประตูเพ่ือที่จะทําการทดสอบกอนที่จะ

นําไปติดต้ังกับประตูตนแบบที่ไดเตรียมไว 

1) บอรด Arduino เปนตัวควบคุมหลักของ

ระบบล็อคประตูผานเครือขายอินเทอรเน็ตใชควบคุมโมดูล

รีเลยผานขา GPIO และเช่ือมตอกับ Buzzer 

 

 
รูปที่ 7บอรด Arduino 
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    2) โมดูลรีเลยในการควบคุมกลอนประตู

ไฟฟาในการล็อคประตูที่ติดต้ังระบบล็อคประตูผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

 

 
 

รูปที่ 8โมดูลรีเลย 
    3) Ethernet shield module ใช ใน การ

เช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตใหกับบอรด Arduino เพ่ือ

สามารถรีโมทผานเครือขายได 

 

 
 

รูปที่ 9  Ethernet shield module 

 

    4) กลอนประตูไฟฟา เปนกลอนประตูไฟฟา

ที่ควบคุมผานทาง โมดูล รีเลยในการล็อคประตูโดยใช

กระแสไฟฟาในการล็อคเมื่อจายกระแสเขาประตูจะทําการ

ล็อคเมื่อไมมีกระแสไฟฟาจะทําการปลดล็อค 

 
รูปที่ 10กลอนประตูไฟฟา 
   

    5) สวิทช่ิงเพาว เวอรซัพพลายใช ในการ

แปลงไฟเอซี 220 เปนไฟดีซี 12V จาย แรงดันใหกลอน

ประตูไฟฟาท่ีใชแรงดันดีซีขนาด 12V เพ่ือทําการล็อค 

 

 
 

รูปที่ 11สวิชช่ิงเพาวเวอรซัพพลาย 

 

4.2.2 การตอวงจรเพ่ือทําระบบล็อคประตูผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต 

การตอวงจรเพ่ือทดสอบระบบล็อคประตู

ผานเครือขายอินเตอรเน็ตโดยทําตามวิธีการดําเนินงานเพ่ือ

ทดสอบระบบเครือขายและการสั่งการปลดล็อคประตูผาน

แอพพลิ เค ช่ันสมารท โฟนแอนดรอยดผ านเค รือขาย

อินเตอรเน็ตดังรูปที่ 12 

 

 

รูปที่ 12การตออุปกรณโมดูลตางๆเขาดวยกัน 

5. ผลการวิจัย  
จากการดําเนินงานวิจัย ไดทําการทดลองประสิทธิภาพของ

ระบบระบบล็อค-ปลดล็อคประตูอัจริยะผานอินเตอรเน็ตในทุก
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สิ่งเพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการใชแอฟพลิเคช่ันบน

สมารทโฟนเพ่ื อควบคุ มการล็ อค -ปลดล็ อคประตู ผ าน

อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง 

5.1การทดสอบการเปด-ปด ประตูผานแอพพลิเคช่ันบน

สมารทโฟนแอนดรอยด 

    5.1.1 อุปกรณการทดสอบ 

1) กลอนประตูไฟฟา (magnetic lock) 

2) ระบบล็อคประตู 

3) แอพพลิเคช่ันระบบแอนดรอยด 

4) Router/Access point 

 

 

 

  

 

 

(ก) กลอนประตูไฟฟา (ข) ระบบล็อคประตู     

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค)แอพพลิเคช่ันระบบล็อคประตู (ง)Router/Access point 

 

รูปที่ 13 อุปกรณการทดสอบการสั่งงานควบคุมระบบล็อค

ประตูผานระบบแอนดรอยด 

 

5.1.2 ข้ันตอนการทดสอบ 

1) เช่ื อม ต อ ชุ ดระบบล็ อ คป ระ ตู ผ าน

เครือขายอินเตอรเน็ตกับอุปกรณสัญญาณไรสาย (Router) 

เมื่อตออุปกรณเสร็จเรียบรอย ทําการเช่ือมตอชุดอุปกรณกับ

สมารทโฟนแอนดรอย และเขาหนาแอพพลิเคช่ัน เมื่อ

แอพพลิเคช่ันเร่ิมทํางานจะปรากฏหนาตาง Login ใหทําการ

กรอก Username และ Password แลวทําการล็อกอินเขาสู

หนาหลักที่ใชในการควบคุมการการล็อคประตู โดยกดท่ีปุม 

Setting เพ่ือเขาไปต้ังคา IP Address เพ่ือทําการเช่ือมตอ  
 

 
 

รูปที่ 14ต้ังคา IP Address เพ่ือทําการเช่ือมตอ 

 

    2) เมื่อทําการใส IP Address เรียบรอยทํา

การกดปุม OK จะทําการแสดงขอความวา “Configuration 

saved successfully” (บันทึกการต้ังคาเรียบรอยแลว)  

   3) ทําการทดสอบระบบควบคุมการเปด-ปด 

ประตูผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนแอนดรอยดและเก็บ

ผลการทดสอบ 
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(ก) กลอนประตูอยูในสถานการณล็อค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) กลอนประตูอยูในสถานการณปลดล็อค 

 

รูปที่  15การสั่ งงานค วบคุมการเป ด -ป ด  ประตูผ าน

แอพพลิเคช่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) สั่งงานปดหลอดไฟ(ข) สั่งงานเปดหลอดไฟ 

 

รูปที่ 16การสั่งงานควบคุมการเปด -ปด หลอดไฟผาน

แอพพลิเคช่ัน 

 

จากรูปที่ 15และ รูปที่16เปนการสั่งงานควบคุมการเปด-ปด 

ประตู และควบคุมการเปด-ปดหลอดไฟบนแอพพลิเคช่ัน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยแสดงสถานะการเปด -ปด 

ประตู 
 

 
 

รูปที่17แสดงสัญญาณตอนประตูปลดล็อค 
 

 
 

รูปที่ 18 แสดงสัญญาณตอนเปดไฟ 
 

 จาก รูปที่  17 และ รูปที่  18 เป น รูป การ วัด

คลื่นสัญญาณท่ีพอรตเอาตพุตของบอรดอาดูโนเมื่อประตู

ปลดล็อคและเปดไฟจะสงสัญญาณลอจิกเปน 1 จะมีรูป

คลื่นสัญญาณ แตเมื่อประตูล็อคและปดไฟจะสงสัญญาณ

ลอจิกเปน 0จะไมมีรูปคลื่นสัญญาณ 

6.อภิปรายผลการวิจัย  
จากงานวิจัยสามารถสรางระบบล็อคประตูผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตโดยใชสมารทโฟนไดทําการออกแบบระบบล็อค

ประตูผานแอปพลิเคช่ันท่ีสามารถรองรับการทํางานจํานวน 

3 จุดและควบคุมการปด-เปดไฟ 1 จุด พรอมทั้งยังสามารถ

ปรับคาการแสดงผลและเลเอาทใหเหมาะสมกับสมารทโฟน 
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รวมไปถึงมีการต้ังคาใหลอกอินกอนเขาใชงานแอปพลิเคช่ัน

เพ่ือเปนการระบุตัวตน พรอมทั้งการแสดงสถานะของประตู

ไดวา อยูในสถานะ เปด หรือ ปดสถานะหลอดไฟก็

เชนเดียวกัน พรอมทั้งไดวิเคราะหสัญญาณทางไฟฟาในการ 

เปดและปด ประตู สามารถอภิปรายผลทดสอบของการวิจัย

ดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระบบควบคุมการเปด-ปด ประตู

ผานแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟน 
 

 

 หมายถึง สามารถทํางานได 
 

คํานวณหาเวลาเฉลี่ยของการปดประตู 
 เวลารวมที่เปดประตู/จํานวนคร้ังที่เปดประตู 
 = 4.3/5 = 0.86 วินาที 

คํานวณหาเวลาเฉลี่ยของการเปดประตู 
 เวลารวมที่เปดประตู/จํานวนคร้ังที่เปดประตู 
 = 4.4/5 = 0.88 วินาที 
จากตารางท่ี  1 การทดสอบ ช้ินงานและแอพพลิ เค ช่ัน

สามารถใชงานไดปกติ มีการตอบสนองในการสั่งงานควบคุม

การ เปด-ปดประตูและจากการทดลองเปด-ปดประตู 10 

คร้ัง จึงไดหาเวลาเฉลี่ย ในการเปดประตูอยูที่ 0.88 วินาที 

และเวลาในการปดประตูอยูที่ 0.86 วินาที 

7.  สรุป  
7.1 การออกแบบและสรางระบบล็อคประตูผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตโดยใชสมารทโฟน ไดทําการออกแบบระบบ

ล็อคประตูผานแอปพลิเคช่ันรองรับการทํางานจํานวน 3 จุด 

และ ควบคุมการ ปด-เปดไฟ 1 จุด โดยทดสอบการล็อค

ประตูจํานวน 1 บาน 

7.2 ระบบสามารถทํางานผานเครือขายไรสายตามมาตรฐาน 

IEEE 802.11 ที่อยูในรัศมีการทํางานไมเกิน 50 เมตร โดย

จะมีชองใส IP เพ่ือรับรองการใชงานไดในหลายๆพ้ืนที่ ใน

กรณีที่ไปพ้ืนที่ตางๆ บนแอพพลิเคช่ัน 

7.3 ควบคุมการล็อคและปลดล็อคประตูผานเครือขาย

อินเตอรเน็ตบนสมารทโฟนแอนดรอยดและแสดงสถานะการ

ล็อคและปลดล็อคประตูผานแอพพลิเคช่ันแอนดรอยดได 

7.4 ขอเสนอแนะ 

     7.4.1 เพ่ิมความปลอดภัยในสวนของหนาล็อกอิน ที่ใช

ในการควบคุมการเปด-ปด ประตู 

      7.4.2 เพ่ิมการปองกันโปรแกรมที่สามารถดักจับขอมูล

บนเน็ตเวิรคหรือที่เรียกวาสนิฟเฟอร ซึ่งโปรแกรมน้ีจะทํา

การตรวจจับขอมูลที่ ว่ิงอยูในเครือขายซึ่งขอมูลที่ ว่ิงอยูใน

เครือขายน้ันเปนขอมูลที่ไมมีการเขารหัสเมื่อเราทําการ

ล็อกอินโดยใสช่ือผูใชกับรหัสผานจึงอาจทําใหโดนตรวจจับ

ได จึงมีวิธีการปองกันคือการสงขอมูลดวยการเขารหัสโดยใช

โปรแกรมเขารหัสไฟลทีท่ําใหไมสามารถดูขอมูลดิบได 

 

 

วิธีการ

ทดสอบ 

ประ

ตูปด 

ความหนวง

ของเวลา/

วินาที 

ประ

ตูเปด 

ความหนวง

ของเวลา/

วินาที 

กดปุม ประตู 

คร้ังที่ 1 

- -  0.6 

กดปุม ประตู 

คร้ังที่ 2 

 1 - - 

กดปุม ประตู 

คร้ังที่ 3 

- -  1 

กดปุม ประตู 

คร้ังที่ 4 

 0.8 - - 

กดปุม ประตู 

คร้ังที่ 5 

- -  0.8 

กดปุม ประตู 

คร้ังที่ 6 

 0.7 - - 

กดปุม ประตู

คร้ังที่ 7 

- -  1 

กดปุม ประตู 

คร้ังที่ 8 

 0.8 - - 

กดปุม ประตู 

คร้ังที่ 9 

- -  1 

กดปุม ประตู 

คร้ังที่ 10 

 1 - - 
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1auraveem58@email.nu.ac.th2prasartb@nu.ac.th 

 

Hozo

 

F-measure 20 

 

  

 

 This research aims to develop a knowledge base on cultural tourism information in Lampang 

Province using ontological techniques from the collection of data and research related to ontology. 

The researcher then analyzed and 

designed the ontology with the Hozo program to help categorize search.The class is designed to include 

attraction, location,interested activities,accommodation,festival of traditionsand 

types of tourism.The measure of efficiency of information retrieval with the F-measure by evaluating 

20evaluators. The test proved that the Information retrieval using ontology. Efficient retrieval of relevant 

results approximately .  
Information Retrieval,Cultural Tourism, Ontology 
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Data Mining Techniques for Predicting Colon Cancer 

 
1 2 

1chanisarau58@email.nu.ac.th2prasartb@nu.ac.th 
1,2   

 
 

1,400 

 
    

 

Abstract 
 Data mining techniques of the prediction of colon cancer aims to study the technique ofdecision 

tree and neural network to find the most effective algorithms by using the program weka for creating the 

web applicationto screening the risk of disease in colon cancer mode. This study is began with procedure 

of data mining techniques, objective, the scope of the web applications, studying information and related 

study. Collecting the data of factors in hospitalized patients 1400 people from the 

Buddhachinarajhospital. Then, the data was analyzed, and the researcher will collect the model for 

creating and developing the web applications. 
Keywords Colon Cancer, Data Mining  
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Bucket Lid w/Gasket of Milking Machine by National Rubber Compound 
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l (Compression moulding)  (Cure) 150 oC  

 

8 -10   

 350   1,500  

 5  
:   

 

Abstract  
This research aims to design and production of bucket lid w/gasket of milking machine by national 

rubber compound. The bucket lid w/gasket of milking machine was molded by compression molding machine 

at the curing temperature of 150 oC. The result of experiment shows that the bucket Lid w/gasket of milking 

machine produced in this research can be used in accordance with the design objectives. The haft life of bucket 

lid w/gasket was approximately 8 -10 months. The price of bucket lid w/gasket of milking machine is 350 baht 

per set, while rubber sealing by conventional method is 1,500 baht per set, which can reduce the cost of 

production about 5 times.  

Keywords: Bucket Lid w/gasket, Rubber Compound, Milking Machine. 
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Effects of Nutrient Solution and Micro/Nano Bubble on Growth and 
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Abstract  
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 (Shredding Machine) (Compression 

screw) 
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Abstract  
This research aims to design and production of ginger juice extracting and grinder machine. The principle 

of this machine as a combination of shredding machine and compression screw mechanism for the juicing of 

ginger and the residue in the same machine. It was found that the ginger juice extracting and grinder machine  

can be reduce a number of labor to one person out of the three person who made the previous method. The 

weight ratio of the ginger juice was 45% and the other 55 % of ginger waste. Results of the experiment showed 

that the overall productivity of 41.1 kilograms per hours was doubled by comparison with the original method. 
Keywords: Ginger Product, Juice Extracting Machine, Grinder Machine 
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Golden Banana Flyer Machine  
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Abstract  

The problem is the same as other agricultural products, so it can not be kept for a long time. When cooked, it 

will rot. It needs to be privatized. Or food preservation 

from the other banana in the district of Mar. Muang Phayao because of the use of raw gold banana. Remove 

the shells and bring to a slice of thin pan fried in hot oil immediately. Do not put it in a container before frying. 

It requires skilled fryers. The banana frame has a quality crisp, juicy aromas of banana gold. Unlike other 

researchers, this research was designed and constructed b
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And quality control. It is also useful for bringing science and technology knowledge to the community. Through 

the operator OTOP. The student is a system developer under the supervision of an advisor. 

of RMUTL Lanna. And the Ministry of Science and Technology 
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(V) (A) (RPM) (RPM)
1 - 0 0
2 3.3 94
3 3.57 152
4 3.75 190 51.1
5 3.86 282 84
6 4.14 343 159
7 4.4 421 214
8 4.3 489 247
9 4.5 600 289
10 4.7 671 410
11 4.75 742 627
12 4.61 837 661
13 4.65 944 729
14 4.75 997 741
15 5.08 1080 858
16 4.88 1163 931 kg
17 5.01 1249 984 kg
18 5.1 1364 1198 kg
19 5.16 1443 1202
20 5.38 1510 1202
21 4.9 1560 1504
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Abstract  
The objective of this study was development broken peanut which was a by-product from peanut 

product industry. The consumer acceptance of the peanut snack bar with enrichment of high fiber cereals was 

investigated. Mixture design used in the recipe to adjust an optimum peanut snack bar formula which was 

added by 3 to 5 % (w/w) of oat, white sesame and job’s tears. An optimum cereal mixed peanut snack bar 

formula was selected for investigated the effect of low glycemic index rice flour (6, 8 and 10 % w/w) on 

physicochemical properties and sensory evaluation. The result showed that an optimum formula on cereals 

added was 3, 3 and 4 % w/w of oat rice, white sesame and job’s tears, respective which was significantly lowest 
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in water activity and moisture content. The peanut snack bar product supplemented with 6 % of low glycemic 

index rice flour was accepted by panelists with the highest in the overall score.  
Keywords: Snack Bar, Peanut, High fiber low glycemic index rice flour 
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Abstract  
 The objective of this work is to develop the production process and the quality of black sesame oil 

soap products by added of the residue from agriculture as sesame residue which 

remaining from the sesame oil extract process, both dry and wet  Science and technology enhance and improve 

the quality of soap products for meet the standard of the community of Thailand (  Moreover the 

production and quality of products were developed, package designs with cover entirely standard were 

The satisfaction of the consumers were studied soap products meet 

quality benchmarks for community products and to the satisfaction of the consumer in good to very good 
 Soap, Community product  
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Abstract 
  The objectives of this study are to develop and design an infrared burner coffee bean roasting machine 

for community enterprise in Suan Ya Luang Coffee, Ban Sun Charoen, Tambon Pha Thong, Amphur Thawangpha, 

Nan province and to compare the using of LPG gas of a cast iron burner and an infrared burner coffee roasting 

machine 

 The machine is made from steel with 100 cm. ( width)  × 170 cm.  ( length)  × 150 cm. ( height) .  The 

: 1 are installed in the machine 

transmits power to the roaster bucket. The roaster bucket is made from stainless steel with 0. .(thickness) 

× 50 cm.(length) and 40 cm. diameter. The roasted coffee tray is worked by the alternating current motor with 

0.5 HP, 220 volts and reduction gear with ratio 60:1. Two infrared burner stove with LPG gas, 15.6 cm. diameter 

and 2 kW of heat were chosen for roasting.  

Three roasting tests were completed using 5 kg.  of coffee bean for each with a temperature of 160 

degrees Celsius in three different color levels ( light roast, medium roast, and dark roast) . When compare  the 

using LPG gas of a cast iron burner to an infrared burner coffee roasting machine, the results show that LPG gas 

is used for an infrared burner coffee roasting machine less than a cast iron burner coffee roasting machine. The 

level is 41.00 percent. 
Keywords  the coffee bean roasting machine, the Infrared Burner Coffee Roasting Machine 
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ถุงประคบรอนท่ีสามารถนํากลับมาใชไดอีก 

Reuse able hot pack 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาเปนถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก ที่ใหความรอนอยูในชวงของ
อุณหภูมิที่ใชในการประคบแกปวดเม่ือย 

 ขอบเขตของงานวิจัยเปนการผลิตถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก เปนทางเลือกหรือนํามาใชรวมกับลูก
ประคบสมุนไพรในการนวดไทย ในการเรียนการสอนหลักสูตรการนวดไทย 

สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 ผลิตภัณฑ”ถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก” ที่ผลิตข้ึน ที่บรรจุสารละลาย sodium acetate 

trihydrate (NaC2H3O2 3H2O) ในสภาวะของเหลวเย็นยวดย่ิง (supercooled liquid) ใหความรอนในเวลา 5 ช่ัวโมง เร่ิมตน
อุณหภูมิ 54.5 oC และในช่ัวโมงที่ 5 ลดลงเปน 38.0 oC (วัดดวยเทอรโมมิเตอร (0 C – 200 C) และเร่ิมตนอุณหภูมิ 53.8 oC 

และในช่ัวโมงที่ 5 ลดลงเปน 38.0 oC (วัดดวยเทอรโมมิเตอร IR Thermometer UT303C) ซึ่งอยูในชวงของอุณหภูมิที่ใชในการ
ประคบแกปวดเม่ือย 
คําสําคัญ ถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก, สภาวะของเหลวเย็นยวดย่ิง 
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Abstract 

 This research aims to develop a reusable hot pack, that able release heat temperature in the 

range of pain-relief zone. 

The scope of research is to make "reusable hot pack" in conjunction with herbal compress ball. The 

reusable hot pack is used to educate in Thai massage courses  

The "reusable hot pack" containing sodium acetate trihydrate (NaC2H3O2 3H2O) in supercooled liquid state. 

The heat pack able to released heat up to 5 hours. The temperatures were measured by two types of 

thermometer, 1 digital thermometer (IR Thermometer UT303C), at initial temperature was53.8 oC and cool 

down to 38.0 oC at the fifth hour. 2) Conventional thermometer, at initial temperature was 54.5 oC and cool 

down to 38.0 oC at the fifth hour. Both thermometer gives similar reading and both meters confirm that the 

heat released from the hot pack is within the massage temperature range.   

Key words: Reuse able hot pack, Supercooled liquid state 

 

1.บทนํา 
 ”ถุงประคบรอนท่ีสามารถนํากลับมาใชไดอีก” 
เปนทางเลือกหน่ึงที่สามารถนํามาใชกับการนวดไทย  
 โดยหลักการหลังจากนวดไทยเสร็จแลว ภูมิปญญา
ไทยที่มีมาแตโบราณจะประคบดวยลูกประคบสมุนไพร นาบ
ไปตามรางกาย ผลของความรอนที่ไดจากการประคบทําให
หลอดเลือดฝอยเกิดการขยายตัว ชวยทําใหเน้ือเย่ือพังผืดยืด
ตัวออก  ลดการติดขัดของขอตอ  ลดการเกร็งตัวของ
กลามเน้ือ ชวยลดการปวดและบวมท่ีเกิดจากการอักเสบของ
กลามเน้ือ เอ็น และขอตอ และชวยเพ่ิมการไหลเวียนของ
โลหิตทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนของเสียใหเขาสูระบบกําจัด
ของเสียไดสะดวก ระยะเวลาที่เราใชในการประคบรอน
ประมาณ  20- 30 นาที  ระดับความรอน  ที่ ใช ข้ึนอยูกับ
ความรูสึกของผูถูกประคบ ใหรูสึกอุนสบายไมรอนเกินไป 

 ขอจํากัดของลูกประคบจากสมุนไพรสดสามารถ
เก็บไวไดนานประมาณ  2 – 3 วัน ถาเก็บในตูเย็นเก็บได
ประมาณ 7 วัน ลูกประคบจากสมุนไพรแหงสามารถเก็บไว
ไดนานประมาณ 2 ป และกอนนํามาใชประคบสวนตาง ๆ 
ของรางกายจะตองนําไปน่ึงเพ่ือใหความรอน สําหรับลูก
ประคบแหงจะตองพรมนํ้าหรือเหลาขาวกอนนําไปน่ึง และ
ตองมีมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนลูกประคบสมุนไพร มผช. 
176/2553  

 จากขอจํากัดของลูกประคบจากสมุนไพร กระเปา
นํ้ารอน และกระเปานํ้ารอนไฟฟาดังกลาวมา ดังน้ัน ”ถุง
ประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก” จึงเปนทางเลือก
ห น่ึ งที่ ส าม ารถ นํ าม าใช กั บ ร วม กั บ การน วด ไทย  ที่
ผูประกอบการ ไดแก สมาคมแพทยแผนไทยเชียงใหม 
สามารถนํามาเปนทางเลือกหรือนํามาใชรวมในการเรียนการ
สอนหลักสูตรนวดไทย ที่มีความปลอดภัย ไมใชไฟฟาเขามา
เก่ียวของในการทํางาน มีข้ันตอนใชที่ไมยุงยาก  
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 สมบัติพิเศษของ”ถุงประคบรอนที่สามารถนํา
กลับมาใชไดอีก” คือ สามารถพกพา เลือกขนาดที่เหมาะสม
กับการนําไปใช ใชไดทุกโอกาส มีวิธีการใชที่งายและสะดวก 
ดวยการบิดหรือหักแผนโลหะที่บรรจุในถุงเพียงคร้ังเดียว 
ของเหลวในถุงก็แปรสภาพเปนของแข็งอยางรวดเร็ว พรอม
กับใหความรอนออกมา ประมาณ 40 องศาเซลเซียส เมื่อ”
ถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก” ที่ใชงานแลว
เย็นตัวลง ก็สามารถกลับนําใชใหมไดอีก ดวยวิธีการนํา”ถุง

ประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก” ที่แข็งตัวแลวน้ัน 
นําไปตมหรือ แชในนํ้ารอนประมาณ  70 องศาเซลเซียส 
เพ่ือใหผลึกที่แข็งตัวน้ันหลอมเหลวอยางสมบูรณ และเมื่อ
ของเหลวเย็นตัวลง  อุณหภูมิของของเหลวจะลดตํ่าลงจน
ผานจุดเยือกแข็งและลดลงจนเทากับอุณหภูมิหอง เปนการ
กลับไปอยูในสภาพของเหลวเย็นย่ิงยวดอีกคร้ังซึ่งเปนสถานะ
ที่พรอมใชงานตอไป และสามารถนํามาใชใหมไดอีก ดัง
หลักการตอไปน้ี 

หลักการทํางานของระบบถุงประคบรอน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 หลักการทํางานของระบบถุงประคบรอน 

 
การพับหรือหักแผนโลหะ คือ การเหน่ียวนําทําใหเกิดการตก
ผลึกเกิดข้ึน และเพ่ิมปริมาณผลึกอยางรวดเร็วทําให
ของเหลวกลายสภาพ เปนของแข็ง ปฏิกิริยาการเกิดผลึก
เปนปฏิกิริยาคายความรอนมีอุณหภูมิเทากับจุดเยือกแข็ง
ของสารที่นํามาใช 
 คณะผูวิจัยจึงเสนอ”ถุงประคบรอนที่สามารถนํา
กลับมาใชไดอีก” เปนทางเลือกที่เปนไปไดในการนํามาใช
รวมกับการนวดไทย เพ่ือผูประกอบการ ไดแก สมาคมแพทย
แผนไทยเชียงใหม และเปนอีกทางเลือกหน่ึง ท่ีนํามาใชเสริม
ในการเรียนการสอนหลักสูตรนวดไทย ตลอดถึง
ผูประกอบการอื่นที่เก่ียวของ เน่ืองจาก”ถุงประคบรอนที่
สามารถนํากลับมาใชไดอีก” มีความสะดวกในการนําไปใช

ในในทุกโอกาสในสถานการที่ตองการการประคบรอน 
นอกจากน้ี ”ถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก” 
บรรจุสารที่ใหความรอนไดนานกวาลูกประคบสมุนไพร จึงมี
ความเหมาะสมสามารถนําไปใชรวม และหรือเสริมกับลูก
ประคบสมุนไพร เพ่ือทําใหเกิดผลการรักษาท่ีดีข้ึน และ”ถุง
ประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก” น้ีสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑไปสูเชิงพาณิชยได 
 

2. วัตถุประสงค 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาเปนถุง
ประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก ที่ใหความรอนอยู
ในชวงของอุณหภูมิที่ใชในการประคบแกปวดเม่ือย ที่

หกัแผนโลหะ สภาพของเหลวเย็น
ย่ิงยวด 

อุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน 

นําไปตม เกิดของแข็ง 
(จุดเยือกแข็ง) 

สภาพ
ของเหลว 

อุณหภูมิลดลง 

ใหความรอน 
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สามารถนํามาใชรวมหรือใชแทนลูกประคบสมุนไพรในการ
นวดไทย 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตของงานวิจัยเปนการผลิตถุงประคบรอนที่
สามารถนํากลับมาใชไดอีก เปนทางเลือกหรือนํามาใช
รวมกับลูกประคบสมุนไพรในการนวดไทย ในการเรียนการ
สอนหลักสูตรการนวดไทย 

 
3.แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 ณิชาภา พาราศิลป และคณะ ศึกษาผลทันทีของ
แผนประคบรอนสมุนไพรไทยตออาการปวดและ ความ
ยืดหยุนในผูที่มีอาการปวดหลังสวนลางแบบเร้ือรัง วัสดุและ
วิธีการ: อาสาสมัครที่มีอาการปวดหลังสวนลาง 22 ราย 
ไดรับการรักษาดวยแผนประคบรอนสมุนไพรไทยที่อบดวย 

เตาไมโครเวฟวางประคบบริเวณหลังสวนลางเปนเวลา 30 

นาที อาสาสมัครไดรับการวัดความเจ็บปวดและความ
ยืดหยุนดวย มาตรวัดความเจ็บปวดและการน่ังกมตัวไป
ดานหนา โดยตัวแปรทั้งสองจะถูกวัดกอนและหลังการรักษา
ทันท ีผลการศึกษา: พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติของตัวแปรความเจ็บปวดและความยืดหยุนหลังจาก
รักษาดวยแผน ประคบรอนนาน 30 นาที ((p-value<0.001 

และ p-value<0.050 ตามลํา ดับ) แผนประคบรอน
สมุนไพรไทยที่อบดวยเตาไมโครเวฟ แสดงผลดานดีตอ
อาการเจ็บปวดและความยืดหยุนโดยการนํา ความรอนและ
สมุนไพรท่ีใชในแผนประคบรอนอาจเปนปจจัย หลักที่ทํา ให
เกิดการเปล่ียนแปลงดังกลาว สรุป: แผนประคบรอน
สมุนไพรไทยอาจเปนทางเลือกสําหรับการบรรเทาอาการ
เจ็บปวดและเพ่ิมความยืดหยุนใหกับผูปวย ที่มีอาการปวด
หลังสวนลาง 
 ทกมล กมลรัตน และคณะ ศึกษาการประคบดวย
ลูกประคบสมุนไพรซึ่งเปนวิธีการบําบัดของแพทยแผนไทย 

ที่นํามาใชควบคูกับการนวดไทยมานาน สําหรับการแพทย
แผนปจจุบันมีการใชแผนประคบรอนในการรักษาทาง
กายภาพบําบัด ความรอนทั้งสองรูปแบบนํามาใชรักษาผูที่มี
อาการปวดกลามเน้ือและขอตอของรางกาย เน่ืองจากลูก
ประคบอาจมีผลของสมุนไพรรวมดวย ดังน้ันการใชลูก
ประคบสมุนไพรและแผนประคบรอนอาจใหผลลดอาการ
ปวดของกลามเน้ือไดแตกตางกัน การศึกษาน้ีตองการ
เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงของระดับอาการปวดและ
คาทางสริรวิทยาระหวางการประคบแผนรอนและลูกประคบ
สมุนไพรในอาสาสมัครปวดหลังสวนลางแบบไมทราบสาเหตุ 
อาสาสมัครเขารวมโครงการทั้งสิ้น 24 คน อายุเฉลี่ย 41 ± 8 

ป เพศหญิง 15 คน และเพศชาย 9 คน ไดรับการรักษาที่
บริเวณกลามเน้ือหลัง 2 รูปแบบ คือ วางแผนประคบรอน
และลูกประคบสมุนไพร นาน 20 นาที ทําการทดลองหาง
กัน 1 สัปดาห วัดคาตัวแปร กอนและหลังการทดลอง ผล
การศึกษาพบวา ระดับความเจ็บปวด (visual analog 

scale; VAS) ของอาสาสมัครลดลงหลังไดรับแผนประคบ
รอน (คาเฉลี่ย VAS ลดลง 1.36, P < 0.01) และลูกประคบ
สมุนไพร (คาเฉลี่ย VAS ลดลง 1.03, P < 0.001) ทั้งสองวิธี 
มีผลลดปวดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นอกจากน้ี อัตราการเตนหัวใจของอาสาสมัครที่ใชลูกประคบ
สมุนไพรลดลงมากกวาการรักษาดวยแผนประคบรอนอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ย 4 คร้ัง/นาที  (95% CI: -1.13 ถึง -
5.3, P < 0.01) แตการใชแผนประคบรอนทําใหอุณหภูมิผิว
กายสูงมากกวาการใชลูกประคบสมุนไพร มีคาเฉลี่ย 0.49 

องศาเซลเซียส (95% CI: 0.06 ถึง 0.91, P < 0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบภายในกลุม ระดับความรูสึกกดเจ็บเพ่ิมข้ึนใน
การรักษาดวยลูกประคบสมุนไพร (คาเฉลี่ย 0.85 กิโลกรัม/
ตารางเมตร, P < 0.01) และมุมการเคลื่อนไหวของหลัง
เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในการใชแผนประคบรอน 
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(คาเฉลี่ย 0.49 เซนติเมตร, P < 0.001) ผลการศึกษาคร้ังน้ี
แสดงใหเห็นวา ความรอนทั้งสองรูปแบบมีผลทําใหอาการ
ปวดลดลงไมแตกตางกัน แตการใชลูกประคบสมุนไพรมีผล
ทําใหอัตราการเตนของหัวใจลดลง ท้ังน้ีอาจเปนผลจากกลิ่น
สมุนไพรและการกดคลึงไปตามกลามเน้ือหลัง อาจจะสงผล
ทําใหเกิดการผานคลายไดดีกวา คณะผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 
ความสะดวกในการนําไปใชและวัสดุที่ใหความรอนนานจะ
เปนสิ่งสําคัญที่ผูใชมีความตองการ ดังน้ัน การประยุกต
รูปแบบผลิตภัณฑของการประคบความรอนดวยสมุนไพรที่
ใหความรอนนานกวาเดิม นาจะเหมาะสมและทําใหเกิด
ผลการรักษาท่ีดีข้ึน 

 ฐานิตา สุวรรณธัย และคณะ ไดศึกษาทําการวิจัย
และพัฒนา เพ่ือ 1) วิเคราะหแสถานการณและปญหาการใช
ลูกประคบสมุนไพรรักษาอาการปวดเขา 2) พัฒนาปลอก
ประคบรอนสมุนไพร 3) ศึกษาผลการใชปลอกประคบรอน
สมุนไพร กลุมตัวอยางคือ ผูใหบริการดานการแพทยแผน
ไทย 6 คนและผูรับบริการดานการแพทยแผนไทย 30 คน 

โดยคัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนด เคร่ืองมือที่
ใช คือ แนวคําถามการสนทนากลุม ปลอกประคบรอน
สมุนไพร แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินอาการ
ปวดและแบบประเมินความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อม 

ดําเนินการเก็บขอมูล 4 ระยะคือ ระยะศึกษาสถานการณ
และปญหา ระยะการพัฒนา ระยะการทดลองใช และระยะ
ประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนกันยายน-
พฤศจิกายน 2558 วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา
สถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ Paired-

Samples-T-Test ผลการวิจัยพบวาการประคบรูปแบบเดิม
มีความยุงยากดานการผลิตและข้ันตอนการนํามาใช รูปแบบ
ที่ตองการ คือ สามารถประคบรวมกับการทํากิจวัตร
ประจําวันไดผลิตจากวัสดุที่ยืดหยุนเก็บความรอนไดดีและนํา

กลับมาใชได ผูวิจัยจึงพัฒนารูปแบบปลอกประคบรอน
สมุนไพรโดยตัวปลอกทําจากผามองตากูร มีซองบรรจุ
สมุนไพรแหง 100 กรัม พรอมคูมือ เมื่อนําไปทดลองใชใน
กลุมตัวอยางพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด หลัง
การใชคาเฉลี่ย อาการปวดเขาและความรุนแรงของโรคขอ
เขาเสื่อมลดลงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวางานวิจัยช้ินน้ี
สามารถนําไปเปนแนวทางในการผลิตปลอกประคบรอน
สมุนไพร สําหรับรักษาผูปวยที่มีอาการปวดขอเขาและ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑไปสูเชิงพาณิชยได 
 ปวีณา ต้ังเลิศวิชชา และคณะ ทําการศึกษาวิจัย
พบวา การประคบรอนและประคบเย็น เปนวิธีการบรรเทา
อาการฟกชาวิธีหน่ึงที่ถือวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพและ เปน
ที่นิยม แตการประคบรูปแบบเดิมมีขอจากัดอยูหลาย
ประการ ไดแก ไมสะดวก มีความยุงยากในการเตรียม
อุปกรณและไมสามารถควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาใน
การใหความรอนหรือเย็นใหอยูในระดับที่เหมาะสมได ดังน้ัน
งานวิจัยน้ี จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแผนแปะผิวหนังที่
สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสาหรับบรรเทาอาการฟกชา 
โดยใชกลไกของการเกิดปฏิกิริยาคายและดูดความรอน 
เพ่ือใหเกิดการปลดปลอยอุณหภูมิรอนและเย็นตามลาดับ 
ผลิตภัณฑที่ไดจะมี 2 ชุด คือ ชุดแผนแปะประคบรอนและ
ชุดแผนแปะประคบเย็น แตละชุดประกอบดวย สวนที่หน่ึง 
คือ แผนแปะผิวหนังที่มีลักษณะเปนไฮโดรเจล ซึ่งมีพอลิ
เมอร 2 ชนิด คือ ไฮดรอกซีเอทธิลเซลลูโลส และเจละติน 
และสวนที่สองเปนซองบรรจุเกลือในรูปผงแหงสาหรับ
ประกอบเขากับสวนที่หน่ึงเมื่อจะใชงาน โดยชุดแผนแปะ
ประคบรอนจะใชเกลือแคลเซียมคลอไรดและชุดแผนแปะ
ประคบเย็นจะใชเกลือแอมโมเนียมไนเตรต สาหรับการ
พัฒนาตารับแผนแปะผิวหนัง ไดทาการคัดเลือกชนิดของพอ
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ลิเมอรที่จะกอไฮโดรเจลท่ีเหมาะสม ศึกษาผลของสัดสวน
และปริมาณของพอลิเมอรที่เลือกใช และผลของปริมาณ
เกลือที่เหมาะสมตอปริมาณไฮโดรเจล ทาการประเมิน
ลักษณะทางกายภาพ ปริมาณนาในสูตรตารับไฮโดรเจล 
และศึกษาถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแผน
แปะไฮโดรเจลเมื่อเกิดปฏิกิริยาคายหรือดูดความรอนกับ
เกลือที่เลือกใช ผลการทดลองพบวา สูตรแผนแปะไฮโดรเจล
สวนที่หน่ึงที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดี มีปริมาณนา
เหมาะสมและสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดตามตองการ 
ประกอบดวย ไฮดรอกซีเอทธิลเซลลูโลส 6.67% เจละติน 
3.33% กลีเซอริน 2% เมทธิลพาราเบน 0.1% โพรพิลพารา
เบน 0.02% โดยนาหนัก และนาเปนสวนท่ีเหลือ ปริมาณ
เกลือที่เหมาะสม คือ 8 กรัมตอแผน โดยแผนแปะประคบ
รอนสามารถใหอุณหภูมิที่สูงกวาอุณหภูมิผิวหนัง (33 องศา
เซลเซียส) ไดนานกวา 20 นาทีและใหอุณหภูมิสูงสุด 41.03 

± 0.05 องศาเซลเซียส และแผนแปะประคบเย็นสามารถให
อุณหภูมิที่ตากวาอุณหภูมิผิวหนังไดนานกวา 10 นาทีและให
อุณหภูมิตาสุด 25.37 ± 0.05 องศาเซลเซียส และผูใชสวน
ใหญมีความพึงพอใจทั้งในเร่ืองระดับอุณหภูมิและระยะเวลา
ที่ผลิตภัณฑสามารถควบคุมอุณหภูมิได แตทั้งน้ีควรมี
การศึกษาในเร่ืองความคงสภาพของผลิตภัณฑเพ่ิมเติม และ
ควรมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความนาใชมาก
ย่ิงข้ึนในอนาคต 

 พรรณี ปงสุวรรณ ละคณะ ศึกษาพบวา การ
ประคบดวยลูกประคบสมุนไพรเปนวิธีการบําบัดของแพทย
แผนไทย ซึ่งนํามาใชกับการนวดไทยมานาน สําหรับ
การแพทยแผนปจจุบันมีการใชแผนประคบรอน ในการ
รักษาทางกายภาพบําบัด ความรอนทั้งสองรูปแบบนํามาใช
ในการรักษาผูที่มีอาการปวดกลามเน้ือและขอตอของ
รางกาย เน่ืองจากลูกประคบมีผลของสมุนไพรรวมดวย 

ดังน้ันการใชลูกประคบสมุนไพรและแผนประคบรอนอาจ
ใหผลลดอาการปวดของกลามเน้ือแตกตางกัน การศึกษาน้ี
ตองการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของระดับอาการปวด
และคาทางสรีรวิทยาระหวางการประคบแผนรอนและลูก
ประคบสมุนไพรในอาสาสมัครปวดหลังสวนลางแบบไม
ทราบสาเหตุ อาสาสมัครเขารวมโครงการ 24 คนอายุเฉลี่ย 
41±8 ป เพศหญิง 15 คน เพศชาย 9 คน ใหการรักษา
บริเวณกลามเน้ือหลัง 2 รูปแบบ คือ วางแผนประคบรอน 
และลูกประคบสมุนไพร นาน 20 นาที ทําการทดลองหาง
กัน 1 สัปดาห วัดคาตัวแปร กอนและหลังการทดลอง ผล
การศึกษาพบวา ระดับความเจ็บปวด (visual analog 

scale: VAS) ของอาสาสมัครลดลงหลังไดรับแผนประคบ
รอน (คาเฉลี่ย VAS ลดลง 1.36, P< 0.01) และลูกประคบ
สมุนไพร (คาเฉลี่ย VAS ลดลง 1.03, P< 0.001) ทั้งสองวิธี 
มีผลลดปวดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นอกจากน้ี อัตตราการเตนของหัวใจของอาสาสมัครท่ีใชลูก
ประคบสมุนไพรลดลงมากกวาการรักษาดวยแผนประคบ
รอนอยางมีนัยสําคัญ โดยทีคาเฉลี่ย 4 คร้ัง/นาที (95% Cl: -

1.13 ถึง -5.3, P<0.01) แตการใชแผนประคบรอนทําให
อุณหภูมิผิวกายสูงมากกวาการใชลูกประคบสมุนไพร มี
คาเฉลี่ย 0.49 องศาเซลเซียส (95% Cl: 0.06 ถึง 0.91, 

P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุม ระดับความรูสึกกด
เจ็บเพ่ิมข้ึนในการรักษาดวยลูกประคบสมุนไพร (คาเฉลี่ย 
0.85 กิโลกรัม/ตารางเมตร P<0.01) และมุมการเคลื่อนไหว
ของหลังเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในการใชแผน
ประคบรอน (คาเฉลี่ย 0.49 เซนติเมตร P<0.001) ผล
การศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวา ความรอนทั้งสองรูปแบบมี
ผลทําใหอาการปวดลดลงไมแตกตางกัน แตการใชลูก
ประคบสมุนไพรมีผลทําใหอัตราการเตนของหัวใจลดลง ทั้งน้ี
อาจเปนผลจากกลิ่นสมุนไพรและการกดคลึงไปตาม
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กลามเน้ือหลัง อาจจะสงผลทําใหเกิดการผอนคลายไดดีกวา 
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ความสะดวกในการนําไปใชและวัสดุ
ที่ใหความรอนนานจะเปนสิ่งสําคัญที่ผูใชมีความติองการ 

ดังน้ัน การประยุกตรูปแบบผลิตภัณฑของการประคบความ
รอนดวยสมุนไพรท่ีใหความรอนนานกวาเดิม นาจะ
เหมาะสมและทําใหเกิดผลการรักษาท่ีดีข้ึน

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 

4.วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย  

4.1 อุปกรณและเคร่ืองมือ 
  4.1.1 เทอรโมมิเตอร (0 C – 200 C)  

  4.1.2 เทอรโมมิเตอร IR 

Thermometer UT303C [-32 C – 1050 C] 

  4.1.3 แทงแกวคนสาร 
  4.1.4 บีกเกอร 500 mL. 

  4.1.5 เตาไฟฟา 
 4.2 สารเคมี 

  4.2.1 นํ้ากลั่น 

 4.2.2 sodium acetate 

trihydrate (NaC2H3O2 3H2O)   

 

 4.3 วิธีการดําเนินการวิจัย 

  4.3.1 เลือกตัวถูกละลาย (solute) ที่
ละลายในนํ้า (ตัวทําละลาย, solvent) ที่ใหผลผลิตท่ีไมเปน
อันตรายตอสิ่งแวดลอม และมีคาการเปล่ียนแปลงเอนทัลปมี
คานอยกวาศูนยหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคายความ
รอน และสิ่งสําคัญคือ ตองเปนการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได 
เพ่ือนํามาบรรจุในถุง ทําเปนผลิตภัณฑ”ถุงประคบรอนที่
สามารถนํากลับมาใชไดอีก”  
 ตัวถูกละลาย sodium acetate 

trihydrate (NaC2H3O2 3H2O) เปนตัวถูกละลายท่ีเลือก
นํามาทําการวิจัย (ตารางที่ 1)  

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ 
“ถุงประคบรอนที่สามารถนํา

กลับมาใชไดอีก” 
 

ความเปนมา และ
ความสําคัญของ

ปญหา 

   1.หาวัสดุ-สรางอุปกรณใน
การทดลอง 
   2.ทําการทดลองสราง 
”ถุงประคบรอนที่สามารถนํา
กลับมาใชไดอีก” 
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ตารางที่ 1 จุดหลอมเหลว (melting point, mp.) จุดเดือด(boiling point, bp.) และคาเอนทัลป (enthalpy, H) ที่ 25 C 

ตัวถูกละลาย จุดหลอมเหลว 
( C) 

จุดเดือด 
( C) 

คาเอนทัลป (kJ/mol) 

Lithium chloride (LiCl) 605 1,382 -37.0 

Lithium bromide (LiBr) 552 1,265 -48.8 

Lithium iodide (LiI) 469 1,171 -63.3 

Lithium hydroxide (LiOH) 462 924 -23.6 

Lithium carbonate (LiCO3) 723 - -18.2 

Lithium sulfate (Li2SO4) 859 1,377 -29.8 

Sodium bromide (NaBr) 747 1,396 -0.6 

Sodium iodide (NaI)  661 1,304 -7.5 

Sodium hydroxide (NaOH)  - 1,388 -44.5 

Sodium acetate trihydrate 

(NaCH3CO2.3H2O)  

58 122 -17.3 

Sodium carbonate (NaCO3)  851 1,600 -26.7 

Potassium fluoride (KF)  858 1,505 -17.7 

Potassium hydroxide (KOH)  - 1,327 -57.6 

Potassium carbonate 

(K2CO3)  

891 - -30.9 

Magnesium fluoride (MgF2)  1,263 2,260 -17.7 

Magnesium chloride 

(MgCl2)  

714 1,412 -160.0 

Magnesium bromide 

(MgBr2)  

711 1,250 -185.6 

Magnesium iodide (MgI2)  637 1,014 -213.2 

Magnesium nitrate 

[Mg(NO3)2]  

88.9 330 -90.9 

Magnesium carbonate 

(MgCO3)   

540 - -25.3 

Magnesium sulfate (MgSO4)  1,124 - -91.2 

Calcium chloride (CaCl2)  772 1,935 -81.3 

Calcium bromide (CaBr2)  730 1,935 -103.1 

Calcium iodide (CaI2)  779 1,100 -119.7 
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Calcium hydroxide (CaOH)  580 - -16.7 

Calcium nitrate [Ca(NO3)2]  561 - -19.2 

Calcium carbonate (CaCO3)  825 - -13.1 

Calcium sulfate (CaSO4)  1,460 - -18.0 

    
4.3.2 เตรียมสารละลายอ่ิมตัวย่ิงยวด โดยใช 

sodium acetate trihydrate (NaC2H3O2 3H2O) เปนตัว
ถูกละลาย (solute) นํ้ากลั่นเปนตัวทําละลาย (solvent) ดัง
ข้ันตอนตอไปน้ี 
 (1) ช่ังตัวถูกละลาย sodium acetate 

trihydrate (NaC2H3O2 3H2O) 1,000.78 g  

 (2) นํากลั่น 50 กรัมใสบีกเกอร 1000 mL. นําไป
ต้ังบนเตาไฟฟา ใสตัวถูกละลายลงไปทีละนอย ใหความรอน
แตไมใหเดือด ใสตัวถูกละลายจนไมสามารถละลายไดอีก 
ขณะน้ีสารละลายอยูในสภาวะของสารละลายอิ่มตัวย่ิงยวด 
(supersaturated solution)  

 (3) ช่ังตัวถูกละลายที่เหลือ เพ่ือทราบปริมาณของ
ตัวถูกละลายที่ใชไปเทากับ 501.21 กรัม 
 (4) ปลอยใหสารละลายเย็นตัวลงอยางชา ๆ ก็จะ
ไดสารละลายอิ่มตัวย่ิงยวด (supersaturated solution) ซึ่ง
มีปริมาณตัวถูกละลายมากเกินกวาอัตราท่ีละลายไดที่
อุณหภูมิหอง (ช้ันของเหลว)  
 (5) เทเฉพาะสวนที่เปนของเหลวใสลงในถุงที่
เตรียมไว 
 (6) ใสโลหะ (trigger) ลงในของเหลว 
 (7) ปดผนึกดวยเคร่ืองปดผนึก (sealer) พรอม
นํามาใชเปนถุงประคบรอน 
 (8) ทําการหัก หรือบิดโลหะในถุงประคบรอน จะ
เกิดผลึกข้ึน และใหความรอน นําไปใชงานประคบรอนได 
 (9) วัดอุณหภูมิดวยเทอรโมมิเตอร (0 C – 200 

C) โดยวางใตถุงประคบรอนฯ 

 (10) วัดอุณหภูมิดวยเทอรโมมิเตอร IR 

Thermometer UT303C โดยวัดอุณหภูมิที่พ้ืนผิวถุง
ประคบรอนฯ 
 (11) นําถุงประคบที่เกิดผลึกมาใชใหม โดยนําไป
ใหตมในนํ้าอุณหภูมิไมเกิน 80 C จนผลึกกลับเปน
ของเหลวดังเดิม ปลอยใหเย็นตัวลง นํากลับไปใชไดอีก ตาม
ขอ (8)  
  

 5. ผลการทดลอง 
 ถุงประคบรอนที่บรรจุสารละลาย sodium 

acetate trihydrate (NaC2H3O2 3H2O) ในสภาวะ
ของเหลวเย็นยวดย่ิง (supercooled liquid) เมื่อหัก หรือ
บิดโลหะ (trigger) ในถุงประคบรอน จะเกิดผลึกข้ึน และให
ความรอน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 อุณหภูมิของผลึกที่เกิดข้ึน 

เวลา (นาที) อุณหภูมิ ( C) 
Thermometer  
(0 C – 200 C) 

IR Thermometer 

UT303C 

[-32 C – 1050 C] 

0 32 32 

1 54.5 53.8 

5 54.5 53.3 

30 54.5 51 

60 54.0 48.0 

90 54.0 46.6 

120 52.0 45.0 

150 50.0 44.0 

180 47.0 41.0 

240 41.5 36.8 

300 38.0 33.8 
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รูปที่ 3 ถุงประคบรอนที่บรรจุสารละลาย sodium acetate 

trihydrate (NaC2H3O2 3H2O) ในสภาวะของเหลวเย็นยวด
ย่ิง (supercooled liquid) อุณหภูมิ 32 oC  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 เมื่อหัก หรือบิดโลหะ (trigger) ในถุงประคบรอนฯ 
จะเกิดผลึกข้ึน และใหความรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ผลึกเพ่ิมขนาดข้ึน และใหความรอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ผลึกเพ่ิมมากขนาดข้ึน และใหความรอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ผลึกเกิดทั้งถุงประคบรอนฯ และใหความรอน 
อุณหภูมิ 54.5 oC 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 

 เมื่อนําตัวถูกละลาย sodium acetate 

trihydrate (NaC2H3O2 3H2O) ในสถานะของแข็งมาให
ความรอนที่อุณหภูมิสูงกวา 58 C ในตัวทําละลาย (นํ้า) ตัว
ถูกละลายเกิดการสูญเสียนํ้าผลึก ทําใหเกิดการละลาย
เกิดข้ึน ตัวถูกละลายจะละลายอยางสมบูรณที่อุณหภูมิ 79 

C สารละลายอยูในสภาวะอิ่มตัวย่ิงยวด 
(supersaturated) ตัวถูกละลายที่สูญเสียนํ้าอยูในรูป
สารละลาย ดังสมการตอไปน้ี 

 

 

 

การละลายของ sodium acetate trihydrate ในนํ้าเปน
ปฏิกิริยาดูดพลังงาน (  = 19.66 kJ/mol) ขณะน้ีตัวถูก
ละลายในของเหลว คือ sodium acetate 

anhydrous (NaC2H3O2) 
 เมื่อลดอุณหภูมิของสารละลายอ่ิมตัวย่ิงยวดเย็นลง

จนถึงจุดเยือกแข็งท่ี 58 C พบวาสารละลายอิ่มตัวย่ิงยวด
ไมเปลี่ยนสถานะยังคงเปนของเหลว และเมื่อสารละลายมี
อุณ หภู มิ ล ดล งจน ตํ่ ากว าจุ ด เยือกแ ข็ งโดย ไม มี ก าร
เปลี่ ยนแปล งสถานะ  เกิ ด เป น ของเห ลว เย็นยวด ย่ิ ง 
(supercooled liquid) สภาวะท่ีของเหลวมีอุณหภูมิตํ่ากวา
จุ ด เยื อก แ ข็ ง ) ที่ ไม เส ถี ย ร  มี อุ ณ หภู มิ ล ดล งเท ากั บ

อุณหภูมิหอง 25 C โดยไมมีการเปลี่ยนสถานะจากของเห
ลงเปนของแข็ง 
 หากปฏิกิริยาการละลายดังกลาวเกิดการยอนกลับ 
(reversible process) ไดผลผลิตเปนผลึกของ sodium 

acetate trihydrate และเกิดการคายพลังงาน (  = -
19.66 kJ/mol) 

 

 การทําใหเกิดผลึกในถุงประคบรอนสามารถทําให
เกิดไดโดยผูใช ทําการหักโลหะ (trigger device) ที่อยูในถุง
ประคบจึงเปนการกระตุนใหของเหลวเย็นยวดย่ิง เกิดผลึก

ข้ึน ซึ่งการเกิดผลึกจะเกิดข้ึนที่อุณหภูมิ 58 C และมีความ
รอนเกิดข้ึนพรอมกับการเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเปน

ของแข็ง ใหความรอนที่อุณหภูมิ 45 – 54 C ซึ่งอยูในชวง
ของอุณหภูมิที่ใชในการประคบแกปวด (รังสินี  พูลเพ่ิม, 
2557) (ศศิธร พุมดวง , 2546)( Melzack, R., and Wall, 

P.D.,1965) ปริมาณความรอนที่ปลอยออกมามีคาไมคงที่
ข้ึนอยูกับความเขมขนสุดทายของตัวทําละลาย 

 

7. 6. สรุป  

 ผลิตภัณฑ”ถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมา
ใชไดอีก” ที่ผลิตข้ึน ใหความรอนในเวลา 5 ช่ัวโมง เร่ิมตน
อุณหภูมิ 54.5 oC และในช่ัวโมงที่ 5 ลดลงเปน 38.0 oC (วัด

ดวยเทอรโมมิเตอร (0 C – 200 C) และเร่ิมตนอุณหภูมิ 
53.8 oC และในช่ัวโมงที่ 5 ลดลงเปน 38.0 oC (วัดดวย
เทอรโมมิเตอร IR Thermometer UT303C) ซึ่งเปนชวง
อุณหภูมิที่ใชในการรักษาอาการปวดเม่ือย  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.”ถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก” มี
ความสะดวกในการนําไปใชในในทุกโอกาสในสถานการที่
ตองการการประคบรอน  

 2.”ถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก” 

บรรจุสารที่ใหความรอนไดนานกวาลูกประคบสมุนไพร จึงมี
ความเหมาะสมสามารถนําไปใชรวม และหรือเสริมกับลูก
ประคบสมุนไพร เพ่ือทําใหเกิดผลการรักษาท่ีดีข้ึน  
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 3.”ถุงประคบรอนที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก” น้ี
สามารถทําเปนเชิงพาณิชยได 
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Caries is an important dental care problem in children. The aims of this research were to study and 

assess the dental care behavior of the caregivers of pre-school children in Wad KhaoKaew Child Development 

Center of Songkhla province. The questionnaire was used as a tool to collect data. Data analysis was constructed 

using statistical method related to frequencies, percentage, and means. The results appear that caregivers of 

pre-school children have increased knowledge after education. Dental care behavior of the caregivers of pre-

school Childrenchildren.  The result appears. Most parents practice dental care. At the same level of quality 

and moderate. Dental care behavior for each child according to grade level. Appear, replacing baby's toothbrush 

every 3 months. This is the most very often practice. Give children sweetened milk Or Chocolate milk or sour 

milk. This is the most sometimes practice. Take children to check teeth twice a year. This is the most do not 

practice 25 percent. What is the benefit of this data??? 
 Behavior, Dental care, Pre-school Children  
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพของผูสูงอายุในเขตบริการ โรงพยาบาล
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บทคัดยอ 

การวิจัยวิจัยเชิงพรรณนาน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ในเขตบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ อายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 301 คน ที่ไดจากการสุมแบบหลายข้ันตอน รวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามสถิติที่ใชไดแกคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานและการวิเคราะหสหสัมพันธ 
ของเพียรสัน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.5 มีอายุต้ังแต 60 - 90 ป การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ 
การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติการรับรูความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูใน ระดับดี ในปจจัย
สวนบุคคลที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพพบวา จํานวนสมาชิก ในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ (r = 0.0186, p <0.001) ในขณะท่ีอายุและรายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ สําห รับ
ปจจัยการรับรูที่มีผลตอความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ พบวา การรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรคมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ (r= 0.095, p <0.001) และ (r= 0.301, p <0.001) ตามลําดับ ในขณะที่
การรับรูอุปสรรคมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ (r=-0.365, p <0.001) 
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ การรับรูความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 

 

Abstract  
The aims of this descriptive research were to study the health promoting behaviors among the 

elderly and to determine the factors relating to health promoting behaviors among the elderly in Tambon 

Plai Chumpon health promoting hospital, Muang, Phitsanulok province. A total of 301 people aged 60 years 

or older were chosen as samples using multi-stage sampling. A questionnaire was used for data collection. 

Data were computed using descriptive statistics and Pearson correlation. It was explored that most reponders 

were female (63.5%). The ages of all samples ranged from 60-90 years old. Perceived benefits of action, 
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perceived barriers to action, perceived self-efficacy and health promoting behaviors were at good level. In the 

personal data, number of member in the family held statistically significant positive relationships with health 

promoting behaviors (r = 0.0189, p <0.001). Meanwhile, age and income were not related to health promoting 

behaviors. Based on perception factors correlated to health promoting behaviors, perceive benefits of action 

and perceived self-efficacy had statistically significant positive relationships with health promoting behaviors 

(r= 0.095 , p <0.001) and (r= 0.301, p <0.001), respectively. While, perceived barriers to action had a significant 

negative relationship with health promoting behaviors (r=-0.365, p <0.001). 
Keywords: Elderly, perceived benefits of action, perceived barriers to action, perceived self-efficacy, health promoting behaviors 
 

1. บทนํา 
สถานการณปจจุบันผูสูงอายุในหลายประเทศท่ัว

โลกมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จากการคาดการณของ
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ผู สู ง อ า ยุ จ ะ เ พ่ิ ม ข้ึ น 
รอ ยละ  15  ในป  พ .ศ . 2568 และร อยละ  22 ในป  
พ .ศ . 2593 การเปลี่ ยนแปลงโครงสรางประชากรน้ี 
จ ะ เกิ ด ข้ึ น อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว ใน ป ร ะ เท ศ  ที่ ร า ย ได ตํ่ า 
และรายไดป านกลางโดยจะ มีสั ดส วนผู สู งอายุมาก 
ถึงรอยละ 80 (WHO, 2012) และประเทศไทยจัดเปนหน่ึง
ในกลุมประเทศที่ เกิดการเปลี่ ยนแปลงโครงสรางทาง
ประชากรน้ีเชนกัน เน่ืองจากประเทศไทยจัดเปนประเทศที่มี
รายไดปานกลางระดับสูง และมีการเพ่ิมข้ึนของประชากร
อยางตอเน่ืองจนกลายเปนสังคมผูสูงอายุ (aging society) 

ต้ังแตป  พ .ศ . 2550 จนถึงปจจุบันจากการคาดการณ
แนวโนมประชากรผูสูงอายุของประเทศไทย ที่เพ่ิมข้ึนน้ัน 
พบวา อีก 20 ป ขางหนาประเทศไทยจะกาวสูสังคมผูสูงอายุ
ร ะ ดั บ สุ ด ย อ ด คื อ มี ป ร ะ ช า ก ร ผู สู ง อ า ยุ  
65 ป ข้ึนไป เกินรอยละ  20 โดยขอมูลน้ี ไดมาจากการ
เปรียบเทียบกับประชากรในกลุมอายุอื่นๆ ในป พ.ศ. 2558 
เ ดิ ม มี ป ร ะ ช า ก ร ผู สู ง อ า ยุ อ ยู ร อ ย ล ะ  1 0 . 4  
เมื่ อ ถึ งป  พ .ศ . 2 5 7 8  จํ าน วน ผู สู ง อ า ยุ จ ะ เ พ่ิ ม ข้ึ น 
เปนรอยละ 22.9 ซึ่งเพ่ิมข้ึนมากกวา 2 เทาตัวในเวลาๆ 20 
ป เท า น้ั น  น อ ก จ า ก น้ี ยั ง พ บ ว า อ า ยุ ค า ด เฉ ลี่ ย 
เมื่อแรกเกิดของเพศชายจะเพ่ิมเปน 75 ป สวนเพศหญิงจะ
เ พ่ิ ม เป น  8 0  ป  แ ล ะ อั ต ร า ส ว น วั ย แ ร ง ง า น 

ต อ ผู สู ง อ า ยุ จ ะ มี แ น ว โน ม ล ด ล ง  ทํ า ให ป ระ ช าก ร 
วัยแรงงานจะมีภาระท่ีตองเก้ือหนุนดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน โดย
มี อั ต ร า ส ว น วั ย แ ร ง ง า น  7 . 2  ค น 
ตอผูสูงอายุ 1 คน ในปพ.ศ .2556 ลดลงเหลือ 2 คน ตอ
ผูสูงอายุ 1 คน ในป พ.ศ.2558 (United Nations, 2013) 

ส า เห ตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ป ระ เท ศ ไท ยมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน เปนผลมาจากการพัฒนา
ประเทศอยางรวดเร็ว กลาวคือการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมมาเปนสั งคมอุตสาหกรรมทําให เกิ ดการ
แพรกระจายของวัฒนธรรมและคานิยมตางๆ ความทันสมัย
ตามรูปแบบของประเทศที่พัฒนาแลว จึงทําใหวิถีชีวิตของ
คนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเน่ืองจากรับเอารูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมตางชาติมาเปนคานิยมประกอบ
กับการพัฒนาทางวัตถุทําใหความลําบากทางกายลดลงมีการ
คมนาคมขนสงและการเดินทางที่สะดวกสบายมีการนําไฟฟา
มาใชกับเคร่ืองทุนแรงและอุปกรณเสริมความสะดวกสบาย  

ทั้งในครัวเรือนและนอกบาน ประกอบกับการไดเห็นสภาพ
ของสังคมอื่นที่ทันสมัยแตกตางออกไปมีการดําเนินชีวิตที่
รีบเรงและแขงขันนอกจากน้ียังมีการขยายตัวของเขตเมือง 
การเพ่ิมของประชากรการอพยพยายถ่ินเพ่ือขายแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  รวมทั้งวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจจึงทําใหวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทยเปล่ียนไป
จากเดิม (มยุรี พงษนาค , 2555) ซึ่งผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงฐานขอมูลประชากรและวิถีชีวิตดังกลาวน้ันได

929



 

เกิดข้ึนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งรวมถึงจังหวัด
พิษณุโลกดวย  

จากขอมูลจํานวนประชากรผูสูงอายุในจังหวัด
พิษณุโลกต้ังแต ปพ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 พบวาอัตรารอย
ละของประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน อยางตอเน่ืองจากรอยละ 

13.74 ในป พ.ศ.2555 เปนรอยละ 16.43 ในป พ.ศ.2559 

คิดเปนอัตรารอยละที่เพ่ิมข้ึน 19.58 นอกจากน้ีพบวาในป 
พ.ศ.2559 มีจํานวนผูสูงอายุ ที่ประสบปญหาตาง ๆ เชน 
ชวยเหลือตัวเองไมได ไมมีคนดูแล ไมมีรายไดและสมควร
ไดรับความชวยเหลือ จํานวน 360 คน ยากจนและมีภาระ
ตองเลี้ ย งดูบุ ตรหลานจํานวน  86 คน  ตองการความ
ชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพ้ืนฐานจํานวน 

1,801 คน , ที่ เปนผูป วยเร้ือรังติดเตียง/ติดบาน จํานวน 

5,632 คน ดํารงชีพเรรอนขอทานจํานวน 277 คน พิการที่
ขาดแคลนกายอุปกรณจํานวน 526 คน (สํานักงานปกครอง
จังหวัดพิษณุโลก, 2559)  

ดังน้ันอาจกลาวไดวาจังหวัดพิษณุ โลกไดเขาสู
สังคมผูสูงอายุแลว เน่ืองจากมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ป
ข้ึนไป เกินรอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด ซึ่งอาจเปนเปน
ผลมาจากความเจริญกาวหนาทางการแพทยและการ
สาธารณสุขที่ดีข้ึนประชาชนตางใหความสําคัญของการมี
สุ ขอน ามั ยที่ ดี จึ ง มี ผ ล ทํ า ให ป ระชาก รมี อ า ยุ ยืน ข้ึ น
ขณะเดียวกันก็ตองยอมรับความจริงของสถานการณที่มี
ผูสูงอายุเกินคร่ึงยังคงเปนกําลังแรงงานในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งหนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญ
ของแรงงานผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุเหลาน้ีไดรับสวัสดิการ
และความคุมครองที่ดีข้ึน โดยเฉพาะการดูแลดานสุขภาพใน
ทามกลางวิถีชีวิตและความเสี่ยงของพฤติกรรมท่ีพบวา คน
ไทยมีปญหาสุขภาพ โดยเฉพาะ 5 โรคเร้ือรังซ่ึงไดแก โรค
ความดันโลหิตสูง รอยละ 31.7 โรคเบาหวาน รอยละ 13.3 

โรคหัวใจ รอยละ 7.0 โรคอัมพาต/อัมพฤกษ รอยละ 2.5 

โรคหลอดเลือดในสมองตีบ รอยละ1.6 และโรคมะเร็ง รอย
ละ 0.5 แตสามารถปองกันไดหรือเมื่อเปนโรคดังกลาวแลว
ถาสามารถปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับโรคที่ตนเองเปน ก็จะ

สามารถดํารงชีวิตอยูไดเหมือนคนปกติ และไมเกิดอันตราย
จากภาวะแทรกซอน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, 2559)  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล 
เปนหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของกระทรวง
สาธารณสุข ที่ รับผิดชอบในการดูแลประชาชนในเขต
รับผิดชอบ จํานวน 5 หมูบานของตําบลพลายชุมพล อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีจํานวนประชากรในพ้ืนที่จํานวน 
7,450 คน และมีจํานวนประชากรผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปข้ึน
ไป จํานวน 1,220 คน คิดเปนรอยละ16.37 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมดในจํานวนผูสูงอายุดังกลาวมีผูสูงอายุที่เปน
โรคเร้ือรัง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 271 คน คิด
เปนอัตราปวย 4,621.41 ตอแสนประชากร รองลงมาคือ
โรคเบาหวาน จํานวน 130 คน อัตราปวย 2,216.91 ตอ
แสนประชากร และโรคมะเร็งทุกชนิด จํานวน 27 คน อัตรา
ปวย 460.43 ตอแสนประชากร (โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลพลายชุมพล, 2559) จะเห็นไดวาอัตราการเกิด
โรคเร้ือรังของผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพลยังอยูในระดับความเสี่ยง
สูง ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองหาแนวทางของ
การควบคุม ปองกัน ฟนฟู  และสงเสริมสุขภาพเพ่ือให
ผูสูงอายุเหลาน้ันสามารถปฏิบั ติพฤติกรรมเพ่ือสงเสริม
สุขภาพไดดี ลดการเกิดโรคไมติดตอในผูสูงอายุที่มีความ
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือลดความสูญเสียเหลาน้ัน เพ่ือทํา
ใหผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพที่ ดี ข้ึนตามแนวนโยบายการ
ดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผานสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และภาคีเครือขาย 

อยางไรก็ตามพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพเปน
กิจกรรมที่บุคคลหรือกลุมคนกระทําเพ่ือชวยเพ่ิมระดับความ
ผาสุกไปสูภาวะสุขภาพดีหลีกเลี่ยงความเจ็บปวยและการที่
บุคคลใหคุณคากับภาวะสุขภาพของตนมากเทาไรบุคคลน้ัน
จะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือนําไปปฏิบัติมากข้ึน
ดวย (Pender et al., 2011) ดังน้ันจึงเปนประเด็นสําคัญท่ี
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ทาทายวา ถาผูสูงอายุไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจาก
ครอบค รัวชุมชนห รือ เจ าหน าที่ ส าธารณสุขเก่ียวกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของตนเองทั้ง 6 ดานตาม
กรอบแนวคิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร ที่
แบงเปน  6 ดานประกอบดวยดานความรับผิดชอบตอ
สุ ข ภ าพ  (health responsibility) ด าน ค วาม สั ม พั น ธ
ระหวางบุคคล  (interpersonal relations) ดานการออก
กําลังกาย (physical- activity) ดานโภชนาการ (nutrition) 

ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ  (spiritual growth) และการ
จัดการกับความเครียด (stress management) หรือการทํา
กิจกรรมที่ปองกันการออนลาของรางกายในตนเองถา
ผูสูงอายุสามารถปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพไดครบท้ัง 6 ดาน
ดังกลาวแลวก็จะเปนรูปแบบแนวทางและการปฏิบั ติที่
สามารถทําใหผูสูงอายุมีสุขภาวะที่ดีได 

ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาวะสุขภาพและปญหาสุขภาพในผูสูงอายุในเขตบริการของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุ โลก ที่มีความจําเปนตองไดรับการสงเสริม
สุขภาพดวยหลักการที่ถูกตอง เพราะถาผูสูงอายุไดรับการ
พัฒนาและไดรับการสงเสริมสุขภาพตนเองที่เหมาะสมจะ
ชวยใหชะลอความเสื่อมถอยของรางกายตลอดจนชวยเสริม
สุขภาพจิตใจใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ ในเขตบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

2 .2  เพ่ื อศึ ก ษ าป จ จั ยที่ มี ค วาม สั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ในเขตบริการ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

   
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

จากทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร ใน
การพิจารณาพฤติกรรมที่ถือเปนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่
สงเสริมสุขภาพ 6 ดาน คือ ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
ตนเอง  การออกกําลังกาย  โภชนาการ  ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การพัฒนาจิตวิญญาณ  และการจัดการ
ความเครียด (Pender et al., 2011 )  ซึ่งองคประกอบ
ดังกลาวแสดงให เห็นถึงภาวะสุขภาพที่ ดี หรือสุขภาพที่
ออนแอ ดังน้ันจากการศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับผูสูงอายุและแนวคิดการสงเสริมสุขภาพของเพน
เดอร ในการศึกษาคร้ังน้ี ภายใตตัวแปร ปจจัยสวนบุคคล 
และการรับรู  3 ดาน  คือ การรับรูประโยชน  การรับรู
อุปสรรค และการรับรูความสามรถของตัวเอง อาจสรุปไดวา
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ เปนกิจกรรมที่
ผูสูงอายุกระทําดวยตัวเองเพ่ือสงเสริมหรือคงไวซึ่งสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ ปราศจากการเจ็บปวยดวยโรคและภัยที่
สามารถปองกันได สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติ
สุข ตามกรอบแนวคิด (ภาพที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

4. วิธีการวิจัย  
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ 
ผูสู งอายุที่ มีอายุ ต้ังแต  60 ป ข้ึนไป  ในเขตบริการของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1,220 คน การกําหนดขนาดของ
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กลุมตัวอยาง กําหนดโดยสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางของ 
Yamane (1973) ที่ ระ ดับ ค วาม เช่ือมั่ น  95% ได ก ลุ ม
ตัวอยาง ทัง้สิ้น จํานวน 301 คน  

4.2 การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายข้ันตอน ประกอบดวย 1) นําขนาดกลุมตัวอยางที่ไดมา
เปรียบเทียบสัดสวนจากประชากรของผูสูงอายุในแตละหมู 
และ 2) การสุมอยางงาย โดยการจับฉลากแบบไมใสคืน ตาม
ใบรายช่ือของประชากรผูสูงอายุในแตละหมู เพ่ือให ได
ตัวแทนที่ดีในแตละหมู 

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เค ร่ืองมือที่ ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบ 
สอบถาม ประกอบดวย 3 สวนคือ 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยเพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ผูสูงอายุ
อาศัยอยูกับบุคคลใด อาชีพ รายได ความเพียงพอของรายได 
โรคประจําตัว และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
จํานวน 11 ขอ 

สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการ
ปฏิบั ติ  การรับ รูอุปสรรคตอการปฏิบั ติและการรับ รู
ค วามสามารถของตน เอง ซึ่ งผู วิจั ย ดัดแปล งมาจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ นันทิยา ตอโคก
สู ง  (2 5 5 4 )  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ข อ คํ า ถ า ม เ ก่ี ย ว กั บ 
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติของการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ จํานวน 5 ขอ ขอคําถามเก่ียวกับการรับรู
อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จํานวน 5 
ขอ และขอคําถามเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง 
จํานวน 5 ขอ รวมขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ มีลักษณะ
คําตอบเปนมาตรประมาณคา 3 ระดับ จากคะแนน 1 -3 

คะแนน ไดแก ไมใช ไมแนใจ ใช ตามลําดับ  

สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ ประกอบดวย การสงเสริมสุขภาพของตนเอง
ตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของเพน
เดอร แบงเปน 6 ดาน ซึ่งดัดแปลงมาปานทิพย ประเสริฐผล 

และคณะ (2547) รวมทั้งหมด 40 ขอ ประกอบดวย 1) ดาน

ค ว าม รับ ผิ ด ช อบ ต อ สุ ข ภ าพ  จํ านวน 6 ข อ 2) ด าน
ความสัมพันธระหวางบุคคล จํานวน 6 ขอ 3) ดานการออก
กําลังกาย จํานวน 7 ขอ 4) ดานโภชนาการ จํานวน 5 ขอ 5) 

ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ จํานวน 9 ขอ และ 6) ดานการ
จัดการกับความเครียด จํานวน 7 ขอ โดยลักษณะคําถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ทุกคร้ัง เกือบทุก
คร้ัง นานคร้ัง และไมเคยเลย เกณฑการใหคะแนนของขอ
คําถามท่ีแสดงถึงพฤติกรรมดีที่สุด จนถึงนอยที่สุด  ให
คะแนน 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ 

4.4 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1) การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content 

validity) ของแบบสอบถามพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพการ
รับรูประโยชนของการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และเกี่ยวกับการรับรูสมรรถนะ
ของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ไปตรวจสอบความถูกตอง 
ความตรงของเ น้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช/
โดยการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ/จํานวน/3/ทานโดยถือ
เก ณ ฑ ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง /IOC ( Index/of/Item/–

Objective/Congruence)  ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว า แ บ บ 
สอบถามมีคาดัชนีความสอดคลอง/(IOC)/เทากับ 0.789 

2) คาความเช่ือมั่น (reliability) จากการหาคา
ความตรงของเน้ือหาและปรับปรุงแกไขคําถามแลวผูวิจัยนํา
แบบสอบถามไปทดสอบใชกับผูสูงอายุในเขตตําบลสระโคล 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยางของการวิจัย จํานวน 30 ชุด แลวนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะห หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดวยการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(alpha coefficient) ผลการวิจัย พบวา คาสัมประสิท ธ์ิ
แอลฟามีคาเทากับ 0.789 

4.5) การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถาม ซึ่งมีข้ันตอนการ
รวบรวมขอมูลดังน้ี  
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1) ผูวิจัยไดดําเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาต
เก็ บ ข อ มู ล จ าก  คณ ะ วิท ยาศ าสต ร แล ะ เท ค โน โล ยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ถึงโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลพลายชุมพล อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือ
ช้ีแจงวัตถุประสงค และอธิบายรายละเอียดการวิจัย และทํา
การขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 

2 ) ช้ี แจงและป ระส าน งาน กับ เจ าหน าที่ ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก และเขาพบผูนําชุมชนและประธานชมรม
ผูสูงอายุของหมูบาน  

3) ดําเนินการเก็บขอมูลในกลุมผูสูงอายุที่ยินดีให
ความรวมมือ โดยการอธิบายขอคําถามท่ีไมเขาใจ  

4) ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล  พบวามี
ขอมูลที่สมบูรณสามารถนําไปวิเคราะหและสรุปรายงานวิจัย 

4.6 การวิเคราะหขอมูล 

1) วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  ไดแก เพศ  อายุ 
การศึกษา สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ผูสูงอายุ
อาศัยอยูกับบุคคลใด อาชีพ รายได ความเพียงพอของรายได 
โรคประจําตัว การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับสุขภาพ โดย
ใชสถิติความถ่ีและรอย 

2) วิเคราะหระดับการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพโดยรวมและรายดานดวยคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

3) วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรค
ตอการปฏิบัติ และการรับรูความสามารถของตนเองของ
กลุม ตัวอยางตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดย ใชสถิติ
สั ม ป ระ สิ ท ธ์ิ ส ห สั ม พั น ธ ข อ งเพี ย ร สั น  (Pearson’ s 
correlation)  
 

5. ผลการวิจัย  
ผลการศึกษาถึงป จจั ย ท่ี มี ค วามสัม พันธกั บ

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตบริการ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพลอําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก สามารถแบงออกเปนสวนตางๆ ดังราบ
ละเอียดตอไปน้ี 

ในสวนของขอมูลทั่วไป พบวา สวนใหญเปนเพศ
หญิง คิดเปนรอยละ 63.5 และเปนเพศชาย รอยละ 36.5 
กลุมตัวอยางมีชวงอายุระหวาง 60 - 69 ป มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 62.8 รองลงมาชวงอายุ 70 - 79 ป คิดเปนรอยละ 
27.9 และอายุ 80 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 9.3 มีอายุเฉลี่ย 

68 .53 ป  ส วน เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท ากับ  6 .826  ป 
การศึกษา ระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.4 
รองลงมา มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 19.3 ไมไดเรียน
หนังสือ อานและเขียนไมได คิดเปนรอยละ 9.0 อนุปริญญา 
คิดเปนรอยละ 2.7 ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.0 ไมได
เรียนหนังสือ แตอานออกและเขียนได คิดเปนรอยละ 0.7 
สถานภาพสมรสสวนใหญ เปนคู  คิดเปนรอยละ 59.8 
รองลงมาเปนสถานภาพหมาย คิดเปนรอยละ 55.2 หยา/
แยก คิดเปนรอยละ 8.3 โสด คิดเปนรอยละ 6.6 กลุม
ตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูกับคูสมรสมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 59.5 รองลงมาอยูกับบุตร คิดเปนรอยละ 41.2 อยูกับ
หลาน คิดเปนรอยละ 36.2อยูคนเดียว คิดเปนรอยละ 12.0 
และอื่นๆ คิดเปนรอยละ 13.0 จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ของกลุมตัวอยาง มากที่สุดจํานวน 1 - 6 คน คิดเปนรอยละ 
96.7 รองลงมา 7 - 12 คน คิดเปนรอยละ 3.3 การประกอบ
อาชีพสวนใหญพบวาไมไดทํางาน คิดเปนรอยละ 49.8 
รองลงมา อาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 13.0 เกษตรกร คิด
เปนรอยละ 11.3 ขาราชการบํานาญ คิดเปนรอยละ 9.0 อื่น 
ๆ คิดเปนรอยละ 8.6 คาขาย คิดเปนรอยละ 8.3 กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท คิด
เปนรอยละ 89.0 รองลงมาคือรายไดระหวาง 10 ,001 - 
20,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.6 รายไดระหวาง 20,001 - 
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.7 รายไดระหวาง 30,001 - 

40,000 บาท  คิดเปนรอยละ 0.3 รายไดมากวา 40 ,001 
บาท คิดเปนรอยละ 0.3 ความเพียงพอของรายไดมากท่ีสุด 
คือพอใช คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา ไมพอใช คิดเปน
รอยละ 30.2 และเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ15.3 กลุม
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ตัวอยางที่มีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 53.2 ไมมีโรค
ประจําตัว คิดเปนรอยละ 46.8 การไดรับขาวสารสุขภาพ
ของกลุมตัวอยาง สวนใหญไดจากเจาหนาที่สาธารณสุข คิด
เปนรอยละ 89.0 รองลงมา หอกระจายขาว คิดเปนรอยละ 

87.4 โทรทัศน คิดเปนรอยละ 30.2 อื่นๆ คิดเปนรอยละ 
20.9 หนังสือพิมพคิดเปนรอยละ 1.3 และวิทยุ คิดเปนรอย
ละ 1.0 ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของระดับการรับรูดานการสงเสริมสุขภาพ (n= 301(  

 

 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของระดับพฤติกรรมโดยรวมของแตละดานตามกรอบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร (n = 3 01(  

การรับรูดานการสงเสริมสุขภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ   

       นอย (15 - 24) 0 0.00 

       ปานกลาง (25 - 34) 10 3.30 

       มาก (35 - 45) 291 96.70 

X  = 13.66, S.D. = 1.38, Min = 6 , Max = 15   

การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ   

       นอย (15 - 24) 182 60.50 

       ปานกลาง (25 - 34) 89 29.60 

       มาก (35 - 45) 30 10.00 

X  = 6.39, S.D. = 2.25, Min = 5 , Max = 14   

การรับรูความสามารถของตนเอง   

       นอย (15 - 24) 0 0.00 

       ปานกลาง (25 - 34) 13 4.30 

       มาก (35 - 45) 288 95.70 

X  = 13.78, S.D. = 1.41,  Min = 9 , Max = 15   

การรับรูโดยรวม   

       นอย (15 - 24) 1 0.30 

       ปานกลาง (25 - 34) 182 60.5 

       มาก (35 - 45) 118 39.2 

X  = 2.388, S.D. = 0.495, Min = 1.0 , Max = 3.0   

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
ความรับผิดชอบดานสุขภาพ   

          ดีมาก (130 - 160) 180 59.8 
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          ดี (100 - 129) 109 36.2 

          ปานกลาง (70 - 99) 12 4.0 

          นอย (40 - 69) 0 0 

X  = 18.74, S.D. = 3.00, Min = 8.0 , Max = 24.0    

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล   

          ดีมาก (130 - 160) 210 69.8 

          ดี (100 - 129) 87 28.9 

          ปานกลาง (70 - 99) 4 1.3 

          นอย (40 - 69) 0 0 

X  = 20.10, S.D. = 2.92, Min = 11.0 , Max = 24.0   

ดานการออกกําลังกาย   

          ดีมาก (130 - 160) 46 15.3 

          ดี (100 -129) 168 55.8 

          ปานกลาง (70 - 99) 85 28.2 

          นอย (40 - 69) 2 0.7 

X  = 16.86, S.D. = 1.08, Min = 7.0 ,Max = 28.0   

ดานโภชนาการ   

          ดีมาก (130 - 160) 122 40.5 

          ดี (100 - 129) 174 57.8 

          ปานกลาง (70 - 99) 5 1.7 

          นอย (40 - 69) 0 0 

X  = 14.83, S.D. = 2.11, Min = 9.0, Max = 20.0   

ดานพัฒนาจิตวิญญาณ   
          ดีมาก (130 - 160) 241 80.1 
          ดี (100 - 129) 60 19.9 
          ปานกลาง (70 - 99) 0 0 
          นอย (40 - 69) 0 0 
X  = 30.61, S.D. = 3.80, Min = 20.0, Max = 36.0   
ดานการจัดการความเครียด   
          ดีมาก (130 - 160) 183 60.8 

          ดี (100 - 129) 114 37.9 

          ปานกลาง (70 - 99) 4 1.3 

          นอย (40 - 69) 0 0 
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จากผลระดับการรับรูดานการสงเสริมสุขภาพของ
กลุมตัวอยาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การรับรู
ประโยชนของการปฏิบัติ สวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 
291 คน รอยละ 96.7 รองลงมา ระดับปานกลาง 10 คน 
รอยละ 3.3 ( X  = 13.66, S.D. = 1.38, Max = 15, Min = 

6) ในสวนของการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ สวนใหญอยูใน
ระดับนอย จํานวน 182 คน รอยละ60.5 รองลงมา ระดับ
ปานกลาง 89 คน รอยละ 29.6 และระดับมาก 30 คน รอย
ละ 10.0 ( X  = 6.39, S.D. = 2.25, Max = 14, Min = 5) 
และการรับรูความสามารถของตนเอง สวนใหญอยูในระดับ
มาก จํานวน 288 คน รอยละ 95.7 รองลงมา ระดับปาน
กลาง 13 คน รอยละ 4.3 ( X =13.78, S.D.= 1.41, Max = 

15, Min = 9) และโดยรวม พบวา สวนใหญอยูในระดับปาน
กลาง จํานวน 182 คน รอยละ 60.5 รองลงมา ระดับมาก 
118 คน รอยละ 39.2และระดับนอย จํานวน 1 คน รอยละ 
0.3 ( X  = 2.388, S.D. = 0.495, Min = 1.0, Max = 3.0) 
ตามลําดับ  (ตารางที่ 1) 

สําหรับระดับพฤติกรรมตามกรอบการสงเสริม
สุขภาพของเพนเดอรแตละดาน พบวา ดานความรับผิดชอบ
ดานสุขภาพ พบวาสวนใหญอยูในระดับดีมาก จํานวน 180 
คน รอยละ 59.8 รองลงมาระดับดี จํานวน 109 คน รอยละ 
36.2 และระดับปานกลาง 12 คน รอยละ 4.0 ( X  = 18.74, 

S.D. = 3.00, Max = 24.0, Min = 8.0)  
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล พบวาสวนใหญ

อยูในระดับดีมาก จํานวน 210 คน รอยละ 69.8 รองลงมา

ระดับดี จํานวน 87 คน รอยละ 28.9 และระดับปานกลาง 4 
คน รอยละ 1.3 ( X  = 20.10, S.D.= 2.92, Max = 24.0 , 

Min = 11.0)  
ดานการออกกําลังกาย พบวาสวนใหญอยูในระดับ

ดี จํานวน 168 คน รอยละ 55.8 รองลงมาระดับปานกลาง 
จํานวน 85 คน รอยละ 28.2 ระดับดีมาก 46 คน รอยละ 
15.3 และระดับนอย 2 คน รอยละ 0.7 ( X  = 16.86, S.D. 

= 1.08, Max = 28.0, Min = 7.0) 
ดานโภชนาการ พบวาสวนใหญอยู ในระดับดี 

จํานวน 174 คน รอยละ 57.8 รองลงมาระดับดีมาก จํานวน 
122 คน รอยละ 40.5 และระดับปานกลาง 5 คน รอยละ 
1.7 ( X  = 14.83, S.D. = 2.11, Max = 20.0, Min = 9.0๗ 

ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ พบวาสวนใหญอยูใน
ระดับดีมาก จํานวน 241 คน รอยละ 80.1 รองลงมาระดับดี 
จํานวน 60 คน รอยละ 19.9 ( X  = 30.61, S.D. = 3.80, 

Max = 36.0, Min = 20.0) 
ดานการจัดการความเครียด พบวาสวนใหญอยูใน

ระดับดีมาก จํานวน 183 คน รอยละ 60.8 รองลงมาระดับดี 
จํานวน 114 คน รอยละ 37.9 และระดับปานกลาง 4 คน 
รอยละ1.3( X  = 21.91, S.D. = 2.87, Max = 27.0 , Min 

= 12.0) ทั้งน้ีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม พบวาสวนใหญอยู
ในระดับดี จํานวน 169 คน รอยละ 56.1 รองลงมาระดับดี
มาก จํานวน 113 คน รอยละ 37.5 ระดับปานกลาง จํานวน 
19 คน รอยละ 6.3 ( X  = 123.08, S.D. = 13.53, Min = 

91 , Max =151) ตามลดับ (ตารางที่ 2) 

X  = 21.91, S.D.= 2.87, Min = 12.0 , Max = 27.0   

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม   

          ดีมาก (130 - 160) 113 37.5 

          ดี (100 - 129) 169 56.1 

          ปานกลาง (70 - 99) 19 6.3 

          นอย (40 - 69) 0 0 

X  = 123.08, S.D. = 13.53, , Min = 91 , Max = 151    
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ในสวนของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ทั้ง 6 ดาน ของกลุม
ตัวอยาง พบวาสวนใหญพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวม
อยู ใน ระ ดับ ดี  ( X = 3 .06 , S.D. = 0.211 ) ด าน ค วาม
รับผิดชอบดานสุขภาพ อยูในระดับดีมาก ( X = 3.12, S.D.= 

0.314) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล อยูในระดับดีมาก (
X = 3.35, S.D.= 0.179) ดานการออกกําลังกาย  อยูใน

ระดับดี ( X = 2.41, S.D.= 0.685) ดานโภชนาการ อยูใน
ระดับดี ( =2.96 S.D.=.202) ดานพัฒนาจิตวิญญาณ อยูใน
ระดับดีมาก ( X = 3.40, S.D.= 0.359) ดานการจัดการ
ความเค รียด  อยู ในระดับดี  ( X  = 3.13, S.D.= 0.265) 
(ตารางที ่3) 

 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ทั้ง 6 ดาน (n = 301) 

 

 

ตารางมที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได การรับรูประโยชนของการ
ปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ การรับรูความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในผูสูงอายุ (n = 301) 

หมายเหตุ ** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

พฤติกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ X  S.D. แปลผล 

        ดานความรับผิดชอบดานสุขภาพ 3.12 0.314 ดีมาก 
        ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 3.35 0.179 ดีมาก 

        ดานการออกกําลังกาย 2.41 0.685 ดี 

        ดานโภชนาการ 2.96 0.202 ดี 

        ดานพัฒนาจิตวิญญาณ 3.40 0.359 ดีมาก 

        ดานการจัดการความเครียด 3.13 0.265 ดี 

        พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวม 3.06 0.211 ดี 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 

r Sig แปลผล 

อายุ  0.065 0.257 ไมมีความสัมพันธ 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 0.0186 **  <0.001 มีความสัมพันธทางบวก 
รายได -0.048 0.403 ไมมีความสัมพันธ 
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ 0.095 **  <0.001 มีความสัมพันธทางบวก 

การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ -0.365 **  <0.001 มีความสัมพันธทางลบ 

การรับรูความสามารถของตนเอง 0.301 <0.001 มีความสัมพันธทางบวก 
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สําหรับในสวนของความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล กับกับการรับรูดานตางๆ พบวา จํานวนสมาชิก
ในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ (r= 0.0186, p <0.001) ในขณะท่ีอายุและ
รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
สําหรับปจจัยการรับรูที่มีผลตอความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพ พบวา การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ 
และการรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ (r= 0.095, p 

<0.001) และ (r= 0.301, p <0.001) ตามลําดับ ในขณะที่
การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติมีความสัมพันธทางลบกับ
พฤติกรรมการสงเส ริมสุขภาพ  (r = -0.365, p <0.001) 

(ตารางที่ 4) 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ในเขตบริการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยอภิปรายผลการศึกษา ดังน้ี 

สมมติฐาน  ที่  1  ปจจัยสวนบุคคลดาน  อายุ 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได  มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตบริการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

จากการศึกษาพบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ (r = 0.0186, p <0.001) 
 

 

 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย สามารถอธิบายไดวา 
คนใกลตัวหรือสมาชิกในครอบครัวมีความสําคัญในการ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเปนอยางย่ิง ท้ังน้ีอาจอธิบายได
วา ผูสูงอายุที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ประมาณ 1-6 
คน จํานวน 291คน คิดเปนรอยละ 96.7 แสดงใหเห็นวา 

หากผูสูงอายุอาศัยอยูคนเดียวจะมีผลทําให การสงเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุแยลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัญฐิ
ริมา พิสัยพันธ และคณะ (2556) พบวา คนใกลตัวหรือ
สมาชิกในครอบครัวเปนปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยการมีเพ่ือนรวมกิจกรรม 

ไม ไดทํ ากิจกรรมคนเดียว  เปนอีกห น่ึงป จจัยที่ แสดง
ความสัมพันธ โดยมีคา OR เปน 2.35, 1.15, 1.22, 1.72, 

2.14 และ 6.77 ตามลําดับ  
สมมติฐาน ที่ 2 การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเส ริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในเขตบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

จากการศึกษาพบวา การรับรูประโยชนของการ
ปฏิบัติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ (r = 0.095, p = <0.001) เปนไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัย เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธพบวาการรับรู
ประโยชนของการปฏิบั ติมีความสัม พันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ที่นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 หมายความวา การมีความรูหรือมีการรับรู
ในพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจะทําใหมีการปฏิบัติตนใน
การสงเสริมสุขภาพไดอยางถูกตอง ความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ และการเขาถึง
สถานบริการสาธารณสุข ที่ผูสูงอายุสามารถเขาไปใชบริการ
ไดอยางสะดวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิกาญจน 
สกุลปญญวัฒน (2557) และเนตรดาว จิตโสภากุล (2557) 
พบวา การรับรูประโยชนของการปฏิบั ติมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐาน ที่ 3 การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
ในเขตบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพลายชุมพล 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

จาการศึกษาพบวา การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเส ริมสุขภาพของ
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ผูสูงอายุ (r = -0.365, p <0.001) เปนไปตามสมมติฐานของ
การวิจัย เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธพบวา  การรับรู
อุปสรรคตอการปฏิบัติมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

หมายถึง บุคคลเกิดความสูญเสียการรับรูอุปสรรคจะกระตุน
ใหบุคคลหลีกเลี่ยงการปฏิบั ติห รือไมปฏิบั ติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะเม่ือบุคคลขาดความพรอมในการ
ปฏิบัติ และมีการรับรูอุปสรรคสูงแตถามีความพรอมสูงและ
มีการรับรูอุปสรรคตางก็จะมีโอกาสปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพมากข้ึน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปุรินทร 
ศ รีศลั กษณ  (2557) การรับ รู อุป สรรค ในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมสงเส ริมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 (r = 0.331; r = 0.495; r = 0.473) ทั้งน้ีไมสอดคลอง
กับการวิจัยของ ศศิกาญจน  สกุลปญญวัฒน (2557) ที่
รายงานวาการรับรูอุปสรรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุชาวมุสลิมในทุกดาน 

สมมติฐาน ที่ 4 การรับรูความสามารถของตนเอง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเส ริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในเขตบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

จาการศึกษาพบวา การรับรูความสามารถของ
ตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ (r = 0.301, p <0.01) เปนไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยเมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธพบวา  การรับรู
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ที่นัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01  หมายถึง เกี่ยวกับความสามารถของตนเองใน
การปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพใหสําเร็จตามแผนที่ได
ต้ังไวโดยไมไดพิจารณาถึงทักษะในการกระทํากิจกรรมน้ันๆ 
จะแตกตางจากความคาดหวังในผลลัพธซึ่งจะพิจารณาถึงผล
ที่จะเกิดข้ึนจากการกระทํากิจกรรม หรือพฤติกรรมน้ันๆโดย
บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะทําใหการ
รับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพลดลง 

ดังน้ันการรับรูความสามารถของตนเองจึงเปนแรงจูงใจที่ทํา
ใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของปุ รินทร ศรีศลักษณ (2557) พบวา การรับรู
ความสามารถของตนตอการปฏิบั ติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
7.  สรุป  
 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของขอมูลกลุม
ตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 63.5)  มีชวง
อายุระหวาง 60 - 69 มากท่ีสุด (รอยละ 62.8) มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษามากที่สุด (รอยละ 66.4) สถานภาพ
สมรสสวนใหญเปนคู (รอยละ 59.8) อาศัยอยูกับคูสมรสมาก
ที่สุด (รอยละ 59.5) จํานวนสมาชิกในครอบครัว มากที่สุด
จํานวน 1 - 6 คน (รอยละ 96.7) การประกอบอาชีพสวน
ใหญพบวาไมไดทํางาน (รอยละ 49.8) สวนใหญมีรายไดตอ
เดือนตํ่ากวา 10,000 บาท (รอยละ 89.0) ความเพียงพอ
ของรายไดมากที่สุด คือ  พอใช (รอยละ 54.5) ไมมีโรค
ประจําตัวคิดเปนรอยละ 46.8 และการไดรับขาวสารสุขภาพ 
สวนใหญไดจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข (รอยละ 89.0)  

กลุมตัวอยางผูสูงอายุสวนใหญมีการรับรูโดยรวม 

สวนใหญอยูในระดับปานกลาง จํานวน 182 คน (รอยละ 
60.5) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญมีการรับรู
ประโยชนของการปฏิบัติ อยูในระดับมาก จํานวน 291 คน 
(รอยละ 96.7) การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติ สวนใหญอยู
ในระดับนอย จํานวน 182 คน (รอยละ 60.5) และการรับรู
ความสามารถของตนเองสวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 
288 คน (รอยละ 95.7)  

สวนใหญมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวม
อยูในระดับดี จํานวน 169 คน (รอยละ 56.1) ในสวนของ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพทั้ง 6 ดาน  พบวา สวนใหญมี
พฤติกรรมสงเส ริมสุขภาพโดยรวมอยู ในระดับ ดี  เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา 1) ดานความรับผิดชอบดาน
สุขภาพ อยูในระดับดีมาก 2) ดานความสัมพันธระหวาง
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บุคคล อยูในระดับดีมาก 3) ดานการออกกําลังกาย อยูใน
ระดับดี 4) ดานโภชนาการ อยูในระดับดี 5) ดานพัฒนาจิต
วิญญ าณ  อ ยู ใน ระ ดั บ ดีม าก   และด านการจั ดก าร
ความเครียด อยูในระดับดี  

ในสวนของปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพ พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
ในขณะที่อายุและรายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ส งเส ริม สุ ข ภ าพ  สํ าห รับ ป จ จั ย ก า ร รับ รู ที่ มี ผ ล ต อ
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ พบวา การ
รับรูประโยชนของการปฏิบั ติและการรับรูความสามารถ 
ของตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุ ขภ าพ  ในขณะที่ ก ารรับ รูอุป สรรคตอการปฏิ บั ติ มี
ความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 

 
8.ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพควรมีนโยบายดาน
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ชัดเจน รวมถึงการจัด
สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม หรือโครงการที่เก่ียวกับ
การสงเสริมสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาองคความรู และ
ทักษะดานการสงเสริมสุขภาพ 

2. ควรจัดใหผูสูงอายุไดใชความสามารถและ
ทักษะของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
โดยมีการสอดแทรกเน้ือหาในกิจกรรม 

3. ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมสุขภาพให
ครบทั้ง 6 ดาน ตามกิจกรรมในรูปแบบของเพนเดอร เชน 
ดานความรับผิดชอบดานสุขภาพ ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคล ดานการออกกําลังกาย ดานโภชนาการ ดานพัฒนา
จิตวิญญาณ ดานการจัดการความเครียด 

4. ควรมีการศึ กษาวิจั ย เก่ี ยวกับการพัฒนา
โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพในผูสูงอายุเพ่ือใหผูสูงอายุ
ตอไป 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีศึกษารูปแบบการแทรกสอดแสงผานผาเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห  ซึ่งลวดลายการเลี้ยวแทรกสอด

แสงบนฉากที่อยูหางออกไปปรากฏเปนจุดสวางตามระนาบคลายตาขาย ซึ่งในการศึกษาน้ีไดวางตําแหนงฉากรับภาพใหอยูหางจาก
ตําแหนงของผามากๆ เพ่ือปรับพารามิเตอรใหสอดคลองกับเง่ือนไขการแทรกสอด โดยปรากฏจุดสวางที่มีความเขมแสงมากซึ่งเปน
จุดสวางกลางและมีจุดสวางลําดับที่ m=1 ที่อยูถัดออกไป ซึ่งมีรูปแบบเดียวกันทั้งผาเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห  โดย
พบวาระยะหางระหวางชองวางของเสนใยผาท่ีคํานวณจากสมการการแทรกสอดแสงมีคามากกวาขนาดเสนใยผาท่ีวัดดวยกลองไม
โครสโคปประมาณสองเทา ซึ่งอาจเปนผลมาจากชองวางมีขนาดใกลเคียงกับขนาดเสนใยผา ดังน้ันการประยุกตใชเทคนิคการแทรก
สอดแสงสําหรับหาขนาดเสนใยผาอาจประมาณไดจากระยะคร่ึงหน่ึงของระยะหางระหวางชองวางของเสนใยผาที่คํานวณจาก
สมการการแทรกสอดแสง 
คําสําคัญ: การแทรกสอดแสง, ผา, เสนใยธรรมชาติ, เสนใยสังเคราะห 
 

Abstract 

This work investigates the interference of light for natural and synthetic fibers. The interferential 

pattern showed the plane bright points similar to nets. For experimental set up, distance between screen and 

fibers was carefully concerned with large distance according to the interference condition. The maximal bright 

point for the middle and the next bright point for m=1 were found. It was similar pattern for both of the 

natural and synthetic fibers. The calculated d was larger than the fiber size measured using microscope 

around twice. The different value for both of measuring methods might be due to the equal size of fiber gap 
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and fiber size. For the application, the fiber size may be approximated from the half of d which was 

calculated using the equation of interferential effect. 
Keywords: Interference of light/ fabric/ natural fiber/ synthetic fiber. 

 

1. บทนํา 
ผา (fabric) คือวัสดุมีลักษณะเปนแผนเกิดจากการ

ถักทอเสนใย [1-3] โดยอาจใชทั้งเสนใยธรรมชาติ (natural 

fiber) ห รือ เส น ใย สั ง เค ราะห  (synthetic fiber) ซึ่ งมี
ลักษณะของเสนใยที่แตกตางกันซ่ึงอาจใชเทคนิคทางสเปก
โทรสโกปตรวจสอบลักษณะบางประการได [4] นอกจากน้ี
ยังพบวาลักษณะการถักทอผาจากเสนใยเหลาน้ีจะทําใหเกิด
ช อ งว า งระ ห ว า ง เส น ใย ผ า  (fiber gap) ข้ึ น  ซึ่ ง เป น
ลักษณะเฉพาะของผาที่ชวยระบายอากาศและความช้ืนไดดี 
โดยรูปแบบของชองวางระหวางเสนใยที่เกิดข้ึนหรือความ
เปนระเบียบของเสนใยอาจบงช้ีถึงกรรมวิธีในการผลิตหรือ
อาจบงช้ีถึงชนิดของเสนใยบางประเภทได และหากชองวาง
ระหวางเสนใยน้ีมีความกวางมากพอที่จะใหแสงสองผานไดก็
อาจตรวจสอบลักษณะทางกายภาพน้ีไดโดยอาศัยสมบัติบาง
ประการของปรากฏการณทางแสง เชน การเลี้ยวเบนแสง 
(diffraction) หรือ การแทรกสอดแสง (interference) เปน
ตน เมื่อพิจารณาวาเสนใยผาและชองวางระหวางเสนใยผามี
ขนาดเล็ก ก็อาจใชผาทําหนาที่คลายชองวางของสลิตคู 
(double slit) ห รือ เก รต ต้ิ ง  (grating) ที่ จ ะ ส า ม า รถ
ตรวจสอบลวดลายไดดวยปรากฏการณการแทรกสอดแสง 
ดังน้ันลวดลายการถักทอหรือขนาดของเสนใยจึ งอาจ

สามารถตรวจสอบไดอยางงายดวยเทคนิคการแทรกสอดแสง 
โดยใชผาทําหนาท่ีแทนสลิตคูหรือเกรตต้ิง และเมื่อทําใหแสง
ที่มีความยาวคลื่น ( ) สองผานสิ่งกีดขวางที่เปนชองแคบ
เล็กๆ โดยที่ระยะหางระหวางชองวางกําหนดใหเปน d แสง
ที่ผานชองวางจะเกิดการแทรกสอดแสงแบบเสริมกันและ
ปรากฏแถบสวางบนฉากได 

2.วัตถุประสงค 
ศึกษารูปแบบการแทรกสอดแสงผานผาแตละชนิด

เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธของลวดลายการแทรกสอดกับ
ขนาดเสนใยผา และศึกษาลักษณะเฉาะทางฟสิกส 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
รูปแบบของผาที่ เกิดจากการทอเสนดายเขา

ดวยกันน้ันจะทําใหเกิดชองวางระหวางเสนดายข้ึน เมื่อ
พิจารณาแลวจะพบวาชองวางน้ีอาจทําหนาที่คลายสลิตคู 
หรือเกรตต้ิงซึ่งอาจตรวจสอบลักษณะเฉพาะของแสงท่ีสอง
ผานชองวางของผาได ดังน้ัน  ในการศึกษาน้ีจึ งทําการ
ตรวจสอบลวดลายการแทรกสอดของแสงเลเซอรผานผา
ช นิด ต า งๆ  โดยอาศั ยห ลั ก ก ารแท รกสอดแส ง ซ่ึ งมี
ความสัมพันธดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 ปรากฏการณการแทรกสอดของแสงผานชองวาง 
 

จากรูปที่ 1 จะสามารถคํานวณคาพารามิเตอรที่
สอดคลองกับการแทรกสอดแสงไดดังความสัมพันธ [5,6] 

 

   (1) 
 

เมื่อ  คือมุมที่เบนออกจากแนวกลาง  
x คือระยะท่ีแสงเบนออกจากแนวกลาง  
m คือ ลําดับของแถบสวางมีคาเปน m = 0, 1, 2, 

3, … โดยที่ m=0 คือแถบสวางกลาง 
ในการศึกษาน้ีจะทําการวัดระยะ x เพ่ือคํานวณหา

คา d โดยกําหนดใหระยะ L มีคามากกวาระยะหางระหวาง
ชองวางของเสนใยผามากๆ  

4.วิธีการวิจัย 

ผาตัวอยางที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม
คือผาที่ผลิตจากเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห โดย
ผาเสนใยธรรมชาติประกอบดวย ผาไหมแบบบาง ผาไหม
แบบหนา ผาดิบ และผาทองถ่ินเมืองแพร สวนผาท่ีผลิตจาก
เสนใยสังเคราะหประกอบดวย ผาบาติกแบบบาง ผาบาติก
แบบหนา ผาเช็ดหนา ผาพันคอ  ผากางเกงเล และผา
คอตตอน โดยศึกษาลวดลายการแทรกสอดของแสงเม่ือแสง
สองผานผาไปตกกระทบยังฉาก ซึ่งแสงที่ใชในการศึกษาเปน

แสงเลเซอรสีเขียวและสีแดงที่มีความยาวคลื่น 532 10               
นาโนเมตร และ 645 15 นาโนเมตร ตามลําดับ กําหนด
ระยะหางจากผาไปถึงฉากเปน 6.50 เมตร จากน้ันบันทึก
ลวดลายการแทรกสอดของแสงท่ีฉากดวยภาพถายและ
คํานวณระยะ d จากสมการ (1) และตรวจสอบขนาดของ
เสนใย (fiber size; Sf) จากภาพถายดวยกลองไมโครสโคป
เพ่ือเปรียบเทียบขนาดเสนใยกับคา d ที่คํานวณจากสมการ
แทรกสอดแสง  

5. ผลการวิจัย  
จากการศึกษาผาชนิดตางๆ ดวยเทคนิคการแทรก

สอดแสงพบวาลวดลายการแทรกสอดของแสงเลเซอรสีเขียว
และสีแดงผานผาชนิดตางๆ มีรูปแบบบางประการคลายคลึง
กันคือปรากฏลวดลายการแทรกสอดในระนาบดังรูปที่  2 
และรูปที่ 3 พบวาความเขมของจุดสวางมีคาสูงในบริเวณ
หน่ึงๆ ซึ่งกําหนดใหเปนจุดสวางกลาง (m=0) และพบจุด
สวางที่อยูใกลกับจุดสวางกลาง  ซึ่งกําหนดใหเปนจุดสวาง
ลําดับที่ m=1, 2, 3,… แตเมื่อพิจารณาจุดสวางที่อยูหางจาก
จุดสวางกลางออกไปเม่ือ m > 1 พบวาความเขมมีคาลดลง
หรืออาจไมปรากฏจุดสวางลําดับถัดไป ซึ่งไมสอดคลองกับ
ทฤษฎีการแทรกสอด ซึ่งอาจสันนิษฐานไดวาเกิดจากขนาด
ชองวางมีขนาดใหญใกลเคียงกับเสนใยผาทําใหการแทรก
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สอดลําดับที่ m=2, 3, 4,… เกิดข้ึนไมชัดเจน หรืออาจเกิด
จากแสงผานชองวางที่ไมสม่ําเสมอเน่ืองจากเสนใยวางตัวไม
สม่ําเสมอเพราะเสนใยเหลาน้ีจะถูกถักทอสลับข้ึน-ลงไปทั้ง
ผืนผา ทําใหแสงตกกระทบผาโดยมีระนาบท่ีตางกันเปนผล
ใหแสงที่ผานเสนใยออกไปอาจมีเฟสตางกันซ่ึงไมเปนไปตาม
หลักของฮอยเกนส [6] ดังน้ันเมื่อแสงที่ตกกระทบชองวาง
ระหวางเสนใยผาและเคลื่อนที่ผานชองวางไป แมวาแตละจุด
บนหนาคลื่นของแสงที่ผานออกจากชองวางที่ทําหนาที่เปน
แหลงกําเนิดคลื่นใหมที่มีเฟสตรงกัน  แตตําแหนงที่แสง
เคลื่อนที่ออกจากสิ่งกีดขวางมีความเหลื่อมล้ํากันเน่ืองจาก
ระนาบของแผนผาไมไดมีรูปทรงทางเรขาคณิตที่ขนานกัน
อยางสมบูรณ  จึงทําใหแสงที่เคลื่อนที่ออกไปจากชองวาง
เดียวกันมีเสนทางเดินแสง (path difference) ที่ตางกันดัง
รูปที่ 4 เมื่อพิจารณาแสงที่เคลื่อนที่ออกจากจุด a และจุด c 

ซึ่งเปนคลื่นแสงที่มีเฟสตรงกันจะพบวาเสนทางเดินแสงจาก
สองจุดน้ีจะมีคาตางกันเทากับระยะ ab ซึ่งสงผลใหคลื่นแสง
ที่ออกจากพ้ืนผิวของเสนใยผามีเฟสที่แตกตางกันไปคาหน่ึง
ดวย ทําใหแสงที่ผานออกมาจากชองวางเดียวกันเกิดการ
หักลางกันเองบางสวน และเมื่อเกิดการแทรกสอดกันแสง
จากชองวางอ่ืนๆ จึงมีความเขมลดลงไปมากเมื่อลําดับของ 
m มีคามากข้ึน 

ดังน้ันจึงคํานวณคา d จากจุดสวางลําดับที่ m=1 
ของลวดลายการแทรกสอดแสงผานผาแตละชนิดโดยวัด
ระยะหางระหวางจุดสวางสองขางของจุดสวางกลางดวย
โปรแกรมอิมเมจ-เจ (image-J) [7] โดยใชเทคนิคการปรับ
ความสวางของภาพซึ่งมี ข้ันตอนดังรูปที่  5 ซึ่งมีข้ันตอน
คราวๆ ดังน้ีคือ  

(i) ปรับภาพเปน 8 บิต (image>>Type>>8-bit)  

(ii) ปรับโทนสีขาว-ดํา 
  (Image>>Adjust>>Threshold>>Auto)  

(iii) กําหนดตําแหนงแทนจุดสวางของร้ิวการแทรก
สอด (Process>>Find Maxima>>Single Points)  

(iv) ลากเสนผานจุดที่ตองการวัดและพลอตกราฟ
เพ่ือหาระยะหาง (Analyze>>Plot Profile) โดยระยะที่วัด
ออกมาไดจะเปนคาเปนสองเทาของระยะจากจุดสวางกลาง
ถึงจุดสวางลําดับที่ m=1  

(v) จากน้ันนําไปคํานวณระยะ d  

จากการคํานวณพบวาผาแตละชนิดมีคา d ที่
แตกตางกันดังตารางท่ีตารางที่ 1 โดยผาคอตตอนมีคา d 

นอยที่สุด ในขณะที่ผาพันคอมีคา d มากที่สุด อยางไรก็ดี
เมื่อพิจารณากลุมผาเสนใยธรรมชาติและกลุมผาเสนใย
สังเคราะหพบวาคา d จากการคํานวณไดไมอาจบงช้ีถึง
ลักษณะของเสนใยผาได 
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รูปที่ 2 ลวดลายการแทรกสอดของแสงเลเซอรสีเขียวผาน (a) ผาไหมแบบบาง (b) ผาไหมแบบหนา (c) ผาดิบ  
(d) ผาทองถ่ินเมืองแพร (e) ผาบาติกแบบบาง (f) ผาบาติกแบบหนา (g) ผาเช็ดหนา (h) ผาพันคอ (i) ผากางเกงเล  

และ (j) ผาคอตตอน 
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รูปที่ 3 ลวดลายการแทรกสอดของแสงเลเซอรสีแดงผาน (a) ผาไหมแบบบาง (b) ผาไหมแบบหนา (c) ผาดิบ  
(d) ผาทองถ่ินเมืองแพร (e) ผาบาติกแบบบาง (f) ผาบาติกแบบหนา (g) ผาเช็ดหนา (h) ผาพันคอ (i) ผากางเกงเล  

และ (j) ผาคอตตอน 
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รูปที่ 4 แบบจําลองรังสีแสงเมื่อเคลื่อนที่ผานเสนใยผาซึ่งมีระนาบตางกัน 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงข้ันตอนการวัดระยะหางระหวางจุดสวางสองขางของจุดสวางกลางโดยใชโปรแกรม image-J 

 
จากน้ันศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดเสนใยผา 

Sf กับคา d จากการคํานวณจากการตรวจสอบขนาดเสนใย
ผาแตละชนิดดวยกลองไมโครสโคปดังรูปที่ 6 และวัดขนาด
เสนใยดวยโปรแกรม image-J ดังแสดงในตารางท่ี 2 พบวา
ขนาดเสนใยผา Sf กับ davg มีคาแตกตางกัน โดย davg มีคา
มากกวาขนาดเสนใยผาอยางมากทั้งผาเสนใยธรรมชาติและ

เสนใยสังเคราะห และเมื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
ขนาดเสนใยผากับคา davg จากปรากฏการณการแทรกสอด
แสงผ านผาพบวาอั ตราสวน  davg ตอขนาดเสน ใยผ า                
(davg /Sf) มีคาอยูในชวง 1.58-2.32 โดยเมื่อพิจารณาผาทุก
ช นิ ด แ ล ว พ บ ว า อั ต รา ส ว น  davg/Sf มี ค า เฉ ลี่ ย เป น                  
1.93 0.31 ซึ่งมีคาเขาใกล 2 โดยสามารถอธิบายไดวาคา d 
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จากปรากฏการณการแทรกสอดแสงผานผาน้ันอาจมีคาเปน 2 เทาของขนาดเสนใยผาดังรูปที่ 7 

ตารางที่ 1 คา d ของผาชนิดตางๆ เมื่อคํานวณจากลวดลายการแทรกสอด 

ชนิดของผา 
ระยะ d (ไมโครเมตร) 

เมื่อใชเลเซอรสีเขียว เมื่อใชเลเซอรสีแดง คาเฉลี่ย (davg) 
ผาไหมบาง 271.03 0.77 271.66 6.55 271.35 0.45 

ผาไหมหนา 457.21 23.90 465.85 7.41 461.53 6.11 

ผาดิบ 533.60 118.36 479.68 22.48 506.64 38.13 

ผาทองถ่ินเมืองแพร 372.24 10.51 383.03 4.54 377.64 7.63 

ผาบาติกบาง 383.10 7.66 369.88 3.66 376.49 9.35 

ผาบาติกหนา 379.36 22.09 381.96 3.41 380.66 1.83 

ผาเช็ดหนา 304.75 6.79 314.33 6.17 309.54 6.78 

ผาพันคอ 556.93 15.09 547.71 5.56 552.32 6.52 

ผากางเกงเล 456.43 16.63 467.70 12.61 462.06 7.97 

ผาคอตตอน 252.07 13.48 274.53 9.26 263.30 15.88 

 

ตารางที่ 2 ขนาดเสนใยผาชนิดตางๆ เมื่อตรวจสอบดวยกลองไมโครสโคปในหนวยไมโครเมตร และอัตราสวน davg/Sf 

ชนิดของผา ขนาดเสนใยผาเมื่อตรวจสอบดวยกลองไมโครสโคป davg/Sf 
ผาไหมบาง 141.23 18.47 1.92 

ผาไหมหนา 292.30 60.93 1.58 

ผาดิบ 238.64 14.13 2.12 

ผาทองถ่ินเมืองแพร 182.03 38.60 2.07 

ผาบาติกบาง 181.97 39.93 2.07 

ผาบาติกหนา 209.91 53.53 1.81 

ผาเช็ดหนา 153.26 17.17 2.02 

ผาพันคอ 237.88 6.52 2.32 

ผากางเกงเล 278.01 45.45 1.66 

ผาคอตตอน 153.88 18.89 1.71 

 

เน่ืองจากคา  d ซึ่ งหมายถึงระยะหางระหวาง
ชองวางน้ันคือระยะท่ีวัดจากตําแหนงก่ึงกลางของชองวาง
หน่ึงไปยังจุดกึ่งกลางของชองวางถัดไป เมื่อชองวางระหวาง
เสนใยผามีขนาดเล็กกวาหรือเทากับขนาดเสนใยผา ดังน้ัน

ความสัมพันธระหวางคา d และ Sf อาจประมาณไดเปน d 
 2Sf หรืออาจทําการประมาณขนาดของเสนใยผาไดเปน 

 เพ่ือใชสํ าหรับประมาณหาขนาดของเสนใยท่ี
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นํามาใชทอผาโดยอาศัยสมบัติการแทรกสอดแสงน่ันเอง 
อยางไรก็ดีจากการศึกษาพบวาผาท่ีมีความหนามากๆ น้ันไม
อาจศึกษาดวยปรากฏการณการแทรกสอดแสงไดดีมากนัก 

ซึ่งเปนขอจํากัดของเทคนิคน้ีที่จําเปนตองศึกษาดวยเทคนิค
อื่นที่เหมาะสมตอไป 
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รูปที่ 6 ภาพเสนใยผาจากการตรวจสอบดวยกลองไมโครสโคป (a) ผาไหมแบบบาง (b) ผาไหมแบบหนา (c) ผาดิบ  
(d) ผาทองถ่ินเมืองแพร (e) ผาบาติกแบบบาง (f) ผาบาติกแบบหนา (g) ผาเช็ดหนา (h) ผาพันคอ (i) ผากางเกงเล  
และ (j) ผาคอตตอน 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวาง Sf และ d เมื่อชองวางระหวางเสนใยผาและขนาดเสนใยผามีคาใกลเคียงกัน 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
รูปแบบการแทรกสอดแสงผานผาแตละชนิดมี

ลักษณะคลายๆ กัน คือ มีจุดสวางปรากฏในสองมิติคลายตา
ขาย ซึ่งสอดคลองกับโครงสรางของผา โดยเม่ือพิจารณาจุด
สวางปรากฏวาจุดสวางลําดับที่ m=1 มีความสวางดีที่สุด
สําหรับการวัดระยะเพ่ือคํานวณระยะ d ในขณะท่ีลําดับ m 

อื่นๆ จะมีความสวางลดลงหรือมีความชัดเจนไมอยูในระดับ
ที่จะกําหนดจุดไดอยางแมนยําซึ่งเปนผลมาจากรูปแบบการ
ถักทอผาน่ันเอง อยางไรก็ดีลวดลายการแทรกสอดน้ีสามารถ
คํานวณหาขนาดชองวางระหวางเสนใยผาได โดยอาศั ย
สมการการแทรกสอดแสงผานสลิตคูหรือเกรตต้ิง 

 

7. สรุป  
การตรวจสอบลักษณะของการแทรกสอดแสงผาน

ผาชนิดตางๆ ทั้งเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะหพบวา
รูปแบบการแทรกสอดแสงไมแตกตางกัน ลวดลายการแทรก
สอดแสงเกิดข้ึนสอดคลองกับการวางตัวของเสนใยผาตาม
ระนาบแนวต้ังและแนวนอน อยางไรก็ดีระนาบน้ีอาจไมต้ัง
ฉากกัน รวมถึงระนาบของเสนใยผาก็ไมต้ังฉากกับทิศทาง
แสงตกกระทบทําใหลําแสงเลี้ยวเบนและเกิดการแทรกสอด
แสงที่มีความเขมลดลงเม่ือคา  m>1 เน่ืองจากลําแสงที่
ออกมาจากชองวางเดียวกันมีความตางเฟสกันดวยและเม่ือ
ตรวจสอบขนาดเสนใยผาดวยกลองไมโครสโคป พบวาขนาด
เสนใยผาที่วัดไดมีคานอยกวาระยะหางระหวางชองวางของ
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เสนใยผาจากการคํานวณ โดยระยะหางระหวางชองวางของ
เสนใยผาจากการคํานวณมีคามากกวาขนาดเสนใยผาที่วัด
จากกลองไมโครสโคป ประมาณสองเทา ซึ่งอาจเปนผลมา
จากระยะคํานวณตามทฤษฎีน้ันสอดคลองกับระยะจากจุด
กึ่งกลางของชองวางหน่ึงถึงจุดกึ่งกลางของชองวางลําดับถัด
กันทําใหคาที่คํานวณไดมีคามากกวาคาจริง ดังน้ันการหา
ขนาดเสนใยผาดวยเทคนิคการแทรกสอดแสงจึงอาจ
ประมาณไดจากระยะคร่ึงหน่ึงของระยะหางระหวางชองวาง
ของเสนใยผาจากการคํานวณ 
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1.บทคัดยอ  
การวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ในการบริโภคอาหารเชาของ

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
จํานวน 270 คน โดยใชวิธีการสุมอยางเปนระบบ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง รอยละ 92.96 และศึกษาอยู
ในระดับช้ันปที่ 2 รอยละ 32.59 ในดานความรูเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชา  พบวา มีความรูอยูในระดับสูง รอยละ 52.22 
สวนดานทัศนคติเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชา พบวา มีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง รอยละ 65.20 และดานปจจัยภายนอก
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเชา พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง รอยละ 53.70 ซึ่งยังมีนักศึกษาส าขาวิชา
สาธารณสุขศาสตรอีกบางสวนที่ไมรับประทานอาหารเชา ทั้งน้ีจึงมีขอเสนอแนะวาควรสรางความตระหนักใหกับนักศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวัน สรางคานิยมในการรับประทานอาหารเชา และควรเนนเก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการ 
 คําสําคัญ: การบริโภคอาหารเชา, นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

Abstract  
The goal of this research was to examine the personal, internal and external factors concerning 

breakfast consumption among public health students, Pibulsongkram Rajabhat University. Two hundred and 

seventy public health students obtained via the systematic random sampling method were used as samples. 

The results exhibited that most of the samples were females accounting for 92.96 percent. They were 

studying in the second year about 32.59 percent. The knowledge regarding breakfast consumption was at high 

level (52.22 percent). Meanwhile, the attitude towards breakfast consumption was at moderate level (65.20 

percent). Besides, the view of external factors in terms of breakfast consumption was at moderate level 

(53.70 percent). Some public health students who did not have breakfast were also encountered. Herein, 
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creating awareness among students in changing their behaviors for daily life and creating values in having 

breakfast should be suggested. Also, nutritional values should be emphasized.   
Keywords: Breakfast Consumption, Public Health Students, Pibulsongkram Rajabhat University  
 

1. บทนํา 
 การรับประทานอาหารเพ่ือใหไดรับพลังงาน 
และสารอาหารที่เหมาะสมน้ัน ควรรับประทานอาหารให
ครบวันละ 3 มื้อ ในขณะท่ีรางกายเรานอนหลับพักผอน 
ประมาณ 8-12 ช่ัวโมง ในชวงเวลาน้ีการใชสารอาหารตางๆ 
จะยังดําเนินไปตลอดเวลา ปริมาณสารอาหารตางๆ 
โดยเฉพาะระดับนํ้าตาลในเลือดจะลดลง หลังจากท่ีเรานอน
หลับพักผอน จึงจําเปนตองรับประทานอาหาร เพ่ือเพ่ิม
ระดับสารอาหารในรางกายใหอยูในสภาพปกติ เพ่ือการทํา
กิจกรรมตอไป การไมรับประทานอาหารเชา จะสงผลให
ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า จึงพบวาในชวงสายของแตละวัน 
เราจะรูสึกหิว กระสับกระสาย ไมมีสมาธิในการเรียนและ
การทํางาน ขาดความฉับไวในการคิดคํานวณ หรือแกไข
ปญหาเฉพาะหนา เกิดความผิดพลาดไดมากกวา และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะดอยกวาบุคคลที่ รับประทาน
อาหารเชา เน่ืองจากสมองของคนเรา ตองการกลูโคสเพ่ือไป
หลอเลี้ยง นอกจากน้ีเราจะไมมีพลังงานในการเลนกีฬา หรือ
ออกกําลังกายอีกดวย (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 

2553) อาหารเชาจึงเปนม้ือที่มีความสําคัญอยางย่ิง  สําหรับ
เด็ก วัย เรียนและ วัย รุน  อาหารเช าที่ เหม าะสม  ควร
ประกอบดวยสารอาหารท่ีจําเปนตอรางกายในปริมาณที่
เพียงพอ เพ่ือคงสภาวะระดับนํ้าตาลในเลือดใหสูงอยูเปน
เวลานาน จึงทําให เรามีความสามารถในการเรียนรู และ
ประกอบกิจกรรม ท่ีตองใชกําลังงานไดดีข้ึน  เพ่ือใหรางกาย
พรอมที่ จะ ทํ างานอย างมีป ระสิท ธิภ าพ ได ตลอดวัน 
นอกจากน้ีการไม รับประทานอาหารเชา ยังทําใหระดับ
คอเลสเตอรอลเพ่ิมข้ึน และทําใหฮอรโมนอินซูลินมีความไว
ตอปฏิกิริยาลดลง ดังน้ันการรับประทานอาหารเชา จึงชวย
ลดอัตราเสี่ยงตอโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอวน และชวย
ใหลดนํ้าหนักไดอีกดวย (ศรีบังอร สุวรรณพานิช , 2555; 

ยุพิน เบ็ญจสุรัตนวงศ , 2557; มณิภัทร ไทรเมฆ , 2558) 
อาหารเชาถือเปนมื้อที่สําคัญที่สุดของวัน เพราะเปนการ
เร่ิมตนวันที่จะชวยดําเนินชีวิตประจําวันของเรา หากมี
อาหารเชาที่ดีจะชวยใหวันน้ันเปนวันดีๆ เชนกัน เพราะการ
รับประทานอาหารเชาอยางถูกตอง และครบถวน รางกาย
จะสามารถนําพลังงานมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให
รางกายและสมอง ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ชวยลด
อาการออนเพลีย หงุดหงิดงาย รวมถึงการงวงนอนใน
ระหวางวัน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2556 ; 

กานดา จันทรแยม และคณะ 2559) 
จากผลการสํารวจพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารเชา โดยสํานักโภชนาการ กรมอนามัย (2556) 
จํานวน 220 ตัวอยาง พบวา รอยละ 88.20 เปนกลุมวัย
ทํางาน อายุระหวาง 20-60 ป ซึ่งรับประทานอาหารเชาเปน
ประจํา รอยละ 59.55 รับประทานอาหารเชาเกือบทุกวัน 
รอยละ 24.09 เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศชายและเพศ
หญิง พบวา เพศชายรับประทานอาหารเชาทุกวันมากกวา
เพศหญิง คือ รอยละ 64.00 ในขณะที่ เพศหญิงรอยละ 
57.24 และสวนใหญรับประทานขาว เปนอาหารเชา รอยละ 
50.45 และด่ืมชา กาแฟ แทนขาว รอยละ 25.00 รองลงมา 
คือ ด่ืมนมจืดพรองมันเนย รอยละ 13.64 สาเหตุสวนหน่ึงที่
กลุมวัยทํางานไมไดรับประทานอาหารเชา คือ การดําเนิน
ชีวิตที่เรงรีบ สงผลใหการเร่ิมตนระบบเผาผลาญของรางกาย
ชาลง รางกายจึงรูสึกหิวตลอดเวลา และรับประทานอาหาร
ในมื้อถัดไปมากย่ิงข้ึน และมักเลือกเมนูอาหารที่ใหพลังงาน
สูง ทําใหนํ้าหนักตัวเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการไมรับประทาน
อาหารเชา ยังเส่ียงตอการเกิดโรคเบาหวาน  เน่ืองจากคนที่
รับประทานอาหารเชาเปนประจํา จะลดภาวะผิดปกติของ
ฮอรโมนอินซูลิน หรือภาวะด้ือของอินซูลิน ซึ่งเปนสาเหตุ
ของโรคเบาหวานไดถึงรอยละ 35-50 และผลการวิจัยจาก
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สมาคมแพทยโรคหัวใจในอเมริกา ยังพบวา การรับประทาน
อาหารเชาอยางสม่ําเสมอ จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคเสนเลือดสมอง และโรคหัวใจอีกดวย  

ผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจรางกาย  พบวากลุมอายุที่กินครบ 3 มื้อนอยที่สุด คือ 
15-29 ป รอยละ 69.90 อาหารเชาเปนม้ือที่ไมบริโภคมาก
ที่สุด (รอยละ 53.50) ประชากรไทยอายุ 15 ป ข้ึนไป มีการ
รับประทานผักและผลไมรวมในปริมาณเฉลี่ย 3.70 สวนตอวัน 
(คามัธยฐาน  = 3.30 สวน/วัน ) ในกลุมอายุ 18 -29 ป        
มีปญหาภาวะโภชนาการ (ภาวะอวน และดัชนีมวลกาย    
ตํ่ากวาเกณฑ) และมีแนวโนมที่สูงข้ึนตามอายุที่ เพ่ิมข้ึน 
(กนิษฐา ไทยกลา และคณะ, 2557) 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาอาหารเชา
เปนอาหารมื้อที่สําคัญสําหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงวัยเรียนที่จะตองใชสมองในการคิด และการเรียน ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริโภคอาหารเชาของนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือศึกษาการบริโภค
อาหารเชาของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับ
สถานศึกษา หรือผูที่เก่ียวของ ครู อาจารย ในการกระตุนและ
สงเสริมใหนักศึกษาใสใจในการบริโภคอาหารเชาตอไป 
 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย  
เพ่ือศึกษาการบริโภคอาหารเชาของนักศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

3.วิธีการวิจัย  
3.1 รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ีใชรูปแบบวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) เพ่ือศึกษาการบริโภคอาหารเชา

ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3.2 ประชากร และขนาดตัวอยาง 
ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 506 คน 

ขนาดตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  จํานวน  270 ตัวอยาง โดยคํ านวณผาน
แอพพลิเคช่ัน n4Studies ตามสูตรของ (Daniel, 1995) 
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Population (N) แทน 506 

Proportion (p) แทน 0.4 

Error (d)  แทน 0.04  
Alpha (α) แทน 0.05  

(Ngamjarus et al, 2016) 
การสุมตัวอยาง 
ผู วิจั ย ไดทํ าการสุ ม ตัวอย างอย างเปน ระบบ 

(Systematic random sampling) วิธีการสุมทําดังน้ี 

1. หาชวงของการสุมตัวอยาง โดยนําจํานวน
ประชากรมาหารดวยจํานวนกลุมตัวอยาง ตามสูตร ดังน้ี  

ชวงของการสุม  
(I)=(ขนาดของประชากร (N))/(ขนาดของกลุมตัวอยาง (n)) 

หากมีเศษใหพิจารณาปดเศษเปนจํานวนเต็ม เชน 
มีประชากร 506 คน  กลุมตัวอยาง 270 คน จะไดชวงของ
การสุม 506/270 = 1.87 ปดเปน 2  

2. นํ าบั ญ ชี ราย ช่ือขอ งนั กศึ กษ าส าขา วิช า
สาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต้ังแตป 1 ป 2 ป 3 และ
ป 4 มาเรียงตอกัน             

3. สุมตัวเลขเร่ิมตน โดยการเปดหนังสือหาตัวเลข
เร่ิมตน เชน เปดหนังสือไดเลขที่ 9  
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4. ระบุหนวยท่ีจะเปนกลุมตัวอยาง โดยเร่ิมจาก
เลขที่ต้ังตน และเลขที่ตอไปใหนําเลขท่ีต้ังตนบวกดวยเลข
บอกชวงการสุม ดังน้ี 9, 11, 13, 15, 17, 19… จนครบ 270 
ตัวอยาง 

3.3 เคร่ืองมือในการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย

คร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เร่ือง การบริโภคอาหารเชาของ
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทค โน โล ยี  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พิบู ลสงคราม  โดย
แบบสอบถามท่ีสรางสําหรับใชในการวิจัยคร้ังน้ีมี 4 สวน 
การตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
ผู วิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองใช 
(Try-out) กับประชากรที่ มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 45 ตัวอยาง จากน้ันทําการวิเคราะหหาคา
ความเช่ือมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นทั้ ง
ฉบับ 0.864 ดานความรูเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชา 
0.510 ดานทัศนคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเชา 
0.756 และดานปจจัยภายนอก 0.848 
 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป  ใชสถิติ เชิงพรรณนา  (Descriptive statistics) 

ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

คาสูงสุด (Maximum) และคาตํ่าสุด (Minimum)  

3.5 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
การศึกษาคร้ังน้ีดําเนินการโดยยึดหลักการพิทักษ

สิทธ์ิกลุมตัวอยางที่รวมการวิจัยดังน้ี 

1. เสนอโครงรางวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เม่ือผานการพิจารณาแลว
จึงเร่ิมดําเนินการเก็บขอมูล 

2. เคารพ และไมลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูให
ขอมู ล  โดยผู วิจั ยจะพิทักษ สิท ธ์ิผู ให ขอ มู ล ต้ังแต เร่ิม
กระบวนการรวบรวมขอมูลจนกระทั่ งนําเสนอผลงาน

ดังกลาว คือ ในการขอความรวมมือผูใหขอมูล ผูวิจัยจะแจง
ใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการวิจัย คุณคาของขอมูลที่ไดรับจากผูใหขอมูล 
และช้ีแจงข้ันตอนการรวบรวมขอมูลโดยละเอียด เปดโอกาส
ใหซักถาม และมีอิสระในการยินยอม ปฏิเสธ การตอบ
แบบสอบถาม 3. ผู วิจัยคํานึงถึงการปองกันสิทธิของผูให
ขอมูลที่เขารวมวิจัยตลอดระยะเวลาดําเนินการเก็บขอมูล 
โดยไมเปดเผย ช่ือ–สกุล ของผูใหขอมูล และไมนําความลับ
ของผูใหขอมูลไปเปดเผย  

 

4. ผลการวิจัย  
ผูวิจัยขอนําเสนอการวิเคราะหขอมูล โดยแบงผล

การศึกษาเปน 4 สวนตามลําดับ ดังน้ี 

สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล 

สวนที่ 2 ปจจัยภายใน 

สวนที่ 3 ปจจัยภายนอก 

สวนที่ 4 การรับประทานอาหารเชา 
 

กลุมตัวอยางที่ศึกษาท้ังหมด จํานวน 270 คน เปน
เพศชาย จํานวน 19 คน (รอยละ 7.04) และเปนเพศหญิง 
จํานวน 251 คน (รอยละ 92.96) ซึ่งเปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 
จํานวน 72 คน (รอยละ 26.67), นักศึกษาช้ันปที่ 2 จํานวน 
88 คน  (รอยละ 32.59), นักศึกษาช้ันปที่ 3 จํานวน 71 คน 
(รอยละ 26.30) และเปนนักศึกษาช้ันป ที่ 4 จํานวน 39 คน 
(รอยละ 14.44) ซึ่งไดรับรายได/เดือน จากผูปกครอง 1,000 – 
4,250 บาท จํานวน 104 คน (รอยละ 38.52) , 4,251 – 
7,500 บาท จํานวน 106 คน (รอยละ 39.26) , 7,501 – 
10,750 บาท จํานวน 47 คน (รอยละ 17.41) และ 10,751 
– 14,000 จํานวน 13 คน (รอยละ 4.81) (ตารางที ่1)  

ความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเชา ที่กลุม
ตัวอยางสวนใหญตอบถูก คือ การรับประทานอาหารเชา ทํา
ใหสมองทํางานได ดีและมีสมาธิในการเรียน  และการ
รับประทานอาหารเชา ทําใหรางกายนําพลังงานมาใชได
อยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 262 คน (รอยละ 97.04) และ
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ตอบถูกนอยสุด คือ การรับประทานอาหารเชา จะเพ่ิมความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน จํานวน 239 คน (รอยละ 

88.52) ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
 

 

 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง (n=270) 
        ลักษณะ จํานวน รอยละ 
เพศ    
 ชาย 19 7.04 
 หญิง 251 95.96 

ชั้นปที่ศึกษา    

 ปที่ 1 72 26.67 

 ปที่ 2 88 32.59 

 ปที่ 3 71 26.30 

 ปที่ 4 39 14.44 

รายไดตอเดือน    

 1,000-4,250 บาท 104 38.52 

 4,251-7,500 บาท 106 39.26 

 7,501-10,750 บาท 47 17.41 

 10,751-14,000 บาท 13 4.81 

 = 5533.52 S.D. = 2659.834 Min = 1000 Max = 14000 
 
 

ตารางที่ 2 ความรูเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชา (n=270) 

ขอคําถาม 
ถูก ผิด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. เวลาที่เหมาะสมในการรับประทานอาหารเชา คือ 07.00–09.00 น. 251 92.96  19    7.04 

2. รางกายของเรายังมีพลังงานในการทํากิจกรรมตางๆแมจะไมไดรับประทานอาหารเชา 108 40.00 162  60.00 

3. การรับประทานอาหารเชาทําใหสมองทํางานไดดีและมีสมาธิในการเรียน 262 97.04   8    2.96 

4. การรับประทานอาหารเชาทําใหรางกายขาดพลังงานและรูสึกออนเพลียงวงนอนระหวางวัน 222 82.22  48   17.78 

5. การรับประทานอาหารเชาจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน 239 88.52  31   11.48 

6. การรับประทานอาหารเชาทําใหอวน 254 94.07  16    5.93 

7. การรับประทานอาหารเชาชวยใหระดับความเขมขนในเลือดลดลง 110 40.74 160  59.26 

8. การรับประทานอาหารเชา ทําใหระดับกลูโคสในเลือดลดลง 170 62.96 100  37.04 

9. การรับประทานอาหารเชาทําใหมวลกลามเน้ือในรางกายไมถูกสลายไป 192 71.11  78  28.89 

10. การรับประทานอาหารเชาทําใหคอเลสเตอรอลในถุงนํ้าดีจับตัวกันนานขึ้น 158 58.52 112   41.48 

11. การรับประทานอาหารเชาชวยลดความเสี่ยงจากการ เปนโรคน่ิว 177 65.56  93  34.44 
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12. การรับประทานอาหารเชาชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดสมองและโรคหัวใจ 220 81.48  50  18.52 

13. การรับประทานอาหารเชาทําใหรางกายนําพลังงานมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 262 97.04   8    2.96 

14. การไมรับประทานอาหารเชาทําใหอวัยวะตางๆ ในรางกายทํางานหนัก 241 89.26  29   10.74 

15. การรับประทานอาหารเชา ควรไดรับพลังงาน 1 ใน 4 ของพลังงานที่ควรไดรับในแตละวัน 244 90.37  26    9.63 
 

 

ตารางที่ 3 ระดับความรูเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชา (n=270) 

ระดับความรู จํานวน รอยละ 

ระดับสูง (12-15 คะแนน) 141 52.22 

ระดับปานกลาง (9-11 คะแนน) 117 43.34 

ระดับตํ่า (5-8 คะแนน) 12 4.44 

 = 11.52 S.D. = 1.837 Min = 5 Max = 15 
 

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับ
การรับประทานอาหารเชา อยูใน ระดับสูง จํานวน 141 คน 
(รอยละ 52.22) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง จํานวน 117 

คน (รอยละ 43.34) และอยูในระดับตํ่า จํานวน 12 คน (รอยละ 
4.44) ตามลําดับ 

ตารางที่ 4 ทัศนคติเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชา (n=270) 
ขอคําถาม  S.D. แปลความ 

1. อาหารเชาเปนอาหารมื้อหลัก และมีความสําคัญตอรางกาย 3.85 0.459 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2. การรับประทานอาหารเชาเปนเร่ืองที่ยุงยาก 2.06 0.764 ไมเห็นดวย 
3. การรับประทานอาหารเชา เปนเร่ืองที่ทานควรใหความสําคัญ 3.73 0.603 เห็นดวยอยางยิ่ง 
4. การรับประทานอาหารเชา ชวยลดนํ้าหนักได 2.89 0.926 เห็นดวย 
5. การเลือกรับประทานอาหารเชาที่มีประโยชน จะสงผลดีตอรางกาย 3.79 0.452 เห็นดวยอยางยิ่ง 
6. การรับประทานอาหารเชา ทําใหมีสมาธิในการเรียนหนังสือ 3.67 0.610 เห็นดวยอยางยิ่ง 
7. อาหารเชา ควรรับประทานมากกวาอาหารม้ืออ่ืนๆ 3.49 0.755 เห็นดวยอยางยิ่ง 
8. เราไมสามารถรับประทานนม ขนมปง แทนการรับประทานอาหารเชาได 2.26 0.880 ไมเห็นดวย 
9. การรับประทานอาหารเชา ทําใหเราสดช่ืน มีพลัง และเร่ิมตนวันใหมไดอยางเต็มที่ 3.65 0.607 เห็นดวยอยางยิ่ง 
10. การรับประทานอาหารเชาเปนพฤติกรรมสุขภาพท่ีควรปฏิบัติ 3.72 0.503 เห็นดวยอยางยิ่ง 
11. การรับประทานอาหารเชาครบ 5 หมู จะทําใหสงผลดีตอสุขภาพในอนาคต 3.76 0.515 เห็นดวยอยางยิ่ง 
12. การรับประทานอาหารเชา ไมจําเปนตองรับประทานขาวเปนหลัก 3.05 0.819 เห็นดวย 
13. การรับประทานอาหารเชา ชวยใหสมองทํางานไดดีขึ้น 3.70 0.546 เห็นดวยอยางยิ่ง 
14. อาหารเชาควรมีความหลากหลายของประเภทอาหาร 3.33 0.766 เห็นดวยอยางยิ่ง 
15. ทานไมจําเปนตองรับประทานอาหารเชา เพราะรางกายเจริญเติบโตเต็มที่แลว 1.86 0.912 ไมเห็นดวย 
16. การรับประทานอาหารเชาทุกวัน จะทําใหไมขาดสารอาหาร 3.39 0.738 เห็นดวยอยางยิ่ง 
17. อาหารเชาไมรับประทานก็ได 1.95 0.943 ไมเห็นดวย 
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ขอคําถาม  S.D. แปลความ 
18. คนสวนมากก็ไมรับประทานอาหารเชากันทั้งน้ัน 2.50 0.963 ไมเห็นดวย 

 

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเชา คือ อาหารเชาเปน
อาหารม้ือหลัก และมีความสําคัญตอรางกาย ( x = 3.85, 

S.D. = 0.459) อยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง รองลงมา คือ 
การรับประทานอาหารเชา ไมจําเปนตองรับประทานขาว

เปนหลัก ( x = 3.05, S.D. = 0.819) อยูในระดับเห็นดวย 
และคนสวนมากก็ไมรับประทานอาหารเชากันทั้งน้ัน ( x = 

2.50, S.D. = 0.963) อยูในระดับไมเห็นดวย ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 5 ระดับทัศนคติเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชา (n=270) 

ระดับทัศนคติ จํานวน รอยละ 
ระดับสูง             (60-72 คะแนน)  83 30.74 

ระดับปานกลาง    (47-59 คะแนน) 176 65.19 

ระดับตํ่า             (34-46 คะแนน)   11   4.07 

 = 56.66 S.D. = 5.604 Min = 34 Max = 72 
 

จากตารางที่  5 พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเชาอยูใน ระดับปานกลาง 
จํานวน 176 คน (รอยละ 65.19) รองลงมาอยูในระดับสูง 

จํานวน 83 คน (รอยละ 30.74) และอยูในระดับตํ่า จํานวน 
11 คน (รอยละ 4.07) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 6 ปจจัยภายนอกเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชา (n=270) 
ขอคําถาม  S.D. แปลความ 

1. การพักอาศัยอยูบานมีโอกาสในการรับประทานอาหารเชามากกวาอยูหอ 3.48 0.704 มากท่ีสุด 

2. ทานอยูใกลสถานที่จําหนายอาหาร จึงสะดวกในการรับประทานอาหารเชา 3.23 0.796 มากท่ีสุด 
3. การซื้ออาหารเชามารับประทาน ทานจะคํานึงถึงราคากอนเสมอ 2.88 0.856 มาก 
4. ทานเรงรีบในการทําภารกิจตอนเชา จนทําใหไมไดรับประทานอาหารเชา 3.04 0.878 มาก 
5. การมีสุขภาพที่ดี สวนหน่ึงมาจากการรับประทานอาหารเชา 3.61 0.573 มากท่ีสุด 
6. การรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ ทําใหทานทราบขอดี และขอเสียของการรับประทานอาหาร
เชา 

3.46 0.625 มากท่ีสุด 

7. กลุมเพ่ือนมีอิทธิพลตอการเลือกรับประทานอาหารเชา 2.79 0.941 มาก 
8. การรับประทานอาหารเชา สวนหน่ึงมาจากคําแนะนําของครูอาจารย 2.97 0.785 มาก 
9. การสืบคนขอมูลอาหารในสื่อออนไลน ทําใหทานอยากรับประทานอาหารเชา 2.99 0.840 มาก 
10. ผูปกครองเปนแบบอยางในการรับประทานอาหารเชาของทาน 3.27 0.787 มากท่ีสุด 
11. รายไดของผูปกครองเปนปจจัยหน่ึงในการรับประทานอาหารเชา 2.84 0.964 มาก 
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ขอคําถาม  S.D. แปลความ 

12. การต่ืนนอนสายมีผลตอการรับประทานอาหารเชาของทาน 3.29 0.865 มากท่ีสุด 
13. การโฆษณาผานโทรทัศน/วิทยุ มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหารเชา
ของทาน 

2.82 0.878 มาก 

14. การไดรับใบปลิวจากรานคาประเภทบริการสงถึงบาน ทําใหทานตัดสินใจสั่งอาหารเชา
มารับประทานสะดวกข้ึน 

2.64 0.905 มาก 

15. โปรโมช่ันลดราคาอาหารเชา มีสวนในการตัดสินใจรับประทานอาหารเชา 2.63 0.984 มาก 
 

จากตารางที่ 6  พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ดานปจจัยภายนอกเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเชาไดแก 
การพักอาศัยอยูบานมีโอกาสในการรับประทานอาหารเชา
มากกวาอยูหอ ( x = 3.48, S.D. = 0.704) อยูในระดับมาก

ที่สุด และทานเรงรีบในการทําภารกิจตอนเชา จนทําใหไมได
รับประทานอาหารเชา ( x = 3.04, S.D. = 0.878) อยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 7 ระดับปจจัยภายนอกเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเชา  (n = 270) 
ระดับปจจัยภายนอก จํานวน รอยละ 

ระดับสูง               (49-60)  95 35.20 

ระดับปานกลาง      (38-48) 145 53.70 

ระดับตํ่า               (27-37)  30   11.10 

 = 45.94 S.D. = 6.896 Min = 27 Max = 60 
 
จากตารางที่  7 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

ดานปจจัยภายนอกเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเชาสวน
ใหญอยูในระดับปานกลาง จํานวน 145 คน (รอยละ 53.70) 
รองลงมาอยูในระดับสูง จํานวน 95 คน (รอยละ 32.20) และ
อยูในระดับตํ่า จํานวน 30 คน (รอยละ 11.10) ตามลําดับ 

 กลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานอาหารเชา จํานวน 
191 คน (รอยละ 70.74) และไมรับประทานอาหารเชา จํานวน 
79 (รอยละ 29.26) 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
 ความรูเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชาของกลุม
ตัวอยาง จากผลการศึกษาในสวนของความรูเกี่ ยวกับการ
รับประทานอาหารเชาของนักศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญมี
ความรูเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชาอยูในระดับสูงและมี

ความเห็นตรงกันมากท่ีสุด คือ การรับประทานอาหารเชา ทําให
สมองทํางานไดดีและมีสมาธิในการเรียน และ การรับประทาน
อาห ารเช า  ทํ าให ร างก าย นํ าพ ลั งงานมาใช ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ พิภพ ทองจันทร 
(2558) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารเชาของนิสิต
ป ริ ญ ญ าต รี  ส า ข า สุ ข ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวากลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ซึ่งศึกษาและเรียนรู
เกี่ ยวกั บสุ ขภาพ  จึ งทํ าให ทราบ ถึงความสํ าคัญของการ
รับประทานอาหารเชา และมีความรูเก่ียวกับการรับประทาน
อาหารเชา และทราบถึงผลการกระทําตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 
หากไมรับประทานอาหารเชา 
 ทัศนคติเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชาของกลุม
ตัวอยางจากผลการศึกษาทั้งหมดในสวนของทัศนคติเกี่ยวกับ
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การรับประทานอาหารเชาของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม พบวานักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารเชาอยูในระดับปานกลางและตอบตรงกัน
มากที่สุด คือ อาหารเชาเปนอาหารม้ือหลัก และมีความสําคัญ
ตอรางกาย  ซึ่ งสอดคลองกับการศึ กษาของศัก ด์ิอ นันต         
รัตนสาครชัย (2558) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตอําเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพรท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนักศึกษามีความ
เปนอิสระมากข้ึน เพราะไมไดอยูในความดูแลของผูปกครอง จึง
มีทัศนคติตอการรับประทานอาหารเชาท่ีแตกตางไป คือ 
อาจจะคิดวาการรับประทานอาหารเชาเปนเร่ืองยุงยาก ไมมี
เวลารับประทาน หรืออาจจะคิดวาการรับประทานอาหารไม
จําเปนตองรับประทานใหครบ 5 หมู รับประทานอะไรก็ได
งายๆ ไมทําใหเสียเวลา 
 ปจจัยภายนอกเก่ียวกับการรับประทานอาหารเชา
ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร พบวานักศึกษาสวน
ใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยภายนอกอยูในระดับปาน
กลางและตอบตรงกันมากที่สุด คือ การมีสุขภาพที่ดี สวนหน่ึง
มาจากการรับประทานอาหารเชา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ พีรพัฒน พรมแตงและพีรพงษ ย้ิมแยม (2558) ท่ีไดศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการไมรับประทานอาหารเชาของนักศึกษา 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรีทั้งน้ีเน่ืองมาจากนักศึกษาสวนใหญ
พักอาศัยอยูหอ ความสะดวกและระยะทางในการเดินทางไปยัง
สถานที่จําหนายอาหาร จึงมีผลตอการรับประทานอาหารเชา 
เชน  อยู ใกล สถาน ท่ีจํ าหน ายอาหาร จึงสะดวกในการ
รับประทานอาหารเชา หรือเรงรีบทําภารกิจตอนเชา จึงไมมี
เวลารับประทานอาหารเชา หรือเลือกรับประทานอาหารเชา
ตามกลุมเพ่ือน เปนตน 

 

6. สรุป  
ผลการศึกษาในค ร้ังน้ี สรุปไดวา กลุมตัวอยางมี

ความรูเกี่ยวกับอาหารเชาอยูในระดับปานกลางและระดับสูง 

ดานทัศนคติเก่ียวกับอาหารเชา มีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง
และระดับสูง ในดานปจจัยภายนอกเก่ียวกับอาหารเชาน้ันอยู
ในระดับปานกลางและระดับสูง กลุมตัวอยางสวนใหญบริโภค
อาหารเชารอยละ 70.74 การศึกษาน้ีสามารถนําไปเปนสวน
หน่ึงในการกระตุนนักศึกษาใหเห็นความสําคัญในการบริโภค
อาหารเชาตอไป 

 

7.ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความรูเก่ียวกับการ
รับประทานอาหารเชาอยูในระดับสูงและปานกลาง รอยละ 
95.56 ทัศนคติในการรับประทานอาหารเชาอยูในระดับปาน
กลางและระดับสูง รอยละ 95.93 แตนักศึกษารับประทาน
อาหารเชาเพียงรอยละ 70.74 มีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1) สรางความตระหนักให กับ นักศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวัน เชน การนอน
หลับใหเพียงหอ การต่ืนนอนใหไวข้ึนเพ่ือจะไดมีเวลาในการ
จัดการตนเองในชวงเชามากข้ึน 
 2) สรางคานิยมในการรับประทานอาหารเชาใหกับ
นักศึกษา เชน ปายคานิยมใหมของนักศึกษาตองรับประทาน
อาหารเชา 
 3) สําหรับนักศึกษาท่ีรับประทานอาหารเชา ควรเนน
เก่ียวกับคุณคาทางโภชนาการในการบริโภคอาหาร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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This paper presents the design and development of an ISO standard test system to determine the 

material acoustic properties using an high efficient data acquisition module to process acoustic signal data in 

the desired frequency band. The machine learning algorithm used in this research is the least mean square 

adaptive filter algorithm. The parameters for adjusting the adaptive filter, including the input data window sizes 

and tap wei are then tested with 4 types of absorption materials. The 

results showed that the error in the estimation using the adaptive filter will gradually decrease and converge 

to zero in the estimated value at 10,000 or over 1.25 seconds to the steady state. The developed system using 

this adaptive filter can be able to identify the test system used for determining the acoustic properties of 
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materials and acoustic response of material in the interested frequency range and provides the accuracy which 

is close to the ISO standard test system.
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Injection wax) Carving and Milling wax) 

 66 °C 67° C 20.2 pulse/s 

108 109°C 27.2 pulse/s 20.20 pulse/s  

    
: ,  

 

Abstract  
In this paper, wax injection feeder for 3D-wax printer was developed. It is aimed to shorten the ordinary 

loss wax process in jewelry production. The developed wax injection system was based on plunger design and 

stepper motor, which was controlled by microcontroller.  Two types of wax, consisting of Injection and carving 

and milling waxes, were analysed for their flow ability.  The results showed that the suitable temperature and 

speed for injection wax were 108 °C- 109° C and 20. 2 pulse/ s, respectively.  For carving & milling waxes, the 

suitable temperature and speed for injection wax were 66 °C- 67° C and 27. 2 pulse/ s and 20. 2 pulse/ s, 

respectively. These settings will be considered as crucial parameters for FDM 3D-wax printer in the future. 
Keywords: 3D-wax printer, injection system design, jewelry production 
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Abstract 
Sustainable development of communities by sufficiency economy requires self-reliance of community 

members.  Baanmai-ngam community, muang, tak province have still concern about electricity bill of the farm 

for to watering pump and lamping light.  Therefore, electrical generation using off- grid photovoltaic power in 

the farm is considered as a potential approach for the farm.  This research aims to investigate and design of 

solar photovoltaic for the baanmai-ngam community’s farm, muang, tak province. In addition, performance, 

worthiness and reducing cost of the farm were investigated. The photovoltaic power calculated from the energy 

consumption requirement are 640 W solar panels including accessories. The operating efficiency of the 

photovoltaic power was observed under the clear sky condition.  The daily optimal duration for generating 

electrical energy was between 8: 00- 14: 00, which is enough for the farm requirement.  For the investment 

evaluation, the payback time was calculated around 3 year and 8 month.  It is indicated that the farm can use 

free energy for 16 years and 6 months for one time investment, assuming that lift- time of the photovoltaic 

power is 20 years.  Moreover, reduction of greenhouse gas using photovoltaic power was evaluated around 

19,568.48 kgCO2e.  Therefore, the photovoltaic power can be applied for sustainable development of urban 

community and environmental conservation concurrently. 
Keywords: Community farm; baanmai-ngam community, muang, tak province; sufficiency economy; photovoltaic power; 

greenhouse gas. 
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Abstract  
This research Study Development of drying using Thermosyphon hybrid Energy Using the 
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Abstract  
 The purpose of this research was to study, drying process of fresh peanut shell the hot air dryer a 

guide to peanut moisture reduction a the farm level. Hot air dryers 

  kg test by the tainan 6 peanut test has a moisture content 

The results showed that specific energy 
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kg. The wat  moisture content of 

was reduced after maintain the peanut quality and seeds were seeded at germination time of 7 days. 

Keyword:  Peanut, Hot air dryer, Moisture reduction 
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การศึกษาและพัฒนาน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่   
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Study and development of ceramic coating from egg shell. 
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บทคัดย่อ  

ในงานวิจัยได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำเคลือบเซรามิก โดยเลือกแคลเซียมออกไซด์มาใช้ทดแทนตะกั่ว ซึ่งน้ำ
เคลือบเซรามิกที่ใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นส่วนประกอบจะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับน้ำเคลือบเซรามิกที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ 

วัตถุดิบธรรมชาติที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เปลือกไข่ เปลือกหอย กระดูกสัตว์ และปะการัง ทางผู้จัดทำจึงเลือกใช้
เปลือกไข่ไก่ เพราะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไป และง่ายต่อกระบวนการเผาเพื่อให้ได้แคลเซียมออกไซด์ ซึ่งเปลือกไข่ไก่มีแคลเซียมเป็น
ส่วนประกอบหลักมากกว่าเปลือกไข่ชนิดอื่น ๆ โดยเปลือกไข่ไก่จะประกอบไปด้วยแคลเซียม 99.67 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเปลือก
ไข่ไก่ อีกทั้งการใช้เปลือกไข่ไก่ยังเป็นการนำวัสดุที่เหลือทิ้งมาทำให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากเป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะที่เกิดจากเปลือกไข่ไก่จำนวนมากแล้วยังจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลดีแก่ผู้ใช้อีกด้วย โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเน้นการ
สร้างสรรค์ผลงานไปยังสตาร์ทอัพ (Startup) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่มร้าน And Ann Coffee  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานวิจัย และสนับสนุนการต่อยอด
งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม และผู้ประกอบการต่อไป  

คำสำคัญ: น้ำเคลือบเซรามิก, เปลือกไข่, ธุรกิจเครื่องดื่ม 

 

Abstract  

In this research, focused on the process of producing ceramic coatings. Select calcium oxide to replace 

lead. Water-based ceramics with calcium oxide components are similar to ceramic-based ceramic water. Natural 
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ingredients that contain calcium include eggshells, shells, bones, animals, and corals. It is a common raw 

material. It is easy to burn to get calcium oxide. Egg shell contains more calcium than other shell eggs. Egg shell 

consists of 99.67 percent calcium content of egg shell. The use of egg shell is also a waste of materials to bring 

value and benefit. In addition to reducing the amount of waste from the shell of eggs, many will also have a 

product that is good for users. This research will focus on creating a startup for the beverage business And Ann 

Coffee, Chiang Mai. To increase the competitiveness of the quality and product model. To promote research. 

The research will continue to benefit the community, society and entrepreneurs.  

Keywords: ceramic coating, egg shell, Beverage Business 

 

1. บทนำ 
เซรามิก หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่

ทำขึ้นจากดิน หิน ทราย แก้ว และแร่ธาตุ นำมาขึ้นรูปด้วย
กระบวนการต่าง ๆ และผ่านกระบวนการเผาทำให้เกิดความ
คงรูปทรงถาวร ในสมัยกรีกเรียกว่า เครามอส หมายถึงสิ่งที่
ถูกเผา เซรามิกจึงมีความหมายรวมถึง แก้ว เครื่องประดับ 

และภาชนะต่าง ๆ ปัจจุบันเซรามิกได้เปลี ่ยนไปจากเดิม 

โดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอก การใช้วัตถุดิบ และการใช้งาน 

จะเห็นได้จากการพัฒนาของวงการต่าง ๆ ที่มีเซรามิกเข้าไป
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย ์

ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เซรามิ
กจึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น 

เนื่องด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์เซรามิกที่วางขายตาม
ท้องตลาด มักใช้ตะกั ่วเป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบ เพราะ
ตะกั่วช่วยให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีผิวที่มันวาว เรียบ สีสัน
สดใส และตะกั่วยังเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่าย แต่อย่างไรก็
ตามการใช้ตะกั่วเป็นส่วนผสมของน้ำเคลือบก็ยังมีข้อเสียอยู ่
เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เซรามิกส่วนมากจะถูกผลิตออกมาใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกบนโต๊ะอาหาร เช่น จาน ชาม แก้ว 
เป็นต้น เมื ่อนำมาใช้บรรจุอาหารหรือเครื ่องดื ่มจะทำให้
ตะกั่วที่ผสมอยู่ในน้ำเคลือบอาจละลายออกมาปนเปื้อนกับ
อาหารสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งจากการกิน และการสัมผัส 

หากยังใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ
ระบบของร่างกายได้ เช่น อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวด
กล้ามเนื้อข้อต่อ และอาการทางประสาท เป็นต้น นอกจากนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุ่นอาหาร ใช้บรรจุอาหารที่มีความเป็นกรด 

และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขัดถูบ่อยครั้งยิ่งมีส่วนทำให้ตะกั่ว
ละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารมากขึ้น 

จากปัญหาข้างต้นทางผู้จัดทำจึงได้ให้ความสำคัญ
กับกระบวนการผลิตน้ำเคลือบเซรามิก โดยเลือกแคลเซียม
ออกไซด์มาใช้ทดแทนตะกั ่ว ซึ ่งน้ำเคลือบเซรามิกที ่ใช ้
แคลเซ ียมออกไซด์เป ็นส ่วนประกอบจะมีค ุณสมบัต ิท ี ่
ใกล้เคียงกับน้ำเคลือบเซรามิกที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ 

วัตถุดิบธรรมชาติที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก ่

เปลือกไข่ เปลือกหอย กระดูกสัตว์ และปะการัง ทางผู้จัดทำ
จึงเลือกใช้เปลือกไข่ไก่ เพราะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไป และ
ง่ายต่อกระบวนการเผาเพื ่อให้ได้แคลเซียมออกไซด์ ซึ ่ง
เปลือกไข่ไก่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า
เปลือกไข่ชนิดอื ่น ๆ โดยเปลือกไข่ไก่จะประกอบไปด้วย
แคลเซียม 99.67 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเปลือกไข่ไก่อีกทั้ง
การใช้เปลือกไข่ไก่ยังเป็นการนำวัสดุที่เหลือทิ้งมาทำให้เกิด
มูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากเป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะที่เกิดจากเปลือกไข่ไก่จำนวนมากแล้วยังจะได้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลดีแก่ผู้ใช้อีกด้วย โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้
จะเน้นการสร้างสรรค์ผลงานไปยังสตาร์ทอัพ(Startup) ที่
ประกอบธุรกิจประเภทเครื ่องดื ่มร้าน And Ann Coffee  

จังหวัดเชียงใหม่ 

2.วัตถุประสงค์  
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการผลิตน้ำเคลือบเซรามิกที่

ปราศจากสารตะกั่วสตาร์ทอัพ (Startup) ที่ประกอบธุรกิจ
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ประเภทเครื่องดื ่ม จากนั้นทำการศึกษาการนำแคลเซียม
ออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่มาใช้ประโยชน์ โดยการนำมาใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำเคลือบเซรามิกแทนตะกั่วพร้อมทั้ง
ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เคลือบด้วยน้ำเคลือบเซรามิกจาก
เปลือกไข่ไก่  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 เคลือบ หมายถึง ชั ้นของแก้วบาง ๆ ซึ ่งหลอม

ละลายฉาบติดอยู ่บนผิวของผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื ่อความ
แข็งแกร่ง เพิ ่มมูลค่า และเพิ่มความสวยงาม เคลือบเป็น
เสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยปกป้องผิวของภาชนะได้ดีกว่า
ภาชนะที ่ไม่เคลือบ ภาชนะที ่ม ีการเคลือบจะมีพื ้นผิวที ่
ละเอียด เรียบ ด้าน หรือมัน ทำให้ง่ายต่อการล้างทำความ
สะอาดพบว่าเคลือบเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 12,000 
ปีก่อนคริสต์ศักราช ได้แก่ เคลือบลูกปัดที่ทำขึ้นในประเทศ
อียิปต์ซึ่งชาวอียิปต์ได้พบการเกิดแก้วโดยบังเอิญ เมื่อทราย
และหินทรายที่มีเกลือปนอยู่ด้วยถูกหลอมละลายด้วยไฟ
 เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชาวอียิปต์ได้ใช้
เคลือบกับเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ เคลือบด่างที่ผสมทองแดง 
ซึ่งมีประสิทธิภาพดีในการปกคลุมผวิและตกแต่ง ต ่อมาใน
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้เคลือบได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งและความทนทานให้กับผลิตภัณฑ์อิฐ กระเบื้องบุ
ฝาผนัง และภาชนะเครื่องปั้นดินเผา เมื ่อ 1,500 ปีก่อน
คร ิสต ์ศ ักราช  เคล ือบถ ูกนำมาใช ้ เคล ือบผล ิตภ ัณฑ ์
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อให้เกิดความมันและกันน้ำได้ 

เนื่องจากเคลือบมีลักษณะที่แตกต่างกันทางด้าน
ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ อัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ อุณหภูมิที่
ใช้ในการเผา กรรมวิธีการผลิต และชนิดของผลิตภัณฑ์ จึงมี
การจำแนกประเภทของเคลือบไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

1) เคลือบอุณหภูมิต่ำ อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 800-
1,100 องศาเซลเซียส มีสารตะกั ่วหรือบอแรกซ์ เป็น
ส่วนผสมหลักที่เป็นตัวช่วยในการหลอมละลายในเคลือบ ผิว
เคลือบมักมีการรานเนื ่องจากเนื ้อดินเผาไม่ถึงจุดสุกตัว 
เคลือบมีความแข็งแรงน้อยทำให้ไม่คงทนต่อการขีดขวน 
และการกัดกร่อนของกรดและด่าง มีความแวววาวสูง มีสีสัน
สดใส และมีช่วงอุณหภูมิในการเผาจำกัด ถ้าเผาเกินอุณหภูมิ
เคลือบอาจก่อให้เก ิดความเสียหายได้ นิยมใช้เคลือบ
กระเบื ้องมุงหลังคา ไม ่ควรนำมาใช ้เคลือบผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร  

2) เคลือบอุณหภูมิปานกลาง อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 
1,150-1,250 องศาเซลเซียส ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์เอิร์ท

เทนแวร์ โบนไชนา และสโตนแวร์ ผิวเคลือบจะมีความ
แข็งแกร่งน้อยกว่าเคลือบไฟสูง แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การเผาลงและสามารถทำเคลือบสีสดได้ นิยมเคลือบงาน
ประเภทสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้บนโต๊ะอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ประดับตกแต่ง ไม่นิยมใช้ฟริต แต่นิยม
ใช้วัตถุดิบกลุ่มด่างที่เป็นตัวช่วยหลอมละลายผสมในสูตร
เคลือบมากกว่า 3 ชนิดขึ้นไป จะช่วยให้เคลือบหลอมละลาย
ได้ดี 

3) เคลือบอุณหภูมิสูง อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 1,250-
1,400 องศาเซลเซียส ใช้สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ประเภท
พอร์ซเลน และสโตนแวร์ ผิวเคลือบมีความแข็งแกร่งทนต่อ
การขีดข่วน ทนการกัดกร่อนของกรดและด่างได้ดี เผาได้ทั้ง
บรรยากาศออกซิเดชัน และบรรยากาศรีดักชัน 

 

4.วิธีการวิจัย  
ในการดำเนินการศึกษาและพัฒนาน้ำเคลือบเซรา

มิกจากเปลือกไข่ไก่ การศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จะใช้
เป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิกจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้
น้ำเคลือบเซรามิกที ่ไม่มีสารพิษจากตะกั ่ว จึงมีแนวคิด
เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้เป็น
ส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิกได้ โดยเลือกแคลเซียมมาใช้
ทดแทนตะกั ่ว ทางผู ้จัดทำจึงเลือกใช้แคลเซียมที ่ได้จาก
เปล ือกไข ่ไก ่มาเป ็นส ่วนผสมในน้ำเคล ือบเซราม ิกใน
อัตราส่วนต่าง ๆ โดยเมื่อนำน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่
ไก่ไปทดสอบจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลที่
ใกล้เคียงกับน้ำเคลือบเซรามิกที่มีส่วนผสมของตะกั่วที่มีขาย
ตามท้องตลาด เพื่อทำการศึกษาและพัฒนาน้ำเคลือบเซรามิ
กจากเปลือกไข่ไก่ จะเป็นการดำเนินงานการทดลองโดยจะมี
ขั ้นตอนการทดลองหลัก ๆ เช่น การเตรียมผงแคลเซียม
ออกไซด์ที ่ได้จากเปลือกไข่ไก่ การหาอัตราส่วนผสม การ
เตรียมแผ่นทดสอบ การเตรียมน้ำเคลือบเซรามิก และการ
ทดสอบคุณสมบัติของเคลือบซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดัง
แสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

การทดสอบเคลือบจำเป็นต้องทดสอบตั้งแต่หลัง
บดเสร็จ เพื ่อควบคุมความละเอียดตามความต้องการ
ควบคุมคุณสมบัติของเคลือบเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
และคำนึงถึงคุณสมบัติหลังจากการเผา โดยใช้วิธีการทดสอบ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภาชนะเซรา
มิกที ่ใช ้ก ับอาหารประเภท เอ ิร ์ทเทนแวร์ (มอก.601-
2529) และมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ช ุมชน (มผช . ) ได ้แก ่
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้บรรจุอาหารต้องมีการเคลือบผิวชนิด
ใส มันวาว และไม่มีการไหลตัวบริเวณขอบผลิตภัณฑ์การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเคมี การทนต่อการเปลี ่ยนแปลง
อุณหภูมิโดยฉับพลัน และการทนต่อแรงกระแทกในระหว่าง
ใช้งาน 

ขั้นตอนการเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำเคลือบ
เซรามิกที่ทำการทดลองคือ น้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่
ไก่ นำมาเปรียบเทียบกับน้ำเคลือบเซรามิกที่นิยมใช้ตาม
ท้องตลาดที ่มีตะกั ่วเป็นส่วนผสม โดยพิจารณาจากการ
ทดสอบคุณสมบัติของเคลือบ ได้แก่ การทดสอบการไหลตัว
ของเคลือบ การทดสอบการรานตัวของเคลือบ และการ
ทดสอบความแข็งของผิวเคลือบ เพื ่อคัดเลือกสูตรอัตรา
ส่วนผสมของน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงกับน้ำเคลือบเซรามิกที่นิยมใช้ตามท้องตลาดที่มี
ตะกั่วเป็นส่วนผสมหลัก 

5. ผลการวิจัย  
ในงานวิจ ัยนี ้ทางผู ้จ ัดทำได้ทำการศึกษาและ

พัฒนาน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ โดยทำการทดลอง
เตรียมผงแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่ เพื่อนำไปเป็น
ส่วนผสมของน้ำเคลือบเซรามิก และทำการทดลองเพื่อหา
อัตราส่วนผสมของน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ที ่ม ี
ค ุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำเคลือบเซรามิกที ่น ิยมใช้ตาม
ท้องตลาดที ่ม ีตะกั ่วเป็นส่วนผสม ซึ ่งพิจารณาจากการ
ทดสอบความมันวาว การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี การ
ทดสอบความถ่วงจำเพาะ การทดสอบการไหลตัวของเคลือบ
การทดสอบการรานตัวของเคลือบ การทดสอบความแข็ง
ของผิวเคลือบ และพิจารณาต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตน้ำเคลือบเซรามิก เพื่อให้ได้สูตรอัตราส่วนผสมที่ดีและ
เหมาะสมที่สุดที่จะนำน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ไป
ใช้กับผลิตภัณฑ์จริง 

จากการนำผงแคลเซียมจากเปลือกไข่ไก่ที่ผ่านการ
เผาในกระบวนการแคลซิเนชันที่อุณหภูมิ 650, 700, 750 
และ 800 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ที่อัตราการ
ให ้ความร ้อน 5 องศาเซลเซ ียสต ่อนาท ี ไปว ิ เคราะห ์
โครงสร ้างผนึกเพื ่อหาสภาวะที ่ เหมาะสมที ่แคลเซ ียม
คาร์บอเนตในเปลือกไข่ไก่สลายตัวเปลี่ยนโครงสร้างผลึก
แบบแคลไซต์เป็นแคลเซียมออกไซด์ โดยการใช้เทคนิคการ
เลี ้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ด้วยเครื ่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน 
พบว่าผงแคลเซียมจากเปลือกไข่ไก่ที ่เผาที่อุณหภูมิ 750 
องศาเซลเซียส มีความสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบน
ของแคลเซียมออกไซด์ ตามแฟ้มมาตรฐาน JCPDS No. 00-
021-0155 และ แฟ้มมาตรฐาน JCPDS No. 00-001-
1160 ซึ่งพบว่าเป็นแคลเซียมออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์ 
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบมาตรฐานแคลเซียมออกไซด์กับผง
แคลเซียมจากเปลือกไข่ไก่ที่อุณหภูม6ิ50, 700, 750 และ 

800 องศาเซลเซียส 
 

จากผลการทดสอบคุณสมบัติของน้ำเคลือบเซรา
มิกที ่นิยมใช้ตามท้องตลาดที ่มีตะกั ่วเป็นส่วนผสมกับน้ำ
เคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ โดยทำการพิจารณาน้ำ
เคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มีคุณสมบัติของเคลือบที่
เหมาะสม ได้แก่ การทดสอบความถ่วงจำเพาะ การทดสอบ
การไหลตัวของเคลือบ การทดสอบการรานตัวของเคลือบ
และการทดสอบความแข็งของผิวเคลือบ เพื่อหาว่าน้ำเคลือบ
เซรามิกจากเปลือกไข่ไก่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าน้ำ
เคลือบเซรามิกที่นิยมใช้ตามท้องตลาดที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม
โดยมีอัตราส่วนในการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือก
ไข่ไก ่

สูตร 
อัตราส่วนผสม (เปอร์เซ็นต์)

โพแทสเซียม
เฟลด์สปาร์ 

แคลเซียม
ออกไซด์ ควอตซ์ 

1 72 9 9 

2 63 18 9 

3 63 9 18 

4 54 27 9 

5 54 18 18 
การทดสอบความมันวาวของผิวเคลือบ เป็นการ

ตรวจวัดความมันวาวหรือความเงาของผิวเคลือบหลังเผา
เคลือบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส จำนวน 5 สูตร
โดยใช้เครื่องวัดความเงา จากการทดสอบความมันวาวของ
ผิวเคลือบที่นิยมใช้ตามท้องตลาดที่มีตะกั ่วเป็นส่วนผสม
พบว่าผิวเคลือบมีลักษณะใส มีความมันวาว ซึ่งมีค่าความมัน
วาวเท่ากับ 22.10 GU ทางผู้จัดทำจึงนำค่าความมันวาว
ของผิวเคลือบที่นิยมใช้ตามท้องตลาดที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกอัตราส่วนผสมของน้ำเคลือบ
เซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ โดยจะคัดเลือกอัตราส่วนของน้ำ
เคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มีค่าความมันวาวมากกว่า
22.10 GU ขึ้นไป พบว่าน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่
ท ี ่ม ีอ ัตราส ่วนของโพแทสเซ ียมเฟลด ์สปาร ์  18-72 

เปอร์เซ็นต์ และควอตซ์ 9-63 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความมันวาว
ของผิวเคลือบที่มากกว่า 22.10 GU แสดงว่าโพแทสเซียม
เฟลด์สปาร์และควอตซ์ไม่มีผลต่อความมันวาว ความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วนของแคลเซียมออกไซด์และความมันวาว
ของผิวเคลือบ พบว่าน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มี
อัตราส่วนของแคลเซียมออกไซด์ 9-18 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
ความมันวาวมากกว่า 22.10 GU แสดงว่าอัตราส่วนของ
แคลเซียมออกไซด์มีผลทำให้ผิวเคลือบเกิดความมันวาว จึง
คัดเลือกอัตราส่วนของน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มี
แคลเซียมออกไซด์ 9-18 เปอร์เซ็นต์ 

ต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบ
เซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ปริมาณ 1 กิโลกรัม จำนวน 5 สูตร
พบว่าเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่สูตรที่ 2 มีต้นทุนของ
วัตถุดิบรวมเท่ากับ 38.85 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุน
ของวัตถุดิบที่ต่ำที่สุด ทางผู้จัดทำจึงเลือกใช้อัตราส่วนผสม
ของน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่นี ้ในการผลิตน้ำ
เคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ 

การนำน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มีอัตรา
ส่วนผสมของโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ 63 เปอร์เซ ็นต์ 
แคลเซียมออกไซด์ 18 เปอร์เซ็นต์ ควอตซ์ 9 เปอร์เซ็นต์ 
และดินขาวลำปาง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นน้ำเคลือบเซรามิก
ที ่ม ีค ุณสมบัติด ีกว่ากับน้ำเคลือบเซรามิกที ่น ิยมใช้ตาม
ท้องตลาดที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสมหลักมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์
จริง โดยทางผู้จัดทำได้เลือกผลิตภัณฑ์เซรามิกบนโต๊ะอาหาร
ที่หล่อขึ้นรูปด้วยดินขาวลำปางและผ่านการกระบวนการเผา
ดิบที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส ประกอบไปด้วย แก้ว
กาแฟแบบมีหูจับ 1 ใบ จานรองแก้ว 1 ใบ และช้อนคน 1 
คัน มาทดลองใช้กับน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ 

 

 
 
รูปที่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือก

ไข่ไก ่
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6. สรุป 
โครงการการศึกษาและพัฒนาน้ำเคลือบเซรามิ

กจากเปลือกไข่ไก่ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตน้ำเคลือบเซรามิก
ที่ปราศจากตะกั่ว โดยเลือกแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่
ไก่มาใช้ทดแทนตะกั่ว ในงานวิจัยนี้จะเตรียมผงแคลเซียม
ออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์โดยการเผาเปลือกไข่ไก่ที่อุณหภูม ิ
750 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นทำการ
ผลิตน้ำเคลือบเซรามิกจากวัตถุดิบ 4 ชนิด ได้แก่ แคลเซียม
ออกไซด์ โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ ควอทซ์ และดินขาว
ลำปาง ซึ่งใช้แผนภูมิสามเหลี่ยมด้านเท่าในการกำหนดอัตรา
ส่วนผสมจำนวน 36 สูตร และกำหนดอัตราส่วนผสมของดิน
ขาวลำปางในแต่ละสูตรเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ นำน้ำเคลือบ
เซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ไปเคลือบผิวแผ่นทดสอบเคลือบและ
ทำการเผาเคล ือบที ่อ ุณหภูม ิ 1,250 องศาเซลเซ ียส 
หลังจากนั้นจึงนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทาง
กลโดยการเปรียบเทียบกับน้ำเคลือบเซรามิกที่นิยมใช้ตาม
ท้องตลาดที่มีตะกั ่วเป็นส่วนผสม พบว่าน้ำเคลือบเซรามิ
กจากเปลือกไข่ไก ่ท ี ่ม ีอ ัตราส่วนผสมของโพแทสเซียม
เฟลด ์สปาร ์ 63 เปอร ์ เซ ็นต ์ แคลเซ ียมออกไซด ์ 18 
เปอร์เซ็นต์ ควอทซ์ 9 เปอร์เซ็นต์ และดินขาวลำปาง 10 
เปอร์เซ็นต์ มีความมันวาวของผิวเคลือบเท่ากับ 24.42 GU 
ความแข็งของผิวเคลือบเท่ากับ 545.51 กิโลกรัมต่อตาราง
มิลลิเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่าผิวเคลือบเซรามิกที่นิยมใช้ตาม
ท้องตลาดที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสมที่มีค่ามันวาวของผิวเคลือบ
เท่ากับ 22.10 GU และความแข็งของผิวเคลือบเท่ากับ 
516.25 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร ทำให้น้ำเคลือบเซรามิ
กจากเปลือกไข่ไก่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า และเป็นน้ำเคลือบเซรา
มิกที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปเคลือบผิวผลิตภัณฑ์เซรา
มิกบนโต๊ะอาหารมากกว่า เพราะผิวเคลือบที่ได้ไม่มีรอยแตก
รานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลันในขณะ
ใช้งาน และไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จากการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์น้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่
ไก่มีต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม 38.85 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนที่ถูกกว่าน้ำเคลือบเซรามิกที่นิยมใช้
ตามท้องตลาดที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม 1.8 เท่า 
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0.7 m × 1.2 m × 0.6 m 

0.5 HP 1 

 R-134a HP 

10.3 kg 3 

126% dry basis % % dry 

basis 55  60oC 2.18 m/s 

55 oC m/s   (DR) 9.27±0.13 

13.42±0.29gWater/min  (MER) 4.3896±0.5440 5.7220±0.2822 

gWater/min  (COPh) 0.26±0.02  0.34±0.04 

SMER)0.0135±0.0015 0.0164±0.0013 g/kWh 

60oC  m/s (DR)9.67±0.28 

13.82±0.29gWater/min (MER)3.7300±0.2208 5.6370±0.3143 

gWater/min (COPh) 0.32±0.02  0.47±0.04 

SMER)0.0135±0.0008 0.0179±0.0014 g/kWh  
 : , , ,    

 

Abstract 
The objective of this research was to develop and test performance of heat pump dryer by using 

power from a single-cylinder engine. The cabinet of dryer had a dimension of 0.7 m × 1.2 m × 0.6 m. An air 

system, a centrifugal blower with 0.5 HP was used. The air system had a valve for adjusting percentage of 

a bypass air at the evaporator. A heat pump capacity had 1 ton. R-134a was used as working fluid. A 5 HP 
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gasoline engine was used to drive a compressor. Experiments were performed under two temperatures of 

55 and 60 oC and two velocities of 1.22 and 2.2 m/s. Fabric material rolls of 10.3 kg were to put at three 

trays and had initial moisture content about 126% dry basis. Bypass air at the evaporator was 60%. The 

fabric rolls were dried to their final moisture of 10% dry basis. It was found that temperature of 55 oC at 

velocities of 1.22 and 2.2 m/s had average drying rates of 9.27±0.13 and 13.42±0.29gWater/min, average 

moisture extraction rates of 4.3896±0.5440 and 5.7220±0.2822 gWater/min, coefficient of performances of 

heat pump of 5.89±0.05 and 5.87±0.15 and specific moisture extraction rates of 0.0135±0.0015 and 

0.0164±0.0013 g/kWh, respectively. For temperature of 60 oC at velocities of 1.22 and 2.2 m/s had average 

drying rates of 9.67±0.28 and 13.82±0.29 gWater/min, average moisture extraction rates of 3.7300±0.2208 and 

5.6370±0.3143 gWater/min, coefficient of performances of heat pump of 0.32±0.02 and 0.47±0.04 and specific 

moisture extraction rates of 0.0135±0.0008 and 0.0179±0.0014 g/kWh, respectively.  
Keywords : Engine, Heat pump dryer, Drying performance, LPG gas 
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2.  

2.1 
 

2.1.1  

Honda  gx 160 5HP 

 

2.1.2  

5 HP 

1038



2  2.5 

4 

5 

4 

1.6 : 1 

1.25 : 

1 2 : 1 

 
2.1.3  

1078±16.08 rpm 55  

60oC (Temperature control) 

 

1 oC 

 

 

 

1  1) 2) 

3)  4)  5)

 6)  7) 8) 

9) 10) 

11) 12) 13) 14) 

15) 16) 17)

18)  

0.7m×1.2 m 0.6 m 

 

 

2.2  
      

cm cm -65 

126 %dry basis 

kg
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2.3  
  

2 55  60oC, 

2 1.22 2.2 m/s 

2  

10% dry basis min 

  

2.4  

, , 

  

 

2.4.1 MER)    
  
MER=         (1) 

/  

 

2.4.2 
COPh) 

 

  
comp

ac
h W

QCOP           (2) 

 

Qac=(maCa(Tco-Tci)+maWdCv(Tco-Tci))      (3) 

 

   

 Qac , kW   

Tci   , °C 

 Tco ,°C 

Wd  

kgwater/kgdry air 

Ca  kJ/kg °C 

Cv kJ/kg °C 

ma 
, kg/s 

compW  

, kW  

2.4.3  
moisture extraction rate, SMER) 

 
SMER=   (4)  

/ (
h-kW

gwater ) 

 

3.  
3.1 

 

3.1.1 

 

  2  

 

 
 

2 
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3.1.2 
, COPh) 

(COPh)  

(Qac) 
(Wcom)  

(Wcom)
(Qac) 

 (COPh) 
(Qac) 3 

(Wcom)  
(COPh) 60 oC 

2.2 m/s 
 

 
 

3 

 
 

 
 

4 

 
3.1.3 

, MER) 
 

MER 
(g/min) Drying time (min) 

0-30 min
 

 

 5 
 

 
 

5  
(MER)  
 

3.1.4  
, SMER) 

(SMER)

SMER (gwater/kWh) Drying 

time (min) 

(SMER) 

 6 
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6 
(SMER)  

 
4  

R-134a 0.7 
m ×1.2 m × 0.6 m  m×0.7 m 

Sanden SD-508 
5 HP  

kg 
30 

oC 2m/s 

60% %dry basis 
10%dry basis  

 55oC 
2 .2 m/s   (DR) 9.27±0.13 
13.42±0.29gWater/min 

 (MER) 4.3896±0.5440 5.7220±0.2822 
gWater/min,  
(COPh) 0.26±0.02  0.34±0.04 

SMER) 0.0135±0.0015 
0.0164±0.0013 g/kWh 
60oC m/s

  (DR)9.67±0.28 13.82±0.29gWater/min, 
 ( MER) 

3.7300±0.2208 5.6370±0.3143 gWater/min, 
 (COPh) 0.32±0.02  

0.47±0.04, 
SMER) 0.0135±0.0008 

0.0179±0.0014 g/kWh 
 (DR) ,

 (COPh) , 
 (MER) 

 (SMER) 
 (DR) ,

 (COPh) , 
(MER) 

(SMER) 1 

 
1  

 V=1.22 m/s 
T= 55oC 

V=1.22 m/s 
T= 60oC 

V= 2.2 m/s 
T= 55oC 

V= 2.2m/s 
T= 60oC 

DT (min) 0-810 0-720 0-540 0-540 

SMER ( ) (g/kWh) 0.0135±0.0015  0.0135±0.0008  0.0164±0.0013  0.0179±0.0014  

Wcom(  (kW) 0.38±0.03 0.48±0.05 0.47±0.06 0.62±0.03 
COPh(  0.26±0.02  0.32±0.02  0.34±0.04  0.47±0.04  
DR (g/min) 9.27±0.13  9.67±0.28  13.42±0.29  13.82±0.29  

Mf (%dry basis) 8.90±0.4662 10.11±0.6216 9.78±0.4662 6.92±0.4662 
Wf (kg) 4.96±0.02 5.01±0.03 5.00±0.02 4.87±0.02 

MER(g/min) 4.3896±0.5440  3.7300±0.2208  5.7220±0.2822  5.6370±0.3143  
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Automatic Greenhouse Control System for Crisphead Lettuce Plant 

        
Attawit Kuntiya Narong Chaikaew Sithichai Jeenawong Preecha Ponchai  
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Rajamangala university of technology lanna chiangrai  

 
 

 
 Evap    DHT22  

  (Arduino)   25  
 (Cooling Pad) 

 (Cooling Pad)   20  
 25   

  25  
 99     

 : , , ,  
  

Abstract 
 Automatic Greenhouse Control System for Crisphead Lettuce Plant, planting lettuce wraps are intended 
to create a closed greenhouses (Evap) that can control the temperature and humidity sensor DHT22 is a 
humidity and temperature sensor for measuring temperature and humidity. Micro-controller (Arduino) is a 
working controller. When the temperature exceeds 28 degrees Celsius. System will begin to operate by directing 
exhaust fan from the outside through the cooling water pump with the water acting out water tank up to the 
cooling pads on the raft with with exhaust fan, but if the exhaust fan is functioning at 20 minutes, the 
temperature has not reached 25 degrees Celsius. Camouflage light curtain system will work to reduce the 
sunlight in greenhouses. 
Keywords: Evaporative cooling system, Temperature Control, Humidity Control, Shading curtain system 
 
 
 

1.  
   

 Lactuca sativa var.capitata  1  
  

  
  

 10-25 C  
  

     2 
  

   
-  6-6.5  

30×30 . 3   1  
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25 C  
 

  

  
3  

 
 

 

  Evap 
(Evaporative cooling system) 

 
 

 
 

2.   
 2.1 

 Evap  
 2.2 

 Evap  

3.    
 Evap 

 
 

 3.5   6   2.8  
  3  

  1  

 
  

 1  
 

 cooling pad  
 20  2  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 3  Evap  

  Evap (Evaporative 
cooling system)  

 Cooling pad 
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 Cooling pad 
  

 4-6  
  

 

 Cooling pad  
 

 Cooling pad 
 

 
      

  4 

 
 4  Evap  

 
 

 
 

  25 C 

 

 
 

 

 

 
 

 

 25 C  

 20   

 25 C 
 

 
 

 
 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 
 

4.   
 4.1  

 
  

 
 

 
 4.2  Evap 

  
 -  Evap  3.5  

 6   2.8   
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 - 
 

 -  
 1   1  

 -  cooling pad  
 -  20   2  
 4.3 

 
 

  25 C 

  

 
 

 

 
 

  
 4.4 

 

 25 C  

 20   

 25 C 
 

 

 
 4.5 

 

  

 
 4.6 

 

 
 

 
 4.7 

 

5.   
 

 Arduino Uno R3 
  
 DHT22 (Digital Temperature and Humidity 

Sensor)  Output  Digital 
Output  DC  3.3-6  

 Arduino   
Digital 

 Arduino   LCD 
Display 

 
 

 

  220 V, 50 Hz, 30 W  1   
6  220 V, 50 Hz, 
160 W, 90000 RPM  20   2 

  7  
 

 
 

 6  

1047



 

 
 7  

 
  LCD Display  20x4 

 
 25  

  20 
  

 
  

 

 
 

  

 
  

 
  08.00 – 18.00 

.  
 

  
 30  

 20  
 

 
 25  

 
 18.00 – 07.00 . 

 
 

 
  

 
 

 
 

   

 

6.   
 1 

 

 
  

  
07.00-
08.00 

23.49 93.95 24.35 99.90 

08.00-
09.00 

26.61 78.33 26.26 99.90 

09.00-
10.00 

31.91 72.00 26.02 99.90 

10.00-
11.00 

33.62 67.16 27.32 99.90 

11.00-
12.00 

36.29 59.75 27.86 99.90 

12.00-
13.00 

37.50 56.16 28.40 99.90 

13.00-
14.00 

39.25 53.25 28.05 99.90 

14.00-
15.00 

38.37 59.50 28.30 99.90 

15.00-
16.00 

36.83 62.33 27.79 99.90 

16.00-
17.00 

35.87 60.75 26.57 99.90 

17.00-
18.00 

31.42 68.92 25.60 99.90 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีนําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวา เครื่องจักรมีองคประกอบหลัก 3 สวน คือ สวน

สายพานลําเลียง สวนคัดแยกโดยใชโซลินอยดวาลว และสวนการวัดขนาดความยาวแตงกวาโดยใชวิธีการประมวลผลภาพ ซึ่ง
สามารถคัดแยกแตงกวาได 3 ขนาด คือ แตงกวาขนาดใหญมีความยาวผล 10.5 - 12.4 เซนติเมตร แตงกวาขนาดเล็กมีความยาวผล 
8.5 - 10.4 เซนติเมตร และแตงกวาที่ไมไดขนาดตามที่ระบุในขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยแบงการทดสอบเปน 2 กรณี คือ กรณีที่ 
1 ทดสอบความแมนยําในการคัดแยกขนาดความยาวแตงกวาดวยโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนทั้งหมด 3 ขนาด ขนาดละ 20 ลูก ทําการ
ทดสอบลูกละ 50 ครั้ง และกรณีที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกของเคร่ืองคัดแยกขนาดแตงกวา โดยใชลูกแตงกวาทั้ง 3 
ขนาด จํานวน 300 ลูก ทําการทดสอบขนาดละ 100 ลูก  

จากการทดสอบ กรณีที่ 1 พบวาแตงกวาขนาดใหญ และขนาดเล็ก และไมไดขนาดมีความคลาดเคลื่อนในการคัดแยก
ตามความยาว 0.16 0.20 และ 0.70 เซนติเมตร ตามลําดับ และกรณีที่ 2 ประสิทธิภาพการคัดแยกแตงกวาขนาดใหญ ขนาดกลาง
มีความถูกตองในการคัดแยก 99% 97% และ 98% ตามลําดับ  
คําสําคัญ:แตงกวา ประมวลผลภาพ คัดแยกขนาด 

 
Abstract 

This paper presents the design and construction of a cucumbers sorting machine. The machine has 3 
main sections, i.e. belt conveyor, separation using a solenoid valve and cucumber length measurement using 
image processing. The machine can separate three cucumber sizes, i.e. (1) large size cucumber has length 10.5 
– 12.4 cm., (2) small size cucumber has length 8.5 – 10.4 cm., and (3) cucumbers are not in size. The test is 
divided into two cases. Case 1: Cucumber length accuracy test with developed program 3 sizes with 20 per 
size. Each test is 50 times. And case 2: Test the separation efficiency of the cucumber sorting machine 3 
sizeswith 100 per size.  

As the result in case 1, found the large, small andcucumbers are not in size, the developed program 
provided the mean absolute error of the grain length of 0.16 0.20 and 0.70 cm, respectively.And case 2, the 
testing results found that the efficiency of sorting the large size cucumber, small size cucumber, and 
cucumbers are not in size was 99, 97 and 98 percentage, respectively. 
Keywords:Cucumber, Image Processing, Separation 

 
1. บทนํา 
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แตงกวา เปนพืชเถาเลื้อยที่มีมือเกาะ ชวยพยุงลํา
ตน ลําตนเปนเหลี่ยมมีขนขึ้นปกคลุมอยูทั่วไป ลําตนยาว
ประมาณ 2-3 เมตร มีรากแกว ใบเปนใบเดี่ยว มีมุมแหลม 
3-5 แฉก ดอกเปนดอกตัวผู และตัวเมียแยกกันแตอยูบนตน
เดียวกัน ดอกตัวผูจะเกิดเปนกลุม 3-5 ดอก ดอกตัวเมียจะ
เกิดเดี่ยวๆ มีสีเหลือง สังเกตไดงาย คือมี ลักษณะคลาย
แตงกวาผลเล็ก ๆ ติดกับกลีบดอก สวนดอกตัวผูจะมีเฉพาะ
กานดอกเทานั้น ในการปลูกแตงกวา ถามีดอกตัวเมียมากจะ
ทําใหไดผลผลิตสูง ผลในขณะยังเล็กจะสังเกตเห็นหนามได
อยางชัดเจน หนามของแตงกวาจะมีสีขาวและสีดํา แตงกวา
หนามสีดําจะเก็บไดเพียง 3 - 4 วัน หลังเก็บจากตน ผลจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลือง นิ่ม ไมกรอบ สวนแตงกวาท่ีมีหนามสี
ขาวจะมีคุณสมบัติพิเศษ เก็บไวไดนานประมาณ 7 วัน โดย
ไมนิ่ม และไมเปลี่ยนเปนสีเหลืองเร็ว พันธุแตงกวาที่ใชปลูก
โดยทั่วไปจําแนกได 2 พันธุ คือ พันธุสําหรับรับประทานสด 
และพันธุสําหรับอุตสาหกรรม [1] 

 

 
 
รูปที่ 1 แตงกวาพันธุสําหรับรับประทานสด 

 
 

รูปที่ 2 แตงกวาพันธุอุตสาหกรรม 
 

แตงกวาเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งมีการ
บริโภคอยางแพรหลายและประเทศไทยมีศักยภาพในการ
ผลิตโดยตลาดมีความตองการตลอดท้ังปจึงมีการปลูกกัน
อยางแพรหลายท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศมีอายุตั้งแตปลูก
จนถึ งเก็บ เกี่ ยวที่ สั้ น โดยใช เวลาเพียง30 - 45 วัน เมื่ อ
เปรียบเทียบรายไดจากการปลูกแตงกวากับพืชชนิดอื่นๆแลว
แตงกวาเปนพืชหน่ึงที่สามารถทํารายไดดีใหกับเกษตรกรจะ
เห็นไดวาแตงกวาเปนพืชที่เขามามีบทบาทตอการคาทั้งใน
และตางประเทศโดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทํา
มาตรฐานสินคาเกษตรเร่ืองแตงกวา [2] เปนการกําหนด
มาตรฐานแตงกวาโดยใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยสรางความเช่ือถือใหเปนที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและการคาระหวางประเทศ 

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานแตงกวา
กอนท่ีจะนําผลผลิตแตงกวาออกจําหนายเกษตรกรจะคัด
แยกขนาดของลูกแตงกวากอนสงขายไปยังตลาดโดยปกติ
เกษตรกรจะใชสายตาในการคัดแยกขนาดของแตงกวาโดย
คัดแยกจากความยาวและลักษณะของลูกแตงกวาท่ีตรงเปน
หลักสามารถคัดแยกออกเปน3 ขนาดคือแตงกวาขนาดเล็กมี
ความยาวผล 8.5 - 10.4 เซนติเมตรแตงกวาขนาดใหญมี
ความยาวผลมากกวา 10.4 - 12.4 เซนติเมตรและแตงกวาท่ี
ไมไดขนาดตามที่ระบุในขนาดเล็กและขนาดใหญผลผลิต
แตงกวาที่ไดมีจํานวนมากสงผลทําใหเกิดความผิดพลาดขึ้น
ไดในขั้นตอนคัดแยกนี้เนื่องจากความเมื่อยลาของสายตา
ประกอบกับความชํานาญในการคัดแยกของแตละคนไม
เทากันจากสาเหตุดังกลาวคณะผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการ
ออกแบบและสรางเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวาขึ้นมาโดยใช
เทคนิคในการประมวลผลภาพเพื่อใชในการตัดสินใจคัดแยก
ขนาดของแตงกวาข้ึนมารวมกับสวนสายพานลําเรียงและ
ส วน คัดแยกแตงกวาโดยใช โซลิ นอยด วาล ว เพื่ อลด
ขอผิดพลาดดังกลาวและอํานวยความสะดวกใหกับชาว
เกษตรกรไดมากข้ึนอีกดวย 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาเคร่ืองคัดแยก

ขนาดแตงกวาดวยเทคนิคการประมวลผลภาพ 

2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการคัดแยกขนาด
แตงกวาของกลุมเกษตรกรปลูกแตงกวาบานน้ํากุมอ .นคร
ไทยจ.พิษณุโลก 
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3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
จากแนวคิดและแนวทางสําหรับขั้นตอนการ

ดําเนินงานวิจัยคณะผูวิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการออกแบบ
และสรางเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวาโดยมีระเบียบวิจัยดังนี ้

3.1ศึกษาทฤษฎี และทบทวนวรรณ กรรม ท่ี
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับระบบจักรกลวิ
ทัศนที่ใชเปนแนวทางการพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวา
โดยเนนองคความรูเชิงเทคนิควิวัฒนาการใหมๆและนํามา
ประยุกตใชในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณตนแบบใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานสูงสุด 

3.2ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาด
แตงกวาท้ังระบบฮารดแวรและสวนซอฟตแวร 

3.3สรางเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวาทั้ งสวน
ฮารดแวรและสวนซอฟตแวร 

3.4ทดสอบการใชงานเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวา
ทั้งสวนซอฟตแวรและสวนฮารดแวรพรอมปรับปรุง 

3.5วิเคราะหผลการทดสอบสรุปผลการวิจัยและ
จัดทํารูปเลมรายงาน 

3.6จั ดทํ าการฝ กอบรมการใช งานและการ
บํารุงรักษาเคร่ืองคัดแยกขนาดแตงกวาใหแกกลุมเกษตรกร
ปลูกแตงกวาบานน้ํากุมอ.นครไทยจ.พิษณุโลก 

ซึ่งคณะผูวิจัยไดมีการทบทวนวรรณกรรมดังตอไปนี้ 
กิตติพงศเงินถาวรและคณะ  [3] ไดศึกษาและ

ทดลองการตรวจสอบวัตถุโดยมีเปาหมายสําคัญเพ่ือตรวจจับ
ความผิดปกติของวัตถุโดยอาศัยการประมวลผลภาพของวัตถุ
ตนแบบและวัตถุทดสอบมาใชในการตรวจสอบความผิดปกติ
ของวัตถุ ระบบตรวจสอบวัตถุ ด วยการประมวลผล
ภาพประกอบดวยกระบวนการ 3 กระบวนการสวนท่ีหนึ่งคือ
การออกแบบกระบวนการในการหาความผิดปกติของวัตถุ
สวนท่ีสองคือการจําลองการประมวลผลภาพการปรับปรุง
ภาพและตรวจสอบความผิดปกติของภาพพรอมแสดง
ผลลัพธสวนที่สามคือการพัฒนาชุดอุปกรณประมวลผล
สัญญาณดิจิตอลใหสามารถประมวลผลภาพไดจากผลการ
ทดลองที่ไดชุดอุปกรณประมวลผลสามารถตรวจจับความ
ผิดปกติของภาพทดสอบเมื่อเทียบกับภาพตนแบบระบบ
ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพนี้สามารถนําไปใชแทนการ
ตรวจสอบวัตถุดวยสายตาของมนุษยในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม 

Aisha Ajmal, et al. [4] นําเสนอการตรวจสอบ
และการจําแนกประเภทของยานพาหนะดวยการประมวลผล

ภาพโดยใชกลองถายภาพทางอากาศซ่ึงกระบวนการดังกลาว
จะทําการหาขอบและกําหนดคาขีดเริ่มเปลี่ยนรวมกับการ
ประมวลผลภาพดวยองคประกอบโครงสรางชวยในการ
ตรวจสอบยานพาหนะผลที่ ไดสามารถแบ งประเภท
ยานพาหนะไดเหมาะสมและมีอัตราความสําเร็จมากกวา 
85% 

Chomtip Pornpanomchai [5] นําเสนอวิธีการ
จดจําลายนิ้วมือโดยการหาระยะหางแบบยูคลิดโดยใช
เทคนิคการประมวลผลภาพซ่ึงมี 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 1 
เปนการปรับปรุงภาพดวยการลดสัญญาณรบกวนของภาพ
ตนฉบับและเพิ่มความคมชัดของลายนิ้วมือข้ันตอนที่ 2 เปน
การเลือกคุณลักษณะเดนของลายนิ้วมือดวยการหาระยะ
แบบยูคลิดและขั้นตอนท่ี 3 เปนการจดจําลายนิ้วมือผลที่ได
สามารถตรวจสอบความถูกตองภาพลายนิ้วมือไดอยาง
ถูกตอง 

N. Otsu [6] นําเสนอวิธีการหาคาขีดแบงอัตโนมัติ
จากฮิตโตแกรมของภาพระดับเทาโดยต้ังสมมติฐานวาภาพ
ระดับเทาที่ตองการทดสอบมีการกระจายตัวของคาฮิตโตแก
รมเปนแบบคู (Bimodel) จากนั้นทําการหาคาขีดแบงที่
เหมาะสมสําหรับการแยกระหวางฮสิโตแกรมท้ังสองกลุมโดย
ที่คาความแปรปรวนระหวางกลุมมากที่สุดผลที่ไดสามารถ
เลือกคาขีดแบงแบบอัตโนมัติไดอยางเหมาะสมและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการจําแนกวัตถุไดอยางถูกตอง 

Liu Jianzhuang, et al [7] นําเสนอวิธีการหาคา
ขีดแบงแบบอัตโนมัติดวยวิธีโอซึ(Otsu)แบบสองมิติโดยได
พัฒนาวิธีการเลือกคาขีดแบงที่เปนคาเอนโทรปของฮิสโต -  
แกรม (Histogram) แบบหน่ึงมิติมาเปนคาขีดแบงที่เปนคา
เอนโทรปของฮิตโตแกรมแบบสองมิติพบวาวิธีของโอซึสอง
มิติมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีของโอซึหนึ่งมิติ 

4.วิธีการวิจัย 
4.1 การออกแบบโครงสราง 
คือสวนของการออกแบบโครงสรางของเครื่องคัด

แยกขนาดแตงกวาประกอบดวยหมายเลข  1 คือกลอง
ตรวจจับภาพแตงกวาหมายเลข 2 คือเซนเซอรตรวจจับ
แตงกวาหมายเลข 3 คือมอเตอรกระแสตรง 12 โวลต
หมายเลข 4 คือโซลีนอยดวาลว 24 โวลตหมายเลข 5 คือถัง
ลมหมายเลข 6 คือกระบอกสูบสําหรับผลักลูกแตงกวา
หมายเลข 7 คือกลองติดตั้งหลอดไฟและกลองหมายเลข 8 
คือชองสายพานลําเลียงแตงกวาและหมายเลข  9 คือ
ตูควบคุมดังรูปที่ 3 

1053



 

 

 
 

รูปที ่3 โครงสรางของเครื่องคดัแยกขนาดแตงกวา 
 

4.2 การออกแบบอัลกอริทึม 

คือสวนของการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสั่งให
ฮารดแวรทํางานโดยจะแบงการออกแบบสวนของซอฟตแวร
เปนสองสวนคือสวนของการประมวลผลภาพดวยโปรแกรม
แลบวิว (LabVIEW 2017) [8] เพื่อหาขนาดของแตงกวา
และอีกสวนคือสวนของการควบคุมชุดโซลีนอยดวาลวดวย
ไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับผลักแตงกวาดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที ่4 ไดอะแกรมการทํางานของระบบ 
 

จากรูปที่ 4 แสดงการทํางานของระบบเคร่ืองคัด
แยกขนาดแตงกวาในแตละสวนเปนบล็อกไดอะแกรมเริ่ม
จากเซนเซอรตรวจจับวัตถุเปนเซนเซอรสวิตซอินฟราเรด มี
ระยะการทํางาน 3 – 70 เซนติเมตร ใชไฟ 5 โวลต โดยจะ
ทําหนาที่เปนตัวตรวจจับแตงกวา ทํางานเม่ือมีแตงกวาตัด
ผานหนาเซนเซอรและสงสัญญาณใหไมโครคอนโทรลเลอร
สั่งใหกลองถายภาพกลอง (Logitech HD Webcam รุน
C310 – Black) เปนกลองเว็บคาเมรามีความละเอียด
ภาพถาย 5 ลานพิกเซลสําหรับวิดีโอแบบ HD และเช่ือมตอ
ออนไลนดวยความละเอียดแบบ HD 720p โดยจะทําหนาที่
รับคําสั่งการถายภาพจากไมโครคอนโทรลเลอรใหทําการ
ถายภาพและสงภาพไปยังโปรแกรม (LabVIEW) เพื่อเขาสู

ขั้ นตอนการประมวลผลภาพ ไมโครคอนโทรล เลอร 
(Arduino) ทํ าหน าที่ เป น ตั วรั บ คํ าสั่ งจ าก โป รแกรม
(LabVIEW) และเชื่อมตอสื่อสารจากโปรแกรมใหกับอุปกรณ
ตัวอื่นๆ ซึ่งมีอุปกรณที่ตองเช่ือมตอกับโปรแกรมโดยผาน
บอรดไมโครคอนโทรลเลอรคือเซนเซอรตรวจจับวัตถุและ
รีเลย โปรแกรม (LabVIEW) ทําหนาที่เปนตัวกลางสําหรับ
รับขอมูลภาพจากกลองเพื่อนํามาประมวลผลภาพจะทําการ
กําหนดเกณฑในการคัดแยกแตงกวาเมื่อไดเกณฑในการคัด
แยกแลวจะทําการสงคําสั่งผานบอรดไมโครคอนโทรลเลอร
เพื่อสั่งการใหรีเลยทํางาน รีเลยทําหนาที่รับคําสั่งจากบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อไปสั่งใหโซลีนอยดวาลวทํางานและ
โซลีนอยดวาลว 24V ทํางานเพ่ือจายลมใหกับกระบอกสูบ
โดยการผลักกานลูกสูบออกไป  8 เซนติเมตรเพื่ อผลัก
แตงกวา 

4.3 การออกแบบโปรแกรมการประมวลผลภาพ 

การออกแบบอั ล กอ ริ ทึ ม ด วย เท คนิ ค ก าร
ประมวลผลภาพโดยเร่ิมจากนําภาพสีที่ไดจากกลองถายภาพ 
ดังรูปที ่5 
 

 
 

รูปที ่5 ภาพแตงกวาท่ีไดจากกลอง 
 
มาทําการแปลงรูปสีใหเปนรูปขาวดําจากนั้นจะทํา

แ ป ล งภ าพ โท น สี เท า  (grayscale) ส า ม า ร ถ เขี ย น
ความสัมพันธไดดังสมการที่ 1 

Grayscale =   3/)( BGR               (1) 
 

โดยที่ R, G และ B คือคาระดับความเขมของแสง
สีแดง คาระดับความเขมของแสงสีเขียว และคาระดับความ
เขมของแสงสีน้ําเงิน ตามลําดับ และ  คือ ตัวดําเนินการ
แปลงเลขจํานวนจริงให เปนเลขจํานวนเต็ม และสวน 
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Grayscaleเปน คาระดับเทาที่มีเลขจํานวนเต็มตั้งแต 0 ถึง 
255 ไดผลดังรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที ่6 ภาพแตงกวาระดับเทา 
 

จากนั้นแปลงภาพระดับเทาเปนภาพไบนารี โดย
หาคาขีดเริ่มเปลี่ยนแบบอัตโนมัติที่ เหมาะสม t ดวยวิธี
โอซึ[6] ที่ทําใหคาความแปรปรวนระหวางกลุมมากที่สุด (

][2 tb ) ตามโจทยปญหาการหาคาความเหมาะสมซึ่งสามารถ
เขียนความสัมพันธไดดังสมการที่ 2 
 

*][
])[1]([

]}[][{max][max 2
2

}255,,2,1,0{

2

}255,,2,1,0{
t

tt
ttt b

T

tbt
(2) 

 
โดยท่ี ][t  คือ ผลรวมของคาความนาจะเปนที่

เมื่อคาระดับเทานอยกวา t ในขณะที่ T  และ ][t  คือ
คาเฉลี่ยของคาระดับเทาของภาพและคาโมเมนตสะสม
อันดับหนึ่งของฮีสโตแกรมต้ังแตคาระดับเทา 0 จนถึง 1t    
เมื่อไดรับคาขีดเริ่มเปลี่ยนที่เหมาะสม ( *t ) จากคําตอบที่
เหมาะสมในความสัมพันธที่  2 นําคาขี ดเริ่ม เปลี่ยนที่
เหมาะสมนี้มาใชในการแปลงภาพระดับเทาเปนภาพไบนารี 
ทําโดยการกําหนดให ],[ yxw  และ ],[ yxb  เปนคาระดับเทา
ของภาพและภาพไบนารี  ตามลํ าดับ  โดยการใช ตั ว
ดําเนินการขีดเริ่มเปลี่ยนแบบแข็ง [9] สามารถหาคาระดับ
เทาของภาพไบนารี ณ ตําแหนง ],[ yx  ตามความสัมพันธดัง
สมการท่ี 3และไดผลการทดสอบดังรูปที่ 7 
 

*],[0
*],[1

],[
tyxwif
tyxwif

yxb   (3) 

 

 
 

รูปที ่7 ภาพแตงกวาไบนาร ี
 

จากนั้นนําภาพมาหาขอบภาพดวยวิธี Canny 
edge detection [10] เริ่มตนจากการปรับภาพใหเรียบ 
(Smoothing) ดวยตัวกรองเกาเซียน (Gaussian filter) เพื่อ
กําจัดสัญญาณรบกวน หลังจากนั้นจะคํานวณคาขนาด 
(magnitude) และทิศทาง (orientation) ของ gradient 
โดยใชการหาอนุพันธอันดับหนึ่ง ถัดมาจึงใช nonmaxima 
suppression กับขนาด (magnitude) ของ gradient เพื่อ
ทําใหไดขอบท่ีบางลงไดผลดังรูปที ่8 

 

 
 

รูปที ่8 ภาพแตงกวาท่ีหาขอบภาพ 
จากนั้นทําการกําจัดสัญญาณรบกวนท่ีอยูในภาพ

ออกโดยทําการกําจัดสัญญาณรบกวนดวยกระบวนการ
ประมวลผลภาพดวยรูปรางและโครงรางของภาพ [11] ซึ่ง
กระบวนการดังกลาวเปนการเปล่ียนแปลงลักษณะรูปราง
หรือโครงสรางของภาพท่ีสนใจโดยเลือกใชการเปลี่ยน
รูปแบบเปดดังสมการที่ 4 

 
(4) 

 
โดยที่ A คือภาพท่ีตองการเปล่ียนรูปแบบเปด 
 B คือองคประกอบโครงสราง 

BBABA
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กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบเปดจะทําการกัด
กรอนเพื่อกําจัดสิ่งรบกวนและรายละเอียดของวัตถุขนาด
เล็กที่ ไม เกี่ยวของในภาพออกไปจากน้ันทําการขยาย
ขอบภาพของวัตถุที่สนใจในภาพใหชัดเจนทําใหไดภาพ
แตงกวาท่ีไมมีสัญญาณรบกวนดังรูปที่ 9 
 

 
 

รูปที ่9 ภาพแตงกวาท่ีกําจัดสญัญาณรบกวน 
 

จากนั้นทําการหาสวนท่ีเช่ือมติดกันภายในภาพ
แตงกวา [12] โดยการประยุกตใชวิธีการติดปายสวนที่เชื่อม
ติดกันซึ่งวิธีนี้จะทําการเก็บคาพิกเซลภายในลูกแตงกวาที่อยู
ติดกันเพ่ือจะเติมเต็มในสวนท่ีเปนหลมุใหติดกันและหาความ
กวางความยาวของแตงกวาโดยใชพิกัดของขอบแตงกวาซึ่ง
สามารถหาระยะทางระหวางแตละคูพิกัดตําแหนงไดทั้งหมด
สามารถเขียนความสัมพันธไดดังสมการที่ 5 

 
22 )()(],[ knnknn yyxxknd        (5) 

 
โดยที่ nNk ,,3,2,1  

 
เมื่อไดความยาวที่มากท่ีสุดแลวจะนํามาแบงครึ่ง

เพื่อหาระยะความยาวของแตงกวาตอไปเมื่อไดความยาว
แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับขนาดของแตงกวาท่ีตั้งคาไวคือ
ขนาดเล็กมีความยาวผล  8.5 - 10.4 เซนติเมตรแตงกวา
ขนาดใหญมีความยาวผลมากกวา 10.4 - 12.4 เซนติเมตร
โดยจะสงสัญญาณใหไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อสั่งงานใหโซลิ
นอยดวาลวทํางานตอไป 

4.4 ออกแบบโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร [13] 
จากรูปที่ 10 เปนวงจรไมโครคอนโทรลเลอร

ควบคุมการทํางานเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวามีหลักการ
ทํางานคือเมื่อมีแตงกวาตัดผานเซนเซอรจะทําใหเซนเซอรสง

สัญญาณลอจิก 1 ไปยังขาที่ 2 ของบอรด Arduino เพื่อสั่ง
ใหกลอง Camera ทําการถายรูปและนําไปประมวลผลภาพ
และทํางานตามเง่ือนไขโดยผลขนาดของแตงกวายาว10.5-
12.4 เซนติเมตร จะสงสัญญาณลอจิก1 ไปยังขาท่ี 4 ของ
บอรด Arduino สงไปยังขาที่ 1 ของ Relay ทําให Relay 
ตัวที่ 1 ทํางานสั่งใหโซลินอยดวารวตัวที่  1 ทํางานผลัก
แตงกวาขนาดใหญ และผลขนาดของแตงกวายาว 8.5-10.4 
เซนติเมตรจะสงสัญญาณลอจิก 1 ไปยังขาที่ 5 ของบอรด
Arduino สงไปยังขาที่ 2 ของRelay ทําให Relay ตัวที่ 2 
ทํางานสั่งใหโซลินอยดวารวตัวที่  2 ทํางานผลักแตงกวา
ขนาดเล็ก 
 

 
 

รูปที ่10 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร 
 4.5 การวัดประสิทธิภาพขั้นตอนและวิธีการ 
 ในการวัดประสิทธิภาพของการหาความยาวของ
แตงกวาตามหัวขอที่ 4.3 ทําโดยการนําภาพแตงขนาดเล็ก
ขนาดใหญและไมไดขนาดรวม 3,000 ภาพ ซึ่งทราบและ
จัดเก็บคาความยาวของแตงกวาทุกลูกโดยการใชเวอรเนียร
คาลิเปอรวัดความยาวตอมานําภาพเหลานี้หาความยาวของ
แตงกวาดวยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและเปรียบเทียบผลลัพธที่
ไดกับคาความยาวท่ีไดรับจากการใชเวอรเนียรคาลิเปอรใน
รูปแบบค าความคลาด เคลื่ อนสมบู รณ เฉลี่ ย  (Mean 
Absolute Error, MAE) ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธไดดัง
สมการที ่6 
 
 

M

k

klkl
M

MAE
1

][][1                 (6) 

 
โดยที่ ][kl และ ][̂kl  คือ ความยาวของแตงกวาท่ี

ไดรับจากการใชเวอรเนียรคารลิเปอรวัดและความยาวของ
แตงกวาท่ีไดรับจากการใชโปรแกรมวัด และ M คือ จํานวน
ของแตงกวาท่ีใชทดสอบนอกจากนี้ยังไดวัดประสิทธิภาพ
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ของอลักอริทึมและโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนในการคัดแยกขนาด
แตงกวาทั้งสามขนาดอีกจํานวน 300 ลูกซึ่งไดแบงออกเปน
แตงกวาขนาดเล็กจํานวน 100 ลูกแตงกวาขนาดใหญจํานวน 
100 ลูกและแตงกวาไมไดขนาดจํานวน 100 ลูกโดยตัววัด
ประสิทธิภาพในกรณีนี้จะใชคาความถูกตองของการคัดแยก
ในหนวยรอยละหรือเปอรเซ็นตซึ่งเขียนความสัมพันธไดดัง
สมการท่ี 7 
 

คาความถูกตองในการจําแนก 100
K
A  [%]  (7) 

 
โดยที่ A คือ จํานวนแตงกวาท่ีระบุขนาดถูกตองจากจํานวน
แตงกวาท้ังหมด K ลูก และ K คือ จํานวนแตงกวาท้ังหมดท่ี
ใชทดสอบ 
 
 

5. ผลการวิจัย  
5.1กรณี ที่  1 ทดสอบหาความแม นยํ าขอ ง

โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นโดยนําแตงกวาขนาดละ20ลูกมาทํา
การวัดความยาวดวยเวอรเนียรคาลิเปอรดังไดแสดงตัวอยาง
ของการวัดแตงกวาในรูปที่ 11 

 

 
 

รูปที ่11 ตัวอยางวัดความยาวแตงกวา 
 

จากนั้นนําแตงกวาทั้งหมดมาทดสอบกับเครื่องคัด
แยกขนาดแตงกวาโดยทดสอบลูกละ 50 ครั้งเพื่อหาความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยสมบูรณเฉลี่ยดังรูปที่ 12 

 

 
 

รูปที ่12 ทดสอบเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวา 
ซึ่งไดผลการทดสอบคาความคลาดเคลื่อนของ

แตงกวาขนาดใหญแตงกวาขนาดเล็กและแตงกวาไมไดขนาด
ดังตารางที ่1, 2 และ 3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 คาความคลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ยของแตงกวา
ขนาดใหญจํานวน 20 ลูก 

แตงกวาลูกที่ 

 

คาความคลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ย
ความยาว(เซนติเมตร) 

 
1 0.06 
2 0.33 
3 0.07 
4 0.05 
5 0.52 
6 0.24 
7 0.11 
8 0.14 
9 0.08 
10 0.20 
11 0.09 
12 0.06 
13 0.16 
14 0.07 
15 0.12 
16 0.07 
17 0.31 
18 0.32 
19 0.16 
20 0.06 
เฉลี่ย 0.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 คาความคลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ยของแตงกวา
ขนาดเล็กจํานวน 20 ลูก 

แตงกวาลูกที่ 

 

คาความคลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ย
ความยาว(เซนติเมตร) 

 
1 0.06 
2 0.17 
3 0.15 
4 0.06 
5 0.04 
6 0.32 
7 0.09 
8 0.47 
9 0.42 
10 0.35 
11 0.08 
12 0.25 
13 0.20 
14 0.39 
15 0.12 
16 0.26 
17 0.15 
18 0.22 
19 0.20 
20 0.15 
เฉลี่ย 0.20 
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ตารางที่ 3 คาความคลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ยของแตงกวา
ไมไดขนาดจํานวน 20 ลูก 

แตงกวาลูกที ่

 
คาความคลาดเคล่ือนสมบูรณเฉลี่ย

ความยาว(เซนติเมตร) 
 

1 0.07 
2 0.05 
3 0.25 
4 0.81 
5 0.46 
6 0.21 
7 9.81 
8 0.15 
9 0.47 
10 0.23 
11 0.23 
12 0.17 
13 0.31 
14 0.32 
15 0.05 
16 0.07 
17 0.10 
18 0.13 
19 0.15 
20 0.08 
เฉลี่ย 0.70 

 
 
 
 
 
 

5.2กรณีที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพในการคัดแยก
ของเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวาท้ัง 3 ขนาดซ่ึงจะสามารถ
ทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกขนาดแตงกวาทั้งจาก
ซอฟตแวรคือโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนและจากฮารดแวรคือสวน
ของการผลักลูกแตงกวา โดยใชแตงกวาในการทดสอบ
ทั้งหมดจํานวน 300 ลูก แบงออกเปนแตงกวาขนาดใหญ
จํานวน 100 ลูก แตงกวาขนาดเล็กจํานวน 100 ลูก และ

แตงกวาที่ไมไดอยูในขนาดของแตงกวาขนาดใหญและ
แตงกวาขนาดเล็กตามที่ระบุไวไดผลการทดสอบดังรูปที่ 11 

 

 
 

รูปที ่11 ผลการทดสอบคัดแยกขนาดแตงกวา 

6.อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการทดลองหาความยาวของแตงกวา 

จํานวน 60 ลูก แตละลูกทดลอง 50 ครั้ง พบวาอัลกอริทึม
ห รื อ โป รแก รมที่ ได พั ฒ น าขึ้ น ส าม ารถห าค าค วาม
คลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ยของความยาวแตงกวาไดเทากับ 
0.35 เซนติเมตรตอลูกเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดดวยเวอร
เนียรคาลิเปอร ซึ่งอาจกลาวไดวาความยาวแตงกวาจากการ
วัดดวยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นกับการวัดดวยวิธีเวอรเนียรคาลิ
เปอรมีคาใกลเคียงกันมาก 

จากผลการทดลองในการคัดแยกขนาดแตงกวา 
300 ลูก พบวาเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวาสามารถคัดแยก
แตงกวาขนาดเล็กไดคาความถูกตอง 97% แตงกวาขนาด
ใหญไดคาความถูกตอง 99% และแตงกวาท่ีไมไดขนาดไดคา
ความถูกตอง 98% ซึ่งหากพิจารณาจากผลการทดลองแลว
พบวาแตงกวาลูกที่ผิดพลาดเกิดจากความยาวของลูก
แตงกวาอยู ในชวงขอบของเกณฑการการแบงระหวาง
แตงกวาขนาดเล็ก แตงกวาขนาดใหญและแตงกวาท่ีไมได
ขนาด ซึ่งเกิดจากความแมนยําของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นยัง
ไมถูกตอง 100% โดยจะเห็นไดจากผลของการทดลองใน
กรณีที ่1 นั่นเอง 
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7. สรุป
ในบทความน้ีไดนําเสนอการออกแบบและพัฒนา

เครื่องคัดแยกขนาดแตงกวาดวยเทคนิคการประมวลผลภาพ
ตามท่ีกลาวมาแลวในหัวขอท่ี 4 จากการทดลองและทดสอบ
การคัดแยกขนาดแตงกวาโดยทดสอบความแมนยําในการคัด
แยกจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นท้ังหมด 3 ขนาด ขนาดละ 20 
ลูกทําทดสอบลูกละ 50 ครั้งพบวาแตงกวาขนาดใหญมีความ
คลาดเคลื่อนในการคัดแยก 0.16 เซนติเมตร แตงกวาขนาด
เล็กมีความคลาดเคลื่อนในการคัดแยก 0.20 เซนติเมตรและ
แตงกวาไมไดขนาดมีความคลาดเคลื่อนในการคัดแยก0.70
เซนติเมตร และจากผลการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองคัด
แยกขนาดแตงกวาโดยใชลูกแตงกวาทั้งหมด  3 ขนาด 
จํานวน 300 ลูกทําการทดสอบ 100 ลูกตอหนึ่งขนาด ผล
การทดสอบแตงกวาขนาดเล็กมีความถูกตอง 97 เปอรเซ็นต
ขนาดใหญมีความถูกตอง 99 เปอรเซ็นตและลูกท่ีไมไดขนาด
มีความถูกตอง 98 เปอรเซ็นต และจะไดคาเปอรเซ็นตความ
ถูกตองในการคัดแยกขนาดแตงกวาท้ังสามขนาดเฉลี่ย
เทากับ 98 เปอรเซ็นต ซึ่งจากคาความถูกตองดังกลาวนี้จะ
เปนการยืนยันและเปนการชวยยกระดับมาตรฐานการคัด
แยกขนาดแตงกวาของกลุมเกษตรกรปลูกแตงกวาบานน้ํากุม 
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไดเปนอยางดี 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความ น้ี สํ า เร็ จ ลุ ล ว งด วย ดี โด ย  “ ได รั บ

ทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ภายใตโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การ การเรียนรู ในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร
เทคโน โล ยี  และนวัตกรรม ไป พัฒนา  และยกระ ดับ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด” 
และขอขอบพระคุณกลุมเกษตรกรปลูกแตงกวาบานน้ํากุม 
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ที่ใหความอนุเคราะหนําผลแตงกวา
มาใชในทดลองและทดสอบเครื่องคัดแยกขนาดแตงกวาดวย
วิธีการประมวลผลภาพ 
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บทคัดยอ  
การเกษตรเปนพื้นฐานการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยมาอยางชานาน  ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมให

เกษตรกรใหเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยลดตนทุนและเพ่ิมกําลังการผลิตในภาคเกษตรมากข้ึน  เพื่อกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 ที่
สามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานได งานวิจัยนี้ไดลงพื้นที่พบกลุมวิสาหกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสําโรง    
จ.สุโขทัย พบปญหาหลายดาน หน่ึงในปญหาของกลุมวิสาหกิจนั้นคือ ตองการลดใชพลังงานไฟฟาสําหรับในโรงเรือนปลูกผัก 
คณะวิจัยจึงออกแบบระบบการพัฒนาโรงเรือนปลูกผักระบบอัจฉริยะพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย เพื่อลดตนทุนการผลิต ผล
ประหยัดท่ีจากการใชพลังงานไฟฟารวมกับระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยแบบอัตโนมัติ  ใน 1 เดือน สามารถประหยัดได 77.2 

หนวย โดยเฉลี่ย 2.57 หนวยตอวัน  คิดเปนผลประหยัดคาไฟฟา 386 บาทตอเดือน (คิดหนวยละ 5 บาท) คิดเปนผลประหยัด 
51.41% ระยะเวลาคืนทุน 7.88 ป การวิจัยสามารถนําผลการวิจัยไปใชไดจริงและลดคาไฟฟาแบบเดิมลงไดใหกับกลุมวิสาหกิจปลกู
ผักไฮโดรโปนิกส  และสามารถเปนตนแบบใหกับเกษตรกรและผูที่สนใจเปนแนวทางในการติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตยในแปลงเกษตรหรือท่ีสถานท่ีสายสงไฟฟาเขาไมถึงตอไป 
 

คําหลัก: แสงอาทิตย, โรงเรือน, ไฮโดรโปนิกส, ผักปลอดภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

1070



 

Abstract  
 Agriculture is the basic livelihood of farmers in Thailand for a long time. Current government policy to encourage 

farmers to technology to help reduce costs and increase production capacity in the agricultural sector more to step into 

Thailand 4.0 That can compete with neighboring countries. This research has found a group of enterprises grow vegetables 

hydroponics Tambon Ko Ta Liang, Si Samrong district, Sukhotha. There are many problems. One of the problems of the 

enterprise group is to reduce energy consumption in greenhouses for growing vegetables. The research is designed to develop 

greenhouse vegetable growing smart electricity from solar energy to reduce production costs. Energy savings from the use of 

electric power combined with automatic solar power generation. In one month can save up 77.2 units. On average 2.57 units 

per day. As a result, saving electricity costs 386 baht per month (5 baht per unit). As a result, 51.41% and payback period: 7.88 

years. Research can bring the results to reality and reduce the traditional electricity prices for hydroponics vegetable enterprises. 

And can be a model for farmers and those who are interested in guiding the installation of solar power systems in agricultural 

plots or at the place where the transmission line is not reached. 
 

Keywords : Solar, Greenhouse, Hydroponics, Vegetables safe  
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1. บทนํา 
ปจจุบันการบริโภคผักปลอดสารพิษสงผลดีทั้ง

สุขภาพและสภาพแวดลอม  เน่ืองจากการปลูกผักปลอด
สารพิษนั้น  ปลอดการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม  การผลิตผักปลอดสารพิษใหมีคุณภาพ
โรงเรือนเปนปจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
โดยประเทศไทยมีพื้นท่ีการปลูกผักประมาณปละ 3 ลานไร 
(ภัทรา สุรินทรวงศ 2558) ผลผลิตสวนใหญเพื่อใชในการ
บริโภคและบางสวนเพื่อสงออกไปยังตางประเทศ  ซึ่งการ
ปลูกผักในพื้นที่กลางแจงปริมาณมากสงผลทําใหการควบคุม
โรคและแมลงเปนไปไดยาก  จึงมีการใชสารเคมีเพื่อจํากัด
โรคและแมลงสงผลทําใหผูผลิตและผูบริโภคไดรับอันตราย
จากสารเคมีเหลานั้น  อีกทั้งสงผลกระทบตอระบบนิเวศอีก
ดวย การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษตองเร่ิม
จากการบวนการผลิตตนนํ้า  การปลูกผักไฮโดรโปนิกสใน
โรงเรือนเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะสงเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ  โดยเริ่มต้ังแตการออกแบบพ้ืนที่และสรางโรงเรือน
ที่เหมาะสมกับการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยเขามาใชในในกระบวนการในโรงเรือน เปนตน 
(บุญญฤทธ์ิ วังงอน 2561) 

กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจปลูกผักไฮโดรโปนิกส
ปลอดสารพิษ ตําบลเกาะตาเลี้ยง สมาชิกเครือขาย ศพก. 
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายเปยก  พรมพุก 
เปนประธานกลุมเกษตรกรเพาะปลูกผักไฮโดรโปนิกส มีการ
ใชพลังงานไฟฟาในโรงเรือนปลูกผัก ทางกลุมตองการลดการ
ใชพลังงานไฟฟาลงเน่ืองจากเปนตนทุนเรื่องกระบวนการ
ผลิต ทางคณะผูวิจัยจึงหาแนวทางประยุกตใชพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทิตยมาใชรวมกับพลังงานไฟฟาที่มีอยูเดิมเพื่อลด
คาไฟฟาและเปนตนแบบใหกับกลุมเกษตรกรไดนําไปประยุต
ใชงานตอไป 

 

 

2.วัตถุประสงค  
1) เพื่อออกแบบและปรับปรุงโรงเรือนปลูกผัก

ไฮโดรโปนิกสระบบควบคุมอัตโนมัติพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตย 

2) เพ่ือหาผลประหยัดของระบบควบคุมโรงเรือน
ปลูกผักไฮโดรโปนิกสระบบควบคุมอัตโนมัติพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทิตย 

3) เพื่อลดตนทุนการปลูกผักไฮโดรโปนิกสโดยใช
ระบบควบคุมอัตโนมัติพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
งานวิจัยการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย

เพื่อใชเปนพลังงานทดแทนในภาคการเกษตร  คณะผูวิจัยได
เล็งเห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยีทางดานพลังงาน
ไฟฟ าทดแทนในชุมชนเกษตรกรรม   เนื่ องจากทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดสนับสนุนภายใต
โครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการ
เรียนรู ในสถานศึกษากับการนําวิยาสษสตรเทคโนโลยี
และนวัฒกรรมไปพัฒนาและยกระดับผูประกอบการ
ผลิตถัณฑชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด จะกลาวถึง
ทฤษฎีพื้นฐานและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ  (Theories and 

Literature -Review) สําหรับงานวิจัยนี้  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีรังสีแสงอาทิตย 
รังสีอาทิตยสามารถคํานวณในสภาพทองฟาทั่วไป

ไดโดยใชขอมูล ภาพถายดาวเทียมและขอมูลอุตุนิยมวิทยา  
แตในการสรางแบบจําลองสําหรับคํานวณความเขมรังสี
อาทิตยจากขอมูลดังกลาวก็จําเปนตองใชขอมูลรังสีอาทิตยที่
ไดจากการวัด  นอกจากนี้ขอมูล จากการวัดยังจําเปนตองใช
ในการศึกษาสมรรถนะของระบบพลังงานรังสีอาทิตยตางๆ 
ดังนั้น การวัดรังสีอาทิตยจึงเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการ
วิจัยและการประยุกตใชรังสีอาทิตย   รังสีอาทิตยที่ เดิน
ทางผานบรรยากาศโลกจะถูกองคประกอบตางๆ  ของ
บรรยากาศดูดกลืนและกระเจิง  สวนที่เหลือจะเดินทางตอ
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มาถึงพื้นผิวโลกและถูกพื้นผิวโลกดูดกลืนบางสวนโดยสวนที่
เหลือจะกระเจิงผานบรรยากาศออกไปสูอวกาศ  รังสีอาทิตย
ที่พุงตรงจากดวงอาทิตยมายังพื้นผิวโลกเรียกวารังสีตรง  
รังสีที่ถูกกระเจิงโดยโมเลกุลอากาศฝุนละอองและเมฆ
เรียกวา “รังสีกระจาย”  ผลรวมของรังสีตรงและรังสี
กระจายเรียกวา “รังสีรวม” โดยกรณีของระนาบในแนว
ระดับและระนาบเอียง ดังภาพที่ 2.19  (Gueymard and 

Myers, 2008) 

 
ก)    ข) 

รูปท่ี 1 รังสีที่ตกกระทบบนระนาบตางๆ  
ก) ระนาบแนวระดับ  

ข) ระนาบเอียง (เสริม จันทรฉายและคณะ, 2014) 
กรณีรังสีตรงในแนวระดับ 

skydZn III ,cos   (1) 

กรณีรังสีตรงในแนวเอียง 

grounddskydZn IIII ,,cos  (2) 

เมื่อ I  คือ รังสีรวมบนระนาบในแนวระดับ (วัตตตอตาราง
เมตร) 

nI  คือ รังสีตรงบนระนาบตั้งฉากกับทิศทางของรังสี (วัตตตอ
ตารางเมตร) 

skydI ,   คือ รังสีกระจายจากทองฟา (วัตตตอตารางเมตร) 
grounddI , คือ รังสีกระจายจากพื้นผิวโลก (วัตตตอตารางเมตร) 

 

2.เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) 
เปนสิ่งประดิษฐกรรมทางอิเลคทรอนิกส ที่สราง

ขึ้นเพื่อเปนอุปกรณสําหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยให
เปนพลังงานไฟฟา โดยการนําสารกึ่งตัวนํา เชน ซิลิกอน ซึ่ง
มีราคาถูกท่ีสุดและมีมากที่สุดบนพ้ืนโลกมาผานกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรเพื่อผลิตใหเปนแผนบางบริสุทธ์ิ และทันทีที่

แสงตกกระทบบนแผนเซลล รังสีของแสงที่มีอนุภาคของ
พลังงานประกอบท่ีเรียกวา โฟตอน (Proton) จะถายเท
พลังงานใหกับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนําจนมี
พลังงานมากพอท่ีจะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของ
อะตอม (Atom) และเคลื่อนที่ ไดอยางอิสระ  ดังนั้นเมื่อ
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทําใหเกิดไฟฟากระแสตรง
ขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลติไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
พบวา เซลลแสงอาทิตยจะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูง
ที่สุดในชวงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคลองและเหมาะสมในการ
นําเซลลแสงอาทิตยมาใชผลิตไฟฟา เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนพลังงานไฟฟาในชวงเวลากลางวัน  

 
3. ประเภทของเซลลแสงอาทิตย 
เซลลแสงอาทิตยที่นิยมใชกันอยูในปจจุบันจะแบง

ออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

1) กลุม เซลลแสงอาทิตยที่ทําจากสารกึ่งตัวนํา
ประเภทซิลิคอน จะแบงตามลักษณะของผลึกที่เกิดข้ึน คือ 
แบบที่ เปน รูปผลึก (Crystal) และแบบท่ีไมเปนรูปผลึก 
(Amorphous) แบบที่เปนรูปผลึก จะแบงออกเปน2 ชนิด 
คือ ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน  (Single Crystalline Silicon 

Solar Cell) และ ชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Poly Crystalline 

Silicon Solar Cell) แบบที่ไมเปนรูปผลึก คือ ชนิดฟลม
บางอะมอรฟสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) 

2) กลุมเซลลแสงอาทิตยที่ทําจากสารประกอบท่ี
ไมใชซิลิคอน ซึ่งประเภทนี้ จะเปนเซลลแสงอาทิตยที่มี
ประสิทธิภาพสูงถึง 25% ขึ้นไป แตมีราคาสูงมาก ไมนิยม
นํามาใชบนพื้นโลก  จึงใชงานสําหรับดาวเทียมและระบบ
รวมแสงเปนสวนใหญ แตการพัฒนาขบวนการผลิตสมัยใหม
จะทําใหมีราคาถูกลง และนํามาใชมากขึ้น ในอนาคต 
(ปจจุบันนํามาใชเพียง 7 % ของปริมาณท่ีมีใชทั้งหมด) 
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รูปที่ 2 สวนประกอบการเรียกแผงโซลาเซลล 

 

การปลูกพืชผักระบบไฮโดรโปนิกส 
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการปลูกพืชดวยวิธี
ไฮโดรโปนิกส ถูกควบคุมโดยปจจัยทั้งภายในและภายนอก
การเรียนรูถึงอิทธิพลของปจจัยตางๆ สามารถจําแนกไดดังนี ้

1. พันธุกรรมเปนปจจัยภายในตัวพืชเองเพราะ
เกี่ยวของกับยีนซึ่งอยูในโครโมโซมของพืช ยีนเปนตัวกําหนด
ลักษณะตางๆ เชน ความสูง รูปราง สี นอกจากน้ันยังเปน
ตัวกําหนดวาพืชจะเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูงหรือสามารถ
ตานทานศัตรูพืชไดดี เพียงใด  ปจจัยทางพันธุกรรมจะมี
อิทธิพลรวมกับสภาพแวดลอม ดังนั้นในการปรับปรุงพันธุพืช
ใหไดลักษณะตามตองการ จะตองแยกความแตกตางทาง
พันธุกรรมออกจากความแตกตางทางสภาพแวดลอมใหได 
ในประเทศที่มีการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกสเปนการคา
อยางแพรหลาย เชน ญี่ปุน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม จะให
ความสําคัญกับการปรับปรุงพันธุพืชเพื่อปลูกดวยวิธีนี้
โดยเฉพาะ การปลูกพืชโดยวิธีนี้จึงใหผลผลิตสูงกวาการปลูก
พืชในดิน ตางจากประเทศไทยซ่ึงการปลูกพืชดวยวิธีไฮโดร
โปนิกสยังมีนอยสวนใหญจึงใชพันธุพืชพันธุเดียวกับท่ีใชปลูก
ในดิน 

 2. สภาพแวดลอมเปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอ
การเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการตอบสนองตอปจจัยตางๆ
เหลานี้ไมไดแตกตางกันไมวาจะปลูกพืชดวยวิธีดั้งเดิมหรือ

ดวยวิธีไฮโดรโปนิกส ปจจัยที่เปนตัวควบคุมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของพืชมีอยูหลายปจจัย 

 

ลักษณะโรงเรือนปลูกพืช 
ปจจุบันเกษตรกรเร่ิมปลูกนิยมปลูกในโรงเรือน 

ทั้งนี้เพราะเกษตรกรไดรับประโยชนหลายอยางจากการปลูก
ในโรงเรือน เชน  สามารถปองกันแมลงไมใหเขาไปทําลาย
พืชที่ปลูก  ทําใหไมตองใชยาฆาแมลง  ผูบริโภคพืชผักที่
ปลอดภัย   โดยวิธีการปลูกแบบโรงเรือน น้ีจึ งมีความ
ปลอดภัยจากสารพิษตกคางในผลผลิต  สามารถควบคุม
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
พืช เชน ความเขมแสง ระยะเวลาท่ีพืชรับแสง ความเขมขน
ของแกส CO2 และอุณหภูมิ เปนตน  ทําใหสามารถผลิตพืช
ไดทั้งป  โดยไมตองอาศัยฤดูกาลตามธรรมชาติเขาชวย 
เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตไดงาย  และเสี่ยงตอการ
แปรปรวนของธรรมชาตินอยกวาการปลูกในพ้ืนที่โลงแจง
สามารถออกแบบใหเปนการผลิตอัตโนมัติ  ชวยประหยัด
แรงงานในการดําเนินการ  ลดโอกาสในการสัมผัสสิ่งสกปรก 
ทําใหพืชที่ผลิตได  อาจติดตั้งเพียงครั้งเดียวแตสามารถใช
งานติดตอกันไดหลายฤดูปลูก  โรงเรือนสําหรับปลูกพืชมี
หลายรูปแบบจําเปนตองพิจารณาจากปจจัยหลายอยางของ
พื้นที่กอสรางโรงเรือนประกอบกัน ไดแก ลักษณะภูมิอากาศ 
เชน อากาศรอน  อากาศหนาวและชวงฤดูฝน  เปนตน 
(โรงเรือนปลูกพืช, 2560) 
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4.วิธีการวิจัย  
จากการสํารวจและเก็บขอมูลดังกลาวขางตน 

โรงเรือนปลูกผักของกลุมวิสาหกิจชุมชนกปลูกผักไฮโดรโป
นิกส ตําบลเกาะตาเลี้ยง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
พบวามีการใชพลังงานไฟฟาในโรงเรือนโดยเฉลี่ย  5 หนวย
ตอวัน (5 kWh/วัน) ใชสําหรับมอเตอรน้ําวนสารอาหาร
สําหรับการปลูกผัก  และระบบพนละอองน้ําเพื่อลดอุณหภูมิ
ในโรงเรือน แสดงในรูปที ่3 

 

 

รูปที่ 3 ใชมิ เตอรวัดคาพลังงานไฟฟาเก็บขอมูลการใช
พลังงานไฟฟาภายในโรงเรือนปลูกผัก 

 

 
 

รูปที่ 4 วัตตมิเตอรวัดคาพลังงานไฟฟาเก็บขอมูลการใช
พลังงานไฟฟาภายในโรงเรือนปลูกผัก 

ตารางที ่1 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาในโรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกส  

รายการ 
ขอมูล 

จํานวน (ตัว) กําลังไฟฟา (วัตต) การใชงาน 
1. มอเตอรปมนํ้าพนละอองน้ํา 1 186 ชวงที่มีอุณหภูมิสูง  
2. ปมน้ําสําหรับวนธาตุอาหาร 5 22 ตลอดเวลา 
3. ปมน้ําสําหรับวนธาตุอาหาร 4 25 ตลอดเวลา 
4. ปมน้ําสําหรับวนธาตุอาหาร  4 35 ตลอดเวลา 

รวม 14 518  
*กําลังไฟฟารวม x จํานวนอุปกรณ 
 

ออกแบบและทดสอบระบบผลิตพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทิตย 
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รูปที่ 5 ออกแบบระบบชุดผลิตพลังงานไฟฟาแบบอัตโนมัติ
ในโรงเรือนฯ 

 

 
 

รูปที่ 6 ตูควบคุมชุดผลิตพลังงานไฟฟาแบบอัตโนมัติใน
โรงเรือนฯ 

 
 

รูปที่ 7 ชุดผลิตพลังงานไฟฟาแบบอัตโนมัติในโรงเรือนฯ 
เชื่อมตอระบบอัตโนมัติ 

5. ผลการวิจัย  
จากผลการทดสอบและเก็บขอมูลคาพลังงาน

ไฟฟาที่ใชในระบบโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกสในชวง 2 
เดือนท่ีผานมา แบงเปน 2 กรณี กรณีที่ 1 คาพลังงานไฟฟา
แบบเดิมที่ใชงานในโรงเรือนประมาณ 1 เดือน และกรณีที่ 2 
คาพลังงานไฟฟารวมกับระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย
แบบอัตโนมัติ ดังรูปที ่8 -9  

จากผลการวิจัยระยะเวลาในการเก็บขอมูล
งานวิจัยประมาณ 2 เดือน สามารถแบงการเก็บขอมูลเปน 2 
กรณี เพื่อมาเปรียบเทียบผลประหยัดที่เกิดจากการทําวิจัย
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 
 

รูปที ่8 เปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟาในโรงเรือนฯ 

 

 
 

รูปที ่9 ผลประหยดัระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยใน
โรงเรือนปลูกผักฯ 

 

 จากรูปที่  8 พบวากรณี การใชพลังงานไฟฟา
แบบเดิมในโรงเรือนปลูกผักฯ  พบวามีการใชพลังงานไฟฟา
ใน 1 เดือน 150 หนวย (kWh) โดยเฉลี่ย 5 หนวยตอวัน มี
การใชโหลดปมนํ้าวนธาตุอาหารผักตลอดเวลา และมีการใช
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โหลดปมนํ้าพนละอองนํ้าเมื่อโรงเรือนมีอุณหภูมิเปนบาง
ชวงเวลา  
 กรณีการใชพลังงานไฟฟารวมกับระบบผลิตไฟฟา
จากแสงอาทิตยแบบอัตโนมัติ พบวามีการใชพลังงานไฟฟา
ใน 1 เดือน 72.8 หนวย (kWh) โดยเฉลี่ย 2.43 หนวยตอวัน  
โดยระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยสามารถผลิต
ไฟฟาในชวงเวลากลางวัน หาไมเพียงก็ดึงระบบไฟฟาเดิมเขา
มารวมเพื่อจายใหโหลดในโรงเรือน  และชวงเวลากลางคืนก็
กลับไปใชระบบไฟฟาแบบเดิมระบบสามารถทํางานแบบ
อัตโนมัติ 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลประหยัดที่จากการใชพลังงานไฟฟารวมกับ

ระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยแบบอัตโนมัติ  ใน 1 เดือน 
สามารถประหยัดได 77.2 หนวย โดยเฉลี่ย 2.57 หนวยตอ
วัน  คิดเปนผลประหยัดคาไฟฟา 386 บาทตอเดือน (หนวย
ละ 5 บาท) คิดเปนผลประหยัด 51.41% ระยะเวลาคืนทุน 
7.88 ป 

7.  สรุป  
จากการวิจัยในคร้ังนี้สามารถนําผลการวิจัยไป

ใชไดจริงและลดคาไฟฟาแบบเดิมลงไดใหกับกลุมวิสาหกิจ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส   และสามารถเปนตนแบบใหกับ
เกษตรกรและผูที่สนใจเปนแนวทางในการติดตั้งระบบผลิต
พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยในแปลงเกษตรหรือที่สถานที่
สายสงไฟฟาเขาไมถึงตอไป 
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เครื่องสกัดและแยกกากน้ําหัวปลีกลวย 

The machine extraction and residue banana blossom 
 

ยุทธนา มั่นมาก1*  พิบูลย เครือคําอาย1 และ วุฒิชัย หีบคํา1  
Yuttana Manmak1* Phiboon  Kruekumary1 and Wutthichai Hebkham 1 

 
1 ตําแหนง อาจารย สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก : 41/1 หมู 7 ถนนพหลโยธิน ตําบล

ไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 
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บทคัดยอ  
โครงงานวิจัยเรื่องนี้เปนการสรางเครื่องสกัดและแยกกากหัวปลีกลวย ไดเงินสนับสนุนโครงการทุนวิจัย RUMTL OTOP 

Mentor’61 ผูวิจัยไดทําการเลือกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก เปนการเพ่ิมผลผลิตการสกัดเอาน้ําหัวปลีกลวยจากปกติ
คั่นเอาน้ําหัวปลีกลวยตองใชเวลานานกวาจะไดน้ําหัวปลีกลวยไดทําการสรางเครื่องสกัดและแยกกากหัวปลีกลวย 

การดําเนินออกแบบและสรางเครื่องและ ทดลองเครื่องสกัดและแยกกากหัวปลีกลวย ไดทําการหั่นหัวปลีกลวยตามขวาง
ใหมีความหนาประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร จํานวนการทดลอง 5 ครั้ง ครั้งละ 2,000 กรัม นําเขาเครื่องสกัดและแยกกากทําการ
บันทึกผลนํ้าหัวปลีกลวย และกากหัวปลีกลวย 

ผลการวิจัยพบวา ของเคร่ืองสกัดและแยกกากหัวปลีกลวย ไดน้ําหนักนํ้าหัวปลีโดยเฉลี่ย 1,568.7 กรัม คิดเปนรอยละ 
78.48 และไดน้ําหนักกากหัวปลีกลวยโดยเฉลี่ย 431.32 กรัม คิดเปนรอยละ 21.57 

 

คําสําคัญ: เครื่องสกัดและแยกกาก/หวัปลีกลวย/วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร 
 

Abstract  
 The research machine extraction and residue banana blossom for bounty RUMTL OTOP Metor’61. The team 

research select Small and Micro Community Enterprise herb transform name puk rak. Productivity distill banana blossom 
processing squeeze long time 

 The team design machine and tryout machine extraction and residue banana blossom. Teat slice the banana 

blossom be wide around 2 – 3 millimeter. The experiment weight 2,000 gram of banana blossom 

 The result of testing water banana blossom weight 1,568.7 gram or 78.48% and banana blossom waste weight 

431.48 gram or 21.57%.  

 

Keywords: banana blossom / Small and Micro Community Enterprise herb transform / machine extraction and residue 

banana blossom
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1. บทนํา 
 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชุมชนของประเทศไทย 
หรือผลิตภัณฑ OTOP คือ คุณภาพ มาตรฐาน รูปลักษณ 
และบรรจุภัณฑ ที่ทําใหผลิตภัณฑชุมชนจํานวนมาก ยังไม
สามารถเขาสูชองทางการตลาดในปจจุบันได เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับ ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ
กลุมผูผลิต ภัณฑยาและสมุนไพรใหไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายทั้งในประเทศและ ตางประเทศ โดยนําเอาวัตถุดบิ
จากธรรมชาติพื้นบานที่มีอยูทองถิ่นมาทําการแปรรูป
สมุนไพร เชน เมล็ดงา หัวปลี ขิง เปนตน  
 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก เลขที่ 339 
หมูที่ 4 ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เปน
วิสาหกิจที่เกี่ยวกับสมุนไพร จําพวกสมุนไพรรวม 22 ชนิด
สําหรับอาบนํ้า อบตัว แชอาบ และ สมุนไพรธรรมชาติ
สําหรับตมชงด่ืมจึงไดทราบถึงปญหาเกิดในสวนของการผลิต
สมุนไพรสําหรับตมชงดื่ม เปนการเตรียมน้ําหัวปลี กอนเขาสู
ขบวนการตุมหรือเคี่ยวใหเปนผงตองใช ตองระยะเวลานาน
ในการเตรียมน้ําหัวปลีโดยอาศัยแรงบีบใหเปนนํ้า และตอง
ใชแรงงานคนทําใหเสียคาใชจายในการจางงานและยังทําให
เกิดความเมื่อยล า  ของพนักงาน รวมท้ังจํานวนของ
ผลิตภัณฑ ไดนอยกวาที่วางแผนไว สงผลใหเสียโอกาส
ทางการตลาดได 
 ดังนั้นคณะผูดําเนินโครงวิจัยจึงมีแนวความคิดใน
การนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชโดยการสรางเครื่องสกัด
แยกกากและกาก หัวปลี เพื่อลดเวลาในการเตรียมน้ําหัวปลี 
ลดเวลาในการผลิต และลดความเมื่อยลาของพนักงาน คณะ
ผูดําเนินโครงการจึงจัดสรางเครื่องสกัดและแยกกาก หัวปลี
เพื่อเปนประโยชนตอ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก 

2.วัตถุประสงค  
เพื่อสรางเครื่องสกัดและแยกกาก น้ําหัวปลีกลวย

ใหกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
หลักการของเคร่ืองเปนแบบสกรูเพรส โดยมี 2 

สวนหัวอัด กับตนกําลังสวนหีบอัดนํ้ามันประกอบดวย  
เกลียวอัดท่ีมีลักษณะเปนลูกสกรู  สวมอยูในเสื้อหรือปลอก
อัดลูกสกรูจะทําหนาที่พาเอาวัตถุดิบเขาไปภายในปลอก
อัด  ซึ่งแกนของลูกสกรูดานในจะใหญกวาแกนลูกสกรูดาน
นอกเพ่ือลดชองวางภายในปลอกอัดใหมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ 

เพื่อใหเกิดแรงอัดออกจากวัตถุดิบ  ดานปลายทางเขาของ
วัตถุดิบจะมีโชค โชคจะทําหนาที่ปรับใหลูกสกรูเลื่อนเขา
หรือ ถอยออกภายในปลอกอัด  เพื่อปรับแตงชองวางภายใน
ปลอกอัดใหใหญหรือเล็ก  อีกนัยหนึ่งก็คือเพื่อเพิ่มหรือลด
แรงอัดภายในกระบอกน่ันเอง  ตัวเสื้อจะมีชองวางใหหัวปลี
ไหลออกไดแตตองมีความแข็งแรงทนตอแรงอัดไดดี   ตัว
เกลียวหรือลูกสกรูจะตองมีความแข็งแรงทนตอการเสียดสี
และหีบอัดไดดีเชนเดียวกัน  ปลายอีกดานหน่ึงจะมีชองให
กากของวัตถุดิบหลังจากการหีบอัดแลวไหลออกมาที่ปลายน้ี
ของแกนลูกสกรูจะมีจานสายพานติดอยู  เพื่อเอาไวตอพวง
กับเครื่องสงกําลัง ซึ่งอาจจะเปนมอเตอรไฟฟา 

การออกแบบเกลียวอัดการออกแบบเกลียวอัด
และกระบอกที่ใชในโครงการวิจัย เครื่องสกัดและแยกกาก
แบบเพ่ิมเสนผานศูนยกลางท่ีโคนฟนเกลียวอัด (Increasing 

Root Diameter) ลั ก ษ ณ ะ น้ี จ ะ เ ป น ก า ร เ พ่ิ ม ข น า ด
เสนผาศูนยกลางท่ีโคนฟนมากขึ้น แตในการออกแบบเกลียว
นี้จะมีระยะพิตซที่คงที่และเสนผานศูนยกลางภายนอกของ
เกลียวอัดจะมีคาคงท่ี จึงทําใหกระบอกอัดนี้มีเสนผาน
ศูนยกลางคงที่ หรือจะเปนแบบไมคงที่ก็ได ถาเปนแบบไม
คงที่เสนผานศูนยกลางของกระบอกอัดจะลดลงเรื่อย ๆ โดย
แบบเสนผานศูนยกลางนี้จะมีลักษณะ ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงเกลียวแบบเพ่ิมเสนผานศูนยกลางที่โคนฟน
เกลียวอัด 

 

4.วิธีการวิจัย  
ผูวิจัยไดดําเนินไดทําการออกแบบและสรางเครื่อง

สกัดและแยกกากและไดแบงออกเปน 3 สวนใหญมีขั้นตอน
การดําเนินงานดังนี ้

1 .  Input ทํ าการซอยหัวปลี ให มี ขนาด  2–3 
มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 รูปขนาดหัวปลีกลวยทีผ่านการซอยที่มีขนาด2 – 3 
มิลลเิมตร 
 

2. Process เอาหัวปลีที่ผานการซอยปอนเขาเครื่อง
สกัดและแยกกาก ดวยระบบสกรูเพรส รูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 ทําการปอนเศษหัวปลีซอยเขาระบบสกรเูพรส 
 

3. Output แบงออกเปน 2 สวน 1) กากหัวปลี
กลวยแบงออกมีสองสวน คือกากหยาบและกากละเอียด 
และ 2) น้ําหัวปลีกลวย รูปที่ 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 

 
 

รูปที่ 4 กากหัวปลีกลวยท่ีผานกากแยกนํ้าออกแบบหยาบ 

 
 

รูปที่ 5 กากหัวปลีกลวยท่ีผานกากแยกนํ้าออกแบบละเอียด
ที่ผานดวยตัวกรองผาขาวบาง 
 

 
 

รูปที่ 6 น้ําหัวปลีกลวยที่ผานขบวนการสกัดและแยกกาก 

5. ผลการวิจัย  
เมื่อทําการสกลัดและแยกกากทําการบันทึกผล

การทดลองโดยทําการช่ังน้ําหนักของกากหยาบ รวมกับกาก
ละเอียดรวมกัน และน้ําหัวปลีกลวย ดังแสดงในตารางที่ 1 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
ผูทําการวิจัยหลังจากไดทําการทดลองทั้งหมด 5 

ครั้งพบวา น้ําหัวปลีกลวยที่ทําการแยกกาก ไดคาเฉลี่ยรอย
ละ 78.4 หรือคิดเปนปริมาตรเทากับ 1,568.7 กรัม หรือ 
1,568.7 ซีซี. 

7.  สรุป  
ในการทดลองใชหัวปลี กลวย น้ําหนัก 2000 กรัม 

ไดน้ําหัวปลี บริสุทธิ์ 1,568.7 กรัม หรือ 1.5687 ลิตร และ

1080



 

ไดกากหยาบ และละเอียด มีน้ําหนักเทากับ 431.3 กรัม 

ประสิทธิภาพของเครื่อง เทากับ 78.43%

ตารางที ่1 ผลการทดลอง
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ทดลองครั้งท่ี 
น้ําหนักหัวปลี

กลวยซอย (กรัม) 
น้ําหนักกากหัวปลี
กลวย (กรัม) 

น้ําหนักหัวปลี
กลวย (กรัม) 

รอยละของกากหัว
ปลีกลวย 

รอยละของน้ําหัว
ปลีกลวย 

1 2,000 480.1 1,519.9 24.0 76.0 

2 2,000 478.7 1,521.3 23.9 76.1 

3 2,000 352.1 1,647.9 17.6 82.4 

4 2,000 469.9 1,530.1 23.5 76.5 

5 2,000 375.8 1,624.2 18.8 81.2 

คาเฉลี่ย 2,000 431.3 1,568.7 21.57 78.43 

1081



การเปรียบเทียบประสิทธภิาพแผนภูมิควบคุมสําหรับตรวจจับการเปล่ียนแปลงคาเฉลี่ยของ
กระบวนการผลิตที่มีการแจกแจงแบบปวสซองวางนัยทั่วไป 

The Comparison of efficiency of control charts for monitoring the mean shift 

of the Generalized Poisson Process 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม (CUSUM chart) และแผนภูมิควบคุมคาเฉลี่ย

เคลื่อนท่ีถวงน้ําหนักเอ็กซโปเนนเชียล (EWMA chart) เมื่อกระบวนการผลิตมีการแจกแจงแบบปวสซองวางนัยทั่วไป (GP) ใน
สถานการณของการกระจายท่ีมากเกินจริง (over-dispersion) และการกระจายท่ีต่ําเกินจริง (under-dispersion) ซึ่งแผนภูมิ
ควบคุมดังกลาวใชเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยจํานวนรอยตําหนิ (λ ) แผนภูมิทั้งสามแบบดังนี้ คือ GPλ -CUSUM 
chart เปนแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมท่ีสรางบนพ้ืนฐานอัตราสวนความควรจะเปน λ or -CUSUM chart เปนแผนภูมิ
ควบคุมผลรวมสะสมที่สรางบนพ้ืนฐานการแจกแจงแบบปวสซองวางนัยทั่วไป และ EWMAGP-chart เปนแผนภูมิควบคุม
คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักเอ็กซโปเนนเชียลสรางบนพ้ืนฐาน GP โดยแผนภูมิทั้งสามแบบนี้เปรียบเทียบกับ cGP-chart เปน
แผนภูมิควบคุมจํานวนรอยตําหนิตอหนวยสรางบนพ้ืนฐาน GP คาความยาววิ่งเฉล่ียใชเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของแผนภูมิ
ควบคุม เราพบวาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในคา λ กรณีที่เกิดการกระจายท่ีมากเกินจริงของทุกระดับ λ และ φ (การกระจาย) 
เมื่อระดับการเปลี่ยนแปลงต่ําพบวา EWMAGP-chart มีประสิทธิภาพ แตเม่ือระดับการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนพบวา λ or -CUSUM 
chart และEWMAGP-chart มีประสิทธิภาพ สําหรับกรณีที่เกิดการกระจายที่ต่ําเกินจริงของทุกระดับคาพารามิเตอร พบวา 
EWMAGP-chart มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
คําสําคัญ: การแจกแจงแบบปวสซองวางนัยทั่วไป, การกระจายท่ีมากเกินจริง, การกระจายท่ีต่าํเกินจริง, แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม, แผนภูมิ
ควบคุมคาเฉลี่ยเคล่ือนที่ถวงน้ําหนกัเอ็กซโปเนนเชียล 

 
Abstract 

The purpose of this paper is to study the cumulative sum chart (CUSUM chart) and Exponentially 
Weighted Moving Average (EWMA chart) based on the generalized Poisson (GP) process in the case of over-
dispersion and under-dispersion. These charts could be used to monitor the mean of nonconformities (λ ) 
shifts. The three charts are as follows: 1) the GPλ -CUSUM chart is the CUSUM chart for constructed based 

on a log-likelihood ratio 2) the λ or -CUSUM chart is the CUSUM chart for constructed based on GP process 

and 3) the EWMAGP-chart is the EWMA-chart constructed based on GP process. The GPλ -CUSUM chart, λ or
-CUSUM chart and EWMAGP-chart were compared with the c-chart based on GP distribution (cGP-chart). The 
average run length (ARL) is used to consider for the performance. The study results showed that when there 
was a shift in λ for a case of over-dispersion, all levels of λ and φ , the EWMAG P -chart has the best 
performance for low levels of the shift. However, for high levels of shifts, the λ or -CUSUM chart and 

EWMAG P-chart are the best. When there is shift inλ in case under-dispersion, all level of parameter, the 
EWMAGP-chart is the best control chart in process.  
Keywords: generalized Poisson distribution, over-dispersion, under-dispersion, cumulative sum chart, exponentially weighted 
moving average, c-chart 

 
1. Introduction 
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The assumption for the Poisson distribution is the mean and the variance are both equal toλ , 
whereλ is the mean of nonconformities in a sample unit. However, if the suitable of the Poisson data does 
not encounter then is either finding of the variance is greater than the mean, we called over-dispersion or 
else the variance is less than the mean, we called under-dispersion. For these reason, the most researchers 
have tried to develop the Poisson distribution to suitable these features. 

The researchers have tried to develop the Poisson distribution to appropriate for this assumption. 
The generalized Poisson distribution (GPD) was developed by Consul and Jain [1]. They are funded the 
appropriation alternative for the Poisson process by using the Poisson distribution with mixed dispersion       
(φ ). He et al.[2] developed the attributive chart with exact probabilities (ACEP) and the cumulative count 
of conforming items chart (CCC-Chart) to monitoring the parameters of the GPD process. The results showed 
that when using a single chart to monitor together withλ and φ  , it is difficult to tell which parameter has 
changed.  

The c-chart is classical quality control schemes for monitoring the Poisson process. When occurring 
in a dispersion situation, the c-chart is an unsuitable control chart. Because it has tightening control limits, 
which leads to a large number of false alarm rates. This paper is focused on the alternative charts which 
are the cumulative sum chart (CUSUM chart) and the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA chart). 
The CUSUM chart and EWMA chart are appropriate charts in a dispersion situation and efficient to monitor 
smaller shifts in the process, see Montgomery [3], and Liu [4]. Page [5] was the researcher who first proposed 
the CUSUM chart and many authors followed, see Ewan [6] Gan [7], Lucus [8], and Woodall and Adams [9]. 
The CUSUM chart for the Poisson process proposed by Lucus[10]. He shows that the CUSUM chart was 
effective for detecting small shifts in the mean. He et al.[11] studied the CUSUM chart for the Zero Inflated 
Poisson (ZIP) process. They proposed both the ω -CUSUM chart and λ -CUSUM chart based on the CUSUM 
chart. These charts are used to detect individual parameter shifts. The ω -CUSUM chart and λ -CUSUM 
chart are used for detecting single parameterω  and λ shifts respectively. Katemee and Mayureesawan [12] 
studied the CUSUM chart for the Zero Inflated Generalized Poisson (ZIGP) process. They constructed the 
CUSUM chart for the ZIGP process. The four charts are ω -CUSUM chart, λ -CUSUM chart, φ -CUSUM chart 
and T -CUSUM chart. They developed the ω -CUSUM chart, λ -CUSUM chart and φ -CUSUM chart to 
detecting in shift for individual parameters of ω ,λ  and φ , respectively. The T -CUSUM chart for detecting 
in shift of together in parametersω ,λ and φ . The results showed that the ω -CUSUM chart is the perform 
for detecting in shift of ω  , λ -CUSUM chart is the perform for detecting in shift of  λ and φ -CUSUM chart 
is perform for detecting in shift of φ . The T -CUSUM chart is perform for both to detecting in shift 
of individual parameters and to detecting in shift of combined parameters ω , λ and φ . Gan [13] 
introduced in the EWMA chart for monitoring the λ  of the Poisson process. He shows that the EWMA chart 
was perform for detecting shift inλ . Katemee and Yasuwan [14] developed a new cumulative sum chart 
(CUSUM chart) based on the generalized Poisson (GP) process; called the GPλ -CUSUM chart. They founded 

when there was a shift inλ , all levels of parameters, the GPλ -CUSUM chart and Exponentially Weighted 

Moving Average (EWMA chart) based on GP distribution are performed for all levels of the shift.  

In this paper, aims to study the influence of the CUSUM chart and EWMA chart for the Generalized 

Poisson (GP) process in case over-dispersion and under-dispersion. The study of the influence of the CUSUM 
chart based on GP distribution; also called the GPλ -CUSUM chart, λ or -CUSUM chart and Exponentially 

Weighted Moving Average (EWMA chart) based on GP distribution; we called EWMAGP-chart. These charts 

use a monitoring in individual parameters of the mean of nonconformities (λ ) shift. The performance of 
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these charts is the average run length (ARL) and then compared with the c-chart based on GP distribution 

(cGP-chart). 
 
2. Materials and Methods   
Generalized Poisson (GP) distribution  

The probability function is given as (Consul and Jain [1]): 
y 1

y

λ (λ y(φ 1))
( (λ y(φ 1))) , y 0,1,2,..

φ y!
P(Y y) exp  (1) 

where: Y is the random variables of nonconformities in a sample unit, 
          λ is the mean of nonconformities in a sample unit based on the GP distribution,  

          φ is the dispersion for GP distribution, and  
E(Y) λ and 2V Y φ λ .         (2) 

 

Shewhart control chart of nonconformities based on GP distribution (cGP-chart) 
The cGP-chart is the same as a c-chart based on detecting changes in the parameters of GP 

distribution. The upper control limit (UCL) of the cGP-chart is c L c , where c is assumed to be the mean 

number of nonconformities if the mean of the probability distribution is known and L is the coefficient of 
the control limit of the c-chart. The cGP-chart will signal when any observation of nonconformities ( iy ) is 

greater than CH , where CH is the UCL of the cGP-chart that is selected to match the desired in-control 

performance. 
 
Cumulative Sum Chart based on a GP distribution ( GPλ -CUSUM chart) 

The GPλ -CUSUM chart is the CUSUM chart for detecting shifts in parameterλ . The cumulative 

sum statistics are constructed based on a log-likelihood ratio for plotting the GPλ -CUSUM chart i(R )  , 

defined as: 
   R max(0,R W ), i 1,2, ...i i 1 i      (3) 

The head start value of the cumulative sum statistics 0(R ) 0  and iW is the log-likelihood ratio of GP 

distribution for a shift in parameter 1(λ ) , defined as: 
1 i 01

0 1 i i

0 0 i 0

(λ y (φ 1))λλ λ ln( ) (y 1)ln ), y 0,1,2,...
λ (λ y (φ 1))

W W(y )i i  (4) 

where: iy  is the observation of y taken at the time i, 
           0λ is the in-control value of the mean number of nonconformities for GP distribution, 
           1λ is out-of-control values of the mean number of nonconformities for GP distribution, 

           0φ is the in-control value of dispersion for GP distribution, 
The GPλ -CUSUM chart will signal in the process when i λR H , where λH is the UCL of the GPλ -CUSUM 
chart, that is determined based on required in-control performance. 
 
Cumulative Sum chart based on GP distribution (λ or -CUSUM chart) 

The λ or -CUSUM chart is the same as a CUSUM chart for detecting shifts in parameterλ . The 

cumulative sum statistics for plotting on the λ or -CUSUM chart i(L )  are defined as: 

L max(0,y k L ), i 1,2, ...i i i 1      (5) 
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The head start value of the cumulative sum statistics 0(L ) 0  

where: iy is the observation of y taken at the time i, 
          k is the reference value,  
The λ or -CUSUM chart will signal in the process when L Hori , where Hor is the UCL of the λ or -CUSUM 
chart, that is determined based on required in-control performance. 
 

Exponentially Weighted Moving Average chart based on GP distribution (EWMAGP-chart) 
The EWMAGP-chart is the same as a EWMA-chart based on detection of changes in parameter λ  

of the GP distribution. The EWMA statistics for plotting on the EWMAGP-chart (Z )i  are defined as (Roberts 

[15]): 
ξ y (1 ξ )Z , i 1,2,...i i 1Zi       (6) 

The head start value of the EWMA statistics (Z ) λ0 0  

where:  ξ  is a constant that determinations must satisfy 0 ξ 1,  
            iy is the observation of y taken at time i, 
            0λ is the in-control value of the mean number of nonconformities for GP distribution, 
The EWMAGP-chart will signal in the process when EWMAZ Hi , where EWMAH is the UCL of the EWMAGP-chart 
that is determined based on required in-control performance. 

 

3. Simulation Results  
Study of the situations where the process has a mean number of nonconformities of ( 0λ )= 1, 2 

and 3. The over dispersion are: ( 0φ ) = 1.1, 1.3 and 1.5.  The under dispersions are ( 0φ ) = 0.8 and 0.9. The 

out-of-control values of the mean number of nonconformities  are 1 0λ λ ρ , where the mean shifts 

are(ρ )= 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. The criteria for evaluating the performance of the control charts is the 
average run length (ARL). The research process has the following steps: 
    1. The R program is used to simulate the number of nonconforming items for a GP distribution where 
the parameters are 0 0( ,λ ,φ )n . 

    2. The value of the upper control limit with ARL0 = 370 matching for all of the charts. The value of λH

for GPλ -CUSUM chart, the value of orH for λ or -CUSUM chart, the value of EWMAH for EWMAGP-chart and 

the value of CH for cGP-chart. Specification of the shift sizes of
1λ  that are interested in for the cumulative 

sum charts to have fast detection depends on pre-existing experience concerning the process being 
monitored. The average upper control limit is based on 100,000 replications that are in each level of the 
parameters. 
    3. Calculation of the log-likelihood ratios for the cumulative sum statistics are plotted in the chart. The

GPλ -CUSUM chart, calculates iW value from (4) for iR value from (3). Theλ or -CUSUM chart, calculates iL

value from (5). The EWMAGP-chart calculates iZ value from (6). The number of simulations of 

nonconformance ( iy ), are used for the cGP-chart. 
    4. Examining the CUSUM and EWMA statistics with a control limit for each chart finds the run length 
(RL). The GPλ -CUSUM chart, examines iR  value with λH value. Theλ or -CUSUM chart, examines iL value 

with orH value. The EWMAGP-chart, examines iZ value with EWMAH  value. The cGP-chart, examines iy  value 

with CH  value. Consider examining the iR , iL , iZ  and iy that are out-of-control points. If there are 

points outside the control limit, then they will be stored in the observations before a point indicates an 
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out-of-control for run length (RL) calculation. If they are at i statistics indicates an out-of-control, then RL 
= i -1. 
    5. Steps 3 to 4 were then repeated for 100,000 replications to compute the average run length (ARL) for 
each of the charts. 
    6. Comparison of the performance of control charts gives a lowest ARL. That means the control charts 
are efficient. 
    7. Change during parameters value in the study is complete. 
 
 

4. Results 
The summary of efficient control charts is shown for all levels of parameters and all levels of 

shifts. Table 1 defines the levels for the individual parameter shifts when 0λ = 1. Table 2 shows the upper 

control limit of GPλ -CUSUM chart ( λH ),λ or -CUSUM chart ( orH ) and EWMAGP-chart ( EWMAH ) were matching 

with the ARL0 = 370. However, the cGP-chart ( CH ) does not match with the required ARL0. Therefore, this 

chart was not discussed. It can be seen that, when there are over-dispersion as all values of 0λ , the values 

of λH , orH , EWMAH  and CH are higher when the values of 0φ are higher. For there are under-dispersion, the 

values of orH and CH are higher when the values of 0φ are higher, however the values of λH and EWMAH

are lowest when the values of 0φ are higher. Table 3 and Fig. 1 show a comparison of ARL1 values for a 

range of values of GPλ -CUSUM chart, λ or -CUSUM chart and EWMAGP-chart for shift in parameterλ . It can 

be seen that when there is the over-dispersion situation, for 0λ = 1, 0φ = 1.3, 1.5 and all level of a shift, 

the EWMAGP-chart returned similar low values of ARL1. That is, EWMAGP-char tis able to detect shifts faster 
than the other charts. When 0λ = 2 and 3, 0φ = 1.3, 1.5 and level of a shift of 1-5, the EWMAGP-chart return 

low values of ARL1. However,λ or -CUSUM chart and EWMAGP-chart return similar low values of ARL1 for 

level of a shift of 6-7. Table 4 and Fig. 2 show a comparison ofARL1 values for a range of values of GPλ -
CUSUM chart, λ or -CUSUM chart and EWMAGP-chart for shift in parameterλ when there is the under-

dispersion situation, for all of 0λ and 0φ , the EWMAGP-chart returned similar low values of ARL1. That is, 

EWMAGP-chart is able to detect shifts faster than the other charts for all level of a shift. The summarized 
preferences of GPλ -CUSUM chart, λ or -CUSUM chart and EWMAGP-chart, for each range of values in 

processes, are shown in Table 5. 
 
Table 1 Defines the levels for parameter shifts in λ  when 0λ = 1  

 

Levels of Shifts 1 2 3 4 5 6 7 
parameter shifts in  

1 0(λ λ ρ )  1λ 3 
1λ 4 

1λ 5 
1λ 6 

1λ 7 
1λ 8 

1λ 9 

 
Table 2 The upper control limit λH , orH , EWMAH  and CH were matching with the desired in- control 

performance 0f 370 for all levels of the 0λ , 0φ , ξ = 0.09 and k = 1, 2 and 3 

 

0λ  1 1 2 2 3 3 

0φ (over-dispersion) 1.3 1.5 1.3 1.5 1.3 1.5 
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λH  23.00 27.00 33.00 38.00 40.00 47.00 
ARL0 for 

GPλ -CUSUM chart 370.48 370.89 370.43 370.26 370.59 370.41 

orH  24.300 26.020 31.100 33.040 36.600 38.500 
ARL0 for 

λ or -CUSUM chart 370.24 370.12 370.40 370.78 370.11 370.65 

0λ  1 1 2 2 3 3 

0φ (over-dispersion) 1.3 1.5 1.3 1.5 1.3 1.5 

EWMAH  1.880 2.060 3.183 3.420 4.400 4.688 
ARL0 for  

EWMAGP-chart 370.43 370.95 370.64 370.13 370.84 370.56 

CH  7.000 9.000 9.000 12.000 12.000 14.000 
ARL0 for cGP-chart 

 
422.29 412.733 284.27 437.33 460.27 361.65 

0φ (under-dispersion) 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 

λH  5.7300 4.8000 8.9800 5.3500 9.0800 6.1000 
ARL0 for 

GP
-CUSUM chart 370.53 370.67 370.35 370.21 370.56 370.35 

orH  14.500 16.000 20.000 23.000 24.000 28.900 
ARL0 for 

or
-CUSUM chart 370.45 370.42 370.10 370.46 370.12 370.68 

EWMAH  2.8000 2.1000 3.9000 2.8000 4.2900 3.2000 
ARL0 for  

EWMAGP-chart 370.34 370.21 370.45 370.46 370.23 370.17 

orH  3.0000 4.0000 5.0000 6.0000 7.0000 8.0000 
ARL0 for cGP-chart 

 
452.43 515.36 558.33 604.96 653.47 653.122 

 
Table 3 The ARL1 of GPλ -CUSUM chart, λ or -CUSUM chart and EWMAGP-chart for shift in parameter λ in 

case over-dispersion 
 

0   
3.1  5.1  

GP
-CUSUM 
chart 

or
-CUSUM 
chart 

EWMAGP-
chart 

GP
-CUSUM 
chart 

or
-CUSUM 
chart 

EWMAGP-
chart 

1 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

12.681 
8.661 
6.644 
5.404 
4.584 
4.015 
3.547 

9.618 
6.823 
5.179 
3.819 
2.683 
1.980 
1.486 

5.612 
3.233 
2.156 
1.542 
1.173 
0.900 
0.716 

14.844 
10.115 
7.733 
6.273 
5.308 
4.617 
4.103 

11.435 
7.578 
5.352 
3.643 
2.934 
2.578 
1.954 

7.334 
4.208 
2.835 
2.087 
1.602 
1.278 
1.028 
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0   
3.1  5.1  

GP
-CUSUM 
chart 

or
-CUSUM 
chart 

EWMAGP-
chart 

GP
-CUSUM 
chart 

or
-CUSUM 
chart 

EWMAGP-
chart 

2 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

17.728 
12.001 
9.121 
7.442 
6.244 
5.449 
4.823 

10.796 
8.481 
6.298 
5.137 
3.525 
2.532 
1.945 

8.326 
4.735 
3.178 
2.339 
1.795 
1.432 
1.150 

20.262 
13.756 
10.526 
8.497 
7.137 
6.219 
5.471 

13.458 
10.432 
7.345 
4.542 
3.370 
2.867 
2.246 

10.897 
6.158 
4.155 
3.042 
2.370 
1.905 
1.566 

3 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

21.222 
14.378 
10.905 
8.862 
7.442 
6.443 
5.709 

15.432 
10.931 
8.321 
6.124 
4.286 
2.934 
2.331 

10.496 
5.909 
3.998 
2.930 
2.273 
1.822 
1.523 

24.762 
16.790 
12.813 
10.299 
8.702 
7.513 
6.626 

15.567 
11.321 
8.220 
5.645 
4.313 
3.383 
2.710 

14.102 
7.744 
5.220 
3.845 
2.982 
2.383 
1.969 

 
Table 4 The ARL1 of GPλ -CUSUM chart, λ or -CUSUM chart and EWMAGP-chart for shift in parameter λ in 

case under-dispersion 

0   
80.  90.  

GP
-CUSUM 
chart 

or
-CUSUM 
chart 

EWMAGP-
chart 

GP
-CUSUM 
chart 

or
-CUSUM 
chart 

EWMAGP-
chart 

1 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

4.350 
3.981 
3.016 
2.719 
2.136 
1.813 
1.103 

8.055 
5.498 
4.188 
3.535 
3.001 
2.610 
2.354 

3.247 
2.735 
1.436 
1.125 
0.522 
0.314 
0.132 

3.778 
3.484 
2.616 
2.031 
1.732 
1.268 
1.045 

8.919 
6.162 
4.779 
3.901 
3.285 
2.949 
2.608 

1.836 
0.748 
0.624 
0.430 
0.148 
0.087 
0.079 

2 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

6.777 
5.246 
4.518 
3.217 
2.435 
1.816 
1.429 

11.025 
7.463 
5.734 
4.695 
3.980 
3.529 
3.110 

2.521 
1.427 
0.913 
0.521 
0.276 
0.189 
0.084 

6.507 
4.228 
3.029 
2.435 
1.975 
1.697 
1.510 

12.516 
8.532 
6.476 
5.317 
4.492 
3.926 
3.458 

1.411 
0.593 
0.304 
0.170 
0.095 
0.045 
0.018 

0   
80.  90.  

GP
-CUSUM 
chart 

or
-CUSUM 
chart 

EWMAGP-
chart 

GP
-CUSUM 
chart 

or
-CUSUM 
chart 

EWMAGP-
chart 

3 2 
3 

8.588 
6.708 

11.698 
8.917 

2.169 
0.933 

9.666 
6.268 

15.01 
10.22 

1.120 
0.410 
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4 
5 
6 
7 
8 

4.634 
3.363 
2.241 
1.840 
1.232 

6.720 
5.483 
4.653 
4.082 
3.622 

0.516 
0.435 
0.251 
0.164 
0.017 

4.663 
3.680 
3.085 
2.650 
2.309 

7.801 
6.378 
5.359 
4.692 
4.143 

0.190 
0.094 
0.038 
0.012 
0.004 

 
 

 
 
 
Fig. 1 The ARL1of the 

GP
-CUSUM chart, λ or -CUSUM char t and EWMAGP-chart for the shifts in parameter  

λ in case over-dispersion 
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Fig. 2 The ARL1of the 

GP
-CUSUM chart, λ or -CUSUM chart and EWMAGP-chart for the shifts in parameter  

λ in case under-dispersion 
 
Table 5. The summarized preferences control charts 
 

Dispersion 
The values of 

parameters 
The levels of 

shifts 

The preferences control 
charts 

0λ  0φ  

Over-dispersion all 1.3, 1.5 1-5 EWMAGP-chart 

   6-7 
λ or -CUSUM chart and 

EWMAGP-chart 

Under-dispersion 
all 

levels 
all 

levels 
all levels EWMAGP-chart 

 
 
 
 

5. Conclusion 
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The purpose of this paper is to study the influence of the CUSUM chart and EWMA chart to detect 
changes for the generalized Poisson (GP) process in the situation of over-dispersion and under-dispersion. 
These charts are used for detecting parameter λ shifts. We called the three charts are the GPλ -CUSUM chart, 
λ or -CUSUM chart and EWMAG P-chart were compared with the c-chart based on GP distribution we called 

cGP-chart. The simulation of average run length (ARL) was considered for our charts. The results showed 
that, for there is over-dispersion case, all level of λ and φ when low levels of shifts, the EWMAG P-chart is 
preferential control chart in process. However, for high levels of shifts, the λ or -CUSUM chart and EWMAGP-
chart are preferential control charts. When there is under-dispersion, all level of parameter, the EWMAG P-
chart is preferential control chart in process. 
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บทคัดยอ  
เนื่องจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมหลายพื้นท่ีขาดสาธารณูปโภคที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเพาะปลูกพืช โดยพ้ืนที่สวน

ใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูนอกเขตบริการของการไฟฟาฝายผลิต เชน อยูบริเวณภูเขา เปนตน การอํานวยความสะดวกใหกับ
งานเกษตรกรรม จึงมีความจําเปนที่จะตองมีระบบไฟฟาเพื่อการเกษตรข้ึน ซึ่งบริษัท นิลี้ เบอรรี่ จํากัด ตําบลหนองแดง อําเภอ 
แมจริม จังหวัดนาน ไดทําการเกษตรกรรมไรเบอรี่บริเวณภูเขา ซึ่งต้ังอยูนอกเขตการบริการของระบบสงจายไฟฟา จึงมีความทา
ทายในการออกแบบระบบไฟฟาเพ่ือการเกษตรกรรม สําหรับชวยสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมแหงน้ีใหมีประสิทธิภาพสําหรับการ
เพาะปลูกใหเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นบทความน้ีจึงเสนอ นวัตกรรมระบบไฟฟาการเกษตรอัจฉริยะชนิดรูปคลื่นไซน 220 โวลต 4 กิโลวัตต 
สําหรับสนับสนุนงานเกษตรกรรมบนพ้ืนท่ีสูง ควบคุมการจายโหลดผานเทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง  

ผลการทดสอบการทํางานยืนยันความสามารถในการจายกําลังไฟฟาใหกับโหลดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบ
อินเวอรเตอรชนิดรูปคลื่นไซน สามารถจายแรงดันไฟฟาที่มีระดับแรงดัน 229 โวลต ใหกับโหลดไดเปนอยางดี โดยสามารถทํางาน
รวมกับแบตเตอรี่ที่มีชวงแรงดันระหวาง 12-14.5 โวลต นอกจากนี้ผูใชงานสามารถใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในการดูขอมูลแรงดันของ
แบตเตอรี่ และควบคุมการทํางานของระบบไดโดยใชแอพพลิเคชัน Blynk รวมกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร WeMos D1 R2 
(ESP8266) 
คําสําคัญ: อินเวอรเตอรชนิดรูปคล่ืนไซน, ไมโครคอนโทรลเลอร WeMos D1 R2, แอพพลิเคชัน Blynk  
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Abstract  
Due to the lack of infrastructure in many areas of agriculture. Most of the areas located outside the 

service area of the Electricity such as on the mountains areas. In order to facilitate agricultural work, there is a 

need for electricity for agriculture. Niliberry Co., Ltd. Nong Daeng, Mae Charim District, Nan Province, is one of 

agriculture area that located outside the power transmission system. Therefore, the challenges in the design of 

electrical systems for agriculture. This will help to increase the productivity of these agricultural areas. So this 

article is proposed an intelligent electric system, 220 V sine wave for mountain agricultural support and control 

of load through the Internet of things technology. 

Experimental results confirm that the sine wave inverter is able to deliver the electric power to load 

efficiently. The sine wave inverter system can supply 229 volts to the load. It can work along with batteries 

with a voltage range of 12-14.5 volts. In addition, users can use their mobile phone to monitor battery voltage 

and control the system using the Blynk application cooperate with the microcontroller board WeMos D1 R2 

(ESP8266)  
Keywords: Sine Wave Inverter, WeMos D1 R2 Microcontroller, Blynk Application. 

 

1. บทนํา 
ไฟฟาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเกษตรกรรมเพ่ือ

เพิ่มผลผลิตทั้งเกษตรกรรมท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหม  โดย
หลักการแลวการผลิตไฟฟาในปจจุบันของประเทศไทยยังคง
ใชแหลงพลังงานจากฟอสซิลเปนหลัก การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยไดมีนโยบายท่ีจะผลิตไฟฟาโดยใชพลังงาน
นิวเคลียรแทนฟอสซิลแตอยางไรก็ตามโรงไฟฟานิวเคลียรมี
ตนทุนสูงในการกอสราง  และมีความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย จึงทําใหยังอยูในข้ันตอนการทําประชาพิจารณเพื่อ
สรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชน ในขณะเดียวกันก็ไดให
ความสนใจการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานธรรมชาติ เชน 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา หรือจากแหลง
พลังงานทางเลือกอื่น เชน พลังงานชีวมวล  และเซลล
เชือ้เพลิง  

การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเปนการ
สรางพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย หรือโซลาเซลล 
(Solar Cell) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสะอาดและลดมลภาวะ
ขางเคียง เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายทางดานการลงทุนและ

ผลกระทบที่อาจจะมีตอสิ่งแวดลอม โดยพบวาตนทุนของ
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยต่ํากวาแหลง
พลังงานจากฟอสซิล และพลังงานแสงอาทิตยเปนหนึ่งใน
พลังงานท่ีมีความย่ังยืนตราบใดที่ยังมีแสงอาทิตย การผลิต
ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยมีจุดเดนที่สําคัญดังตอไปน้ี ไมมี
ช้ินสวนที่เคลื่อนไหวในขณะใชงาน จึงไมทําใหเกิดมลภาวะ
ทางเสียง ไมกอใหเกิดมลภาวะ จากกระบวนการผลิตไฟฟา 
ตองการบํารุงรักษานอยกวา งายตอการประยุกตใชงาน 
ประสิทธิภาพไมขึ้นอยูกับขนาดของแผงเซลลแสงอาทิตย 
สามารถผลิตเปนแผงขนาดใหญไดงาย  สามารถผลิตได
ปริมาณมาก ผลิตไฟฟาไดทุกท่ี เชน บนเกาะ กลางทะเล บน
ยอดเขาสูง และในอวกาศ โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟา
โดยตรง ซึ่งเปนพลังงานท่ีนํามาใชไดสะดวกท่ีสุด  

การใชเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทย ประเทศ
ไทยไดเริ่มมีการใชงานเซลลแสงอาทิตยเมื่อป พ.ศ. 2519 
โดยใชงานที่กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิแพทยอาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีจํานวนประมาณ 
300 แผงแตละแผงมีขนาด 15-30 วัตต และนับเปนครั้งแรก
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ที่ไดมีนโยบายและแผนระดับชาติดานเซลลแสงอาทิตยโดย
กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
4 พ.ศ. 2520-2524 และแผงเซลลแสงอาทิตยไดติดต้ังใช
งานอยางจริงจังในปลายปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534 โดยมีกรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงานกรมโยธาธิการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนหนวยงานหลัก
ในการใชเซลลแสงอาทิตยผลิตเปนพลังงานไฟฟา เพื่อใชงาน
ในดานแสงสวาง ระบบโทรคมนาคม และเครื่องสูบน้ํา การ
ติดตั้งเซลลแสงอาทิตยเพื่อใชงานของประเทศไทยในปจจุบัน
ไดประยุกตใชงานในรูปแบบตาง ๆ ลักษณะการใชงานมีทั้ง
แบบระบบแยกใชงาน (Stand Alone System) และแบบ
ตอเขาระบบไฟฟาหลัก (Grid Connect System) ทั้งใน 
พื้นที่ในชุมชนและพื้นที่หางไกลชุมชน เพื่อประยุกตใชใน
รูปแบบอื่น นอกเหนือจากการผลิตไฟฟาใชในครัวเรือน เชน 
ระบบสูบน้ําเพื่อชุมชน เปนตน 

อยางไรก็ตาม มีพื้นที่การเกษตรหลายพ้ืนที่มี
ลักษณะภูมิประเทศท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูกพืช โดย
พื้นที่การเกษตรสวนใหญเปนพ้ืนที่ ที่อยูนอกเขตบริการของ
การไฟฟาฝายผลิต เชน อยูบริเวณพื้นที่ภูเขา จึงจําเปนตองมี
ระบบไฟฟาเพื่อการเกษตรข้ึน ซึ่งบริษัท นิลี้ เบอรรี่ จํากัด 
ตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ไดทําการ
เกษตรกรรมไรเบอร่ีบริเวณภูเขา ซึ่งอยูนอกเขตการบริการ
ของระบบสงจายไฟฟา จึงมีความทาทายในการออกแบบ
ระบบไฟฟาเพื่อการเกษตรกรรม สําหรับชวยสนับสนุนให
พื้นที่เกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพการเพาะปลูกที่เพิ่ม
ผลผลิตใหเพิ่มมากขึ้น 

ปจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมของบริษัท นิลี้ เบอรรี่ 
จํากัด มีระบบเซลลแสงอาทิตย 650 โวลต 5.7 กิโลวัตต 
สําหรับใชในระบบสํารองนํ้าทางการเกษตร โดยใชสําหรับ
ลําเลียงนํ้าจากแหลงน้ําในลําหวยบริเวณเชิงเขา ไปยังสระน้าํ
บนเนินเขา ซึ่งแรงดันเซลลแสงอาทิตย 650 โวลต นั้นไม
สามารถนํามาใชกับอุปกรณไฟฟาไดโดยตรง อีกทั้งพลังงาน
แสงอาทิตยนั้นมีเฉพาะตอนกลางวันเทาน้ัน ควรมีระบบ

สํารองไฟฟาดวย  บทความน้ีจึ งขอเสนอระบบไฟฟา
การเกษตรอัจฉริยะชนิดรูปคลื่นไซน 220 โวลต 4 กิโลวัตต 
สําหรับสนับสนุนงานเกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูง ควบคุมการ
จายโหลดผานเทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ตของสรรพสิง่ เพื่อ
สนับสนุนงานดานเกษตรกรรม  

2.วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อออกแบบระบบสํารองไฟฟาจากชุดเซลล

แสงอาทิตย 650 โวลต 5.7 กิโลวัตต 
2.2 เพื่อออกแบบระบบจายไฟฟาการเกษตรอัจฉริยะ

ชนิดรูปคลื่นไซน 220 โวลต 4 กิโลวัตต 
2.3 เพื่อศึกษาและออกแบบการควบคุมระบบจายไฟฟา

การเกษตรผานเทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
ไดอะแกรมระบบไฟฟาการเกษตรอัจฉริยะชนิด

รูปคลื่นไซน 220 โวลต 4 กิโลวัตต สําหรับสนับสนุนงาน
เกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ควบคุมการจายโหลดผานเทคโนโลยี
ร ะบบ อิน เทอร เ น็ ต ขอ งส ร รพสิ่ ง  แสด งดั ง รู ปที่  1 
ประกอบดวย ชุดเซลลแสงอาทิตย 650 โวลต 5.7 กิโลวัตต 
ทําหนาที่ เปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา จากนั้นสง
พลังงานไฟฟาใหวงจรแปลงผัน 650/14.5 โวลต ทําหนาที่
เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟากระแสตรง 650 โวลต ที่ไดรับจาก
ชุดแผงเซลลแสงอาทิตย  โดยเปลี่ยนเปนแรงดันไฟฟา
กระแสตรง 14.5 โวลต สําหรับการอัดประจุชุดแบตเตอร่ี
ขนานชนิดตะกั่วกรด 12 โวลต 120 แอมปช่ัวโมง จํานวน 4 
ลูก เพื่อเก็บรักษาพลังงานไว ที่ระดับแรงดัน 12 โวลต เม่ือ
ผูใชงานตองการใชไฟฟาวงจรแปลงผัน 12/220 โวลต จะใช
พลังงานจากชุดแบตเตอร่ีขนานน้ี  เพื่อ เปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟากระแสตรง  12 โวลต  เปนแรงดันไฟฟา
กระแสสลับรูปคลื่นไซน 220 โวลต เพื่อจายใหกับโหลด การ
จายโหลดนั้นจะมีการควบคุมการจายไฟฟาควบคุมผาน
อินเทอรเน็ต โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรชนิดควบคุมผาน
อินเทอรเน็ตได เชน WeMos D1 R2 ซึ่งรับสัญญาณควบคุม
ผานอินเทอรเน็ตโดยใชสัญญาณ WiFi จาก 4G to WiFi เรา
เตอร นอกจากนี้ผูใชงานสามารถตรวจสอบสถานะแรงดัน
ของแบตเตอร่ีและสามารถควบคุมการทํางานผานระบบ
อินเทอรเน็ตได 
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ความรูทั่วไปเก่ียวกับองคประกอบระบบผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ สําหรับออกแบบการใชงาน
ในพื้นที่การเกษตรที่ไมมีระบบจําหนายไฟฟา โดยมีหลักการ
ทํางานแบงไดเปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงเวลากลางวัน และ
ชวงเวลากลางคืน ในชวงเวลากลางวันเซลลแสงอาทิตยไดรับ
แสงแดด สามารถผลิตไฟฟาจายใหแกอุปกรณไฟฟาพรอมทัง้
ประจุพลังงานไฟฟาสวนเกินไวในแบตเตอร่ี  ในชวงเวลา
กลางคืนเซลลแสงอาทิตยไมไดรับแสงอาทิตยจึงไมสามารถ
ผลิตไฟฟาได จึงใชพลังงานจากแบตเตอรี่จายใหแกอุปกรณ
ไฟฟา ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ
สามารถจายกระแสไฟฟาใหอุปกรณไฟฟาไดทั้งเวลากลางวัน
และเวลากลางคืน อุปกรณระบบที่สําคัญประกอบดวยแผง
เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) ไดแก เครื่องควบคุมการ
ประจุกระแสไฟฟา  (Solar Charger) และเค ร่ืองแปลง
กระแสไฟฟา (Inverter) และแบตเตอรี่ (Battery) 

 
1) แผงเซลลแสงอาทิตย  

          เซลลแสงอาทิตย ประกอบดวย ช้ินสารกึ่งตัวนํา 2 
ช้ินมาประกบกัน ช้ินบน คือ สารก่ึงตัวนําชนิด N และช้ินลาง
คือ สารก่ึงตัวนําชนิด P บริเวณท่ีตอกัน เรียกวา รอยตอพี
เอ็น (P-N Junction) สารก่ึงตัวนําท่ีนิยมนํามาใชในการผลิต
เซลลแสงอาทิตย คือ สารซิลิกอน การทํางานของแผงเซลล
แสงอาทิตย  เปนขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเปน
กระแสไฟฟาไดโดยตรง เมื่อแสงอาทิตยซึ่งเปนคลื่น 
แมเหล็กไฟฟาและมีพลังงานมาตกกระทบเซลลแสงอาทิตย 
เกิดการสรางพาหะนําไฟฟาประจุลบและบวกขึ้น  โดย
โครงสรางรอยตอพีเอ็นจะทําหนาที่ สรางสนามไฟฟาภายใน
เซลล เพื่อแยกพาหะนําไฟฟาชนิดอิเล็กตรอน (Electron) 
ไปท่ีขั้วลบกระทบกับสารก่ึงตัวนํา และพาหะนําไฟฟาชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โฮล (Hole) ไปท่ีขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใชสารก่ึงตัวนําชนิดพี 
ขั้วไฟฟาดานหลังจึงเปนข้ัวบวก สวนดานรับแสงใชสารกึ่ง
ตัวนําชนิดเอ็น ขั้วไฟฟาจึงเปนขั้วลบ) จะเกิดการถายทอด
พลังงานระหวางกันพลังงานจากแสง จะทําใหเกิดการ
เคลื่อนที่ของกระแสไฟฟาใหครบวงจรไฟฟา  จะเกิด
กระแสไฟฟา ไหล ข้ึนในสารกึ่ งตั วนํ า  จึ งสามารถตอ
กระแสไฟฟาดังกลาวไปใชงานได ทําใหเกิดแรงดันไฟฟาแบบ
กระแสตรงท่ีขั้วไฟฟาทั้งสอง 
  

2) เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟา 
ทําหนาที่  ประจุไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงเซลล

แสงอาทิตยเขาแบตเตอร่ี และควบคุมประจุไฟฟาดวยการ
ควบคุมกระแสไฟฟา หากไมมีเครื่องควบคุมการประจุ แผง
เซลลแสงอาทิตยอาจประจุไฟฟาลงในแบตเตอรี่มากเกินไป 
(Over Charge) จนทําใหแบตเตอรี่เกิดความเสียหาย 

 
3) เครื่องแปลงกระแสไฟฟา 

          เ ค ร่ื อ งแปลงกระแส ไฟฟ า เ ป นอุ ปกรณ ที่ ใ ช
ปรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอรี่เปน 
ไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต สําหรับใชงานกับอุปกรณไฟฟา
ที่อยูในบานโดยทั่วไป เครื่องแปลงกระแสไฟฟาจะออกแบบ
วงจรภายในโดยใชวงจรสวิตช่ิง แปลงระบบไฟฟากระแสตรง
เปนกระแสสลับโดยมีสัญญาณไฟฟาความถี่ไฟฟา 50 เฮิรตซ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมระบบไฟฟาการเกษตรอัจฉริยะชนิดรูปคลื่นไซน 220 โวลต 4 กิโลวัตต สําหรับสนับสนุนงานเกษตรกรรมบน
พื้นที่สูงควบคุมการจายโหลดผานเทคโนโลยรีะบบอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

ชุดเซลลแสงอาทิตย 650 โวลต 5.7 กิโลว ัตต

วงจรแปลงผัน 650/14.5 โวลต

ชุดแบตเตอร ี่ขนาน
ชนิดตะก่ัวกรด 12 โวลต 120 แอมปชั่วโมง 

จํานวน 4 ลูก

ระบบตรวจสถานะแบตเตอร่ี

วงจรแปลงผัน 12/220 โวลต 
4 กิโลว ัตต ระบบควบคุม

การจายโหลด

โหลด

ไมโครคอนโทรลเลอร
ควบคุมผานอินเตอรเน็ต 

IoT 4G to Wifi

1095



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) แบตเตอรี่ 
เปนอุปกรณที่ประกอบดวย เซลลไฟฟาเคมี หนึ่ง

เซลลหรือมากกวา ที่มีการเชื่อมตอภายนอกเพ่ือใหกําลังงาน
กับอุปกรณไฟฟา แบตเตอรี่ประกอบดวย ขั้วบวก และขั้วลบ 
โดยข้ัวบวกจะมีพลังงานศักยไฟฟาสูงกวาขั้วลบ ขั้วลบคือ
แหลงของอิเล็กตรอน เมื่อเช่ือมตอกับวงจรภายนอกแลว
อิเล็กตรอนจะไหล และสงพลังงานใหกับอุปกรณภายนอก 
เมื่อแบตเตอรี่เช่ือมตอกับวงจรภายนอก สารอิเล็กโทรไลต มี
ความสามารถท่ีจะเคลื่อนที่โดยทําตัวเปนไอออน ใหปฏิกิริยา
ทางเคมีทํางาน เปนการสงมอบพลังงานใหกับวงจรภายนอก 
การเคลื่อนไหวของไอออนเหลาน้ันที่อยูในแบตเตอร่ี ทําให
เกิดกระแสไหลออกจากแบตเตอรี่   

ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยทั่วไป แสดงดัง
รูปที่ 2 ประกอบดวยเซลลแสงอาทิตย ซึ่งทําหนาที่แปลง
พลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา จากนั้นสงพลังงานไฟฟาไป
ยังวงจรอัดประจุแรงดันแบตเตอร่ี เพื่อสงพลังงานไปเก็บ
สะสมท่ีแบตเตอร่ี หากผูใชงานตองการใชพลังงานไฟฟา 
ระบบวงจรแปลงผัน 12/220 โวลต จะใชพลังงานจากระบบ
แบตเตอรี่มาเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟากระแสตรงจาก 12 
โวลต เปนแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต ซึ่งแรงดัน
เอาตพุตนั้น มีทั้งแบบรูปคลื่นสี่เหลี่ยมซึ่งมีคาความเพี้ยนทาง 

ปรีชา มหาไม (2014) ทํางานวิจัยเรื่อง ระบบให
น้ําแบบอัตโนมัติใชเซลลแสงอาทิตยที่ติดตามดวงอาทิตยเปน
แหลงพลังงาน เสนอระบบใหน้ําแบบอัตโนมัติโดยใชเซลล
แสงอาทิตยที่มีการติดตามดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน 
เพื่อออกแบบระบบใหน้ําอัตโนมัติสําหรับสวนผลไมในพื้นที่
ไมมีไฟฟาใช ซึ่งเปนการประยุกตใชพลังงานไฟฟาที่ไดจาก
เซลลแสงอาทิตยมาใชในการใหน้ําอัตโนมัติ  สําหรับสวน
ผลไมในพ้ืนท่ีขาดแคลนไฟฟ 
ฮารมอนิกสูงแตราคาถูก และแบบรูปคลื่นไซนซึ่งมีคาความ
เพี้ยนทางฮารมอนิกต่ําแตราคาแพง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กันต ปานประยูร (2017) ทํางานวิจัยเรื่อง ระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคาขนาด 8 กิโลวัตต 
และความเปนไปไดของการขยายระบบ เสนอระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคาขนาด  8 
กิโลวัตต และความเปนไปไดของการขยายระบบ กรณีศึกษา
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
จากรายงานพบวา พลังงานแสงอาทิตย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.46 กิโลวัตต ช่ัวโมงตอวัน ระบบผลิตพลังงานไดเฉลี่ย 
978.64 กิโลวัตต ช่ัวโมงตอเดือน ซึ่งแสดงเห็นถึงประโยชน
และความสํ า คัญของการผลิต ไฟฟ า โดยใชพลั งงาน
แสงอาทิตย 

กันต ปานประยูร (2017) ทํางานวิจัยเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชนแผงเซลลแสงอาทิตย 
จากโครงการระบบบานพลังงานแสงอาทิตยสําหรับชุมชน
ชนบท ไดเสนอแนวคิดเพื่อหาทางออกใหกับอุปสรรคตอ
ความ ย่ังยืนของระบบโครงการระบบบาน  พลั งงาน
แสงอาทิตย โดยเฉพาะการละท้ิงการใชงานระบบ เนื่องจาก
อุปกรณประกอบระบบชํารุดเสียหาย เชน แบตเตอร่ี เครื่อง
อัดประจุแบตเตอร่ี เครื่องแปลงกระแสไฟฟา อยางไรก็ตาม 
แผงเซลลแสงอาทิตยจากระบบบานพลังงานแสงอาทิตย
สามารถนําไปใชประโยชนในรูปแบบอื่น ศึกษาระบบขนาด 
5.6 กิโลวัตต สูงสุด สําหรับความตองการใชไฟฟา 20 หนวย
ตอวัน แสดงการใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หลังจาก
ใช งานไปในระยะเวลาหนึ่ งแลว  มีอุปกรณบางชนิด
เสื่อมสภาพจึงตองมีการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

พิมพนภัส เอี่ยมสมบูรณ (2556) ทํางานวิจัยเร่ือง
การจําลองแบบระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
สําหรับคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในพื้นที่หางไกล กลาววา
ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับคุณภาพชีวติ
ที่เหมาะสม คือ การติดต้ังหลอดฟลูออเรสเซ็นต ขนาด 10 
วัตต จํานวน 4 หลอด และโทรทัศนสี ขนาด 21 นิ้ว จํานวน 

วงจรแปลงผัน 12/220 โวลต โหลด

แบตเตอร่ี

ระบบอ ัดประจุแบตเตอ ร่ี

เซลลแสงอาทิตย 30 โวลต 100 วัตต

รูปที่ 2 ไดอะแกรมระบบผลติไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแบบทั่วไป 
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1 เครื่อง มีคาลงทุนติดตั้ง SHS ขนาด 240 วัตต เริ่มตนที่ 
58,952 บาท งานวิจัยนี้ช้ีใหเห็นวา ประชากรทุกคนตองการ
บริโภคไฟฟาเพื่อชีวิตประจําวันท่ีดีขึ้น 

วิชิต มาลาเวช (2556) ทํางานวิจัยเรื่อง ชุดสาธิต
การผลิตกระแสไฟฟาดวยระบบพลังงานทดแทนแบบ
ผสมผสาน สรุปวา พลังงานแสงอาทิตย เมื่อมีความเขมรังสี
อาทิตยสูงขึ้น พลังงานไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลก็จะ
สูงขึ้น ซึ่งพลังงานไฟฟาที่ไดจะแปรผันตรงกับความเขมแสง 
งานวิจัยนี้สรุปขอมูลความจริ งเรื่องคาความเขมของ
แสงอาทิตยมีผลตอพลังงานท่ีไดวา แปรผันโดยตรงซ่ึงกัน
และกัน 

ดวงดี แสนรักษ (2558) ทํางานวิจัยเรื่อง การ
ประยุกตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสําหรับสูบนํ้าในระบบ
ประปาหมูบาน เสนอการประยุกตใชงานเซลลแสงอาทิตย 
ในการผลิตกระแสไฟฟา สําหรับสูบนํ้าประปาหมูบาน การ
ทดลองพบวา ระบบสามารถทํางาน 3 ช่ัวโมง 15 นาที ตอ
วัน ลดการใชพลังงานเทากับ 665.76 กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอป 
งานวิจัยนี้นําเสนอแนวทางในการประยุกตใชพลังงานไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตย สําหรับสูบน้ําประปาหมูบาน ซึ่ง
สามารถนํามาเปนตั วอย างของการใช ระบบน้ํ าทาง
การเกษตร โดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยไดเปนอยางดี 

โดยงานวิจัยทั้งหมดที่กลาวมานี้ ไดแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการใชพลังงานแสงอาทิตยในการผลิต
กระแสไฟฟาเพื่อใชประโยชนตองานทางดานตาง ๆ ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลไทย (ประเทศไทย 4.0) ที่สนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีมาใชงานสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
สินคาและบริการ ดังน้ันการควบคุมอุปกรณของระบบผลิต
กระแสไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยผานเครือขายอินเทอรเน็ต
สามารถชวยใหผูใชงานควบคุมอุปกรณเหลาน้ีดวยความ
สะดวกจากท่ีใด ๆ ถาหากมีสัญญาณอินเทอรเน็ต อีกทั้ง
ผูใชงานสามารถตรวจสอบสถานะการทํางานและขอมูล
ปจจุบันของระบบวา ระบบวามีสถานะเปนอยางไร ซึ่งชวย
ใหผูใชงานสามารถวางแผนการบํารุงรักษาระบบไฟฟาท่ีผลิต
จากแสงอาทิตยไดเปนอยางดี  

 
ในปจจุบันสังเกตไดวา ชนบทท่ีหางไกลมีความ

ตองการใชระบบไฟฟาอยางตอเนื่อง หากเปนงานทางดาน
เกษตรกรรมแลวยิ่งมีความตองการใชไฟฟาสูงขึ้น เพ่ือชวย

อํานวยความสะดวกในการทําการเกษตร บทความน้ีจึงขอ
เสนอระบบไฟฟาการเกษตรอัจฉริยะชนิดรูปคลื่นไซน 220 

โวลต 4 กิโลวัตต สําหรับสนับสนุนงานเกษตรกรรม
บนพื้นที่สูง ควบคุมการจายโหลดผานเทคโนโลยีระบบ
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อใชเทคโนโลยีช้ันสูงที่มีอยูใน
ปจจุบันมาชวยอํานวยความสะดวกแกเกษตรกรในประเทศ
ไทยให มีความสามารถในการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยชวยในงานดานการเกษตรกรรม  

 

4. วิธีการดําเนินงาน  
ในขั้นตอนการดําเนินงาน เริ่มจากศึกษาระบบ

ไฟฟาสําหรับการเกษตร แลวศึกษาระบบสํารองไฟฟาโดยใช
แบตเตอรี่แบบขนาน (Parallel) เมื่อไดขอมูลเบื้องตนแลวจึง
เลือกระบบวงจรแปลงผัน 650/14.5 โวลต เพื่อทําหนาที่
เปนตัวอัดประจุแบตเตอรี่ โดยสามารถกําหนดแรงดันไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการอัดประจุแบตเตอรี่ และกระแสไฟฟาท่ีใชในการอัด
ประจุแบตเตอร่ีจากนั้นจึงทดสอบระบบการทํางาน  เมื่อ
ทดสอบไดผลตามที่ไดออกแบบไวดังรูปที่ 2 จึงดําเนินการ
เลือกระบบวงจรแปลงผัน 12/220 โวลต ชนิดรูปคลื่นไซน 
220 โวลต 4 กิโลวัตต เพื่อจายใหโหลดและทดสอบระบบ 
เมื่อการทดสอบระบบเปนไปตามที่ออกแบบไว จึงดําเนินการ
ออกแบบระบบควบคุมผานอินเทอรเน็ตและระบบควบคุม
การจายโหลด หลังจากน้ันจึงนําระบบทั้งหมดไปทดสอบการ
ทํางาน  

 
 

650 VDC
+

-

14.5 VDC

+

-

Co

Lo

T1

Cs
S1

S2

C1

C2

D1 D2

D3 D4

D5 D6

รูปที่ 2 ไดอะแกรมโครงสรางวงจรแปลงผัน 650/14.5  

โวลตสําหรบัอัดประจุแบตเตอร่ี  
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จากรูปที่ 2 จะเห็นไดวา วงจรนี้ทําหนาที่แปลงผัน
ระดับแรงดันไฟฟากระแสตรง 650 โวลต จากชุดเซลล
แสงอาทิตย เปนแรงดัน 14.5 โวลต ไดโอด D1-D4 ทําหนาท่ี 
เรียงกระแสไฟฟาขาเขาจากน้ัน สงกระแสไฟฟาใหตัวเก็บ
ประจุ C1, C2 ทําการเก็บรักษาประจุ และสงแรงดันใหสวิตซ 
S1, S2 ซึ่งตอกันในรูปแบบวงจรแปลงผันกึ่งบริดจ (Half 
Bridge) ขณะท่ีสวิตซ S1, S2 ทํางานจะสงกําลังงานใหหมอ
แปลงไฟฟา T1 ผานตัวเก็บประจุ CS  พลังงานท่ีสงไปยังหมอ
แปลงจะถูกแปลงผันและสงตอไปยังไดโอด D5, D6 เพ่ือเรียง
กระแสไฟฟา จากนั้นสงไปยังสวนกรองกระแสโดยตัว
เหนี่ยวนํา LO และสวนกรองแรงดันโดยตัวเก็บประจุ CO โดย
กําหนดใหแรงดันขาออกมีคา 14.5 โวลต และกระแสขาออก
20 แอมป เพื่อใชในการอัดประจุแบตเตอรี่ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดอะแกรมโครงสรางวงจรอินเวอรเตอร 12/220  
 
 
 

 
 

โวลต ชนิดรูปคลื่นไซน แสดงดังรูปที ่3 โดยวงจรนี้
มีหนาที่ แปลงระดับแรงดันไฟฟากระแสตรง 12 โวลต ที่
ไดมาจากชุดแบตเตอรี่ขนาน ใหเปนแรงดันไฟฟากระแสสลบั
ขนาด 220 โวลต ความถ่ี 50 เฮิรตซ ชนิดลูกคลื่นไซน พิกัด
กําลังไฟฟา 4 กิโลวัตต  หากพิจารณาจากไดอะแกรม
โครงสรางวงจรการทํางานพบวา มีชุดหมอแปลงแบบพุชพูล 

(Push Pull) จํานวน 5 ชุด ประกอบดวย S1-S10 และหมอ
แปลง (Transformer) T1-T5 โดยมีหนาท่ี แปลงผันแรงดันไฟฟา
กระแสตรง 12 โวลต ใหเปนแรงดันไฟฟากระแสตรงขนาด 
350 โวลต ผานวงจรเรียงกระแส D1-D4 จากนั้นสงพลังงาน
ไปยังสวนกรองแรงดัน ซึ่งไดแกตัวเก็บประจุ C1 แรงดันที่ตก
ครอมตัวเก็บประจุ C1 จะถูกนํามาใชในการจายพลังงาน
ใหกับโหลดโดยชุดสวิทช S11-S14 เมื่อสวิตซ S11-S14 ทํางาน
จะสงกระแสไฟฟาผานตัวเหนี่ยวนํา LO และ CO เพื่อสราง
รูปคลื่นแรงดันไฟฟารูปไซน เพื่อสงตอไปยังเอาตพุต โดย
สวิตซ S11- S14 นี้ถูกควบคุมโดยโมดูลขับนําสัญญาณแบบ 

SPWM (Sine Pulse Width Modulation) 
บอรดไมโครคอนโทรลเลอร WeMos D1 R2 แสดง

ดังรูปที่ 4 โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอร ESP8266-12E 

ของบริษัท Expressif เปนตัวประมวลผลขอมูล ขอดีของ
ไมโครคอนโทรลเลอรเบอร ESP8266 คือ ราคาประหยัด
สามารถเช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตผาน WiFi ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราฐานของการสื่อสารแบบ IEEE 802.11 b/g/n 
ได เปนไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 32-bit RISC ความเร็วการ
ทํ า ง าน  80 MHz มี หน วยความจํ า แรม คํ าสั่ ง  32 KiB มี
หนวยความจําแคช 32 KiB  หนวยความจําใชงานทั่วไป 80 

KiB รองรับการเขารหัส WEP และ WPA/WPA2 มี 16 GPIO มี
การสื่อสารแบบ SPI, I²C, I²S, UART และ 10-bit ADC  

รูปที่ 3 ไดอะแกรมโครงสรางวงจรอินเวอรเตอร 12/220 โวลต ชนิดรูปคลื่นไซน  
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ชุดบอรดรีเลยสําเร็จรูปที่ใชทํางานรวมกับบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร WeMos แสดงดังรูปที่ 5 โปรแกรมที่ใช
ควบคุมบอรดไมโครคอนโทรลเลอร WeMos เพื่อเช่ือมตอการ
สั่งงานรวมกับแอพพลิเคชัน Blynk บนโทรศัพทมือถือมีดังนี ้
 

 
 
 
 
 

รูปที ่4 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร WeMos 

ที่มา : http://www.arduitronics.com 
 

 
 

 
 
 

 
 

รูปที ่5 บอรดรีเลย 
ที่มา : http://www.arduitronics.com 

 
#define BLYNK_PRINT Serial    
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <BlynkSimpleEsp8266.h> 
#include <SimpleTimer.h> 
SimpleTimer timer; 
char auth[] = "388f7bbc4f624dbd81965c601715e2df"; 
char ssid[] = "xxxxxxxx"; 
char pass[] = "xxxxxxxx"; 
void setup(){ 
  Serial.begin(9600); 
  Blynk.begin(auth, ssid, pass); 
  timer.setInterval(2000L, sendUptime); 
} 
void sendUptime(){ 
  Blynk.virtualWrite(0, 12.35*analogRead(A0)/1024.0);  
} 
BLYNK_CONNECTED() { 
    Blynk.syncAll(); 
} 
void loop() 
{  Blynk.run(); 
  timer.run(); 
} 

แอพพลิเคชัน Blynk แสดงดังรูปที่ 6 เปนโปรแกรม
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ วัตถุประสงคในการสรางโปรแกรมนี้
ขึ้นมาคือ ตองการชวยผูสนใจท่ัวไปท่ีตองการควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาต าง  ๆ  ผ านระบบอินเทอร เน็ต  ใหสามารถใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของตนในการสั่งงานอุปกรณตาง ๆ ได
อย าง ไมยุ งยาก  โดยสวนติดตอกับผู ใช งาน  (UI : User 

Interface) มีการเรียกใชงานโดยวิธีลากวางเทานั้น อาจจะมี
การตั้งคาเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กนอย จากนั้นจึงสามารถใชงาน
ได โปรแกรมนี้มีใหบริการทังระบบ Android และ iOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6 แอพพลิเคชัน Blynk 

ที่มา: http://Geekstips.com 

5. ผลการติดตั้งระบบ 
ชุดเซลลแสงอาทิตย 5.7 กิโลวัตต แสดงดังรูปที่ 7(

ก) การติดตั้งและทดสอบการทํางาน แสดงดังรูปที่ 7(ข) และ  
7(ค) แรงดันขาออกรูปคลื่นไซนที่ไดจากอินเวอรเตอรแสดง
ดังรูปที่ 7(ง) ซึ่งไดแรงดัน 229 VRMS ความถี่ 50 เฮิรตซ 

 

 

 

 
(ก) 

 

 

 

(ข) 
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(ค) 

 

 

 

 

(ง) 
รูปที ่7 การติดตั้งและทดสอบการทํางาน 

รายละเอียดหนาจอสวนติดตอกับผูใชงานบน
เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ แสดงดังรูปที่ 8 ประกอบดวย เกจ
แสดงสถานะแรงดันของแบตเตอรี่  กราฟแสดงสถานะ
แรงดันของแบตเตอรี่ ปุมควบคุมการทํางานของระบบอัด
ประจุแบตเตอร่ี และปุมควบคุมการทํางานของระบบจาย
พลังงานไฟฟาใหโหลด   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8 หนาจอสวนติดตอกับผูใชงานบนเคร่ือง
โทรศัพทเคลื่อนที ่

 

6. อภิปรายผลการติดตั้ง  
การติด ต้ังนวัตกรรมระบบไฟฟาการเกษตร

อัจฉริยะชนิดรูปคลื่นไซน 220 โวลต 4 กิโลวัตต สําหรับ
สนับสนุนงานเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ควบคุมการจายโหลด
ผานเทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง สามารถผลิต
ไฟฟาสําหรับชวยอํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกรในพื้นที่
สูงที่อยูนอกเขตการบริการของการไฟฟา โดยผู ใชงาน
สามารถควบคุมการทํางานและดูคาขอมูลหรือสถานะตาง ๆ 
ของระบบ เชนแรงดันของแบตเตอรี่แบบเวลาจริง (Real 
Time) ได โดยใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนอุปกรณควบคุม ซึ่ง
เปนการอํานวยความสะดวกใหกับเกษตรกรอีกทางหน่ึงดวย 

7.  สรุป  
ระบบไฟฟาการเกษตรอัจฉริยะชนิดรูปคลื่นไซน 

220 โวลต 4 กิโลวัตต สําหรับสนับสนุนงานเกษตรกรรมบน
พื้นที่ สู งควบคุมการจ ายโหลดผ านเทคโนโลยีระบบ
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ถูกออกแบบข้ึนเพื่อสนับสนุนงาน
ดานเกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพสูง ย่ิงขึ้น  และเพ่ือ
ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลที่ตองการใหเปนเกษตรกรรม
ยุค 4.0 ซึ่งความสามารถในการทํางานของระบบท่ีนําเสนอนี้
สามารถทํางานไดเปนอยางดี ในเบ้ืองตนเกี่ยวกับสวนติดตอ
กับผูใชงานบนเคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีการรายงานผล
เฉพาะเกจแรงดันของแบตเตอรี่และกราฟระดับแรงดันของ
แบตเตอรี่รวมกับปุมควบคุมเพียง 2 ปุมเทาน้ัน ซึ่งในอนาคต
อาจจะมีการเพิ่มเติมการวิเคราะหชวงเวลาการใชงานและ
ปริมาณการจายโหลดของระบบผลิตไฟฟา และสรางระบบ
ฐานขอมูลเพื่อเก็บขอมูลการทํางานตลอดทั้งป เพื่อนําขอมูล
มาวิเคราะหสภาพการใชงาน และใชเปนขอมูลในการ
วางแผนขยายระบบตอไ 
กิตติกรรมประกาศ 

 ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ภายใตโครงการความรวมมือในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนํา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและ
ยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 6 
จังหวัด  
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บทคัดยอ 

ในการศึกษา การพัฒนาเครื่องอบกลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค วัตถุประสงคเพื่อ ออกแบบ สราง และ
ประเมินสมรรถนะการทํางานของเคร่ือง สําหรับวิสาหกิจกลุมแมบานเกษตรกรหนองตูมพัฒนา  ตําบลกงไกรลาส   อําเภอ 
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  ในการศึกษาไดทําการ ออกแบบ สราง เครื่องอบกลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคตนแบบ 
ขนาดของโครงสราง เทากับ 300X420X200 เซนติเมตร ประกอบดวย โดมอบคลุมดวยแผนโพลิคารบอเนตสําหรับ 
รับรังสี  แผงโซลาเซลล ชุดควบคุมอุณหภูมิ และ พัดลมระบายอากาศ  ทํางานโดยอาศัยหลักการของระบบอบแหงแบบเรือน
กระจก รับรังสีความรอนผานแผนโพลิคารบอเนต เขามากักเก็บภายในโดมอบ ควบคุมอุณหภูมิภายในไมใหสูงเกิน 60 องศา
เซลเซียส โดยพัดลมระบายอากาศรอนออก ผลการทดสอบ พบวา ภายในโดมอบอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยูในชวงเวลา 12.00 น.
ถึง 14.00 น.เทากับ 52 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายนอก เทากับ 41 องศาเซลเซียส ในการอบกลวย 73 กิโลกรัม ตั้งแตเริ่ม
อบจนกระท่ังอบเสร็จ ใชระยะเวลา 5 วัน ช่ังน้ําหนักกลวยได 22 กิโลกรัม เครื่องอบกลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคนี ้
สามารถอบไดเร็วกวาวิธีการอบของชาวบาน ซึ่งใชเวลา 6-7 วัน และเปนที่นาพอใจของวิสาหกิจกลุมแมบานเกษตรกรหนองตูม
พัฒนา ตําบลกงไกรลาส อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

คําสําคัญ: พลังงานแสงอาทิตย  กลวยตาก เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย  
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Abstract 

In studies develop of solar tunnel dehydrator for bananas intended to design, create  and  assess  
the machine performance in Nong Tum Pattana farm women group association, Kong Krailat, Muang 

District, Sukhothai. In the studies, have made the design, create a prototype of solar tunnel dehydrator for 

bananas. The size of the structure is 300 420 200 cm.   Contains the dome covered with polycarbonate 

sheet for receive of solar radiation, solar panels, temperature control and ventilator fan. It works with the 

principle of greenhouse drying system. The solar radiation through the polycarbonate sheet stored inside 

the baking dome. Internal temperature control not exceeding 60 degrees  Celsius with ventilator fan.  The 

test results found that the average temperature of dome was 12.00 a.m. to 14.00 p.m. equals 52 degrees 

Celsius. The external temperature was equal 41 degrees Celsius.  Banana 73 kg from the start until the 

finished were 22 kg in 5 days period. The solar tunnel dehydrator for bananas could be baked faster than 

the farmer’s baked (which take 6-7 days) and was very satisfactory  of  Nong Tum Pattana  farm  women 

group association, Kong Krailat,  Muang District, Sukhothai. 
Keywords: Solar energy   Baked banana   Solar dryer 

1. บทนํา 
วิสาหกิจกลุมแมบานเกษตรกรหนองตูมพัฒนา 

ตําบลกงไกรลาส อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เปน
วิสาหกิจกลุมแมบานท่ีดําเนินกิจการแปรรูปผลผลิตจาก
การเกษตร จากกลวย ฟกทอง เผือก และมัน นํามาแปร
รูปเปนผลิตภัณฑอบเนย และผลิตภัณฑกลวยตาก โดยใช
วัตถุดิบที่หาซื้อไดงายจากภายในทองถิ่น  ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑจากกลวย ทั้งกลวย
อบเนยและ กลวยตาก เปนหลัก และสวนผลิตภัณฑอื่นจะ
เปนผลิตภัณฑเสริม  ในการผลิตกลวยตากนั้น ปจจุบันใน
การตากนั้นวิสาหกิจกลุมแมบานเกษตรกรหนองตูมพัฒนา 
ยังไมมีเครื่องมือท่ีใชในการลดความชื้นท่ีดี ซึ่งอาศัยวิธีตาก
ดวยแสงแดด ทําใหตองใชเวลานาน 6 ถึง 7 วัน และยังไม
สะอาดเพียงพอจากฝุนละออง ตลอดจนอุณหภูมิความ
รอนท่ีใชในตากจากแสงแดด ยังใหความรอนไมคงท่ี  

จากปญหาขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑกลวย
ตากน้ี การพัฒนาเคร่ืองอบพลังงานแสงอาทิตยแบบ
อุโมงคมาชวยในการอบกลวย นาจะเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาดังกลาวได 
 

 

 

 

2.วัตถุประสงค  
1. เพื่อออกแบบ สราง เครื่องอบกลวยพลังงาน

แสงอาทิตยแบบอุโมงคตนแบบ 

2. เพื่ อประเมินสมรรถนะการทํางานของ
เครื่องอบกลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคตนแบบ 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
การอบแห งหรือการตากแห งผลิตผลทาง

การเกษตรจะใชพลังงานความรอนเพื่อทําใหน้ําระเหย
ออกจากผลิตผลดังกลาว ในประเทศกาลังพัฒนาสวนใหญ
ยังคงใชวิธีการตากแดดตามธรรมชาติ ความรอนท่ีไดจาก
พลังงานรังสีอาทิตยจะสูญเสียสูสิ่งแวดลอมคอนขางมาก 
ทําใหประสิทธิภาพของการตากแหงต่ํ า  นอกจากนี้
ผลิตภัณฑที่อยูระหวางการตากแดดมักถูกรบกวนจาก 
แมลงและสัตวตางๆ หรือไดรับความเสียหายจากการเปยก
ฝน จากปญหาดังกลาว การพัฒนาอุปกรณสําหรับใช
อบแหงผลิตภัณฑโดยใชพลังงานจากรังสีอาทิตย  

การทํางานของเค ร่ืองอบแห งพลังงานรังสี
อาทิตย สวนใหญถูกพัฒนาเพื่อใชอบแหงผลิตผลทางการ
เกษตร ทดแทนการตากแดดตามธรรมชาติ หรือทดแทน
การอบแห งด วยเครื่องอบแห งเชิงกล  (mechanical 

dryer) ทั้งนี้เพื่อแกปญหาความเสียหาย และการปนเปอน
ที่ เกิดจากการตากแดดตามธรรมชาติ  หรือ เพื่อลด
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คาใชจายดานพลังงาน การอบแหงพลังงานแสงอาทิตยจะ
ใหมีประสิทธิภาพสูงกวาการตากแดดตามธรรมชาติ และ
สามารถแกปญหาความเสียหายของผลิตภัณฑที่เกิดจาก
การตากแดดตามธรรมชาติ โดยการใหผลิตภัณฑที่
ตองการอบแหงอยู ในตู  กลอง  หอง หรืออุโมงคลม 
โด ยทั่ ว ไป เค รื่ อ งอบ แห งพลั งงาน แสงอา ทิ ตย จ ะ
ประกอบดวยสวนสําคัญ  2 สวน ไดแก สวนสําหรับรับ
รังสีอาทิตย และสวนสําหรับวางผลิตภัณฑ โดยทั้ง 2 สวน
อาจอยูใน โครงสรางเดียวกัน หรือแยกกันไดในการทํางาน  
รังสีอาทิตยจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน แลวนํา
พลังงานความรอนที่ไดไปใชระเหยนํ้าออกจากผลิตภัณฑ 
กระบวนการดังกลาวสามารถ แสดงในรูปแผนภูมิไดตาม
รูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงการใชพลังงานของเครื่องอบแหง 
พลังงานรังสีอาทิตย 

 

การพัฒนาเครื่องอบกลวยพลังงานแสงอาทิตย
แบบอุโมงค ไดนําหลักการการทํางานของระบบอบแหง
แบบเรือนกระจก  โดย เมื่อรังสีดวงอาทิตยตกกระทบ
ระบบอบแห งจะส งผ านแผน โพลีคารบอเนตไปยั ง
ผลิตภัณฑที่อยูในช้ันวาง  บางสวนจะตกกระทบพ้ืนของ
ระบบอบแหง ทําใหภายในระบบอบแหงมีอุณหภูมิสูงข้ึน  
และแผรังสีอินฟราเรดออกมา แตเนื่องจากรังสีอินฟราเรด
เปนรังสีคลื่นยาวซึ่งสวนมากไมสามารถผานแผนโพลี
คารบอเนตออกไปภายนอกไดจึงเก็บกักอยูภายในระบบ
อบแหง อุณหภูมิภายในสวนอบแหงจึงสูงขึ้น ทําใหน้ําใน
ผลิตภัณฑระเหยออกมา และถูกพัดลมดูดอากาศดานหลัง
ของระบบอบแหงดูดออกไปภายนอกอากาศแวดลอมจะ

ไหลผานชองระบายอากาศดานหนาเขามาแทนท่ี (รูปที่ 1) 
ความช้ืนของผลิตภัณฑจึงคอย  ๆ  ลดลง เนื่องจาก
ผลิตภัณฑไดรับพลังงานทั้งจากรังสีดวงอาทิตยที่ตก
กระทบโดยตรงและจากอากาศ รอนภายในสวนอบแหง   
ดังนั้นจึงทําใหผลิตภัณฑแหงเร็วกวาการตากแดดโดยวิธี
ธรรมชาติ นอกจากน้ีผลิตภัณฑภายในระบบอบแหงยังไม
ถูกรบกวนจากส่ิงสกปรกและการเปยกฝนอีกดวยดวย 

 
 

 

 

รูปที่ 2 หลักการทํางานของระบบอบแหงแบบเรือน
กระจก 

 

4.วิธีการวิจัย  

จากการศึกษาวิธีการอบแห งดวยพลังงาน
แสงอาทิตย มาใชสําหรับการอบกลวยใหกับวิสาหกิจกลุม
แมบานเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ตําบลกงไกรลาส อําเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้  โดยนําเอาหลักการ 
การอบแหงแบบเรือนกระจก มาออกแบบ และพัฒนาเปน
เครื่องอบกลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. การออกแบบและสราง เครื่องอบกลวยตาก
ดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคตนแบบ 

     การออกแบบ สราง เครื่องอบกลวยตากดวย
พลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคตนแบบนี้ มีหลักเกณฑใน
การออกแบบและสรางตนแบบ  ดังตอไปนี้ 

 1.1 สามารถปองกันถูกรบกวนจากสิ่งสกปรก
และการเปยกฝนจากภายนอกเขาไปปนเปอนผลิตภัณฑที่
อยูภายใน  

รังสีอาทิตย 

พลังงานความรอน 

กระบวน การอบแหง 
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    1.2 สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องอบให
เหมาะสม ขณะท่ีอุณหภูมิภายในสูงเกินไป 

 1.3 สามารถปฏิบัติการ การอบกลวย หรือการ
ทําความสะอาด ภายในเครื่องอบ ไดสะดวก 

 1.4 วัสดุ อุปกรณ ในการสรางหางายในทองถิ่น 

 1.5 โรงงานในทองถิ่นสามารถสรางได   
2. การประเมินสมรรถนะการทํางาน:   

    2.1 การทดสอบวัด เปรียบ เที ยบอุณ หภู มิ
ภ ายนอกกับภ าย ในของเครื่ อ งอบกล วยพลั งงาน
แสงอาทิตยแบบอุโมงคตนแบบขณะทํางาน โดยการวัด
อุณหภูมิภายนอกและภายในของเคร่ืองอบกลวยขณะทํา
การอบกลวย ในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 
เวลา 16.00 น. ตั้งแตเริ่มอบจนกระทั่งเสร็จ ของเครื่องอบ
กลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคตนแบบ  

2.2 การทดสอบอบกลวยดวยเคร่ืองอบกลวย
พลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคตนแบบ  โดยทําการ
ทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญในการอบกลวย ทําการทดสอบอบ
จนกระท่ังไดนํากลวยตากออกจากเคร่ืองอบพรอมบรรจุ
จําหนาย บันทึกผลเวลาที่ใชในการอบ และคานํ้าหนักที่
หายไป 

5. ผลการวิจยั  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ออกแบบ 
สราง และประเมินสมรรถนะการทํางานของเคร่ืองอบ
กลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค สําหรับวิสาหกิจ
กลุมแมบานเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ตําบลกงไกรลาส 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัด  มีผลดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

5.1 ผลการออกแบบและสราง เคร่ืองอบ
กลวยตากดวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคตนแบบ 

สวนประกอบหลัก มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องอบกลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค  

 1. โดมอบ ที่ทําการออกแบบ สรางนี้ ทําหนาที่ 
กักเก็บความรอน ประกอบไปดวยโครงสราง ทําจากเหล็ก
กลมกลวง มีขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด  3/4 นิ้ ว 
โครงสรางขนาดของโดมอบ  มีขนาดความยาว 420 
เซนติเมตร กวาง 300 เซนติเมตร และความสูง 200 
เซนติเมตร มุงดวยแผนโพลิคารบอเนต ที่สามารถใหแสง
ผานทะลุได มีความแข็งแรงทนทาน ดานหนามีประตู
ขนาดความสูง 180 เซนติเมตร และกวาง 100 เซนติเมตร 
ดานลางมีชองลมเพื่อรับลมเขาไปยังภายในโดมอบ มี
ขนาดความยาว 60 เซนติเมตร และความกวาง 20 
เซนติเมตร จํานวน 2 ชอง ดานหลังของโดมอบ มีชอง
สําหรับพัดลมระบายอากาศออก ขนาดความยาว 30 
เซนติเมตร และความกวาง 10 เซนติเมตร 

 
 

รูปท่ี 4  โตะสําหรับวางกลวยตาก  
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 2. โตะสําหรับวางกลวยตาก ที่ทําการออกแบบ 
สรางนี้ ทําจากเหล็กกลอง ขนาด 1 X 1 นิ้ว โดยมีขนาด
ของโตะ 172 X 80 X 80 เซนติเมตร พื้นดานบนทําจาก
อลูมิเนียมติดดวยตาขายเพื่อเปนท่ีวางกลวยสําหรับตาก 
จํานวน 4 ตัว และสามารถยกโตะออกมาทําความสะอาด
ภายนอกอุโมงคไดงาย 

 

 
 

รูปที่ 5 แผงโซลาเซลลและพัดลมระบายอากาศ 

3. ชุดควบคุมอุณหภูมิ ที่ทําการออกแบบ สราง
นี้ ประกอบดวย เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ ทํางานโดยเปลี่ยน
พลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา แลวสงสัญญาณไป
ยังกลองชุดควบคุมอุณหภูมิ โดยมีหลักการทํางาน เมื่อรับ
ค าไฟฟ ามาจากเซ็น เซอร  ชุ ดควบคุม อุณ หภู มิ จะ
ประมวลผลแลวแสดงผลยังหนาจอดิจิตอลเปนคาอุณหภูมิ
หนวยองศาเซลเซียส ซึ่งกลองควบคุมอุณหภูมิสามารถ
กําหนดคาอุณหภูมิไมใหสูงไดตามความตองการ เมื่อ
อุณหภูมิสูงเกินกําหนดกลองควบคุมอุณหภูมิจะสั่งงาน
เปนกระแสไฟไปยังพัดลมระบายอากาศทํางาน และเม่ือ
อุณหภูมลิดลงเทากับกําหนดที่ตั้งไวพัดลมระบายอากาศก็
จะหยุดทํางาน การตั้งคาอุณหภูมิในโดมอบนี้ตั้งไวที่ 60 

องศาเซลเซียส  
 4. ชุดแหลงจาย ที่ทําการออกแบบ สรางนี้ 
ประกอบดวย แผงโซลาเซลล ทําหนาที่ผลิตไฟฟาโดยการ
เปลี่ ยนจากพลั งงานความรอน เปนพลั งงานไฟฟ า
กระแสตรง ขนาด 18 โวลต 20 วัตต ไปยังชุดควบคุมการ
ชารจ จากไฟฟากระแสตรง ขนาด 18 โวลต ชารจเขา

แบตเตอร่ี 12 โวลต เพื่อนํากระแสไฟฟาไปใชสําหรับ
กลองชุดควบคุมอุณหภูมิ 
 

 
รูปท่ี 6 ภายในตูควบคุม 

 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะการทํางานของ
เคร่ืองอบกลวยพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค 
 การทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพของ
เครื่องอบกลวยพลั งงานแสงอาทิตยแบบอุ โมงค  มี
รายละเอียดดังนี ้
 1.คัดเลือกกลวยน้ําวาแกพอดี ช่ังน้ําหนัก 100 
กิโลกรัม  นํามาบมโดยการคลุมผาไวหนึ่ งคืน รอจน     
สุกงอม 
 

 
รูปท่ี 7 กลวยน้ําวาท่ีสุกงอมพอดี 

แผงโซลาเซลล 

พัดลมดูอากาศ 

กลองชุดควบคุมอุณหภูม ิ ชุดควบคุมการชารจ 

แบตเตอรี่ 
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 2. นํากลวยที่คัดเลือกแลว 100 กิโลกรัม นํามา
ปอกเปลือกแลวช่ังนํ้าหนักหลังปอกเปลือกได 73 กิโลกรัม 
สุมกลุมตัวอยางวัดขนาดกลวยเฉลี่ยได เสนผานศูนยกลาง 
30มิลลิเมตร ความยาวเฉลี่ย 96 มิลลิเมตร 

 
 

รูปท่ี 8 ปอกเปลือกกลวย ท่ีคัดเลอืกแลว 

 3. นํากลวยท่ีปอกเปลือกแลว เขาโดมอบโดย
วางกลวยลงบนโตะ แลวติดตั้งเทอรโมมิเตอรเพื่อวัด
อุณหภูมิทั้งหมด 8 จุด   คือ ดานหัวและทายของโตะ
สําหรับวางกลวยตาก ตัวละ 2 จุด 
 

 
รูปที่ 9 นําเอากลวยที่ปอกเปลือกเขาโดมอบ 

 4. เลือกกลุมตัวอยางกลวยกลวยทั้งหมด 8 จุด 
เพื่อวัดน้ําหนักท่ีเปลี่ยนไป บันทึกผลทุกช่ัวโมง 
 

 
 

รูปท่ี 10 นําเอากลวยเขาในโดมอบกลวยปดประตโูดมอบ 

  

5. ติดต้ังเทอรโมมิเตอรเพ่ือวัดอณุหภูมิภายนอก
โดมอบ ทั้งหมด 3 จุด บันทึกผลทุกๆ ช่ัวโมง 
 6. จดบันทึก อุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก 
และช่ังน้ําหนักกลวยตัวอยางทุก ๆ 1 ช่ัวโมง โดยเริ่ม
09.00 น. ถึง 16.00 น. จนกวาจะตากกลวยเสร็จ 

 

ผลการทดสอบ 

 จากการทดสอบ สมรรถนะของเคร่ืองอบกลวย
พลังงานแสงอาทิตย มีดังนี ้
 

 

รูปท่ี 21 กราฟแสดงอุณหภูมิภายในเครื่องอบกลวย
ระยะเวลา 5 วัน 
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รูปท่ี 32 กราฟแสดงอุณหภูมิภายนอกเคร่ืองอบกลวย
ระยะเวลา  5 วัน 

 

 

รูปที่ 43 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในเทียบกับ
ภายนอกระยะเวลา 5 วัน 

 จากรูปที่ 11-13 เปนกราฟแสดงผลการทดสอบ
การวัดอุณหภูมิภายใน(รูปที่ 11) อุณหภูมิภายนอก(รูปที่ 
12) และเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกับภายนอก
เครื่องอบกลวย(รูปที่ 13) ระยะเวลาในการทดสอบ 5 วัน 
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดท่ี 38 องศาเซลเซียส ท่ีชวงเวลา 9.00 

น . และคอยๆ เพิ่มขึ้น อุณหภูมิสูงสุดอยู ในชวงเวลา 
12.00  13.00 และ14.00 น. เทากับ 52 องศาเซลเซียส 
และคอยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเวลา 16.00 น. เทากับ 
41 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ําสุดที่ 31 องศาเซลเซียส ท่ีชวงเวลา 9.00 น. และคอยๆ 

เพิ่มข้ึน อุณหภูมิสูงสุดอยูในชวงเวลา 12.00  13.00 และ
14.00 น. เทากับ 41 องศาเซลเซียส และคอยๆ ลดลง
เรื่อยๆ จนกระท่ังเวลา 16.00 น . เทากับ  34 องศา
เซลเซียส 

 

 

 

รูปที่ 54 กราฟแสดงน้ําหนักกลวยที่ลดลงในการอบกลวย
ดวยเครื่องอบกลวยระยะเวลา 5 วัน 

จากรูปที่ 14 เปนกราฟแสดงนํ้าหนักกลวยที่
ลดลงในการอบกลวยดวยเครื่องอบกลวยระยะเวลา 5 วัน
ทําการทดลองโดยสุมตัวอยางกลวยจากโตะสําหรับวาง
กลวยตากโตะละ 2 ตัวอยาง แลวนํามาช่ังน้ําหนักทุกวัน 
พบวา น้ําหนักตัวอยางกลวยเฉลี่ย กอนนํากลวยเขาอบ
เทากับ 68 กรัม และคอยๆ ลดลงจากวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 
เทากับ 63 46 36 30 และ26 กรัม ตามลําดับ  และจาก
การทดสอบช่ังน้ําหนักกลวยทั้งกอนอบและหลังอบ พบวา
มีน้ําหนักกอนอบและหลังอบเทากับ 73 และ 22 กิโลกรัม 
ตามลําดับ  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการออกและพัฒนาเครื่องอบกลวยพลังงาน
แสงอาทิตยแบบอุโมงค  สําหรับการอบกลวยใหกับ
วิสาหกิจกลุมแมบานเกษตรกรหนองตูมพัฒนา    ตําบล
กงไกรลาส อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในคร้ังนี้ ทํา
การออกแบบ  สราง และพัฒนาเปนเครื่องอบกลวย
พลั งงานแสงอาทิตยแบบอุ โมงค  ที่ มี ขนาด เท ากับ  
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300X420X200 เซนติเมตร มีชุดควบคุมอุณหภูมิภายใน
เครื่องอบโดยใชกําลังไฟฟาจากแผงโซลาเซลล เปนขนาด
ที่สามารถสรางในพื้นที่ที่จํากัด บริเวณดานหนาที่ทําการ
วิสาหกิจกลุมแมบานฯ เพื่อดูแลการอบกลวยไดงาย จาก
การทดสอบอุณหภูมิภายในโดมอบ ตั้งแต 9.00 น จะ
คอยๆเพิ่มสูงขึ้น สูงสุดเฉลี่ยอยูที่ชวงเวลา 12.00 น.ถึง 
14.00 น.เทากับ 52 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันจะคอยๆ 
ลดลงเร่ือยๆ ซึ่งจะแปรผันไปตามอุณหภูมิภายนอก คือ
ตั้ งแต  9.00 น  จะคอยๆเพิ่มสูงขึ้น  สูงสุดเฉลี่ยอยูที่
ชวงเวลา 12.00 น.ถึง 14.00 น.เทากับ 41 องศาเซลเซียส 
จะเห็นไดวายิ่งอุณหภูมิภายนอกสูงมากย่ิงขึ้น จะทําให
อุณหภูมิภายในสูงมากยิ่งขึ้นตามไปดวย และเม่ือถา
อุณหภูมิสูงเกิน 60 องศาเซลเซียส เครื่องจะระบาย
อากาศรอนสวนเกินออกนอกเคร่ืองอบ แตในชวงการ
ทดสอบเปนชวงฤดูฝน อุณหภูมิภายนอกสูงไมมาก ทําให
อุณหภูมิภายในไมสูงเกินคาที่ตั้งไว ซึ่งในการทดลองอบ
คร้ังนี้  อบกลวย นํ้าหนัก  73 กิ โลกรัม  ตั้ งแต เริ่ มอบ
จนกระท่ังอบแลวเสร็จ ใชระยะเวลา 5 วัน ช่ังน้ําหนักได 
หลังจากอบเสร็จ เทากับ 22 กิโลกรัม ซึ่งใชระยะเวลาใน
การอบนอยกวาแบบวิธีการอบของชาวบานซึ่งใชเวลา 6-7 
วัน และจากการสอบถามเปนที่นาพอใจของวิสาหกิจกลุม
แมบานเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ตําบลกงไกรลาส อําเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

 7.  สรุป  
การพัฒนาเครื่องอบกลวยพลังงานแสงอาทิตย

แบบอุโมงค สําหรับการอบกลวยใหกับวิสาหกิจกลุม
แมบานเกษตรกรหนองตูมพัฒนา    ตําบลกงไกรลาส 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีขนาด 300X420X200 
เซนติ เมตร  อุณหภูมิภายในโดมอบสูงสุดเฉลี่ยอยูที่
ชวงเวลา 12.00 น.ถึง 14.00 น.เทากับ 52 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิภายนอก เทากับ 41 องศาเซลเซียส ในการอบ
กลวย 73 กิโลกรัม หลังจากอบเสร็จแลว ช่ังน้ําหนักได 22 
กิโลกรัม  ซึ่ งใช เวลาอบนอยกวาแบบวิธีการอบของ
ชาวบาน ซึ่งใชเวลา 6-7 วัน และเปนที่นาพอใจของ
วิสาหกิจกลุมแมบานเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ตําบลกง
ไกรลาส อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

ขอ เสนอแนะเพื่ อการวิจัยครั้ งต อไป  จาก
การศึกษาการออกและพัฒนาเครื่องอบกลวยพลังงาน
แสงอาทิตยแบบอุโมงค จะเห็นไดวาอุณหภูมิภายใน
เครื่องอบจะไมสม่ําเสมอท้ังวัน ในการวิจัยครั้งตอไป ควร
ศึกษาการออกแบบและพัฒนาเครื่องอบกลวยพลังงาน
แสงอาทิตยกับพลังงานรวม เพื่อใหการอบกลวยไดรับ
ความรอนสมํ่าเสมอท้ังวัน 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับ
ผูประกอบการผลิตภัณฑ ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 
จังหวัด 
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บทคัดยอ  
ระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนมาเพื่อใหเหมาะกับสภาพอากาศในทุกพื้ นที่

โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีอากาศรอน ซึ่งภายในโรงเรือนสามารถลดอุณหภูมิ เพิ่มความชื้น และควบคุมแสงแดดที่มากเกินไป โดยใชบอรด
Arduino เปนตัวควบคุม อุณหภูมิ ความช้ืน และแสง ผานอุปกรณรับ-สงสัญญาณเพื่อใหบอรด Arduino ประมวลผลในการสั่งการ
ใหอุปกรณทํางาน โดยเขียนชุดคําสั่ง Arduino ใหระบบพนหมอกเพ่ือเพ่ิมความช้ืน ระบบเปดหลังคาระบายอากาศเพ่ือลดอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน และระบบมานพรางแสงใชในการพรางแสงใหแกผัก ไฮโดรโปรนิกส จากการทดลองพบวา ระบบควบคุม
สภาพแวดลอมภายในโรงเรือน สามารถทํางานไดตรงตามเง่ือนไขอุณหภูมิและเวลาท่ีกําหนดไว เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือน
ไมใหเกิน 33 ºC ความช้ืนภายในโรงเรือนควบคุมเฉลีย่ 93 เปอรเซน ระบบพนหมอกทํางานเฉลี่ย 2 นาทีตอครั้ง ระบบระบายความ
รอนทํางานเฉลี่ย 15 นาทีตอครั้ง ระบบมานพรางแสงทํางานเฉลี่ย 2 ครั้งตอวัน ซึ่งจํานวนช่ัวโมงการทํางานของระบบควบคุมจะ
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศภายนอก  
คําสําคัญ อุณหภูมิ ความชื้น แสง Arduino ระบบควบคุม 

 

Abstract  
 Environmental control system in the greenhouse was designed and developed to suit the weather 

conditions in all areas, especially in the hot weather. It can reduce the temperature in the house and gain more 

humidifier, including control the excessive sunlight by Arduino Board as the controller of temperature, humidity, 

and light sensors measurement through the receiver to the board in processing in order to make the device 

work. There were 3 Arduino instruction sets which were; the misting system which was ordered to moisture the 

vegetables, the roof ventilation which its function was to lower the temperature inside the house, and blackout 

curtains to shade the hydroponics vegetables from sunlight.  From the experiment, it was found that the 

environmental control system was able to work according to the conditions of temperature and time settings 

to maintain the temperature inside the house not over 33 Celsius degree, the average humidity inside the house 

was 93 percent and the misting system was averagely working 2 minutes per time, the cooling system was 

normally working 15 minutes per time and blackout curtains system was working 2 times per day.  In addition, 

the amount of working operation hours were depended on the weather condition outside. 
Keywords : Temperature, humidity, lighting control systems 
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1. บทนํา 
 ปจจุบันผูบริโภคหันมาใหความสนใจเก่ียวกับ
สุขภาพกันมากขึ้น จึงเลือกที่จะบริโภคผักที่สดใหมและ
ปลอดภัยจากสารพิษตางๆ แตการปลูกผักในปจจุบันมีความ
ยุงยากในการดูแลรักษาคุณภาพการเจริญเติบโตของผัก ซึ่ง
จะตองทําการรดนํ้าอยางสมํ่าเสมอและตองอาศัยปจจัย
หลายดาน เชน น้ํา อากาศ ความช้ืน และแสงแดด การปลูก
และผลิตผักจึงมักจะประสบกับปญหาตางๆ  โดยการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนท่ีใช
ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ปจจัยที่สําคัญของการปลูกผักชนิดนี้
คือ  เรื่ องความรอนที่ เกิดจากการสะสมพลังงานดวย
แสงอาทิตยที่ตกกระทบโรงเรือนตองไดรับการระบายออก
อยางมีประสิทธิภาพ ความช้ืนที่เหมาะสมไมมากเกินไปหรือ
นอยเกินไปเน่ืองจากมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช คา
ปริมาณแสงท่ีพืชตองการและเหมาะสมตอการปลูกพืช 
 ดังนั้นทางคณะผูจัดทําจึงไดพัฒนาระบบควบคุม
สภาพแวดลอมในโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิกสใหมี
คุณภาพและเหมาะสมกับการปลูกผักที่มีคุณภาพโดยจะตอง
มีระบบควบคุมการใหน้ํา อุณหภูมิ ความช้ืน การพรางแสง
และระบบระบายอากาศในโรงเรือน โดยการใชเซนเซอรวัด
ความช้ืนใชสําหรับควบคุมปมน้ํา เซนเซอรอากาศใชสําหรับ
ควบคุมปมพนหมอก เซนเซอรวัดแสงใชในการวัดความเขม
แสงควบคุมระบบพรางแสง และหลังคาระบายอากาศใชใน
การระบายอากาศในโรงเรือน โดยจะนํามาประยุกตใชงาน
รวมกับไมโครคอนโทรเลอรเพื่อใชในการควบคุมการ
ประมวณผลและควบคุมผานอุปกรณไฟฟาตางๆ  เพื่อให
สามารถรักษาสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนใหเหมาะสมกับ
การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส [1-2] 
 

 

 

 

 

 

2.วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรือนไฮโดรโปรนิกส 
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมสภาพแวดลอม

ภายในโรงเรือนโดยการเปรียบเทียบจากการควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 การปลูกพืช ไฮโดรโปรนิกส แบบเ อ็น เอฟที  
(Nutrient Film Technique : NFT) เปนการใหธาตุอาหาร
บนรางปลูกจากภาพท่ี 1 โดยรากจะแชอยูในสารละลาย
โดยตรง สารละลายธาตุจะไหลเปนแผนฟลมบางๆ (หนา
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) [7-8] ในรางปลูกพืชกวางตั้งแต 5-
35 เซนติเมตร ข้ึนอยูกับชนิดของพืชที่ปลูกและมีความสูง
ประมาณ 5 เซนติเมตร ความยาวของรางต้ังแต 5-20 เมตร 
การไหลของสารจะไหลแบบตอเนื่องหรือสลับก็ไดขึ้นอยูกับ
ลักษณะการปลูก อัตราการไหลอยูในชวง 1-2 ลิตร/นาที/
ราง  โดยจะมีป มที่ ติ ดตั้ ง ในถังดูดสารละลายเพื่ อ ให
สารละลายไหลผานรางและรากพืช และหมุนเวียนมายังถัง
เก็บสารละลายอีกครั้ง [2] 

 
ภาพท่ี 1 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกสแบบ เอ็นเอฟที (NFT) 

 

Arduino เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอร ตระกูล 
เอวีอาร (AVR) ที่มีการพัฒนาแบบโอเพนซอรส (Open 

Source)  คือ  มีการ เปด เผยขอมู ลทั้ งด านฮาร ดแวร  
(Hardware) และซอฟตแวร (Software)  
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ภาพท่ี 2 ชุดควบคุมระบบสภาพแวดลอมภายในโรงเรือน 

 

บอรดท่ีนํามาใชงาน คือ Arduino Mega 2560 ภาษา
ที่ใชเขียนโคดควบคุม Arduino เปนภาษาสําหรับเขียน
โปรแกรมควบคุมแบบเดียวกับภาษา C/C++ และ Arduino 

IDE เปนเครื่องมือสําหรับเขียนโคดโปรแกรม [3-4] จากภาพ
ที่ 2 การออกแบบระบบควบคุมการพรางแสงระบบหลังคา
โรงเรือน และระบบพนหมอกทํางานอัตโนมัติดวยบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล  AVR หรือ  Arduino ซึ่ ง
โปรแกรมควบคุมรับคาอุณหภูมิความช้ืนจากเซนเซอร  
DHT22 ทั้งหมด 6 ตัว และเซนเซอรแสง BH1750 จํานวน 1 
ตัว โดยมีเง่ือนไขการทํางานแสดงในภาพที ่3 

1) ถาอุณหภูมิมากกวา 30ºC และคาความเขมแสง
มากกวา 40000 Lux ระบบจะสั่งใหมานพรางแสง
ปด 

2) ถาอุณหภูมินอยกวาหรือเทากับ 30ºC และคาความ
เขมแสงนอยกวา 20000 Lux ระบบจะสั่งใหมาน
พรางแสงเปด 

3) ถาอุณหภูมิมากกวาหรือเทากับ 29ºC ระบบจะสั่งให
หลังคาโรงเรือนเปด 

4) ถาอุณหภูมินอยกวา 29ºC ระบบจะสั่งใหหลังคา
โรงเรือนปด 

5) ถาอุณหภูมิมากกวาหรือเทากับ 31ºC หรือความช้ืน
นอยกวา 75% ระบบจะสั่งใหปมน้ําทํางาน 

 

Start

รับคา(เซนเซอร)
อุณหภูมิ
ความชื้น

ความเขมแสง

อุณหภูมิ>=29Cอุณหภูมิ>=30C
คาแสง>40000lux

ความชื้น<75%หรือ
อุณหภูมิ>=31C

มานพรางแสงปด หลังคาเปด ปมพนหมอกทํางาน

End

ไมใช ไมใช ไมใช
แสดงคาอุณหภูมิ,
ความชื้น,ความ

เขมแสง

Arduino

Relay Relay Relay

บันทึกขอมูล
เซนเซอรมานพรางแสงเปด

Relay

อุณหภูมิ<30C
คาแสง>20000lux อุณหภูมิ<29C

Relay

หลังคาปด

ไมใช ไมใช

 
 

ภาพท่ี 3 ลําดับขั้นตอนการทํางานโปรแกรม 
 

4. วิธีการวิจัย 

 โครงสรางโรงเรือนใชเหล็กเพื่อความคงทนแข็งแรง
ในการใชงาน มีหลังคาพลาสติกใส โดยรอบจะปดดวยตา
ขายเพ่ือใหอากาศถายเทไดสะดวกและรักษาความช้ืนไวให
ไดนาน ขนาดของโรงเรือน ความสูง 270 เซนติเมตร ความ
กวาง 300 เซนติเมตร และความยาว 400 เซนติเมตร แสดง
ในภาพที่ 4 โดยจะมี Arduino ทําการเก็บขอมูลตางๆ โดย
จะเนนในดานการตรวจจับคาอุณหภูมิ ความช้ืนและความ
เขมแสง เพ่ือใชในการควบคุมในโรงเรือน สวนเซ็นเซอรจะ
ทําหนาที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ความช้ืนและความเขมแสง
ภายในโรงเรือน และระบบพนหมอกเปนระบบที่จําลองการ
ทําใหละอองนํ้ามีความละเอียดใกลเคียงกับหมอกซึ่ งอยู
ประมาณ 20-30 ไมครอน [5-6] 
 

 
ภาพท่ี 4 โครงสรางโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส 
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สถิติที่ใชในการรายงานผลการศึกษาคาเฉลี่ย  
n

i

in

n
x

n
XXXXX

1

321 .......   
เมื่อ  X   คือ ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

nX  คือ ขอมูล 

N คือ จํานวนขอมูล 

 

5. ผลการวิจัย  
 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
ควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนปลูกผักระบบ          
ไฮโดรโปรนิกส จากการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรือนมาใชในการควบคุมการทํางานและการสั่งการของ
อุปกรณควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือน 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบหาคาความคลาดเคลื่อน 

การทดสอบเปรียบเทียบ ความคลาดเคลื่อน หนวย 
คาอุณหภูมิ 1.18 °C 

คาความช้ืน 1.80 % 

คาความเขมแสง 289.20 Lux 

 

หลังจากเปรียบเทียบคาความช้ืนของระบบควบคุมโรงเรือน
พบวาในชวงเวลา 01.00-9.00 น. คาความช้ืนมีคาเทากัน
และลดลงในเวลา 9.00-19.00 น. สังเกตไดวาโรงเรือนท่ีทํา
การควบคุมจะมีความช้ืนที่มากกวาเน่ืองจากถาความช้ืน
ลดลง ระบบจะสั่งใหหัวพนหมอกพนละอองนํ้าออกมาเปน
ระยะๆ เพื่อจะเพ่ิมความช้ืนภายในโรงเรือนใหกับผักไฮโดร
โปรนิกส แสดงภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพดานความช้ืนของระบบ
ควบคุมภายในโรงเรือน  
 

 จากภาพท่ี 6 พบวาอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นในเวลา 
9.00-19.00 น . ซึ่งโรงเรือนท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิได
ใกลเคียงกับอุณหภูมิที่ผักไฮโดรโปรนิกสตองการ เนื่องจาก
ถามีอุณหภูมิที่สูงเกินกวาที่ผักไฮโดรโปรนิกสตองการ ระบบ
จะสั่งใหหลังคาเปดเพ่ือที่จะระบายความรอนภายในโรงเรอืน
ออกทําใหอุณหภูมิภายในลดลง 
 

 
ภาพที่ 6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพดานอุณหภูมิของระบบ
ควบคุมภายในโรงเรือนไฮโดรโปรนิกส 
 

 
ภาพที่ 7 เปรียบเทียบประสิทธิภาพดานความเขมแสงของ
ระบบควบคุมภายในโรงเรือน 
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 จากการเปรียบเทียบความเขมแสง คาความเขม
แสงภายในโรงเรือนจะนอยกวาภายนอกโรงเรือน เน่ืองจาก
มีระบบการพรางแสงใหกับผักไฮโดรโปรนิกส เมื่อแสงมาก
ระบบจะสั่งใหมานพรางแสงปดและถาแสงนอยเกินกวาท่ีผัก
ตองการระบบจะสั่งใหมานพรางแสงเปดออกเพ่ือใหพืชไดรับ
แสง แสดงภาพที่ 7 

 

ผลจากการสังเกตุการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโป
นิกส ดวยระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือน
สําหรับการปลูกไฮโดรโปรนิกส ระบบควบคุมสภาพแวดลอม
ในโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิกสใหมีคุณภาพและเหมาะสม
กับการปลูกผักที่มีคุณภาพโดยจะตองมีระบบควบคุมการให
น้ํา อุณหภูมิ ความช้ืน การพรางแสงและระบบระบาย
อากาศในโรงเรือน 

 
ภาพที่ 8 การเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกสตั้งแต เริ่ม
ปลูก  ถึ ง  49  วัน  ใน โรง เ รือนควบคุมระบบควบคุม
สภาพแวดลอม 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการทดสอบเก็บผลเพื่อประเมินประสิทธิผล

การทํางานของระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือน  
โดยใช  Arduino ระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรือนที่ออกแบบสรางขึ้นมาทํางานไดตรงตามเง่ือนไขที่
ออกแบบทั้งการทํางานตามเวลาที่กําหนดและรักษาอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนไมใหเกิน 33ºC โดยการสั่งใหระบบควบคุม
ทํางานตามเงื่อนไข ผลจากการทดสอบพบวาอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนควบคุมเฉลี่ย 30ºC ความช้ืนภายในโรงเรือนควบคุม
เฉลี่ย 93%ระบบพนหมอกทํางานเฉลี่ย 2 นาที/ครั้ง ระบบ
ระบายความรอนทํางานเฉลี่ย 15 นาที/ครั้ง ระบบมานพราง
แสงทํางานเฉลี่ย 2 ครั้ง/วัน ซึ่งจํานวนช่ัวโมงการทํางานของ
ระบบควบคุมจะขึ้นอยูกับสภาพอากาศภายนอกเปนสําคัญ 
 

7.  สรุป  
 จากการท่ีคณะผูจัดทําไดพัฒนาระบบควบคุม
สภาพแวดลอมภายในโรงเรือนใหเหมาะสมตอการปลูกผัก
ไฮโดรโปรนิกส พบวาระบบควบคุมสามารถทํางานไดตาม
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับผักไฮโดรโปรนิกสตองการ ไม
วาจะเปนสภาพอากาศท่ีรอนจัดระบบก็จะปรับใหอุณหภูมิ
ลดลงเพื่อใหมีผลเสียตอผักนอยที่สุด หรือในยามที่พืช
ตองการความช้ืนระบบก็จะทําการพนหมอกเพื่อใหความชื้น
กับผักไฮโดรโปรนิกส ทําใหผักเจริญเติบโตไดดีหรือในกรณีที่
แสงมากเกินไประบบก็จะทําการพรางแสงใหกับผักเพื่อไมให
ผักไดรับปริมาณแสงท่ีมากเกินความตองการท่ีจะสงผลตอ
ความรอนภายในโรงเรือน ทําใหผักที่ไดมีคุณภาพดีและจาก
การทดสอบระบบตางๆ พบวาระบบสามารถนําไปใชงานได
ผักไฮโดรโปรนิกสที่มีคุณภาพการสูญเสียผักไฮโดรโปรนิกส
ในการปลูกลดนอยลง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา “โครงการวิจัย Hands-on เรียนรูชุมชน 
ครูไดคิด เด็กไดทํา และพื้นที่ในการทําวิจัย” 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยช้ินนี้นําเสนอการวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาในสายการผลิตน้ําผลไมพรอมด่ืม ไดทําการวิเคราะหผลใน
พื้นที่โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปแหงท่ี 2 อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเคร่ืองมือวิเคราะห
คุณภาพระบบไฟฟาและรูปแบบการจัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่เปนปจจัยตอการผลิตน้ําผลไมพรอมดื่มของโรงงาน
หลวงอาหารสําเร็จรูปแหงท่ี 2 อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเปนรูปแบบหรือวิธีการสําหรับการวิเคราะหการใช
พลังงานไฟฟาใหเกิดความคุมคาอยางเหมาะสม สะทอนขอมูลเพื่อการตัดสินใจบริหารงบประมาณ เชน ตนทุนการผลิต ตนทุน
ทางบัญชี ฯลฯ ชวยบริหารงานการผลิตอยางมีนัยสําคัญ ชวยจัดการดานพลังงานไฟฟาอยางตรงจุดตามเหตุผล วางรูปแบบ
การพิจารณาสําหรับผูรับผิดชอบตอไป ซึ่งจากผลการวิเคราะหแสดงใหวาเครื่องมือจัดเก็บพลังงานไฟฟาสามารถวัดพลังงาน
ไฟฟาได และสามารถนําขอมูลวิเคราะหคุณภาพระบบไฟฟาและรูปแบบการจัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่เปนปจจัย
ตอการผลิตน้ําผลไมพรอมดื่มของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปแหงที่ 2 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: วิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา การจัดการพลังงาน  
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Abstract 

This paper presents an analysis of the electricity consumption in the fruit juice production line. Analyzing 

the results in the factory area of Mae Chan, Chiang Rai Province. The objectives of this project are to create 

a tool for analyzing the quality of electricity system and the formulation of a database of electricity 

consumption that is a factor in the production of ready-to-drink fruit juice of the Royal Factory, No. 2, Mae 

Chan District, Chiang Rai Province. This is a form or method for analyzing the use of electric energy to 

provide a cost effective solution. Reflect information for budget decision making such as production costs. 

Accounting costs, etc., help to manage production significantly. Helps manage electrical power in a logical 

manner. Layout of consideration for the next responsible. The results show that electric energy storage 

devices can measure electrical energy. The data can also be used to analyze the quality of electricity 

system and the formulation of energy consumption data base for the production of ready-to-drink fruit 

juice of the second factory. 

Keywords: Analysis of Electrical Energy Consumption, Energy management  

1.บทนํา 

ปจจุบันโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปแหงท่ี 2 
(แมจัน) เปนโรงงานหลักที่เปนกําลังสําคัญในการผลิต 
ผลิตภัณฑภายใตตราสินคา “ดอยคํา” โดยมีสายการผลิต
สําคัญ เชน น้ําผลไมพรอมดื่ม ผลไมแชแข็ง และแปงถั่ว
เหลือง มีมูลคาของการจําหนายมากเปนอันดับหนึ่งใน
โรงงานหลวงทั้ง 3 แหง  ทั้งนี้สายการผลิตน้ําผลไมพรอม
ดื่มเปนสายการผลิตที่มีมูลคาผลิตภัณฑสูง และใชพลังงาน
ไฟฟาสูง จากขอมูลการใชไฟฟาแยกตามไลนการผลิตของ
โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปแหงที่ 2 ตลอดป 2560 ที่
ผานมาดังตารางท่ี 1 มีการใชพลังงานท้ังหมด 1,954,067 
kWh และไลนที่ใชพลังงานเปนอันดับแรกคือ Tatra Pak 

มีการใชพลังานถึง 502,350 kWh ใน 2560 ซึ่งคิดเปน
รอยละ 26 ของพลังงานการใชไฟฟาทั้งหมด ดังตารางท่ี 1 
ดังนั้นคณะวิจัยจึงสนใจท่ีจะตรวจวัดการใชพลังงานใน
สายการผลิตน้ําผลไมพรอมดื่มโดยใช IoT รวมกับ Energy 

Meter เพื่ออานขอมูลการใชพลังงาน และนําขอมูลมา
วิเคราะหแลวแสดงผลเพื่อการตัดสินใจในมาตรการ

อนุรักษพลังงานของโรงงานหลวงฯ ทั้งนี้ในการตรวจสอบ
และวิเคราะหขอมูลที่ไดบันทึกผาน Energy Meter พบวา
ขอมูลการใชพลังงานและขอมูลปริมาณผลิตภัณฑถูกเก็บ
รวบรวมเปนสถิติผานระบบอินเตอรเน็ต และนํามาใชใน
การคํานวณคาการใชพลังงานจําเพาะ (specific energy 

consumption, SEC) เพื่อหาตนทุนทางพลังงานของ
ผลิตภัณฑ  

รูปที่ 1 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยก 
ตามไลนการผลิตในป 2560 
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2.วัตถุประสงค 

เพื่อสรางเครื่องมือวิเคราะหคุณภาพระบบไฟฟา
และรูปแบบการจัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่
เปนปจจัยตอการผลิตน้ําผลไมพรอมดื่มของโรงงานหลวง
อาหารสําเร็จรูปแหงท่ี 2 อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
ทั้งนี้เพื่อเปนรูปแบบหรือวิธีการสําหรับการวิเคราะหการ

ใชพลังงานไฟฟาใหเกิดความคุมคาอยางเหมาะสม สะทอน
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจบริหารงบประมาณ เชน ตนทุนการ
ผลิต ตนทุนทางบัญชี ฯลฯ ชวยบริหารงานการผลิตอยาง
มีนัยสําคัญ ชวยจัดการดานพลังงานไฟฟาอยางตรงจุด
ตามเหตุผล วางรูปแบบการพิจารณาสําหรับผูรับผิดชอบ
ตอไป 

ตารางที่ 1 ขอมูลการใชไฟฟาแยกตามไลนการผลิตในป 2560 ของโรงงานหลวงอาหารสําเรจ็ที่ 2 (แมจัน) 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

การอนุรักษพลังงานใหมีการตระหนักและมีสวน
รวมในการทํางาน หมายถึง 
• การใหทุกคนในโรงงานรวมมือรวมใจกัน ทํา

กิจกรรมอนุรักษพลังงาน ไมใชเฉพาะฝายผลิต
หรือฝายบํารุงรักษาเทานั้น

• เพราะทุกคนในโรงงานเปนผู ใ ชพลั ง งาน
เหมือนกัน มากนอยตางกันตามภารกิจ

• หากฝายใดฝายหน่ึงเห็นความสําคัญของการ
อนุรักษพลังงานอยางเต็มที่แตอีกฝายปลอยปะ
ละ เ ลย  ก็ จ ะทํ า  ให ก า ร ใ ช พลั ง ง าน ไ ม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร

การอนุรักษพพลังงานมี 4 ระดับคือ 

• การออกแบบและแนวคิดที่ดี
• การมีจิตสํานึกการใชงานและการดูแลรักษาท่ีดี
• การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
• การเปลี่ยนเครื่องจักรหลัก

1) การออกแบบและแนวคิดที่ดีคอืการออกแบบ
ระบบหรือเลือกใชอุปกรณที่มีความเหมาะสมกับฟงกชัน
การใชงานจริง โดยอาศัยหลักวิชาทางวิศวกรรม เพื่อใหมี
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนการลด
คาใชจายการดําเนินการและบํารุงรักษาในอนาคต เชน 

• การออกแบบโดยนําแสงสวางธรรมชาติมาใช
ในโรงงานหรืออาคารใหมากท่ีสุด
• การออกแบบโดยปองกันความรอนจาก
ภายนอกเขามายังภายในอาคาร

2) การมีจิตสํานึกการใชงานและการดูแลรักษา
ที่ดคีือการดูแลรักษาใหการใชพลังงานมีประสิทธิภาพ 

• ลดการร่ัวไหลและการสูญเปลาของพลังงาน
เชน ลดการร่ัวไหลของไอนํ้า ลมอัด หรือการ
สูญเสียความรอน/ความเย็น
• ลดการใชพลังงานท่ีฟุมเฟอยเชน ใชหลอดไฟท่ี
กินกําลังไฟต่ําแตใหความสวางที่เหมาะสม
(แทบไมตองลงทุนหรือลงทุนนอยมาก)

January February March April May June July August
Septembe

r October November December

Tetra Pak 40,928 47,279 55,250 38,177 46,345 30,038 38,679 48,479 39,957 34,742 50,354 32,122 502,350 41,863 26%
Utility 
Tetra Pak 29,012 29,619 39,633 30,409 36,791 27,052 38,099 43,529 32,034 26,948 36,631 20,904 390,661 32,555 20%
หอ้งเย็น 16,830 20,742 22,117 8,016 20,357 13,572 18,174 19,366 21,508 15,223 16,406 11,398 203,709 16,976 10%
ไลน์เสาวรส 881 549 323 105 164 255 124 385 2,900 2,112 1,905 512 10,215 851 1%
ไลน์สตรอ
เบอร์รี 27 33 2,490 0 0 3 0 2 14 24 16 7 2,616 218 0%
ไลน์เตรียม
วตัถุดบิ 6,229 5,673 4,730 4,278 6,642 5,203 4,187 4,804 4,011 2,652 3,570 2,627 54,606 4,551 3%
ไลน์แป้งถัว
เหลอืง 12,266 10,082 10,778 7,942 5,206 7,510 9,052 13,466 10,983 9,894 9,050 12,495 118,724 9,894 6%
อาคารผลติ 1,808 1,908 2,639 2,098 3,191 2,180 2,305 2,748 2,540 2,369 2,294 1,633 27,713 2,309 1%
Boiler 32,891 30,024 42,106 29,035 30,332 33,058 32,711 35,848 35,093 51,212 36,021 27,072 415,403 34,617 21%
บอ่บําบัดนํา
เสยี 14,098 12,192 14,024 10,544 10,429 12,800 12,815 13,550 13,384 10,743 12,119 7,885 144,583 12,049 7%
รา้นคา้ดอย
คํา 665 825 1,161 1,461 1,553 1,744 1,418 1,420 2,093 1,362 542 498 14,742 1,229 1%
รา้นขา้วแกง 806 683 960 851 763 764 826 850 850 789 730 990 9,862 822 1%
อนืๆ 2,821 2,926 12,810 4,152 4,926 4,486 4,369 4,944 4,997 3,862 4,876 3,721 58,890 4,908 3%
รวม 159,262 162,535 209,021 137,068 166,699 138,665 162,759 189,391 170,364 161,932 174,514 121,864 1,954,074 162,840 100%

ไลนก์าร
ผลติ

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าประจําเดอืน (kWh)
รวม เฉลยี คดิเป็น

รอ้ยละ
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3) การปรับปรุงการผลติเปนการดาํเนินงานท่ี
ตองใชหลักวิศวกรรมมากข้ึน ใชเงินลงทุนปรับเปลี่ยน
อุปกรณใหมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเมื่ออุปกรณเดิมหมด
สภาพเมื่อเปลีย่นใหมควรเลือกที่มปีระสิทธิภาพสูง เชน 

• เลือกใช เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
(เบอร 5)

• เลือกใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง
• ใ ช ร ะ บบ  VSD (Variable Speed Drive) กั บ

มอเตอร
4) การเปลี่ยนเครื่องจักรหลัก เปนการอนุรักษ

พลังงานขั้นสูงสุดที่ตองใชเทคโนโลยี การวิเคราะห รวมทั้ง
เ งินลงทุนมากท่ีสุดเพราะตองปรับเปลี่ยนอุปกรณ
เครื่องจักรใหมจึงตองตรวจสอบความคุมคาในการลงทุน 
เพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการพลังงานในเบื้องตน 
คณะผูวิจัยจึงมุงการอนุรักษพลังงานไฟฟาในสายการผลิต
น้ําผลไมพรอมดื่ม และยังพิจารณาถึงโครงสรางคาไฟฟา
โครงสรางคาไฟฟา 

• ตัวอยางใบแจงหนี้คาไฟฟา
• คาเพาเวอรแฟคเตอร
• คาปรับปรุงตนทุนการผลิต (Ft)

• แนวทางการลดคาไฟฟา

แตพบวามีคาไฟฟาอยู 2 สวนที่โรงงานอาหาร
สําเร็จรูปที่ 2 แมจัน ไมสามารถบริหารจัดการเองเพื่อลด
คาไฟฟาได คือ 

• คาพลังงานไฟฟา
• คา Ft

โดยมีคาไฟฟาอีก  2 สวนที่ โรงงานอาหาร
สําเร็จรูปที่ 2 แมจัน สามารถบริหารจัดการไดเองเพื่อลด
คาไฟฟาใหถูกลง คือ 

• คาความตองการพลังไฟฟา
• คาเพาเวอรแฟคเตอร

ในการน้ีการที่จะติดตามความตองการพลังงาน
ไฟฟาของโรงงานอาหารสําเร็จรูปท่ี 2 แมจันน้ันจะอาศัย
เทคโนโลยี IoT ดังรูปที่ 1 โดยใช Energy Meter และ
เทคโนโลยีการอานขอมูล  Modbus แสดงผลใหกับ
คณะทํางานผูรับผิดชอบดานการอนุรักษพลังงานของ
โรงงานฯ เพื่อตัดสินใจ หรือเพื่อควบคุมมาตรการ 

Utility
กฟภ.

Energy Meter

Load

IoT
Modbus

IoT

Energy Consumption 
Monitoring for descition

รูปที่ 2 ระบบท่ีนําเสนองานวิจัยเพือ่ตรวจติดตามการใช
พลังงานในสายการผลติน้ําผลไมพรอมดื่ม 

4.วิธีการวิจัย 

การศึกษาการวิจัยจัดทําฐานขอมูลทางไฟฟา ได
ทําการวิจัยที่ โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปแหงที่ 2 
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ลงพ้ืนที่โรงงานหลวงฯ เพื่อช้ีแจง ประชุม เก็บ
ขอมูลเบื้องตน มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาความตองการและ
สอบถามปญหาการเก็บขอมูลการใชพลังงานไฟฟา ขอมูล 
Single Line Diagram ระบบไฟฟา กระบวนการ-ขั้นตอน
ของการผลิตน้ําผลไมพรอมด่ืม เก็บขอมูลการใชพลังงาน
ไฟฟาดังรูปที่ 3 -4  

ขั้นตอนที่ 2 สํารวจพื้นที่ในการติดตั้ง Energy Meter ใน
สายการผลิตน้ําผลไมพรอมด่ืม จากนั้นนําขอมูลที่ไดจาก
การลงพ้ืนที่มาวิเคราะหซึ่งประกอบดวยขอมูลการใช
พลังงานไฟฟา ขอมูลการผลิตน้ําผลไมพรอมดื่ม  

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบระบบเก็บขอมูลพลังงานไฟฟามี
รูปแบบการทํางานดังรูปที่ 5 แบงเปน 3 สวน คือ สวน
แรก (Input) ใช Energy Meter เก็บคาพารามิเตอรทาง
ไฟฟาโดยทํางานรวมกับไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อจัดการ
สงขอมูลเก็บสูระบบ Cloud Store ผานเทคโนโลยี IoT 

(Internet of Thing) ทั้งนี้คาพารามิเตอรที่วัดไดจะทําการ
เปรียบเทียบ (Calibrate) กับเครื่องมือวัดมาตรฐานกอน
การลงพื้นที่ติดต้ังจริง สวนท่ีสอง (Process) สําหรับเก็บ
ขอมูลที่วัดไดสูระบบ Cloud Store โดยเลือกใช Google 

Cloud Platform เ ป น  Data Base Sever เ พื่ อ ค ว าม
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เช่ือมั่นในการเก็บขอมูล สวนระบบ Calculation แสดง
รูปแบบการคํานวณดังรูปที่ 6 สวนท่ีสาม (Output) เปน
สวนแสดงผลของคาพารามิเตอรที่วัดได ผูใชงานสามารถ
สังเกตพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในรูปแบบ Real 

Time ผ า น เ ค รื่ อ ง มื อ ช ว ย ก า ร แ ส ด ง ผ ล  Grafana 

Dashboard  

รูปที่ 3 ประชุม และช้ีแจงกับเจาหนาท่ีโรงงานหลวง 

รูปที่ 4 ลงพื้นที่สํารวจ เก็บขอมูลบริเวณติดต้ัง 
อุปกรณวัดพลังงานไฟฟา 

รูปที่ 5 รูปแบบระบบเก็บขอมูลพลังงานไฟฟา 

รูปที่ 6 ไดอะแกรมรูปแบบการคํานวณของระบบ
วิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา 

ขั้นตอนที่ 4 ลงพ้ืนที่ติดตั้งเครื่องวัดคาพารามิเตอรทาง
ไฟฟาที่ไดออกแบบและสรางไวจากขั้นตอนกอนหนานี้ 
โดยเลือกวันเวลาการติดต้ังเปนวันหยุดการผลิต จํานวน
การติดตั้งท่ีสามารถทําได 4 ตําแหนง ดังรูปที่ 7 เนื่องจาก
ขอจํากัดดานการคัดแยกระบบท่ีใชสายประธานขนาดใหญ 
และความปลอดภัยจากการเขาถึงตําแหนงการติดตั้งโดย
ไมดับไฟ 

รูปที่ 7 ตําแหนงการติดตั้งเครื่องมือวัดคาทางไฟฟา
ของมิเตอรหมายเลข 2 – 4 

ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูลและหาความสมัพันธของ
การใชพลังงาน 

MODBUS
PROTOCAL

uController

Voltage

Current

CT

V, I, P, Q, S

PF, THD,
Harmonics

Power Meter
PM2200 Series

Specific Energy Consumption
Transformer Efficiency

Calculation System

EC (THB/kWh)
Unit of Production (ml, kg etc.)

TR Specification (Loss)

DATA 
Analysis
Display

Process
(Storage and Calculation System Online)

Input
(Measuring and Entering)

Output
(Monitoring Display)
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5. ผลการวิจัย

จากผลการเ ก็บขอมูลโดยใช เครื่ องมือวัด
พลังงานไฟฟา (Energy Meter) คาที่ทําการบันทึกไดแก 
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) และขอมูลปริมาณ
การผลิตน้ําผลไมสําเร็จรูป (kg)  โดยทําการจัดเก็บขอมูล
ในชวงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ไดผลขอมูล
แสดงดังรูปที่ 8 และ 9 

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟา 

กับปริมาณผลผลิตในเดือนกรกฎาคม 

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟา 

กับปริมาณผลผลิตในเดือนสิงหาคม 

จากรูปที่ 8 มีการผลิตน้ําผลไมพรอมดื่ม 8 ชนิด โดยชนิด 

ที่มีการผลิตเยอะที่สุดคือ น้ํามะเขือเทศพรอมดื่ม 370,424 

kg ซึ่งใชพลังงานไฟฟา 7,704.82 kWh คิดเปน 0.0208 
kWh/kg แสดงใหเห็นวานํ้ามะเขือเทศพรอมดื่มมีตนทุน
พลังงานสูงกวาชนิดอื่นเนื่องจากมีการผลิตในปริมาณมาก

ที่สุด ซึ่งสามารถสรุปไดวาสินคาชนิดใดมีปริมาณการผลิต
เยอะจะทําใหใชพลังงานเยอะตามไปดวย 

สําหรับขอมูลในรูปที่ 9 จะพบวาน้ํามัลเบอรรี่มีการผลิต
นอยแตกลับมีการใชพลังงานมากซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การเก็บขอมูลในรูปที่ 8 ดังนั้นจึงตองมีการหาสาเหตุที่
น้ํามัลเบอรรี่ใชพลังงานไฟฟาเยอะ 

6. สรุป

จากผลการวิจัยแสดงใหวาเครื่องมือจัดเก็บ
พลังงานไฟฟาสามารถวัดพลังงานไฟฟาได และสามารถ
นําขอมูลวิเคราะหคุณภาพระบบไฟฟาและรูปแบบการ
จัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่เปนปจจัยตอการ
ผลิตน้ําผลไมพรอมดื่มของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป
แหงที่ 2 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป
แหงที่ 2 (แมจัน) ไดอนุเคราะหสถานท่ีทําการวิจัยและ
ขอมูลสําหรับจัดทํางานวิจัย ขอขอบคุณสวนสนับสนุน
มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงใหม ท่ีสนับสนุนทุนงานวิจัย ขอขอบคุณคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงใหม ที่ไดอนุเคราะหเครื่องมือในการจัดทํา
งานวิจัย 
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เครื่องฆาเช้ือขวดบรรจุภัณฑจมูกขาว ดวยไฟฟาแรงดันสูงแบบพัลสกระเพ่ือม 
Disinfection Apparatus for Bottle Rice Germ by Ripple Pulse  

High Voltage  

ศิศีโรตม เกตุแกว1*   
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1 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
ถนนรามคําแหง หวัหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการออกแบบและการสรางเคร่ืองฆาเช้ือขวดบรรจุภัณฑจมูกขาว ดวยพลังงานโคโรนาแบบพัลส

กระเพื่อม อาศัยการปรับไฟฟาแรงดันสูง โดยที่แหลงจายไฟฟาแรงดันสูงแบบสวิตช่ิง ไดนําหลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร
เตอรมาใชงาน และควบคุมการทํางานของเพาเวอรมอสเฟตกําลัง ดวยไอซีเบอร SG๓๕๒๖ ที่ความถ่ี ๒๐-๒๕ กิโลเฮิรต ผานหมอ
แปลงความถี่สูงแรงดันสูง เพื่อใหไดแรงดันไฟฟาแรงสูง ๑ กิโลโวลต ถึง ๕ กิโลโวลต โดยที่แรงดันไฟฟากระแสสลับอินพุต ๒๑ 
โวลต เพื่อประยุกตใชกับชุดอิเล็กโตรดปลายแหลมที่วางหางจากตะแกรงอะลูมิเนียม เทากับ ๑ เซนติเมตร ในชุดเซลลโคโรนา โดย
ออกแบบใหทํางาน 1 ช่ัวโมง ซึ่งตัวเคร่ืองสามารถผลิตกาซโอโซนได ๒.๕ ppm ถึง ๕.๕ ppm และท่ีกาซโอโซน ๓.๗ ppm 

สามารถนํามาใชกําจัดเช้ือโรค (แบคทีเรีย) บริเวณขวดบรรจุจมูกขาวท่ีรัฐวิสาหกิจชุมชนไดเปนอยางดี และในอนาคตสามารถ
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยได ตอบรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

คําสําคัญ : โอโซน, ฟลายแบคคอนเวอรเตอร, สนามไฟฟา, จมูกขาว, หองบรรจุภัณฑ 

Abstract 
This paper presents the design and construction of disinfection apparatus for bottle rice germ by 

ripple pluse corona energy using adjust electric field intensity. Using flyback converter principle and 

controlling of the switching by IC#SG3526. The flyback converter is designed to operate at ๒ ๐ -๒ ๕  kHz 

frequency through a DC high voltage high frequency transformer at output voltage of ๑ kV to 5 kV, and at the 

input voltage of 24 VAC , By adapting the stainless tips between aluminium net  in electrode cell set , one - 

hour operating yields the ozone gas (O3) generating capacity of ๒.๕ ppm to ๕.๕ ppm and at ๓.๗ ppm enables 

enables eliminate diseases in rice germ and  packaging room. In the future can be developed apparatus in the 

commercial of Thailand 4.0. 

Keywords : ozone, flyback converter, electric field, rice germ, packaging room 
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1. บทนํา 
ปจจุบันเครื่องกําจัดเช้ือโรคไดมีการไดนําเอากาซ

โอโซนมาใชงานในชีวิตประจําวันอยางมาก ซึ่งในทางปฏิบัติ
จะเห็นวากาซโอโซนนั้นมีทั้งขอดีและขอเสีย ซึ่งขึ้นอยูกับวา
จะนํากาซโอโซนไปใชประโยชนอะไร จึงเปนผลทําใหเกิด
แนวคิดที่จะปรับปริมาณกาซโอโซน เพื่อใหเกิดประโยชน
หลากหลายตออุตสาหกรรมและสังคมใหมากท่ีสุด โดยใช
วิธีการพัฒนา และอาศัยการปรับความเขมสนามไฟฟา (คือ 
การปรับแรงดันไฟฟาแรงสูง) เพื่อควบคุมปริมาณกาซโอโซน 
โดยท่ีกาซน้ีจะเกิดขึ้นไดจากการแตกตัวของโมเลกุลของ
ออกซิเจน ซึ่งการสรางแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง 
ไดนําไอซีเบอร SG๓๕๒๖ เปนตัวสรางพัลสมอดูเลช่ันและ
เปนวงจรควบคุมการสวิตชของเพาเวอรมอสเฟตในภาค 

ฟลายแบคคอนเวอรเตอร โดยมีหมอแปลงแรงดันสูงความถี่
สูงจะทําหนาที่ เหนี่ยวนําสัญญาณพัลส เพื่อสรางไฟฟา
แรงดันสูง ไปประยุกตใชจายใหกับชุดเซลลโคโรนา โดย
พลังงานไฟฟาจากชุดเซลลโคโรนา เปนปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพโดยตรง และชนิดของวัสดุที่ใชทําเซลลโคโรนา
ตองเอื้ออํานวยตอการที่จะเกิดกระบวนการโคโรนาดิสชารจ
ดวย เพื่อทําใหเกิดการแตกตัวของโมเลกุลของออกซิเจน 
จากสมการคือ O2 + O  O3  

ดั งนั้ น งานวิจัยนวัตกรรมนี้ ไดมี การนํ าไปใช
ประโยชนที่วิสาหกิจชุมชนเรียบรอยแลว ในสวนของการฆา
เช้ือขวดบรรจุภัณฑจมูกขาว เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ 
และตอบรับนโยบายการพัฒนาชุมชนของประเทศชาติ  
 
2. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพื่อออกแบบและสรางเครื่องฆาเช้ือ โดยใช
หลักการโคโรนาดิสชารจในการผลิตกาซโอโซน 

๒.๒ เพื่อนําเครื่องฆาเช้ือไปใชกับขวดบรรจุภัณฑ
จมูกขาวของวิสาหกิจชุมชน 

๒.๓ เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม ตอบรับยุทธศาสตร
ชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐  
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
๓.๑ วิธีการผลิตกาซโอโซน (O3) ในชุดเซลลโคโรนา 
           ชุดเซลลโคโรนาจะเปนการทําใหอากาศบริเวณ
รอบๆ เสนลวดทองแดงเกิดการแตกตัวเปนประจุ โดยการ
ปอนไฟฟากระแสตรงแรงสูงใหกับเสนลวดทองแดง ซึ่งจะทํา
ใหเกิดสนามไฟฟาความเขมสูงบริเวณผิวเสนลวด และเม่ือ
อากาศผานเขาไปจะทําใหอากาศเกิดการแตกตัวทําใหเกิด
เปนกาซโอโซน (ซึ่งกาซโอโซนนี้ก็ คือ กาซออกซิเจนใน
สถานะ 3 อะตอม O3 เกิดจากการใชแรงดันไฟฟาแรงสูง ทํา
การเขยาโมเลกุลของออกซิเจนดวยวิธีโคโรนาดิสชารจใน
สถานะ 2 อะตอม O2 ใหแตกตัวและรวมตัวเปนโมเลกุล
ออกซิเจน 3 อะตอม O3 จะไดกาซโอโซน)  
 

กาซโอโซนผลิตขึ้นมาได ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
   1. วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใชผลิตกาซโอโซนมี 2 อยาง  คือ  
       1.1 ใชอากาศแหงที่มีอยูทั่วไป  
       1.2 ใชออกซิเจนบริสุทธ์ิ 
   2. เครื่องกําจัดเช้ือโรค สามารถแยกตามหลักการไดดังนี้  
       2.1 ใชหลักการทางไฟฟา  ที่ เราเรียกวา โคโรนา
ดิสชารจ (Corona Discharge)  ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะ
ตามความถ่ี คือ ชนิดความถี่ต่ําและชนิดความถี่สูง สําหรับ
สภาพอากาศท่ีรอน และช้ืนชนิดความถี่สูงจะเหมาะกวา  
เพ ร า ะ ส าม า ร ถ ผ ลิ ต ก า ซ โอ โซ น ได ค ว าม เข ม ข น 
(Concentration) ไดสูงกวา  
       2.2 ใชหลอดยูวี  (Ultra Violet : UV) ชนิดนี้จะผลิต
กาซโอโซน  ความเขมขนต่ํา จะใชไดในการบําบัดอากาศ 
สําหรับการบําบัดน้ําจะไมคอยเหมาะ เพราะการละลายตํ่า
มากจึงไมคอยไดผล  

 

 

 

รูปที่ ๒ การแตกตัวของออกซิเจน พรอมท้ังการทําลาย
มลภาวะ 
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4.วิธีการวิจัย  
๔.๑ การออกแบบและการสรางชุดเซลลโคโรนา 

ชุดเซลลโคโรนาประกอบไปดวยอิเล็กโตรดปลาย
แหลมวางหางจากแผนตะแกรงอะลูมเินียม ซึ่งมีแรงดันไฟฟา
ตรงกันขาม หากพิจารณาความเครียดสนามไฟฟาของชุด
เซลลโคโรนา จะเปนไปตามสมการที่ (1) 
 

         
*d

VE                (1)          

 

เมื่อ E  เทากับ ความเขมสนามไฟฟา 
 V  เทากับ แรงดันไฟฟา 
 d  เทากับ ระยะหางระหวาง 
                              อิเล็กโตรดปลายแหลมกับ 

                              ตะแกรงอะลูมิเนียม 
 *  เทากับ แฟคเตอรสนามไฟฟา 
 

            เพราะฉะนั้นชุดเซลลอิเล็กโตรดเลือกใชอิเล็กโตรด
ปลายแหลม โดยวางหางจากแผนอะลูมิเนียม (d) เทากับ ๑ 

เซนติเมตร  

   
 

รูปที่ ๓ ชุดเซลลโคโรนา 
 

๔.๒ การคํานวณหาแรงดันไฟฟาแรงสูง 
      ชุดเซลลผลิตกาซโอโซน  มีระยะห างระหวางชุด
อิเล็กโตรดปลายแหลมกับตะแกรงอะลูมิเนียม (d) เทากับ ๑ 

เซนติเมตร และ * เทากับ 0.2 ดังนั้น แรงดันไฟฟาแรงสูง 
เทากับ  
 

dEV  
 

เพราะฉะนั้น ที่สนามไฟฟา  Ei = 16.27 kV/cm  

 จะได V = 3.254 kV  
 

เพราะฉะนั้น ที่สนามไฟฟา E  = 19.129 kV/cm  
จะได V = 3.825 kV   
 

      ยานแรงดันไฟฟาที่ทําใหเริ่มเกิดการโคโรนา คือ 4.881 

kV ถึ ง  5.738 kV ที่ ย านสนามไฟฟ า  16.27 kV/cm ถึ ง 
19.129 kV/cm  

 
๔.๓ การออกแบบแหลงจายไฟฟาแรงดันสูง 
         งานวิจัยนี้ไดออกแบบสรางแหลงจายแรงดันไฟฟา
แรงดันสูงแบบสวิตช่ิง ไดนําไอซีเบอร SG๓๕๒๖ นํามาใชใน
วงจรควบคุมการทํางานในโหมดแรงดัน ซึ่งเปนวงจรพัลสวิด
มอดูเลเตอร และมีวงจรการทํางานแบบฟลายแบคคอนเวอร
เตอร และใชหมอแปลงแรงดันสูงความถ่ีสูงเปนตัวเพิ่มระดับ 

แรงดันสูง ซึ่งใชความถี่สวิตชิ่ง ๒๐-๒๕ kHz คงที่ ดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ ๔ บล็อกไดอะแกรมโครงสรางแหลงจายไฟฟาแรงดัน
สูงแบบพัลสกระเพื่อม 

5. ผลการวิจัย  
๕.1 การทดสอบวัดสัญญาณแรงดันไฟฟาแรงสูงของหมอ
แปลงฟลายแบค ดังรูปที่ ๕ 

 

    
               (ก)                                (ข) 
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รูปที่ ๕ (ก) แรงดันไฟฟาแรงสูงของหมอแปลงสวิตช่ิงความถี่
สูง (Probe x 1000) เทากับ ๑ กิโลโวลต (ข) แรงดันไฟฟาก
แรงสูงของหมอแปลงฟลายแบค (Probe x 1000) เทากับ ๓ 
กิโลโวลต 
 

ตารางท่ี 1 แรงดันไฟฟาแรงสูงดานเอาตพุต ปริมาณกาซ
โอโซน ความสามารถในการฆาเช้ือที่ขวดบรรจุภณัฑจมูกขาว 
(ซึ่งปรับความถี่ ๒๐-๒5 kHz)  
 

 

 
 

 

รูปที ่๖ เครื่องฆาเช้ือที่สรางขึ้น  
4.2 การวิเคราะหปริมาณกาซโอโซน ดวย PHOTOMETRIC 

O3 ANALYZER – MODEL 400E ข อ ง บ ริ ษั ท  ALS 

LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD ดั งรูปที่ 
๗ (ก) และ Probe x 1000 ใชวัดแรงดันไฟฟาแรงสูง ดังรูป
ที่ ๗ (ข) 
 

    
 (ก)                             (ข) 

รูปที่ ๗ (ก) เครื่องตรวจวัดปริมาณกาซโอโซน (O3) และ (ข) 
Probe x 1000 ใชวัดแรงดันไฟฟาแรงสูง 
 

    
 

รูปที่ ๘ การนําเครื่องฆาเช้ือมาใชงานจริง 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการทดสอบจะเห็นวาขณะที่ เพิ่มระดับ
แรงดันไฟฟาแรงสูงจะทําใหปริมาณกาซโอโซนเพิ่มขึ้นดวย
ตามลําดับ ซึ่ งกาซโอโซนน้ีเองสงผลใหสามารถฆาเช้ือ 
(แบคทีเรีย) ที่ขวดบรรจุภัณฑจมูกขาวไดอยางดี 

7.  สรุป  
ในงานวิจัยนี้ไดออกแบบและสรางเคร่ืองฆาเช้ือ

ขวดบรรจุภัณฑจมูกขาว ดวยพลังงานโคโรนาแบบพัลส
ตอ เนื่ องแรงดันสู ง ซึ่ งในการทดสอบได ทํ าการปรับ

การปรับแรงดัน
ไฟฟาแรงสูงดาน
เอาตพุต (kV) 

ปริมาณกาซ
โอโซน 
(ppm) 

ความสามารถในการฆา
เชื้อที่ขวดบรรจภุัณฑ

จมูกขาว 
๑ ๒.๕  

๒ ๒.๙  

๓ ๓.๗  

๔ ๔.๖  

๕ ๕.๕  
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แรงดันไฟฟาแรงดันสูงดานเอาตพุตตั้งแต 1 กิโลโวลต ถึง ๕ 

กิโลโวลต เพื่อจายใหกับเซลลโคโรนาแบบสนามไฟฟาไม
สม่ําเสมอสูงมากระตุนพลังงานไฟฟาโดยใชการกระเพื่อม
ของพัลสแรงดันสูง เพื่อเพิ่มความความเขมของสนามไฟฟา
ใหสูงข้ึน จึงทําใหอัตราการผลิตปริมาณกาซโอโซนสูงข้ึน ซึ่ง
ในผลการทดสอบตามตารางท่ี 1 จะเห็นวาเมื่อแรงดัน
ไฟฟาแรงสูงเพิ่มขึ้นจะทําใหปริมาณกาซโอโซนเพิ่มขึ้นดวย
ตามลําดับ ซึ่งในปริมาณกาซโอโซน ๓.๗ พีพีเอ็ม สามารถ
นํามาใชฆาเชื้อท่ีขวดบรรจุภัณฑจมูกขาวท่ีรัฐวิสาหกิจชุมชน
ไดเปนอยางดี ตามผลการทดสอบในตารางท่ี 1 ซึ่งการหา
ปริมาณเช้ือ (แบคทีเรีย) ไดใชวิธีการตรวจวิเคราะหทางจุล
ชีววิทยา ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชย
เพื่อตอบรับการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ไดดวย  
 
๘. กิตติกรรมประกาศ 

ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ คณ ะ วิ ศ วก ร ร ม ศ าส ต ร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่สนับสนุนทุนสําหรับการนําเสนอ
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๙. เอกสารอางอิง.  
ศิศีโรตม เกตุแกว. เคร่ืองผลิตกาซโอโซน โดยใชรังสีโคโร 

นาสําหรับบําบัดกลิ่นเหม็นอับ . การประชุม
วิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 4 ประจําป 2555.  

3 - 4 เมษายน 2555. หนา 617-620.    

Siseerot Ketkaew. Plasma Ozonizer Using Micro- 

Converter for Ammonia (NH3) Decreasing 

in Shrimp Food Production. Procedia 

Engineering 32 (2012). 148-154. 

Siseerot Ketkaew. Development of Corona  

Ozonizer Using High Voltage Controlling of 

Produce Ozone Gas for Cleaning in Cage, 

Modern Environmental Science and 

Engineering (ISSN 2333-2581), July 2017, 

Volume 3, No. 7, pp. 505-509,  Academic 

Star Publishing Company, 2017, 

www.academicstar.us 

 

 

 

1128



 

การวิเคราะหปจจัยทางดานเทคนิคและเศรษฐศาสตรของเคร่ืองกะเทาะแบบลอยางที่มีผลตอ
คุณภาพของหมากแหง 

Analysis of Technical Factors and Economic of the Rubber Type-Dehusking 

Machine on the Quality of Dried Betel Nut 

นฤเบศร  หนูใสเพ็ชร1*
   ปกรณ  โรมา2 และ ประกอบชัย  ถมเพชร3 

Narubet  Nusaipetch1* Pakorn  Roma2  and  Prakobchai  Thompet3 

  

1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม  อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230  
2 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยันอรท-เชียงใหม อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230 

3 สาขาการศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม  อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230 

*narubet69@gmail.com, 053-819906 
 

บทคัดยอ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยของเคร่ืองกะเทาะผลหมากแหงแบบลอยาง   โดยทดสอบหาอัตรา
การปอนผลหมากและความดันลมยางที่เหมาะสม   ใชมอเตอรไฟฟาขนาด 2.24 กิโลวัตต เปนตนกําลัง    ลอยางหมุน
ดวยความเร็วรอบที่ 600 รอบตอนาที  โดยเฉลี่ย   ไดทดสอบความดันลมยางที่ 10, 15 และ 20 ปอนดตอตารางนิ้ว 
และต้ังระยะหางระหวางตะแกรงกับลอยางลอดานบน 3.5 เซนติเมตร และลอดานลาง 2.5 เซนติเมตร  การหาอัตรา
การปอนผลหมากในการทดสอบไดทําการปรับชองปอน 3 ระดับ คือ 5, 10 และ 15 เซนติเมตร ตามลําดับ   ซึ่งจะได
อัตราการปอนที่เหมาะสม 194 กิโลกรัมตอชั่วโมง  ที่ชองปอน 15 เซนติเมตร  และการทดสอบหาความดันลมยางที่
เหมาะสม  พบวาที่ความดันลมยาง 15 ปอนดตอตารางนิ้ว มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  โดยไดผลผลิตเนื้อในเมล็ดเต็ม
รอยละ 75.84  เมล็ดหมากแหงที่ไมถูกกะเทาะรอยละ 23.33  และเมล็ดแตกหักเพียงรอยละ 0.83 และเม่ือคิด
จุดคุมทุนพบวาเคร่ืองกะเทาะผลหมากแหงแบบลอยางจะคืนทุนภายใน 9 วัน  ของการกะเทาะ 
คําสําคัญของงานวิจัย : เครื่องกะเทาะแบบลอยาง, ปจจยัทางเทคนิค, เศรษฐศาสตร, คุณภาพของหมากแหง 
 

Abstract 

 This research is aimed to factor for the  dried betel nut dehusking machine by using a rubber wheel 

type. To  test  feed  rate of dried betel nut and tire pressure are optimized. The test was  with  a 2.24 kW 

electric motor. The wheel was driven at a speed of 600 rpm.,  and tire pressure  at  10, 15 and 20 psi.  Set 

the distance between the grate and the top wheel tire 3.5 cm and the bottom wheel 2.5 cm.  The feed 

rate was adjusted to 5, 10 and 15 cm, respectively, with a feed rate of 194 kg / hr. The appropriate tire 

pressure, the optimal tire pressure was 15 psi. At this condition the performance was 75.84% of full kernel 

nut, 23.33% of unshelled nut and 0.84% of broken nut,  the pay back within 9 day of dehusking. 

 Keywords :  rubber type-dehusking machine, technical factor, economic, quality of dried betel nut 
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บทนํา 
           หมากเปนไมยืนตนมีลําตนเดี่ยวไมแตกกอมีช่ือทาง
วิทยาศาสตร Areca eatechu Linn ช่ือภาษาอังกฤษ Betel 

nut หรือ Areca nut เปนพืชตระกูลปาลมอยูในวงศ Palmae 
หมากเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียวไมมีรากแกวแตจะมีรากฝอย
กระจายรอบโคนตนมากนอยขึ้นอยูกับอายุและความอุดม
สมบูรณของดิน นอกจากนี้หมากยังเปนพืชที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมประเพณีพื้นบานและความเปนอยูของคนไทย และ
ยังมีการนําหมากไปใชในอุตสาหกรรมและการใชบริโภคใน
ลักษณะของสมุนไพรถึงแมในปจจุบันจะไมนิยมกินหมากกัน
มากนัก แตหมากยังเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศเชน
อินเดียปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล เปนตน ทั้งในรูปแบบ
หมากสดและหมากแหง หมากแหงสวนใหญจะใช ใน
อุตสาหกรรมฟอกหนังฟอกเสนใย และทํายารักษาโรค และ
ผลหมากสามารถใชเปนยาสมุนไพรในการปฐมพยาบาล
เบื้องตน เชน  ใชสมานแผล แกทองเสีย รักษาโรคเหงือกและ
ฟนเปนตน ซึ่งในประเทศไทยจะมีพื้นที่ในการปลูกหมาก
ประมาณ 116,756 ไร และมีผลผลิตรวมประมาณ 437,010 

ตัน  โดยจังหวัดที่มีการปลูกหมากมากท่ีสุดคือ  ชุมพร 
รองลงมาคือ นครศรีธรรมราช ระนอง ฉะเชิงเทรา พัทลุง ตรัง 
นครปฐม และสุราษฏธานี ตามลําดับ (กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย, 2559)  

สําหรับการปลอกเปลือกหมากแหงในปจจุบัน 
จําเปนที่จะตองใชแรงงานคน และมีความยุงยาก เนื่องจาก
พอคาหรือเกษตรกรตองขนยายหมากที่ตากจนแหงแลวสงไป
ตามหมูบาน เพื่อใหแรงงานชาวบานทําการปอกเปลือกผล
หมากแหงโดยการใชมีดในการปอก ทําใหไดผลผลิตใน
ปริมาณท่ีไมแนนอน และมีความลาชา เนื่องจากเปลือกหมาก
คอนขางที่จะเหนียวและแข็ง 

 เพราะเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบ สราง และ
ทดสอบเคร่ืองกะเทาะหมากแหง  โดยการหาปจจัยทาง
เทคนิคท่ีเหมาะสมตอคุณภาพของผลิตภัณฑหมากแหงที่ได
จากการกะเทาะ  เพื่อนําไปสูการขยายผลในเชิงพาณิชย
ตอไป   

 

 

 

วัตถุประสงค  
 1. เพื่อออกแบบและสรางเครื่องกะเทาะผลหมาก
แหง 

2. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานเทคนิคที่เหมาะสมตอ
คุณภาพของหมากแหง  
 3. เพื่อวิเคราะหเศรษฐศาสตร  นําไปสูการขยายผล
ในเชิงพาณิชย 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
       แนวคิดการออกแบบเครื่องกะเทาะหมากแหง  ได
อาศัยหลักการของแรงเฉือนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหมุนของ
ลอยางทําใหผลหมากแหงถูกบีบอัดจนเปลือกของผลหมาก
แตกออกมา  และลอยางที่บดอัดผลหมากใหครูดไปกับซี่
ตะแกรงเหล็กทําใหเกิดแรงเฉือนขณะหมุนทําใหเปลือกหมาก
หลุดออกจากเน้ือในของหมาก  แรงกดและแรงเฉือนสามารถ
ปรับใหมีความเหมาะสมกับขนาดของหมากได  ตนกําลังของ
เครื่องกะเทาะหมากใชมอเตอรขนาด 2.24 kW หรือขนาด 3 

แรงมา   สงถายกําลังโดยสายพาน  ผานมูเลยไปขับลอยางท่ี
ดัดแปลงจากลอยางรถยนตใชแลวแบบทางเรียบ ขนาด 
185/65r15  ในลักษณะการหมุนของลอยางแบบไหลไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งสองลอ  และมีความเร็วรอบเทากัน(รูปที่ 
1)   วัตถุดิบที่นํามาทดสอบการกะเทาะเปนหมากที่ตากแหง
แลว  มีความช้ึนทั้งลูกโดยเฉลี่ยรอยละ 12 – 15 มาตรฐาน
แหง  ซึ่งความช้ืนของเมล็ดหมากแหงในชวงนี้เปนคาความช้ืน
ที่เหมาะสมในการกะเทาะมากท่ีสุด(นฤบดี ศรีสังข และคณะ, 
2557)  วัตถุดิบที่ใชในการทดสอบไดมาจากจากแหลงปลูกใน
อําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร  ซึ่งเปนหมากท่ีพรอมจะกะเทาะ
เพราะมีเมล็ดในลอนหรือหลุดออกจากเปลือก  หรือเย่ือหุม
เมล็ดภายในแลว  โดยมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบ  สรางเครื่อง  โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางกลของผลหมากแหง (รูปที่ 2)  พบวาปจจัยของ
วัตถุดิบเองก็มีสวนสําคัญอยางมากในการออกแบบ  เชน  
เปอรเซ็นตความช้ืนของผลหมาก  รวมถึงรูปทรงหรือสรีระ
สวนประกอบของผลหมาก(สุทธิพร เนียมสอน และคณะ, 
2549)  อยางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ไมไดทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของผลหมากท้ังหมด  แต
ทดสอบเบื้องตนเพียงบางสวนที่จําเปนในการออกแบบสราง
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เครื่องเทานั้น  จากการสุมทดสอบขนาดของหมากเพ่ือใช
กําหนดขนาดของชองความหางระยะบีบอัดเมล็ดหมากแหง  
โดยสุมตรวจวัดเมล็ดหมากแหงจํานวน  200 เมล็ด พบวา
ขนาดความกวางของผลหมากอยู ระหว า ง  2.5 – 4.0 

เซนติเมตร   จึงใชคาดังกลาวมาทําการปรับตั้งระยะบีบอัดให
เหมาะสม  และทําการศึกษาเก็บขอมูลเบื้องตน  จึงไดระยะ
บีบอัดของลอยางชุดบน  3.5 เซนติเมตร  และลอยางชุดลาง 
2.5 เซนติเมตร   อีกทั้งมุมเทหรือมุมกองของผลหมากที่ชอง
ปอนของเคร่ือง  จําเปนตองออกแบบใหสอดคลองกับแรง
เสียดทานระหวางพื้นผิววัสดุที่ใชประกอบสรางเปนชองปอน
กับผิวของวัตถุดิบผลหมาก(Kiran K. et, 2014)   ผลหมากที่
แหงพรอมที่จะกะเทาะไดแลว  เยื่อภายในผลหมากจะหลุด
ออกจากเน้ือใน  สงผลใหเมื่อเกิดการบีบอัดใหเปลือกแตก
แลว  หลังจากน้ันแรงเฉือนจะเปนตัวแยกเปลือกหมากออก
จากเมล็ดเนื้อใน(สุทธิพร  เนียมสอน และคณะ, 2553)   จึง
ตองออกแบบเครื่องกะเทาะและทดสอบใหมีความสัมพันธกัน  
โดยเฉพาะปจจัยที่ควบคุมไดยาก  อยางเชน  ความช้ืนเมล็ด
ผลหมาก   ไดศึกษาจากงานวิจัยของตางประเทศ  เชน  
ประเทศอินเดีย  ซื่งเปนประเทศที่มีผลผลิตหมากมากท่ีสุดใน
โลก  พบวา  ความช้ืนของเมล็ดผลหมากในชวงตางๆ มีผลให
ประสิทธิภาพการกะเทาะหมาก  เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางมี
นัยสําคัญ(S. Kaleemullah and John Gunasekar, 2002) 

 การออกแบบสรางเครื่องไดใชอุปกรณ  และวัสดุที่
หาไดในทองถิ่นเปนหลัก  โครงสรางไมซับซอน  เนนให
เกษตรกรสามารถซอมบํารุงรักษาดวยตัวเองได  การควบคุม
อาศัยแรงงานเพียงคนเดียว  ก็สามารถทํางานได   

 
รูปที่ 1 เครื่องกะเทาะผลหมากแบบลอยาง 

 

สวนประกอบหลักของเคร่ืองกะเทาะผลหมาก 

หมายเลข 1 กรวยปอนผลหมาก  

หมายเลข 2 ลอยางชุดที่ 1 

หมายเลข 3 ลอยางชุดที่ 2 

หมายเลข 4 มอเตอรไฟฟา  
หมายเลข 5 ซี่ตะแกรง 
 

วิธีการวิจัย 

 กอนท่ีจะทําการทดสอบเพื่อหาปจจัยที่เหมาะสมใน 

การกะเทาะผลหมากแหง  จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองกําหนดคา
ช้ื 

ผลในการทดสอบ  ในการวิจัยนีไ้ดอางอิงตามมาตรฐานของ  
RNAM - test  code  วาดวยเรื่องของการทดสอบเครื่อง 
กะเทาะ   ซึ่งกําหนดไวดังนี ้

(1) เนื้อในท้ังหมด  หมายถึง  วัตถุดิบเมล็ดที่ปอนเขาไป
ทั้งเปลือกxสัดสวนเนื้อในตอเมล็ดทั้งหมดโดย
น้ําหนัก 

(2) เปอรเซ็นตการกะเทาะ หมายถึง เมล็ดเนื้อในที่
กะเทาะไดทั้งหมด/เนือ้ในท่ีปอนเขาไปทั้งหมด 

(3) เปอรเซ็นตเมล็ดเต็ม หมายถึง  เนื้อในเมล็ดเต็ม/

เนื้อในท้ังหมด 

1

2 

3

4

5 
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(4) เปอรเซ็นตเมล็ดที่ไมถูกกะเทาะ  หมายถึง  เมล็ด
เนื้อในท่ีกะเทาะไมออก/ เน้ือในที่ปอนเขาไป
ทั้งหมด 

(5) เปอรเซ็นตเมล็ดแตกหัก หมายถึง  เมล็ดเนื้อในที่
แตกหัก/ เนื้อในท่ีปอนเขาไปท้ังหมด  

 

 
 

รูปที่ 2  สวนประกอบของผลหมาก 

 
 การวิจัยในครั้งน้ีไดทดสอบหาปจจัยการทํางานของ
เครื่องกะเทาะ  ที่ไดศึกษาแลววามีผลตอการกะเทาะมาก
ที่สุด 2 ปจจัย  คือ  อัตราการปอนของวัตถุดิบเมล็ดหมาก
แหง  และความดันลมของลอยาง  โดยมีการศึกษาเบ้ืองตน
เพื่อทดสอบหาความเร็วที่เหมาะสมในการกะเทาะมากอน
แลว  ซึ่งไดความเร็วรอบที่เหมาะสม  คือ 600 รอบตอนาที  
และจากการสุมตัวอยางเพ่ือหาสัดสวนของเน้ือในเมล็ดตอ
เมล็ดทั้งเปลือก จํานวน 3 ตัวอยาง  ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม  
ไดสัดสวนเน้ือในตอเมล็ดทั้งเปลือกโดยเฉลี่ยรอยละ 0.558  

เพื่อใชในการคํานวณหาคาชื้ผลตอไป     
      
ผลการวิจัย 

 1. ผลการทดสอบหาอัตราการปอน  โดยกําหนด
ชองทางเปดของลิ้นชักตรงดานลางของกรวยบรรจุวัตถุดิบ
เมล็ดหมากแหง  โดยการทดสอบอัตราการปอนสูงสุดกอน  
แลวปรับระดับลงมาเพื่อหาคาที่เหมาะสม  จากการทดสอบ
ในคร้ังนี้พบวาชองปอนไมควรเกิน 15 เซนติเมตร  เนื่องจาก
ทําใหเมล็ดหมากแหงที่กรวยปอนตกลงมาเร็วเกินไป  ประสบ
ปญหาทําใหกะเทาะไมทัน  สงผลใหเมล็ดที่ไมถูกกะเทาะสูง
มาก จึงทําการ กําหนดการทดสอบแค 3 ระดับ  ระดับละ 3 

ซ้ํา โดยใชวัสดุตัวอยางคร้ังละ 1 กิโลกรัม บรรจุลงกรวยปอน  
แลวดึงลิ้นชักที่  5 , 10  และ 15  เซนติเมตร  ตามลําดับ  
บันทึกผลแลวหาคาเฉลี่ย  โดยการทดสอบไดจับเวลาเพ่ือหา
อัตราการปอน(ตารางที่ 1)  เพ่ือทําการคํานวณวิเคราะหผล
การทดสอบหาอัตราการปอนท่ีเหมาะสม 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาอัตราการปอนเมล็ดโดยเฉลี่ย 

ชองทางปอน, cm อัตราการปอน, kg/h 

5 91.16 

10 121.54 

15 193.65 

 

 2. เมื่อไดอัตราการปอนท่ีเหมาะสมแลว  หลังจาก
นั้นทําการทดสอบหาการบีบตัวและการเฉือนเอาเปลือกออก
จากเมล็ดเนื้อในของหมากแหง  โดยการปรับต้ังระยะความ
หางของลอยางชุดบนกับซี่ตะแกรงเหล็ก 3.5 เซนติเมตร  
และลอชุดลางมีระยะหางกับซี่ตะแกรงเหล็ก 2.5 เซนติเมคร  
แลวทําการทดสอบหาผลของการบีบอัดตัวและการเฉือนเอา
เปลือกออกแยกเนื้อเมล็ดในกับเปลือกออกจากกัน(ตารางที่ 
2)  ทดสอบระดับละ 3 ซ้ํา  ตัวอยางละ  1 กิโลกรัม  แลวหา
คาเฉลี่ย 

 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบหาการบีบตัวที่เหมาะสม  โดย
กําหนดแรงดันลมของลอยาง 
แรงดันลมยาง, 
Psi 

%เมล็ดเต็ม %ไมถูกกะเทาะ %เมล็ดแตกหัก 

20 74.33 21.65 4.02 

15 75.84 23.33 0.83 

10 72.70 26.83 0.47 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบสามารถเขียนเปนแผนภูมิ  เพื่อ
อภิปรายผลการทดสอบ   ไดดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 3   อัตราการปอนกับชองปอนท่ีเหมาะสม 

     
จากรูปที ่3  พบวาระยะชองปอนท่ี 5 เซนติเมตรได

อัตราการปอนที่ 91.16 กิโลกรัมตอช่ัวโมง เน่ืองจากระยะ
ชองปอนเปดนอยมากทําใหผลหมากเคลื่อนตัวลงชา ระยะ
ชองปอนที่ 10 เซนติเมตร ไดอัตราการปอนท่ี 121.54 
กิโลกรัมตอช่ัวโมง เน่ืองจากระยะชองปอนเปดมากขึ้นทํา
ใหผลหมากเร่ิมลงเร็วขึ้น ระยะชองปอนที่ 15 เซนติเมตร ได
อัตราการปอนที่ 193.65 กิโลกรัมตอช่ัวโมง  เน่ืองจากระยะ
ชองปอนเปดมากท่ีสุดทําใหผลหมากลงเร็วทําใหไดผลหมากที่
มากข้ึน  และจากการทดสอบที่อัตราการปอนมากกวานี้
พบวาหมากเคลื่อนที่ลงเร็วเกินไป  ทําใหเมล็ดหมากที่ไมถูก
กะเทาะมีมาก  จึงไมเหมาะกับการทดสอบ 

 

 
รูปท่ี 4  ผลการกะเทาะกับแรงดันลมยาง 

         

จากรูปที่ 4  แสดงความสัมพันธของผลผลิตที่ไดกับ
ความดันลมยาง  พบวาความดันลมยางท่ี 20 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว จะมีสัดสวนผลหมากที่ถูกกะเทาะรอยละ 74.33 
สัดสวนผลหมากที่ไมถูกกะเทาะรอยละ 21.66 และสัดสวน
เม็ดในท่ีแตกรอยละ 4.02  เนื่องจากความดันลมยางมีมากจึง
ทําใหยางแข็งเกิดการยุบตัวไดนอย  ทําใหแรงบีบอัดที่เกิด
จากการหมุนของลอมีมาก  และมีสัดสวนของเม็ดในที่แตก
มากที่สุด ความดันลมยางที่ 15 ปอนดตอตารางน้ิว จะมี
สัดสวนผลหมากที่ถูกกะเทาะรอยละ 75.84 สัดสวนผลหมาก
ที่ไมถูกกะเทาะรอยละ 23.33  และสัดสวนเม็ดในที่แตกรอย
ละ 0.83 เนื่องจากมีความดันลมยางท่ีไมสูงมาก  ทําใหหนา
ยางมีการยุบตัวดีจึงทําใหเม็ดในที่ออกมามีความสมบูรณ  
เมล็ดในมีการแตกหักนอย เพียงรอยละ 0.83  และทีค่วามดนั
ลมยางท่ี 10 ปอนดตอตารางนิ้ว จะมีผลหมากที่ถูกกะเทาะ
รอยละ 72.70 สัดสวนผลหมากที่ไมถูกกะเทาะรอยละ 26.83 

และสัดสวนเม็ดในท่ีแตกรอยละ 0.47 เนื่องจากมีความดันลม
ยางที่นอยมาก ทําใหหนายางมีการยุบตัวที่มากจึงทําใหเม็ด
ในที่ออกมาสัดสวนเม็ดในที่แตกเพียงรอยละ 0.47  เนื่องจาก
ความดันลมยางที่มีนอยทําใหหนายางเกิดการยุบมากจึงทําให
มีสัดสวนหมากท่ีไมถูกกะเทาะมีมากถึงรอยละ 26.83 จึงไม
เหมาะกับการใชงานเนื่องจากมีเมล็ดที่ไมถูกกะเทาะหรือ
กะเทาะไมออกสูงกวาจุดอื่นๆ  ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงเลือกใช
ความดันลมยาง 15 ปอนดตอตารางน้ิว เนื่องจากใหผลผลิต
สูงกวาจุดอื่นๆ  อีกทั้งเมล็ดแตกหักไมสูงมากใกลเคียงกับที่
ความดันลมยาง 10 ปอนดตอตารางน้ิว  แตมีเมล็ดที่ไมถูก
กะเทาะนอยกวา 
จุดคุมทุน 

 ในการสรางเครื่องกะเทาะผลหมากแหงแบบลอยาง
ไดใชงบประมาณในการสรางเครื่องที่ 40,000 บาท  ซึ่งเครื่อง
ไดกะเทาะดวยอัตรา 194 กิโลกรัมตอช่ัวโมง  โดยเครื่อง
กําหนดใหทํางานวันละ 6 ช่ัวโมง  ไมรวมเวลาพัก  ดังนั้นใน 
1 วัน  เครื่องจะกะเทาะผลหมากแหงได 1,164 กิโลกรัม ซึ่ง
ราคาหมากแหงอยูที่กิโลกรัมละ 30 บาท เมื่อกะเทาะแลวจะ
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อยูที่กิโลกรัมละ 80 บาท (อางอิงจากตลาดจากจังหวัดชุมพร 
และจังหวัดพัทลุง เดือนเมษายน 2559) และใชมอเตอรไฟฟา
ขนาด 2.24 kW (3 แรงมา) เปนตนกําลัง  โดยทดสอบที่ความ
ดันลมยางที่เหมาะสม คือ 15 ปอนดตอตารางนิ้ว 
 สัดสวนหมากท่ีกะเทาะได 76 % =   0.76 

  สัดสวนหมากท่ีไมกะเทาะ     23 % =   0.23 

  สัดสวนเม็ดในหมากท่ีแตก   1 % =   0.01 

ดังนั้น  
หมากที่กะเทาะได 1164x0.76  =  884.64   กิโลกรัม 
หมากที่ไมกะเทาะ 1164x0.23  =  267.72   กิโลกรัม 
เม็ดในท่ีแตก 1164x0.01  =  11.64     กิโลกรัม 
เมื่อสัดสวนของนํ้าหนักเม็ดใน คือ รอยละ 55.8 
น้ํ า หนั ก เ ม็ ด ในที่ ก ะ เ ท า ะ ไ ด  884.64x0.558 = 493.63 
กิโลกรัม 
ขายเม็ดหมากท่ีกะเทาะได 493.63 x 80 = 39,490.33 บาท 
คาวัตถุดิบ 1164 x 30 = 34,920   บาท 
คาไฟฟาที่ใชใน 6 ช่ัวโมง   2.24x3x6  = 40.32  บาท 
ตนทุนรวม = คาวัตถุดิบ+คาไฟฟา 
ตนทุนรวม 34920+40.32 = 34,960.32 บาท 
กํ า ไ ร  = หม าก ท่ี ข าย ไ ด  – ต นทุ น ร ว ม  = 39,490.33-

34,960.32 = 4530.01 บาท 

จุดคุมทุน = ราคาเครื่อง/กําไร  = 40,000/4530.01 = 8.83 
วัน หรือประมาณ  9 วัน  ของการกะเทาะ  อยางไรก็ตามยัง
ไมไดรวมคาแรงงานเขาไปดวย 
 

สรุป  
    จากการศึกษาปจจัยของเครื่องกะเทาะหมากแบบลอยาง  
ที่ไดออกแบบและสรางขึ้น พบวาเคร่ืองสามารถทํางานได  
โดยไดปจจัยทางเทคนิคที่เหมาะสมคือ อัตราการปอนเมล็ด 
ความดันลมยาง  และระยะหางของลอยางกับชองซี่ตะแกรง  
โดยมีอัตราการปอนวัตถุดิบเมล็ดหมากแหงท่ีเหมาะสม 194  
กิโลกรัมตอช่ัวโมง  ที่ชองทางเปดของลิ้นชักชองปอน 15 

เซนติเมตร  และความดันลมยาง  15 ปอนดตอคารางน้ิว  
โดยมีระยะความหางของลอยางชุดบนกับซี่ตะแกรง  3.5 

เซนติเมตร  และลอชุดลาง 2.5 เซนติเมตร  เมื่อคิดระยะเวลา

คืนทุนพบวาสามารถคืนทุนไดภายใน  9 วัน  ของการกะเทาะ   
และสามารถพัฒนาเครื่องไปใชในเชิงพาณิชยได 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยนอรท-

เชียงใหม  ที่สนับสนุนเงินทุนในการนําเสนอบทความครั้งนี ้
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่ม 

The development of drinking water bottle cleaning machine 
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บทคัดยอ  
เครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่มสําหรับลางขวดนํ้าดื่มพลาสติกขนาด 950-1000 ลูกบาศกเซนติเมตร มีแนวคิดและหลักการ

ออกแบบใหสามารถลางภายในและภายนอกขวดน้ําดื่มไดพรอมกันในข้ันตอนเดียว ประกอบดวย ชุดลางภายในขวด ชุดลาง
ภายนอกขวด และชุดควบคุมทางไฟฟา โดยใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับเปนตนกําลัง เปนการลางขวดแบบแหง กลาวคือ ขวดน้ํา
ดื่มไมไดแชอยูในน้ํายาลางตลอดขั้นตอนการลาง มีความสามารถในการลางที่ 200 ขวดตอช่ัวโมง โดยใชคนทํางานหนึ่งคน 
เปรียบเทียบกับขั้นตอนการลางเดิมของสถานประกอบการท่ีใชคนทํางาน 2 คนที่ 240 ขวดตอช่ัวโมง การตรวจวัดความสะอาดใน
การลางโดยผูประกอบการผานท้ังหมดจากการสุมตรวจ 20 ขวด คิดเปน 100% และการตรวจเชื้อคอลิฟอรมดวยชุดน้ํายาทดสอบ
ผานทั้งหมด 13 ขวดจากการสุมตรวจ (Acceptance Quality Limits, AQLs) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับ
ไดของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ และเม่ือทําการเปรียบเทียบการเลือนของฉลากหนาขวดเนื่องจากการขัดลางซ้ําๆ ระหวาง
เครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่มกับกระบวนการลางเดิมของสถานประกอบการแลว พบวา  เครื่องลางขวดบรรจุน้ําด่ืมแทบไมพบการ
เลือนของฉลากเลย แตการลางดวยกระบวนการเดิมมีการเลือนของฉลากแสดงใหเห็นต้ังแตการลางครั้งที่ 10 โดยทดสอบการลาง
ซ้ําทั้งหมด 50 ครั้ง   
คําสําคัญ: เครื่องลางขวด ขวดน้ําดื่ม ขวดพลาสติก ความสะอาด การสุมตัวอยาง การควบคุมคุณภาพ  
 

Abstract  
The drinking water bottle cleaning machine is used to clean the 950 cm3 plastic drinking bottle. The 

concept of the machine is to clean the drinking bottle both internal and external in the same time. The machine 

is consisted of the internal cleaning set, the external cleaning set, and the electric control system. Machine 

uses AC motors as the power units. It is the dry-cleaning procedure which the bottles are not put under the 

cleaning water all along the cleaning process. Cleaning capacity is 200 bottles per hour with only one operator 
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compare with the pervious cleaning procedure of the entrepreneur which uses two operators at 240 bottles 

per hour. The cleanness inspection by the entrepreneur, 20 samplings are all pass (100%). Also, the coliform 

bacteria field test kit is used to test the cleanness. The randomly selected 13 bottles are pass the acceptance 

quality limits (AQLs) of the cleanness standard at 95% confidence level. The comparison of the label damage 

from multiple time cleaning between the drinking water battle cleaning machine and the previous cleaning 

procedure of the entrepreneur, machine rarely make the damage. But the previous cleaning procedure has the 

damage since the 10th cleaning from the testing of 50 multiple times cleaning.  
Keywords: Bottle cleaning machine, drinking water bottle, plastic bottle, cleanness, random sampling, quality control. 

 

1. บทนํา 
น้ําดื่มบรรจุขวดพลาสติกเปนอุตสาหกรรมท่ีนิยม

มากอยางหน่ึง โดยประเทศไทยมีการบริโภคน้ําดื่มที่บรรจุ
ขวดพลาสติกตอวันในอัตราที่สูงมาก น้ําดื่มบรรจุขวด
พลาสติกสามารถแบงออกไดเปนชนิดขวดพลาสติกแบบใช
แลวทิ้ง และชนิดขวดพลาสติกที่ผูประกอบการสามารถ
นํากลับมาบรรจุน้ําดื่มเพื่อจําหนายซํ้าได ดังรูปท่ี 1 เปนขวด
บรรจุน้ําดื่มสีขาวขุนขนาด 950 ลูกบาศกเซนติเมตร โดย
กระบวนการในการบรรจุขวดนํ้าดื่มซ้ําน้ัน ผูประกอบการ
ตองมีการทําความสะอาดขวดท่ีไดผานการใชงานจาก
ผูบริโภคมาแลว โดยตองมีการทําความสะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกขวด ซึ่งการทําความสะอาดภายในขวดนั้นจะ
ประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนคือ การใชน้ําสะอาดฉีดเขาไปทํา
ความสะอาดภายในขวดเปนการเบ่ืองตนกอน จากนั้นจึงนํา
แปรงเขาไปขัดทําความสะอาดภายในขวดอีกครั้งหนึ่ง สวน
การทําความสะอาดภายนอกขวดนั้นใชสกอตไบรทหรือ
ฟองนํ้าในการขัดทําความสะอาด ดังรูปท่ี 2 ผูประกอบการ
ไดออกแบบเคร่ืองอยางงายเพ่ือชวยในการขัดทําความ
สะอาดภายนอกขวด และใชแปรงในการขัดทําความสะอาด
ภายในขวด  จากรูปที่  2 จะเ ห็นว า เครื่ องลางขวดท่ี
ผูประกอบการนํามาใชงานเปนเคร่ืองที่เกาและขึ้นสนิท ซึ่ง
ไมถูกสุขลักษณะและไมสอดคลองกับหลักการปฏิบัติที่ดีใน
โรงงานอุตสาหกรรม (Good Manufacturing Practice; 

GMP) และจากรูปที่ 3 หลังจากท่ีขวดผานการลางดวยเครือ่ง
เปนจํานวนซ้ําหลายๆครั้งแลว จะเห็นวาฉลากขางขวดมีการ

เสียหายและลบเลือนออกไป โครงการน้ีจึงมีแนวคิดในการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องลางขวดบรรจุน้ําด่ืมที่ชวยให
ผูประกอบการมีความสะดวกในการลางขวดมากยิ่งข้ึน และ
มีความสะอาดตามหลัก GMP และชวยลดความเสียหายจาก
การลบเลือนของฉลากขางขวดอันเนื่องจากการลางขวดดวย
เครื่องลางได 

 
 

รูปที่ 1 ขวดบรรจุน้ําดื่มสีขาวขุนขนาด 950 ลูกบาศก
เซนติเมตร 
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รูปที่ 2 เครื่องลางภายนอกขวดของผูประกอบการ 

 
รูปที่ 3 การเสียหายและลบเลือนของฉลากขวดเน่ืองจาก

การลางซ้ําหลายๆครั้ง 

2.วัตถุประสงค  

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องลางขวด
บรรจุน้ําดื่มพลาสติกสีขาวขุนขนาด 950-1000 ลูกบาศก

เซนติเมตร ที่ถูกตองตามหลัก  GMP และชวยลดความ
เสียหายจากการลบเลือนของฉลากขางขวดอันเน่ืองจากการ
ลางดวยเครื่องลางเปนจํานวนซํ้าหลายๆครั้ง และชวยในการ
เพิ่มประสิทธิผลในการลางขวดของผูประกอบการได โดย
ขอบเขตของเคร่ืองลางขวดบรรจุน้ําดื่มนั้นจะใชสําหรับลาง
ขวดบรรจุน้ํา ด่ืมสีขาวขุนขนาด 950-1000 ลูกบาศก
เซนติเมตร ซึ่งขวดสีขาวขุนนั้นจะมีขนาดรูปรางของขวดและ
ปากขวดที่ใหญกวาขวดพลาสติกแบบสีฟาใสเล็กนอย และ
ผนังขวดมีความหนาที่มากกวาขวดแบบสีฟาใส ซึ่งเครื่องลาง
ขวดท่ีทําการออกแบบจะเปนกระบวนการลางทั้งภายในและ
ภายนอกขวดในเวลาเดียวกัน และเปนการลางแบบแหง 
กลาวคือ ขวดไมไดแชอยูในนํ้ายาลางขวดตลอดกระบวนการ
ลาง โดยมีเปาหมายเพื่อใหเครื่องมีกําลังในการลางขวดอยูท่ี 
240 ขวดตอช่ัวโมงโดยใชแรงงานคนเพียงหน่ึงคน ซึ่ง
กระบวนการลางขวดเดิมที่ผูประกอบการดําเนินการอยูนั้น
ใชแรงงาน 2 คน และมีความสามารถในการลางอยูที่ 240 
ขวดตอช่ัวโมง 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

เครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่มมีแนวคิดในการลางขวด
ทั้งภายในและภายนอกขวดในเวลาเดียวกัน โดยมีแนวคิดใน
การใชกานดันขวดเพ่ือใหขวดเคลื่อนท่ีผานกระบวนการลาง
จากปากทางเขาเครื่องไปสูทางออกเคร่ือง กานดันขวดที่ติด
มอเตอรหมุนแปรงลางขวดตรงสวนปลาย (1) ทําการดันขวด
น้ําดื่ม (2) ใหผานการบวนการ และขัดลางภายในขวดใน
ขณะเดียวกัน ระหวางที่ขวดเคลื่อนที่ผานเคร่ืองลาง ชุด
ลูกกลิ้งที่ติดอยูดานลางของขวด (3) ทําหนาที่หมุนขวด
เพื่อใหขวดถูกขัดดวยฟองน้ํา ( 4 ) ที่ใชสําหรับขัดภายนอก
ขวดท่ีถูกติดไวท่ีผนังดานบน 
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รูปที ่4 แนวคิดในการออกแบบเครื่อง 

 
รูปที ่5 เครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่ม 

รูปที่ 5 เปนเครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่มที่ไดทําการ
สรางตามแนวคิดที่ไดออกแบบไว ตัวเครื่องประกอบดวยชุด
ควบคุมไฟฟา ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานของ
มอเตอรตนกําลังของเคร่ือง ชุดตะแกรง (ทางดานขวามือ
ของรูป) เปนสวนครอบปองกันช้ินสวนในการเคลื่อนที่ตางๆ
ทั้งกานดันขวด ชุดมอเตอรตนกําลัง เพลา และสายพาน 
ชุดครอปสแตนเลสน (ทางดานซายมือของรูป) เปนสวนใน
การขัดทําความสะอาดขวดบรรจุน้ําดื่ม ประกอบดวย
ชองทางดานบนเปนสวนปอนขวดเขากระบวนการลาง และ
ชองทางดานลางปลายสุดทางดานซายมือของรูปเปนสวน
ทางออกของขวดท่ีผานกระบวนการลางเรียบรอยแลว 

4.วิธีการวิจัย  
ในการหาความสามารถของเครื่องลางขวดบรรจุ

น้ําดื่มนั้น จะทําการหาขอมูลใน 3 เรื่องดวยกันคือ 1.อัตรา
การลางขวดบรรจุน้ําดื่มท่ีเครื่องสามารถทําได (ขวดตอ
ช่ัวโมง) 2.ตรวจสอบความสะอาดของขวดที่ผานกระบวนการ

ลางดวยเครื่อง และ 3.ทดสอบความเสียหายหรือการเลือน
ของฉลากอันเนื่องจากการลางซ้ําหลายๆคร้ังเปรียบเทียบ
ระหวางเครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่มที่ไดทําการออกแบบสราง
กับเครื่องลางขวดเดิมของผูประกอบการ 
 การตรวจสอบความสะอาดของขวดที่ ผ าน
กระบวนการลางนั้น จะทําการสุมตรวจโดยมาตรฐานการสุม
ตรวจความสะอาด จาก Lot or batch size ที่วางไวที่กําลัง
การผลิต 240 ขวดตอช่ัวโมง เปนการสุมตรวจตามปกติ 
(Normal inspection) ดังนั้นจึงเลือก General inspection 

levels ที่ระดับ I ได Sample size code letter E ดังตาราง
ที่ 1 และจากตารางที่ 2 จะไดจํานวนตัวอยางทดสอบที่ 13 
ขวด เพื่อใหไดระดับความเช่ือมั่นความสะอาดที่ 95% จึงใช 
Acceptance quality limits (AQLs) ที่ 4.0 จะทําใหไดวา
จากตัวอยางขวดทดสอบ 13 ขวดนั้น จะยอมใหพบขวดที่ไม
สะอาดไดเพียง 1 ขวด (Accept) แตถาพบขวดท่ีไมสะอาด
เกินกวา 1 ขวดแลว จะถือวาในสายการผลิตนั้นไมได
มาตรฐาน (Reject) 

 ตารางที่ 1 Sample size code letter 

Lot or batch size 
General inspection levels 

I II III 

91 to 150 D F G 

151 - 280 E G H 

281 - 500 F H J 

ตารางที่ 2 Single sampling plans for normal 

inspection 

Sample 

size 

code 

letter 

Sample 

size 

Acceptance quality limits 

(AQLs) 

2.5 4.0 6.5 

Ac   Re Ac   Re Ac   Re 

D 8   1     2 

E 13  1     2 2     3 

F 20 1     2 2     3 3     4 

การตรวจความสะอาดจากการลางขวดจะแบงการ
ตรวจเปน 2 ข้ันตอน โดยข้ันตอนแรกจะเปนการตรวจความ
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สะอาดโดยผูประกอบการ ดวยวิธีการสังเกตุและการดมกลิ่น
ขวดที่ผานกระบวนการลางดวยเคร่ืองลางขวดบรรจุน้ําด่ืม
แลว โดยการดึงตัวอยางออกมาจํานวน 20 ขวดจาก
สายการผลิตจํานวน 240 ขวด และข้ึนตอนการตรวจสอบ
ความสะอาดจากการลางขวดข้ึนตอนท่ีสอง จากตัวอยาง 20 
ขวดในขั้นตอนแรก ดึงตัวอยางจํานวน 13 ขวดนําไป
ตรวจสอบการปนเปอนโดยชดุตรวจเช้ือคอลิฟอรมแบคทีเรีย 
SI-2 และทําการเปรียบเทียบสี ดังรูปที่ 6 หากน้ํายาทดสอบ
เปลี่ยนเปนสีมวงแดงหรือเหลือง (ขวดที่ 3 หรือ 4) แสดงวา
มีเช้ือคอลิฟอรมเกินมาตรฐาน นั่นคือขวดนํ้าดื่มขวดน้ันลาง
ไมสะอาด แตถาน้ํายาทดสอบยังคงเปนสีมวงเหมือนเดิม 
หรือมีการเปลี่ยนสีเพียงเล็กนอย (ขวดที่ 1 หรือ 2) แสดงวา
มเีช้ือคอลิฟอรมไมเกินคามาตรฐาน นั่นคือขวดน้ําดื่มขวดนั้น
ลางไดสะอาดเพียงพอ 

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบสีการสะสมของเชื้อคอลิฟอรม 

 

การทดสอบความเสียหายหรือการเลือนของฉลาก
อันเนื่องจากการลางซ้ําหลายๆครั้งเปรียบเทียบระหวาง
เครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่มที่ไดทําการออกแบบสรางกับ
เครื่องลางขวดเดิมของผูประกอบการน้ัน จะทําการทดสอบ
ลางขวดซ้ําเปนจํานวน 50 ครั้ง โดยจะทําการบันทึกภาพ
กอนทําการลางขวด และบันทึกภาพทุกๆการลาง 10 ครั้ง 
จนครบ 50 คร้ัง เพื่อเปนการเปรียบเทียบวามีการเลือนของ
ฉลากมากนอยเพียงใด และเปรียบเทียบกันระหวางเคร่ือง
ลางขวดบรรจุน้ําด่ืมที่ไดออกแบบกับเครื่องลางขวดเดิมที่
ผูประกอบการใชอยูในปจจุบัน 

5. ผลการวิจัย  
อัตราการลางขวดบรรจุน้ําด่ืมที่เครื่องสามารถทํา

ไดนั้นเกิดจากความเร็วในการทํางานของกานดันขวด (1) 

จากรูปที่ 4 ในหน่ึงรอบการทํางานของกานดันขวดจะทําให
เกิดกระบวนการลางขวดไดหนึ่งขวด ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
ความเร็วในการลางไดโดยการเปล่ียนลอสายพานตัวขับกาน
ดันขวด โดยลอสายพานท่ีใชทดสอบมี 2 ขนาด ทําใหเกิด
อัตราเร็วในการลางดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 อัตราเร็วในการลางขวด 

ลอสายพาน เวลาลางตอขวด อัตราเร็วในการลาง 
ตัวที่ 1 15 วินาที 240 ขวดตอช่ัวโมง 
ตัวที่ 2 18 วินาที 200 ขวดตอช่ัวโมง 

 ผลการตรวจความสะอาดโดยผูประกอบการ ดวย
วิธีการสังเกตุและการดมกลิ่น จากการดึงตัวอยางจํานวน 20 
ขวด ไดผลการตรวจสอบดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบความสะอาดโดยผูประกอบการ 
 เวลา (วินาที) ผาน (ขวด) ไมผาน(ขวด) 

ครั้งท่ี 1 15 20 0 

ครั้งท่ี 2 15 20 0 

ครั้งท่ี 3 18 20 0 

ครั้งท่ี 4 18 20 0 

 ผลการตรวจความสะอาดโดยการตรวจการ
ปนเปอนโดยชุดตรวจเชื้อคอลิฟอรมแบคทีเรีย SI-2 จากการ
ดึงตัวอยางจํานวน 13 ขวด ไดผลการตรวจสอบดังตารางที่ 
5 

ตารางท่ี 5 ผลการตรวจความสะอาดโดยการตรวจการ
ปนเปอนโดยชุดตรวจเชื้อคอลิฟอรม 

ครั้งท่ี เวลา 
(วินาที) 

ผาน 
(ขวด) 

ไมผาน 
(ขวด) 

หมายเลขขวด
ที่ไมผาน 

1 15 10 3 6, 14, 15 

2 15 10 3 4, 9, 13 

3 18 13 0 - 

4 18 13 0 - 
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รูปที่ 7 ผลการตรวจความสะอาดโดยการตรวจ

การปนเปอนโดยชุดตรวจเช้ือคอลฟิอรม ท่ีเวลาการลาง 15 
วินาที ในการทดสอบในคร้ังท่ี 1 

 
รูปที่ 8 ผลการตรวจความสะอาดโดยการตรวจ

การปนเปอนโดยชุดตรวจเช้ือคอลฟิอรม ท่ีเวลาการลาง 18 
วินาที ในการทดสอบในคร้ังท่ี 4 

ผลการทดสอบความเสียหายหรือการเลือนของ
ฉลากอันเนื่องจากการลางซ้ําหลายๆครั้งเปรียบเทียบ
ระหวางเครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่มที่ไดทําการออกแบบสราง
กับเครื่องลางขวดเดิมของผูประกอบการ  ไดผลการ
ตรวจสอบดังตารางที่ 6 และ 7 
ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความเสียหายของฉลากของ
เครื่องที่พัฒนาข้ึน 

 เครื่องที่พัฒนาข้ึน 

หนา หลัง 

กอน
ลาง 

  

10 

  

50 

  
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความเสียหายของฉลากของ
เครื่องเดิม 

 เครื่องเดิม 

หนา หลัง 

กอน
ลาง 

  

10 

  

50 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  
การตรวจสอบความสะอาดโดยผูประกอบการน้ัน 

(ตารางที่ 4) ความเร็วในการลางขวดที่ตางกันท่ี 15 วินาที 
และ 18 วินาทีตอหนึ่งขวดไมเปนผลตอความสะอาดของ
ขวด กลาวคือ การตรวจสอบความสะอาดโดยผูประกอบการ
ใหขวดที่สุมตรวจทุกขวดผานความสะอาดในดานการสังเกตุ
และการดมกลิ่นท้ังหมด 

อัตราเร็วในการลางขวดซ่ึงมีอยูสองอัตราเร็วคือที่ 
15 และ 18 วินาทีตอหนึ่งรอบการทํางานในการลางขวดตอ
หนึ่งขวด ทําใหไดอัตราเร็วในการลางขวดที่ 240 และ 200 
ขวดตอช่ัวโมง ตามลําดับ การลางที่ 18 วินาทีตอหนึ่งขวด
นั้นหมายความวาขวดจะถกูลางเปนเวลานานกวาซึ่งจะทําให
ไดความสะอาดในการลางที่มากกวา โดยผลของความ
สะอาดที่แตกตางกันนั้นสามารถแสดงใหเห็นไดจากตารางที่ 
5 ซึ่งเปนการตรวจความสะอาดโดยการตรวจการปนเปอน
โดยชุดตรวจเชื้อคอลิฟอรม 

จากตารางที่ 5 พบวา ที่เวลาในการลางที่ 15 
วินาทีนั้น จากจํานวนตัวอยางทดสอบ 13 ตัวอยางมีขวดที่มี
ปริมาณการสะสมของเช้ือคอลิฟอรมมากเกินกวาที่กําหนด
ถึ ง  3  ขวด  ซึ่ ง เกิ ดกว าจํ านวนคุณภาพที่ ยอมรับได  
(Acceptance quality limits ที่ 1 ขวด) ดังน้ันจึงปฏิเสธ
คุณภาพของการลางที่ 15 วินาที (240 ขวดตอช่ัวโมง) สวน
ที่เวลาในการลางที่ 18 วินาทีนั้น ไมพบขวดท่ีมีปริมาณการ
สะสมของเช้ือคอลิฟอรมมากเกินกวาที่กําหนดเลย ดังนั้นจึง
ยอมรับคุณภาพของการลางที่ 18 วินาที (200 ขวดตอ
ช่ัวโมง) 

ผลการทดสอบความเสียหายหรือการเลือนของ
ฉลากอันเนื่องจากการลางซ้ําหลายๆครั้งเปรียบเทียบ
ระหวางเครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่มที่ไดทําการออกแบบสราง
กับเครื่องลางขวดเดิมของผูประกอบการ จากตารางที่ 6 เปน
ภาพของการลางซ้ําจากเครื่องที่พัฒนาขึ้น จะเห็นความ
แตกตางระหวางภาพกอนลางและหลังจากลางครบ 50 ครั้ง
ไดอยางนอยมาก แตสําหรับเครื่องเดิมจะเห็นความแตกตาง
ระหวางภาพกอนลางและหลังจากลางครบ 50 ครั้งไดอยาง

ชัดเจน และเครื่องเดิมจะเริ่มเห็นการเลือนของฉลากไดตั้งแต
การลางคร้ังท่ี 10 

7.  สรุป  
เครื่องลางขวดบรรจุน้ําดื่มที่ไดทําการพัฒนาข้ึนนัน้

ประกอบดวย ชุดลางภายในขวด ชุดลางภายนอกขวด และ
ชุดควบคุมทางไฟฟา ตัวเครื่องมีความสามารถในการลาง
ขวดนํ้าดื่มพลาสติกแบบสีขาวขุนขนาด 950 ลูกบาศก
เซนติเมตรไดทั้งภายในและภายนอกขวดในเวลาเดียวกัน ที่ 
18 วินาทีตอหน่ึงขวด หรือ 200 ขวดตอช่ัวโมง โดยใช
คนทํางานหน่ึงคน และเปนการลางขวดแบบแหง กลาวคือ
ขวดที่กําลังทําการลางนั้นไมไดแชอยูในน้ํายาลางขวด การ
ตรวจสอบความสะอาดจากผูประกอบการ โดยการสังเกต
แล ะก า ร ดมกลิ่ น นั้ น ผ า น เ กณฑ ค ว า มส ะอ า ดของ
ผูประกอบการท้ังหมด 20 ขวดที่ไดดึงตัวอยางทดสอบมา 
คิดเปนผานทั้งหมด 100% สวนการทดสอบการสะสมของ
เช้ือคอลิฟอรม ไมมีขวดที่มีการสะสมของเช้ือคอลิฟอรมเกิน
กําหนดจากตัวอยางทดสอบจํานวน 13 ขวด โดยเปนการ
ยอมรับคุณภาพความสะอาดที่ระดับความเช้ือมั่น 95%  

ตั ว เครื่ อ ง เปน เครื่ อ งตนแบบซึ่ ง ยั งต องการ
รายละเอียดปลีกยอยตางๆเพิ่มเติม เชน ชุดตะกรารองรับ
ขวดที่ผานการลางแลว ถาดรองน้ํายาลางขวดท่ีจะไหลตกลง
พื้น ชองปอนขวดเขาเครื่องที่มีการปองกันการกระเซ็นของ
น้ํายาลางขวด สําหรับการใชงานเคร่ืองนั้น กอนการใชงาน 
ควรมีการลางทําความสะอาดเครื่องกอนการใชงานเสมอ 
โดยเฉพาะแปรงท่ีใชทําความสะอาดภายในขวด สวน
ตัวเครื่องนั้นไดทําการออกแบบใหสามารถถอดเปลี่ยน
ฟองน้ําท่ีใชสําหรับลางภายนอกขวดไดดวยแลว 
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บทคัดยอ  
 การศึกษาวิจัยในนีมุ้งเนน การออกแบบและวางผังโรงงาน การปรับปรุงกระบวนการผลิต ในแผนกบรรจุมันฝรั่งทอด ของ
กลุมแมบานเกษตรกรบานเจดียแมครัว เพื่อเตรียมความพรอมในการขอรับรองมาตรฐานขั้นตอนการผลิตอาหารท่ีดี GMP (Good 

Manufacturing Practices) โดยนําแนวคิดทางวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกตใชรวมกับหลักเกณฑการตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร
ตามมาตรฐาน GMP มาเปนพื้นฐานในการออกแบบวางผังโรงงานงานและพัฒนากระบวนการผลิต จากผลการวิเคราะหความ
สอดคลองของผังโรงงานกับมาตรฐาน GMP ทั้ง 6 หมวด คือ 1. สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณที่ใช
ในการผลิต 3. การควบคุมกระบวนการผลิต 4. การสุขาภิบาล 5. การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 6. บุคลากรและลักษณะผูปฏิบัติงาน
แลวทําการปรับปรุง จากน้ันทําการประเมินจากผูเช่ียวชาญไดผลคะแนนออกในแตละหมวดเกิน 60% อีกทั้งยังสามารถลด
ระยะทางระหวางการขนยายในกระบวนการผลิตไดจากเดิม 16 เมตร เหลือ 6.8 เมตร ลดระยะทางการขนยายในแผนกลงไป  9.2 
เมตร ตอรอบการผลิต และสามารถลดเวลาในการผลิตรวมตอรอบการผลิตจากเดิม 4,010 วินาที เหลือเวลาในการผลิตตอรอบ 
3,950 วินาที 
คําสําคัญ: การออกแบบและวางผังโรงงาน , การปรับปรุงประสิทธภิาพการผลิต , มาตรฐาน GMP 
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Abstract  
This research aims to improve the plant layout and packing process in potatoes chip process for farm 

woman group association "Chedi Meakua" in order to request for certifying GMP standard. The methodology of 

the study was to integrate industrial engineering and GMP regulation especially in the part of plant location 

and building. From the primary observation on 6 significant categories which are  1. The location and building 

2. The machine and equipment 3. The Manufacturing control 4.The sanitation 5. The maintenance 6. The 

quality of employers.  It was found that this plant needed to be improved by following GMP check list. After 

that, the improved plant was assessed by GMP auditor. The result shown that score of each GMP categories 

was higher than 60%. In additional, after improving the process plant, this resulted to reduce the distance in 

manufacturing from 16 meters to 6.8 meters and manufacturing time from 4,010 second to 3,950 second per 

potatoes chip 10 kilogram.  
Keywords: Plant Layout and Design, The Production improvement, GMP Standard. 

 

 

1. บทนํา 

กลุมแมบานเกษตรกรเจดียแมครัวไดจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2540 โดยมีสมาชิกจํานวนท้ังสิ้น 
53 คน เพื่อดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรโดย
มุงเนนไปท่ีการแปรรูปมันฝรั่ง ใชวิธีการแปรรูปเปนมันฝรั่ง
ทอด สําหรับกลุมแมบานเกษตรกรบานเจดียแมครัวนั้นเปน
สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารจําเปนอยางย่ิงที่
ตองมีการจัดทําระบบหลักเกณฑการผลิตอาหารท่ีดี (Good 

Manufacturing Practice: GMP) เน่ืองจากขอกําหนดทาง
กฎหมายและผลประโยชนทางการคาที่กําหนดใหสินคาที่
ผลิตจากโรงงานผลิตอาหารตองไดรับการรับรองมาตรฐาน 
GMP เพื่อรับรองความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งในปจจุบัน
โรงงานของกลุมแมบานเปนโรงงานขนาดเล็กมักจะมีปญหา
ที่พบคือมักจะถูกกีดกันทางการคาจากขอกําหนดคุณภาพ
และมาตรฐานสินคา ดานสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการ
ออกแบบและปรับปรุงหองบรรจุโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดท่ี
ถูกตองตามหลักเกณฑการผลิตอาหารที่ดี (GMP) และใช
เปนตนแบบในการปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหมดของ
กลุมแมบานเกษตรกร ใหสอดคลองถูกตองตามหลักเกณฑ

การผลิตอาหารท่ีดีเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่มี
มากขึ้นโดยเฉพาะกลุมที่ตองการสั่งผลิตเพื่อสงออกไป
ตางประเทศ และกลุมลูกคาท่ีตองการคุณภาพที่เพ่ิมมากข้ึน  

2.วัตถุประสงค 

  2.1 เพื่อปรับปรุงหองบรรจุโรงงานผลิตมันฝรั่ง
ท อดของกลุ ม แม บ าน เกษ ต รกรบ าน เจดี ย แ ม ค รั ว 
    2.2 เพื่อเตรียมความพรอมหองบรรจุในการขอรับ
รองรับหลักเกณฑการผลิตอาหารที่ดี 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยนี้ใชทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและวาง

ผังโรงงานตามหลักการวางผังโรงงานอยางเปนระบบ 
(Systematics Layout Planning) ตามหลักการทางดาน
วิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต รวมกับหลัก ระบบ
หลักเกณฑการผลิตอาหารที่ ดี  (Good Manufacturing 

Practice: GMP) ซึ่งหลักการวางผังโรงงานอยางมีระบบ 
(Systematic Layout Planning :SLP) เปนวิธีการจัดการ
สําหรับการวางแผนผังเพื่อที่จะไดมาซึ่งผังโรงงานท่ีดี  มี
ขั้นตอนดังน้ี  
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1. เก็บขอมูลพื้นฐาน  ขอมูลเกี่ยวกับชนิดและ
ผลิตภัณฑที่จะผลิต ขั้นตอนการผลิต สิ่งสนับสนุนการผลิต
และเวลาที่ใชในการผลิตโดยขอมูลตางๆไดทําการสรุป
ออกมาเปนภาษาอังกฤษ คือ P,Q,R,S และ T ความหมาย
คือ 

P = สินคาหรือผลิตภัณฑ คือจะตองมีการวางแผน
ในปจจุบันและอนาคต จะตองมีการวางแผนการผลิตสินคา 

Q = ปริมาณที่ผลิตของผลิตภัณฑหรือสินคาของ
แตละชนิด 

R = ขั้นตอนการผลิต วิเคราะหการผลิตวาขั้นตอน
ไหนกอนหลังและหาวิธีการจัดลําดับขั้นตอนการผลิตที่
ประหยัดท่ีสุด 

S = สวนสนับสนุนการผลิต เพื่อใหการผลิตเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

T = เวลาในการผลิต ศึกษาเพื่อท่ีจะไดทราบวาใน
แตละกระบวนการผลิตใชเวลามากนอยเพียงใด 

2. การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหเพื่อให
ทราบลักษณะการไหล ความสัมพันธระหวางหนวยงานผลิต 
หนวยงานสนับสนุน จํานวนเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่
ตองการใช รวมถึงพ้ืนท่ีๆตองการใช 

3. วิเคราะหความสัมพันธ เปาหมายหลักเพื่อ
วิเคราะหหาตําแหนงหนวยงานที่ตั้งที่เหมาะสม คือทําใหใน
หนวยการผลิตมีการไหลของวัสดุไดอยางเดนชัด 

4. การวิเคราะหความตองการของเนื้อที่ในแตละ
หนวยงานและกิจกรรม  พื้นที่ของโรงงานน้ันมีทั้ งพื้นที่
สําหรับการผลิตและพื้นท่ีสําหรับหนวยสนับสนุนการผลิต 
จากการวิเคราะหหรือคํานวณจะเปนการกําหนดขนาดของ
พื้นที่ไดแนนอนที่สุด 

5. การออกแบบผังโรงงาน  จะแบงออกเปน 2 
ขั้นตอน คือ การออกแบบอยางคราวๆ และการออกแบบผัง
โรงงานในรายละเอียด โดยเอาความสัมพันธของหนวยงาน

มาเขียนความสัมพันธจากนั้นทําการจัดเนื้อที่และทําการจัด
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตางๆเพ่ือใหเกิดการผลิตที่
เปนไปตามเปาหมายที่ตองการ 

6. การประเมินผลเพื่อเลือกแผนผัง คือ มีการ
ออกแบบผังโรงงานแลวเปรียบเทียบวาผังแบบไหนดีกวากัน 
อีกทั้งในการวางผังกระบวนการผลิตจะเหมือนกันคือการจัด
ผังกระบวนการผลิตใหเกิดคาใชจายที่ต่ําที่สุด 

การจัดทําระบบหลักเกณฑการผลิตอาหารที่ดี 
( Good Manufacturing Practice: GMP) เ นื่ อ ง จ า ก
ขอกําหนดทางกฎหมายและผลประโยชนทางการคาที่
กําหนดใหสินคาที่ผลิตจากโรงงานผลิตอาหารตองไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GMP เพื่อรับรองความปลอดภัยของ
ผูบริโภค โดยสินคาที่ผลิตจากแหลงผลิตหรือโรงงานที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน GMP นั้นจะไดเปรียบทางการคา 
กลาวคือ สามารถขายสินคาไดงายเนื่องจากผูบริโภคมีความ
เชื่อมั่น โดยมาตรฐาน GMP นั้นซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑ
ที่ สํ าคัญ  6 หมวด  ไดแก  สถานที่ ตั้ งและอาคารผลิต 
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต การควบคุม
กระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการ
ทําความสะอาด บุคลากรและสุขลักษณะ แตที่สําคัญเปน
อันดับตนคือ สถานที่ตั้งและอาคารผลิตโดยกลาวถึงการวาง
ผังโรงงานเปนสําคัญซึ่งการวางผังโรงงานมีผลตอการชวย
ปองกันการปนเปอนจากอันตรายตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตได แลวยังเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
และสรางความมั่นใจแกผูบริโภค โดยในงานวิจัยนี้ผูวิจัยได
ทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ งานวิจัยเก่ียวกับการ
ออกแบบและวางผังโรงงานเพ่ือรองรับระบบ  HACCP 

โรงงานผลิตลูกตาวกระปองในนํ้าเช่ือม โดยนําเอาหลักการ
ของ HACCP ตามแนวทางของ Codex Alimentation มา
ประยุกตใชในการพัฒนารวมกับแนวคิดทางวิศวกรรมอุตสา
หการดานการออกแบบวางผังโรงงานมาเปนพื้นฐานการ
ออกแบบและพัฒนา โดยมุงเนนการประยุกตกับโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรบรรจุกระปองขนาดเล็ก 
ซึ่งมีพนักงานไมเกิน 50 คน จากผลการศึกษาพบวาผัง
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โรงงานในปจจุบันไมมีความสอดคลองกับระบบ GMP ใน
ดาน 1. สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 2. เครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในการผลิต 3. การควบคุมกระบวนการผลติ 
4. การสุขาภิบาล 5. การบํารุงรักษาเครื่องมือ 6. บุคลากร
และลักษณะผูปฏิบัติงาน  และผลการวิเคราะหความ
สอดคลองกับหลักการวางผังโรงงาน (Plant Layout) ยังพบ
ความไมสอดคลองทางดานการไหลของวัสดุ  การใชพื้นที่ 
ขนาด และแสงสวาง จากปญหาดังกลาวผูวิจัยไดผูวิจัยไดทํา
การปรับผังโรงงานใหม  สามารถชวยใหลดเวลาในการ
เคลื่อนยายในกระบวนการผลิตได 20% และสามารถใช
ระบบมาตรฐาน HACCP ในการวิเคราะหประเมินและ
ควบคุมอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากขั้นตอนการผลิตได  10 จุด 
จากกระบวนการผลิต 36 ขั้นตอน และสามารถลดของเสีย
ลง 4 เทา และสามารถลดตนทุนการผลิตของโรงงานรวมทั้ง
สรางภาพลักษณที่ดีตอสินคา และมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงผังโรงงานเพื่อรองรับมาตรฐานการผลิตอาหาร 
งานวิจัยการปรับปรุงโรงงานผลิตหนอไมปบที่ถูกตองตาม
หลักการผลิตอาหารที่ดี จากการเขาไปทําการประเมินสถาน
ประกอบการ โดยใชแบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหารดานสุขลักษณะทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยทําการพิจารณาเฉพาะหมวดที่เกี่ยวของ
กับผังโรงงาน ไดแก หมวดสถานท่ีตั้ง อาคารผลิตหมวด
เครื่องมือ เครื่องจักร และหมวดสุขาภิบาล พบวาทั้งหมด
ไดรับคะแนนต่ํากวารอยละ 50 ในทุกหมวด มีขอบกพรอง
จํานวนมากไมสอดคลองกับหลักเกณฑการผลิตอาหารที่ดี 
จากนั้นทําการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีปรับปรุง ซึ่งมี
คะแนนสูง 3 อันดับแรก มาทําการสัมภาษณเชิงลึกและ
ตรวจประเมินอยางละเอียด นําขอมูลไปประเมินจุดเดน จุด
ด อย  ของแต ล ะสถานประกอบการ เพ่ื อ เป น ข อมู ล
ประกอบการปรับปรุง จากน้ันนําผังโรงงานท่ีปรับปรุงไปให
เจาหนาที่ ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับความปลอดภัยดาน
อาหารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินพบวา
โรงงานท้ัง 3 แหง ผานมาตรฐาน 

 

4.วิธีการวิจัย  
ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดทําการดําเนินการ

เปนขั้นตอนดังน้ี 

4.1 ศึกษาสภาพปจจุบันและระบบมาตรฐาน GMP 

โดยจากที่ผูวิจัยเขาไปศึกษาในกระบวนการผลิต
ของกลุมแมบานเกษตรกรซึ่งจากการศึกษาในสภาพปจจุบัน
ของหองบรรจุของกลุมแมบานเกษตรกร  

 

 
 

รูปที่ 1 สภาพหองบรรจุมันฝรั่งของกลุมแมบานเกษตรกร
บานเจดียแมครัว 

 
จากรูปที่ 1 ในการศึกษาสภาพปจจุบันของหอง

บรรจุของกลุมแมบานเกษตรกร พบวาทางโรงงานยังไมมี
มาตรการหรือหลักการเก่ียวกับการการจัดพื้นที่การทํางาน
และการใชมาตรฐานตามหลักการของ GMP และสามารถ
เขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตของแผนกบรรจุไดดังรูปที่ 2  

 อีกทั้งจากการศึกษามาตรฐานจากนั้นผูวิจัยไดทํา
การสรุป 6 แนวทางการผลิตอาหารใหถูกหลัก GMP ซึ่งใน
การผลิตอาหารจะตองมีการกําหนดวิธีการผลิต  เครื่องมือ 
เครื่องใชในการผลิต  และการเก็บรักษาอาหาร จะตอง
คํานึงถึงสิ่งตาง ๆ คือ 

1. สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต 

3. การควบคุมกระบวนการผลิต 

4. การสุขาภิบาล 
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5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 

6. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน 

 

โดยผูวิจัยไดทําการใชหลักเกณฑทั้ง 6 ขอนี้มาทําการ
ปรับปรุงผังและกระบวนการผลิตในแผนกบรรจุมันฝรั่งทอด
ในขั้นตอนท่ี 4.2  

 

 
 

รูปที่ 2 แผนภูมิกระบวนการผลิตของแผนกบรรจุมันฝรั่ง
ทอดแบบเดิม 

    

4.2 การออกแบบแผนผั งตลอดจนออกแบบ
อุปกรณชวยในการผลิตในแผนกบรรจุ 
โดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและทําการออกแบบผังแผนก
บรรจุมันฝรั่งทอดและออกแบบกระบวนการผลิตใหม โดยได
ทําการออกแบบเพ่ือเปนแนวทางนําไปสูการปรับปรุงทาง
กายภาพเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑตามมาตรฐาน GMP 

ทั้งหมด อาทิเชน พื้น  ผนัง ระบบแสงสวาง ตลอดจน
อุปกรณที่ ใช ในการบรรจุมันฝรั่งทอด  รวมถึงวางแผน
กระบวนการผลิตในแผนกบรรจุ 

4.3 การปรับปรุงแผนกบรรจุมันฝรั่งทอด 

ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงแผนกบรรจุมันฝรั่งทอด
โดยเริ่มต้ังแตการร้ือถอนอุปกรณและสวนประกอบของหอง
บรรจุที่ไมไดมาตรฐานตลอดจนอุปกรณบางสวนมีการชํารุด
ออก จากนั้นทําการสรางอุปกรณ และทําการปรับปรุงใน
สวนของหองบรรจุใหมโดยทุกข้ันตอนของการปรับปรุงจะมี
การทวนเช็คกับมาตรฐานตามหลักของ GMP เมื่อทําการ
ออกแบบและสรางอุปกรณชวยตางๆเสร็จผูวิจัยก็ไดทําการ
ติดต้ังเพื่อที่จะทําการทดลองการวางสายการผลิตตามท่ีได
วางแผนมาและทําการทดลองใชในข้ันตอนถัดไป 

4.4 การทดสอบประสิทธิภาพของผังโรงงาน 

เมื่อทําการสรางอุปกรณที่ใชในหองบรรจุและทํา
การปรับปรุงหองบรรจุเสร็จผูวิจัยไดทําการติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณตามหลักการความสัมพันธของเครื่องจักรและ
ความสัมพันธของกระบวนการผลิตซึ่งสามารถเขียนออกมา
ไดเปนแผนผังการผลิตดังรูปที ่3 

 

 
 

รูปที่ 3 แผนภูมิกระบวนการผลิตของแผนกบรรจุมันฝรั่ง
ทอดแบบปรับปรุง 

 

 

กจิกรรม/ขันตอน :
แผนก : ผลิต ปฏิบติัการ

วิธีการทํางาน :                วิธีเดิม                 วิธีทีปรับปรุง เคลือนยา้ย

ขันตอนทีสามารถพัฒนาได้ในกระบวนการนี : ………………..……… ล่าชา้/รอคอย

ผู้จดัทํา : ……นายภูวนาถ…………เวชสุวรรณ์………..………………………………………ตรวจสอบ
วันที : ……15/09/2561………………..……………………………………………… การเกบ็รักษา

ระยะทาง เวลา จํานวนที จน.พนง.
(เมตร) (วินาท)ี ผลติ/รอบ (คน)

1 3,600.00 1
2 1.00 10.00 2
3 60.00 1 4
4 1.00 10.00 2
5 5.00 1 2
6 1.00 20.00 1
7 5.00 1 1
8 10.00 50.00 1
9 30.00 1 1
10 10.00
11 3.00 30.00 1
12 180.00 1 1
13

ระยะ จาํนวน จาํนวน

ทาง
รวม

ทีผลิต พนกังานรวม

(เมต
ร)

 (วินาที) (คน)

16 4010 1 5 285 120 3600 5

รอจดัจาํหน่าย

กระบวนการในหลายขนัตอนใชพ้นกังานคนๆเดียวกนัในการทาํงาน

สรุป

เวลารวม
เวลาการทาํงาน (วินาที)

หมายเหตุ
ปฏิบั
ติการ

เคลือนย้
าย

ล่าชา้/รอ
คอย

ตรวจสอบ
เกบ็
รักษา

ซีลปากถุง เครืองซีล

ใส่ถงัเกบ็มนั ถงัพลาสติก

นาํไปแพ็คใส่กล่อง
แพ็คใส่กล่อง กล่อง

ชงันาํหนัก 50 กรัม เครืองชงันาํหนกั

นาํไปใส่ตะกร้า
ใส่ตะกร้า ตะกร้า

นาํไปเครืองซีล

พกัมนัทอด
นาํไปบรรจุ
บรรจุใส่ถุง กาละมงั,ถุงพลาสติก

นาํไปชงันาํหนัก

1

1

แผนภูมกิารไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

กจิกรรม ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดลง

5

1

ลาํดับ รายละเอียดกจิกรรม
เครืองจักร/อุปกรณ์

สัญลักษณ์ทใีช้

5

กจิกรรม/ขันตอน :
แผนก : ผลิต ปฏิบติัการ

วิธีการทํางาน :                วิธีเดิม                 วิธีทีปรับปรุง เคลือนยา้ย

ขันตอนทีสามารถพัฒนาได้ในกระบวนการนี : ………………..……… ล่าชา้/รอคอย

ผู้จดัทํา : ……นายภูวนาถ…………เวชสุวรรณ์………..………………………………………ตรวจสอบ
วันที : ……15/09/2561………………..……………………………………………… การเกบ็รักษา

ระยะทาง เวลา จํานวนที จน.พนง.
(เมตร) (วินาท)ี ผลติ/รอบ (คน)

1 3,600.00 1
2 1.00 10.00 2
3 60.00 1 4
4 0.30 5.00 2
5 5.00 1 2
6 0.50 5.00 1
7 5.00 1 1
8 2.00 10.00 1
9 30.00 1 1
10 10.00
11 3.00 30.00 1
12 180.00 1 1
13

ระยะ จาํนวน จาํนวน
ทาง
รวม

ทีผลิต พนกังานรวม

(เมตร
)

 (วินาที) (คน)

6.8 3950 1 5 285 60 3600 5 -

แผนภูมกิารไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)

กจิกรรม ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดลง

5 5

1 1

ลาํดับ รายละเอียดกจิกรรม
เครืองจักร/อุปกรณ์

สัญลักษณ์ทใีช้

5 5

1 1

1 1

บรรจุใส่ถุง กาละมงั,ถุงพลาสติก

นาํไปชงันาํหนกั

พกัมนัทอด
นาํไปบรรจุ

ใส่ตะกร้า ตะกร้า

นาํไปเครืองซีล

ชงันาํหนกั 50 กรัม เครืองชงันาํหนกั

นาํไปใส่ตะกร้า

นาํไปแพค็ใส่กล่อง
แพค็ใส่กล่อง กล่อง

ซีลปากถุง เครืองซีล

ใส่ถงัเกบ็มนั ถงัพลาสติก

รอจดัจาํหน่าย

กระบวนการในหลายขนัตอนใชพ้นกังานคนๆเดียวกนัในการทาํงาน

สรุป

เวลารวม
เวลาการทาํงาน (วินาที)

หมายเหตุปฏิบติั
การ

เคลือนยา้
ย

ล่าชา้/รอคอย ตรวจสอบ เกบ็รักษา
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4.5 การประเมินตามหลักการขอรับรองมาตรฐาน 
GMP 

ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดทําการใชเอกสารบันทึกการ
ตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารดานสุขลักษณะทั่วไป  โดย
อางอิงจากบัญชีแนบทายคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  ที่  840-2545 โดยให ผู เ ช่ียวชาญ ท่ีมี
ประสบการณในดานการขอรับรองมาตรฐานประกอบการ
ผลิตอาหารที่ดี  เขามาเปนที่ปรึกษาและทําการตรวจ
ประเมินผลทั้ ง 6 หมวด ตามมาตรฐานการขอรับรอง
มาตรฐาน GMP สําหรับโรงงานผลิตอาหาร 

4.6 การสรุปผล 

ผูวิจัยไดทําการสรุปผล 2 สวน คือ 

1. ประสิทธิภาพของผังโรงงาน ซึ่งงานวิจัยนี้ไดทํา
การปรับปรุงประสิทธิภาพเฉพาะในสวนของหองบรรจุมัน
ฝรั่งทอด 

2. การวิเคราะหระหวางความสอดคลองของผัง
โรงงานกับมาตรฐาน GMP 

5. ผลการวิจัย  
 

ผูวิจัยไดทําการสรุปผล 2 สวน คือ 

5.1 ประสิทธิภาพของผังโรงงาน ซึ่งงานวิจัยนี้ได
ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพเฉพาะในสวนของหองบรรจุมัน
ฝรั่งทอดจากหารปรับปรุงแผนกบรรจุมนัฝรัง่ทอดผลท่ีได คือ    

      5.1.1 สามารถลดระยะทางระหวางการขน
ยายในกระบวนการผลิตไดจากเดิม 16 เมตร เหลือ 6.8 

เมตร ลดระยะทางการขนยายในแผนกลงไป  9.2 เมตร ตอ
รอบการผลิต 

      5.1.2 สามารถลดเวลาในการผลติรวมตอรอบ
การผลิตจากเดิม 4,010 วินาที เหลือเวลาในการผลิตตอรอบ 
3,950 วินาที  

5.2 การวิเคราะหระหวางความสอดคลองของผัง
โรงงานกับมาตรฐาน GMP เมื่อทําการปรับปรุงผังโรงงานใน
สวนของแผนกบรรจุแลวพบวาผังโรงงานมีความสอดคลอง
กับมาตรฐาน GMP ทั้ง 6 หมวด โดยกระบวนการนี้ไดเชิญ

ผูเชี่ยวชาญทางดานการใหการรับรองมาตรฐาน GMP มาทํา
การตรวจประเมิน  ผลที่ ไดคือในทุกดานมีคะแนนการ
ประเมินมากกวา 60 เปอรเซ็นตในทุกหมวด 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาวิจัยโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดของ
กลุมแมบ านเกษตรกรบานเจดียแมครัวซึ่ งเปนสถาน
ประกอบการดานอุตสาหกรรมอาหารจําเปนอยางยิ่งที่ตองมี
การจัดทําระบบหลักเกณฑการผลิตอาหารที่ดี  (Good 

Manufacturing Practice: GMP) เนื่องจากขอกําหนดทาง
กฎหมายและผลประโยชนทางการคาที่กําหนดใหสินคาที่
ผลิตจากโรงงานผลิตอาหารตองไดรับการรับรองมาตรฐาน 
GMP เพื่อรับรองความปลอดภัยของผูบริโภค โดยสินคาที่
ผลิตจากแหลงผลิตหรือโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 
GMP นั้นจะไดเปรียบทางการคา กลาวคือสามารถขายสินคา
ไดงายเนื่องจากผูบริโภคมีความเช่ือมั่น โดยมาตรฐาน GMP 

นั้นซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑที่สําคัญ 6 หมวด ซึ่งจาก
งานวิจัยนี้ไดผลลัพธคือสามารถออกแบบและปรับปรุงหอง
บรรจุมันฝรั่งทอดของกลุมแมบานเกษตรกรไดเหมาะสมกับ
มาตรฐาน GMP ซึ่งสามารถไดผลการวิจัยสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยที่ไดนํามาอางอิง และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตของโรงงานไดเชนเดียวกัน  

7.  สรุป  
งานวิจัยนี้กลุมแมบานเกษตรกรบานเจดียแมครัว

ไดหองบรรจุมันฝรั่งทอด พรอมอุปกรณตางๆที่มีความ
เหมาะสมในการผลิตอาหารที่ดี และมีประสิทธิภาพมากกวา
เดิม รวมถึงไดเขาใจหลักการการผลิตอาหารที่ มีความ
สอดคลองกับมาตรฐานการผลิตอาหารท่ีดีตามหลัก GMP 

และไดแนวทางในการปรับปรุงสวนตางๆของโรงงานใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐาน GMP ในอนาคตตอไป  
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บทคัดยอ  
ปจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ไดปฏิวัติไปสูชีวิตของแตละคนในทุกๆ ดาน โดยการทําใหทุกอยางเปน

เรื่องอัจฉริยะ และชาญฉลาด IoT หมายถึง เครือขายของสิ่งที่ทําใหเครือขายมีการกําหนดคาดวยตนเอง และการพัฒนาอุปกรณที่
ใชในระบบอัจฉริยะเปนตัวชวยสรางการผลิตภาคการเกษตร โดยชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ประหยัดคาใชจายและลดการสูญเสีย 
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ไดนําเสนอแนวทางการจัดการดานการเกษตรแบบใหมใชระบบ IoT อัจฉริยะ ชวยเกษตรกรในพื้นที่
เปาหมาย ในการเก็บขอมูลไดแบบทันทีทันใด (คาพลังงานแสงอาทิตย อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธในอากาศ ความช้ืนในดิน คา
ความนําไฟฟาของดิน ปริมาณนํ้าท่ีสูบได ปริมาณนํ้าท่ีใช) เพื่อการตรวจสอบสภาพแวดลอมท่ีมีประสทิธิภาพ ทําใหเกษตรกรทํางาน
ไดอยางแมนยําและเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของพืชที่ปลูกตามวัตถุประสงคงานวิจัย เทคโนโลยีที่นํามาใชจะผสมผสานการนํา 
Arduino เทคโนโลยีการสงขอมูล LoRa ผสมกับเซ็นเซอรตางๆ และมีการสงขอมูลแบบทันทีทันใด โดยเก็บขอมูลที่ไดรับจาก
เซนเซอรไวในฐานขอมูลบน Google Cloud Platform และแสดงผลของขอมูลผานเว็บเพจท่ีสามารถดูไดจากคอมพิวเตอรหรือ
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โทรศัพทมือถือ จากการดําเนินงานพบวาตนทุนของระบบโดยรวม มีตนทุนตํ่า สามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 1 ป ระบบการให
น้ําพืชสามารถลดอัตราการใหน้ําพืชนอยลง 16 เทา สามารถขยายผลการดําเนินงานไดงาย และตรวจวัดคาที่จําเปนตอการควบคุม
การใหปริมาณนํ้าไดอยางพอเพียง 
 

คําสําคัญ : ระบบเกษตรอัจฉริยะ ระบบเกษตรแบบแมนยํา ระบบอนิเตอรเนต็ของสรรพสิ่ง  
 

Abstract  
Internet of Things (IoT) technology has revolutionized the lives of people in every way. By making everything 

intelligent and wise, IoT is a network of things that make a network self-configurable. And the development of 

equipment used in intelligent systems as a facilitator of agricultural production. By enhancing efficiency, save 

money and reduce costs. The purpose of this paper is to introduce a new agricultural management approach 

to Intelligent IoT systems that helps farmers in their immediate target area to collect information (Solar Energy, 

Temperature and relative humidity, Soil moisture, Soil electric conductivity, Water pumping, Water used) for 

efficient monitoring of the environment, which provides farmers with precise work and increased productivity 

and quality of the crop. The technology used to integrate Arduino technology, LoRa data transmission, mixed-

signal sensors, and instantaneous data transmission. The data collected from the sensor is stored in a database 

on the Google Cloud Platform (GCP) and display via a web page viewable from a computer or mobile device. 

From the operation, it was found that the overall system cost was low. The plant irrigation system can reduce 

plant watering rates by as much as 16 times. Can measure the amount needed to control the amount of water 

sufficiently. 

 

Keywords: Intelligent agricultural System, Accurate farming system, IoT system  
 

1. บทนํา 
Internet of Things (IoT) หรือ อินเตอรเน็ตของ

สรรพสิ่ง หมายถึง การท่ีอุปกรณตางๆ สิ่งตางๆ ไดถูก
เช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอยางสูโลกอินเตอรเน็ต  ทําใหมนุษย
สามารถสั่งการควบคุมการใชงานอุปกรณตางๆ ผานทาง
เครื อข าย อิน เตอร เน็ ต  เชน  การ เปด -ปด  อุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา (การสั่งการเปดไฟฟาภายในบานดวยการ
เช่ือมตออุปกรณควบคุม เชน มือถือ ผานทางอินเตอรเน็ต) 
รถยนต โทรศัพทมือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทาง
การเกษตร อาคาร บานเรือน เครื่องใชในชีวิตประจาวัน
ตางๆ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน 

ปจจุบันแนวโนมของความตองการเทคโนโลยีการ
จัดการการเกษตรรูปแบบใหม หรือเกษตรแบบอัจฉริยะ 

(Smart Farm) กับการผลิตทางการเกษตรประเภทตาง ๆ 
กําลังมีความตองการเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปจจัยขอจํากัดใน
ภาคเกษตร ทั้งในเรื่องคน พื้นที ่และความตองการของตลาด 
ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคอมพิวเตอร  เปนสวนประกอบท่ีสําคัญหรือเปน
เครื่องมือที่ใชในการไดมาซึ่งขอมูลที่นําไปสูการจัดการการ
ผลิตทั้งระบบ นอกจากน้ีการเติบโตของธุรกิจการสื่อสารผาน
ทางการใหบริการของภาคเอกชน ที่ใหบริการดวยเทคโนโลยี 
3G, 4G หรือ Cloud ทําใหการสื่อสารขอมูลสามารถทําได
อยางรวดเร็ว และมีคาใชจายถูกลง ดังนั้นความสามารถที่จะ
สรางเครือขายของระบบขอมูลภาคสนาม เชน ขอมูลสภาพ
อากาศ ขอมูลความช้ืนในดิน ขอมูลจากเคร่ืองจักรกล
การเกษตร ขอมูลจากการสํารวจระยะไกล หรือการสงขอมูล
อื่น โดยเกษตรกรจากพื้นที่ ก็สามารถทําไดโดยสะดวก ผาน
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อุปกรณพกพาชนิดตางๆ และเก็บขอมูลบน cloud open 
platform in agriculture ที่เปดใหมีการพัฒนาโปรแกรม
การใชงานบนอุปกรณ เชน ระบบเตือนภัย ระบบการ
ตรวจสอบมาตรฐานการผลิต  (GAP) ระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ (traceability) ระบบควบคุมระยะไกลสําหรับ
การเกษตรแบบแมนยา (precision farm) หรือระบบทํานาย
ผลผลิตจากการคํานวณขอมูลที่ไดจากพื้นที่ เปนตน ใน
แนวทางการพัฒนานี้จะนําไปสู platform ของการใช IoT 
กับการเกษตรในอนาคต 

ในระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช IoT ไดถูกออกแบบ
ขึ้นเพ่ือติดตามการเพาะปลูกในแปลงเกษตร โดยใชเซ็นเซอร 
(แสง ความช้ืน และอุณหภูมิความช้ืนในดิน ฯลฯ) ) (AXIA 

AT A GLANCE, 2018) และระบบกระจายน้ําโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งการปลูกพืชผลทางการเกษตรท่ีอยู ในพื้นที่หางไกล 
เกษตรกรไมสามารถเขาไปดูแลไดตลอดเวลา IoT จึงเปน
อุปกรณที่สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อใหไดพืชผลทางการ
เกษตรตามที่คาดหวัง หรือการเพ่ิมผลผลิตและการรักษา 
ร วม ท้ั ง ก า รบริ ห า ร จั ด กา ร นํ้ า ในแปล ง เกษตร ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Guest Writer, 2018) และยังสามารถ
ทดแทนการจางแรงงานคนในการดูแลพืชผลที่เพาะปลูก 
และยังสามารถนําเวลาที่จะตองเขาไปดูแลพืชผล ไปใชใน
กิจกรรมสวนอื่น เพื่อเปนรายไดเสริม หรืออาจจะทําให
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชผลไดในจํานวนที่มากข้ึน จาก
การท่ีเกษตรกรสามารถตรวจสอบสภาพแปลงเกษตรไดจาก
ทุ กที่  การ ทํา เกษตรแบบ อัจฉริ ยะ โดย ใช  IoT จึ งมี
ประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับวิธีการทั่วไป  

2.วัตถุประสงค  
ในบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนว

ทางการจัดการดานการเกษตรแบบใหมของระบบ  IoT 

อัจฉริยะ ชวยเกษตรกรในพ้ืนที่เปาหมาย ในการเก็บขอมูล
ไดแบบทันทีทันใด (คาพลังงานแสงอาทิตย อุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธในอากาศ ความช้ืนในดิน คาความนําไฟฟา
ของดิน ปริมาณนํ้าที่สูบได  ปริมาณนํ้าที่ ใช ) เพื่อการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใหเกษตรกร
ทํางานไดอยางแมนยําและเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชที่
ปลูก โดยท่ีแปลงเกษตรมีขนาดพ้ืนที่ ประมาณ 1 ไร และ
ตองมีสัญญาณมือถือ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
แนวคิดในการออกแบบระบบเกษตรอัจฉริยะ เปน

การนําเทคโนโลยี IoT มาใชกับงานดานการเกษตร เพื่อชวย
เพิ่มผลผลิตและแกไขปญหาตางๆ ไดแก 1) การวิเคราะห
พื้นที่เพาะปลูก เชน การใชอุปกรณเซ็นเซอรตางๆ มาวัด
คุณภาพดิน ความช้ืน หรือสภาพอากาศ และนําขอมูลที่
ไดมาประมวลผลเ พ่ือ เลือกปลูกพืชให เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม 2) การดูแลรักษาและเพิ่มผลผลิต เชน ระบบ
ใหน้ําอัตโนมัติสาหรับพืชที่ตองมีการควบคุมอุณหภูมิหรือ
ความช้ืน และ 3) ทุนแรงและลดภาระหรือความเสี่ยงใหกับ
เกษตรกร 

ประโยชนของการทําเกษตรแมนยําดวยเทคโนโลยี IoT  

 ใหความสําคัญกับการดูแลพันธุพืชท่ีแตกตางกัน 

 มีการคาดการณลวงหนาวาจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพฟารม 

 เพิ่มผลผลิตของฟารมในขณะท่ีลดทรัพยากรที่ตองการ 

 ลดปริมาณงานในฟารม 

 ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาอันเนื่องมาจากการยืด
อายุการใชงานแบตเตอรี่ 

 ใชงานไดอยางรวดเร็วและงายดายดวยโครงสราง
พื้นฐานที่มีอยู การลงทุนลดลงกวาเทคโนโลยีทางเลือก
ที่ตองอัพเกรดโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ขณะที่การทําฟารมยังคงมีการปรับปรุงเพื่อตอบสนอง
ความตองการท่ีเพิ่มข้ึนสําหรับอาหารเทคโนโลยีที่ใช  
IoT จะยังคงมีวิวัฒนาการและใหการแกปญหาใหม ๆ 
ตามท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่ใชงานไดงาย
และมีความยืดหยุน เทคโนโลยี IoT จะสามารถรองรับ
แนวทางการทําฟารมที่มีความแมนยําในหลายปตอ ๆ 
ไป 

เพื่อไมใหสงผลกระทบเก่ียวกับการทําการเกษตรของ
เกษตรกร จําเปนตองมีขอควรระวังในการนําเทคโนโลยีไปใช
งานดังตอไปนี้  
1) การออกแบบระบบการตรวจสอบ MONITORING  

การออกแบบระบบตรวจจับเซนเซอรและอุปกรณ
ควบคุมจะคํานึงถึงงบประมาณท่ีเหมาะสม ไมมีการ การ
ตรวจจับในสวนที่เกินความจําเปน การควบคุมตองงาย และ
มีระบบการทํางานปกติประกอบ ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรใชงาน
ระบบ IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนและลด
การสูญเสีย คาใชจาย ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

2) ระยะทาง และชวงความถ่ีของการสงขอมูล 
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พื้นที่เกษตรกรในแปลงเกษตรมีขนาด 1 ไร และไม
มีไฟฟาใช ระยะทางที่ขอมูลจําเปนตองเดินทางมีผลตอ
รูปแบบเทคโนโลยีที่มาก ดังนั้นจึงกําหนดเทคโนโลยีที่จะ
นํามาใชงานใหมีการประหยัดพลังงานมากที่สุด และมีการใช
พลังงานจากโซลาเซลลมาเปนตัวจายพลังงานใหกับระบบ 
และเลือกใชระบบ LPWAN มาเปนระบบการสงขอมูล 
เนื่องจากสงขอมูลไดระยะทางไกล ใชพลังงานนอย มีความ
เสถียรภาพ  
3) แหลงพลังงานไฟฟา 

แหลงพลังงานไฟฟาทั้งในสวนของตัวรับขอมูลเพื่อ
สงไปยังอินเตอรเน็ต และตัวลูกขายจะใชพลังงานไฟฟาจาก
แผงโซลาเซลล และมีการกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ มี
ระบบประจุพลังงานดวยการติดตามพลังงานสูงสุด ดังรูปที่ 1 
(Worrajak MUANGJAI, 2014) และดวยอัตราการสงขอมูลของ
ลูกขายท่ีไมถี่เกินไป สามารถท่ีจะสํารองพลังงานไดนาน
หลายวัน  
4) ขอมูลท่ีผูใชปลายทางไดรับ  

ขอมูลที่ผูวิจัย และเกษตรกรไดรับ จะมีขอมูล
พลังงานไฟฟาที่ไดรับจากแผงโซลาเซลล ที่สะสมไวใน
แบตเตอร่ีที่ถูกใชไปกับระบบปมน้ําเพื่อการเกษตร ขอมูลคา
ความช้ืนในดิน ขอมูลธาตุอาหารในดิน ขอมูลคาอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธ ขอมูลคาความสองสวาง ปริมาณนํ้าที่
สูบได ปริมาณท่ีใชรดแปลงเกษตร เพื่อการตัดสินใจบํารุงดิน 
หรือสั่งใหระบบเปดน้ําใหความช้ืน  

 

 
รูปที่ 1 ระบบประจุแบตเตอร่ีที่มีการติดตามพลังงานสูงสุด 

 
5) ชนิดของตัวเซ็นเซอรและการเชื่อมตอกัน 

เทคโนโลยีของเซนเซอรที่นํามาใชไดมีการทบทวน
วรรรกรรม มีการทดสอบเพ่ือใหการนําเซนเซอรมาใชงานมี
ความเสถียร สามารถใชงานไดในระยะยาว มีการใชพลังงาน
ที่ต่ํา มีความผิดพลาดนอย และทนตอสภาวะแวดลอมใน
แปลงเกษตร ดังรูปที่ 2 เปนขอมูลการทดสอบเซ็นเซอรวดัคา
อุณหภูมิและความชื้นอากาศสัมพัทธ  

ทั้งนี้การหาอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธจาก
ระบบตรวจวัดยังสามารถนําไปใชเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์พืช 
(Crop Coefficient; Kc) เมื่อมีการเก็บขอมูลในระยะยาว 
ดังสมการ (1) 
 

0
ETKc
ET

    (1) 

 

โดย (กลุมงานวิจัยการใชน้ําชลประทาน , 2561) 

สวนการใชน้ําชลประทาน สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้าพืช
ไดทําการหาคา Kc  เอาไวแลวจํานวน 40 ชนิด การหา
ปริมาณการใชน้ําของพืช (ETcrop) จึงสามารถนํามาหาคา
ไดจากสมการ (2)  

 
ETcrop Kc Kp Ep   (2)  

 

เมื่อ Kc = คาสมัประสิทธ์ิการใชน้าํของพืช  
     Kp = สัมประสิทธ์ิของถาดวัดการระเหยประเทศไทยใช 

0.75  
      Ep = คาเฉลี่ยอัตราการระเหยจากถาดวัดการระเหย
ไดจากตารางของกรมอุตุนิยมวิทยา (ขอมูลแบงตามแตละ
จังหวัดแบงตามเดือนใหใชคาสูงสุดของปมาคํานวน) 

  

 
 

รูปที่ 2 เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืนท่ีนํามาทดสอบ 
และวิเคราะหเปรียบเทียบ 
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รูปที่ 3 ขอมูลการเปรยีบเทียบคาความผิดพลาดคาความช้ืน
สัมพัทธของอากาศจากเซนเซอรหลายชนิดที่นํามาทดสอบ 

 

 
รูปที ่4 ผลสรุปขอมลูคาความผดิพลาดของอุณหภูมิ        
คาความช้ืนสัมพัทธของเซ็นเซอรทีน่ํามาทดสอบ 

6) การตรวจสอบพืชและดินเพ่ือการเพาะปลูก 

การตรวจสอบสภาพของพืชและดินเปนกรณีการใชงาน
ที่เรียบงาย แตอาจนําไปสูผลตอบแทนที่ยอดเย่ียมในการ
ลงทุนแกเกษตรกร เราไดเห็นการใชประโยชนที่หลากหลาย
สําหรับการเกษตร IoT ในพื้นที่น้ี  
 การตรวจวัดความชื้นในดินและสารอาหาร 

 การควบคุมการใชน้ําเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช 

 การกําหนดโปรไฟลปุยที่กําหนดเองขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ทางเคมีของดิน 

 การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการปลูกและเก็บเกี่ยว 

 การรายงานสภาพอากาศ 

7) การตรวจวัดความช้ืนในดินและสารอาหาร  
การตรวจวัดความช้ืนในดินจะใชเซ็นเซอรชนิด 

capacitive soil moisture ในการตรวจวัดความช้ืนจะทํา
การวัดในระดับชั้นดินน้ําซับ เปนระดับที่พืชสามารถนําน้ําใน
สวนนี้ไปชวยในการเจริญเติบโตไดมากที่สุด ดังรูปที่ 5 ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความลึกของรากพืชในแปลงเกษตร 

 

 
รูปที่ 5 ระดับการนําเซนเซอรไปตรวจวัด 

 

 
รูปที่ 6 เซ็นเซอรวัดความช้ืนในดินชนิด Capacitive ที่ใช 

 
ในทางปฏิบัติแลวจะไมยอมใหคาความช้ืนในดิน

ลดลงเขาใกลจุดความช้ืนที่จุดเห่ียวเฉาถาวร (Permanent 
Wilting Point; PWP) เปนอันขาด เพราะวาเมื่อความชื้นใน
ดินลดลงพืชจะใชแรงดูดน้ําในดินเพิ่มมากขึ้น ถาหากอัตราที่
รากพืชดูดน้ําไดนอยเกินไป การเจริญเติบโตของพืชจะ
หยุดชะงัก ผลผลิตลดลง ซึ่งวิธีการท่ีถูกตองควรเริ่มใหน้ําแก
พืชเมื่อความช้ืนในดินลดลงรอยละ 25-50 ของความช้ืนที่
พืชสามารถนําไปใชไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและอายุของพืช
เปนสําคัญดวย (คณาจารยภาควิชาพืชศาสตร, 2543)  

 
รูปที่ 7 การนําเครื่องวัดคา pH และ คา EC มาใชงานใน

ระบบการตรวจวดั 
 

การตรวจวัดสารอาหารในดินจะใช pH sensor ดัง
รูปที่ 7 เพื่อวัดคาความเปนกรด-ดาง ความเปนกรดจะทําให
ธาตุอาหารละลาย และพืชสามารถนําไปใชงานไดดีขึ้น แตไม
ควรมากเกินไป สงผลใหตกคางและดินเค็ม จึงตองมีการวัด
ควบคูกับคาความนําไฟฟาในดิน (Electric conductivity : 
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EC) ดังรูปที่ 8 และมีความสัมพันธระหวางคาแรงดันไฟฟาท่ี
ไดกับความช้ืนในดิน ดังกราฟรูปที่ 9  
 

 
รูปที่ 8 คา EC และคา pH ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช

แตละชนิด 
 

 
รูปที่ 9 ความสมัพันธของคาแรงดนัไฟฟาท่ีวัดไดกับคา

ความช้ืนในดิน 
ทั้งนี้จากการวัดคาความช้ืนในดิน คาความนําใน

ดินสิ่งที่จําเปนในการวัดคา คืออุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ
ของอากาศในแปลงปลูก ที่จะสงผลกระทบถึงเรื่องของการ
คายน้ําของพืช และอุณหภูมิที่จะมีผลกับการเจริญเติบโต
ของพืช เชนความสัมพันธการเจริญเติบโตของมะเขือเทศดัง
กราฟรูปที่ 10 (ปทมา วิตยากร, 2547) 

 

รูปที่ 10 การเจริญเติบโตของมะเขือเทศท่ีอุณหภูมเิขามามี
สวนเกี่ยวของ 

 
รูปที่ 11 การคายน้ําของพืช 

 

8) สวนอุปกรณประกอบระบบอัจฉริยะ  
สวนประกอบของระบบเกษตรอัจฉริยะคือขอมูล

เซ็นเซอร ขอมูลทางสิ่งแวดลอมซอฟตแวรและตัวควบคุม
การทํางาน ทั้งนีห้ัวใจของระบบเกษตรอัจฉริยะ คือเซ็นเซอร 
ซึ่งรวมถึงเซ็นเซอรตรวจวัดดินท่ีวัดอุณหภูมิความเปนกรด – 
ดางสารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรสั หรือความหนาแนน
ของดิน เครื่องตรวจวัดระดับไฮเพอรพเพอรเฟท หรือมัลติ
ชิพเซ็ทจะตรวจสอบสุขภาพพืชดวยการวัดปริมาณธาตุ
อาหารที่ดูดซับหรือสะทอนแสง เซนเซอรสามารถตั้งคาไดใน
ตําแหนงที่กําหนด หรือเกษตรกรสามารถนําเจาหนาที่ไป
ตรวจสอบได เซ็นเซอรแบบวัดไดหลายคายังสามารถติดตั้ง
บนรถแทรกเตอรได ดังนั้นการอานจึงไดรับการประมวลผล
แบบเรียลไทมเพื่อปรับปริมาณธาตุอาหารในดิน  
 

9) ขอมูลและซอฟตแวร 
ระบบเกษตรอัจฉริยะจะตองสามารถเปดขอมูลที่

เก็บรวบรวมโดยเซ็นเซอรเพื่อการตัดสินใจอยางชาญฉลาด
เชนเวลาปลูกที่ดีที่สุดและตัวเลือกการรดนํ้าที่เหมาะสม 
เกษตรกรมีการเก็บรวบรวมขอมูลและทําหนาที่เปนเวลา
หลายป แตเนื่องจากปริมาณขอมูลที่มีอยูในปจจุบันไม
สามารถประมวลผลดวยตัวเองได เชนกันการรวมขอมูล
ฟารมของคุณกับชุดขอมูลภายนอกที่ เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการจะนําไปสูการตัดสินใจท่ีดีขึ้น  ทั้งนี้ระบบการ
ประมวลผลท่ีเลือกใชจะเปนการเลือกการใหน้ํากับแปลง
เกษตรเทานั้น สวนการใหปุยจะดําเนินงานในระยะตอไป  
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10) อุปกรณควบคุม 
ช้ินสวนใดๆ ของอุปกรณการเกษตรสามารถเปน

ตัวกระตุนที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเพียงเล็กนอย ระบบ
ควบคุมการเปด-ปดวาลวนํ้า เพื่อใหผลจากเซ็นเซอรดินและ
วิเคราะหโดยระบบการจัดการเปนตัวควบคุม  

 
11) การควบคุมศัตรูพืช 

การปองกันพืชอยูในระหวางการดําเนินการโดย
อัตโนมัติ โดยใชกระบวนการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
จากตัวอยางเมืองแวนคูเวอร บริษัท SemiosBio ไดพัฒนา
ระบบที่กลองติดตั้งอยูบนกับดักแบบเหนียว  ตรวจสอบ
ปริมาณแมลงตลอดทั้งวัน เมื่อกลองตรวจพบการเพิ่มขึ้นของ
การผสมพันธุในกิจกรรมของแมลงอุปกรณดังกลาวจะ
สเปรยฟโรโมนที่กอใหเกิดความสับสนในตัวผูและรบกวน
การเพาะพันธุ แตในงานวิจัยนี้ยังไมไดใชเทคโนโลยีนี้  

4.วิธีการวิจัย  
4.1 การเลือกแปลงเกษตรกรเพ่ือทดสอบระบบ  

โดยคํานึงถึงการเปนแปลงเกษตรท่ีไดรับการ
สงเสริมการปลูกพืช ตนกลามีรอยละของการรอดสูง มีการ
ประกันราคา เกษตรกรมีฝมือในการปลูกพืชดี คณะผูวิจัยจึง
ไดเลือกแปลงเกษตรของคุณเดชา อยูแฮ บานปาตึงงาม 
ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ซึ่งเปนเกษตรกรลูกไรของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก มีการรับพืชมาปลูกเพื่อ
สงกลับไปขายใหกับศูนยฯ อยางสมํ่าเสมอ บริเวณแปลง
เกษตรมีแหลงน้ําไหลผานตลอดป และมีแสงแดดไมมีตนไม
ใหญบัง  
4.2 การเลือกใชเทคโนโลยีระบบการสูบน้ําและการใหน้ํา  

เลือกใชระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยที่มีการใช
อุปกรณประกอบนอยที่สุด โดยมีแคแผงโซลาเซลลขนาด 
250 วัตต 2 แผง อุปกรณตัดตอนและอุปกรณปองกันระบบ   
 

 
 

รูปที่ 12 แผงโซลาเซลลขนาด 250 วัตต 35 โวลต 2 แผงตอ
ขนานกันเพื่อใชงานกับระบบสูบน้าํพลังงานแสงอาทิตย 

 

ปมน้ําขนาด 300 วัตต แรงดันไฟฟา 24 โวลต ตอโดยตรง
กับแผงโซลาเซลล ทําใหระบบมีคาใชจายนอย แตจะ
สามารถสูบน้ําไดเฉพาะตอนท่ีมีแสงแดดเพียงพอ เทานั้น 
 

 
รูปที่ 13 ปมน้ําไฟฟากระแสตรงขนาด 300 วัตต 24V 

 
ระบบการใหน้ําในแปลงเกษตรเปลี่ยนเปนระบบนํ้าหยด
ทดแทนระบบเดิมที่เปนการใหน้ําแบบสปริงเกอรที่มีปริมาณ
การใหน้ําในแปลงเกษตร 14 ลบ.ม. ตอการใหน้ํา 30 นาท ี 
 

 
รูปที่ 14 ระบบการใหนํ้าเปนแบบน้ําหยด 

 
4.3 ถงักักเก็บน้ํา  

ถังกักเก็บน้ําจะเปนถังบอซีเมนตขนาดความจุน้ํา 
10 ลบ.ม. สามารถสูบน้ําใหเต็ม โดยใชระยะเวลาประมาณ 2 
วัน ในกรณีที่มีแสงแดดเพียงพอ และสามารถใหน้ําในระบบ
น้ําหยดไดประมาณ 5 วัน  

 
รูปที ่15 ถังกักเก็บนํ้าขนาดความจุน้ํา 10 ลบ.ม. 
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4.4 ระบบการเฝาติดตามและระบบการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือการตัดสินใจ  

ระบบการเฝาติดตามและระบบการวิเคราะห
ขอมูลจะมีแนวคิดท่ีเปนระบบที่สามารถใชงานไดอยาง
ครอบคลุม สามารถใชงานในระยะยาว มีคาใชจายต่ํา มี
ความเสถียรภาพ และการใชงานงาย จึงไดมีแนวคิดดังแสดง
ในรูปที่ 16  
 

 
รูปที่ 16 แนวคิดการตรวจวดัและการควบคุมในแปลงเกษตร 

 
 

4.4.1 สวนอุปกรณประมวลผลและควบคุม (Hardware)  
การวิจัยน้ีเลือกใชงานระบบ LPWAN ( Low-

Power Wide-Area Network ) หรือเครือขายสื่อสารแบบ
กวางที่เนนใชพลังงานตํ่า เปนเทคโนโลยีที่เปนหัวใจสําคัญ
สําหรับงานทางดาน Internet of Things ของงานวิจัยนี้  
จุดเดนของ LPWAN เทคโนโลยีไดแก 

ก) Secure — Bidirectional Communication มี
การเขารหสัขอมลูตามมาตรฐานการสงสญัญาณ
เซลลูลาร  

ข) Simple Star Network Topology ( ไม
จําเปนตองมี network ที่ซับซอนเชน Mesh หรือ 
Repeater ) 

ค) Low data rate การสงขอมูลในปริมาณนอย  
ง) Low cost ราคาของระบบโดยรวมถูก  
จ) Long battery life อายุการใชงานของแบตเตอรี่

ยาวนาน 
 
และเลือกใช gateway ชนิด single channel เปน gateway 
หลัก มีราคาตนทุนในการสรางนอยกวา 300 บาท ทํางานท่ี
ความถี่ 923.2 MHz (ชองการสื่อสาร AS923 ที่ 1) คา SF ที่ 
12 มีการครอบคลมุการสงสัญญาณในระยะทาง 2 กิโลเมตร 

เพียงพอตอการรองรับขอมลูจากลกูขายในงานวิจัยนี้ จํานวน 
10 ตัว ท่ีอัตราการสงขอมูล 1 ครัง้ตอนาทีตอลูกขาย 1 ตัว  
 

 
รูปที่ 17 สวนของ Gateway ตัวรับท่ีนําเทคโนโลยี 

LoRaWan ชนิด single channel มาใชงาน 
 

 
รูปที่ 18 ไดอะแกรมของตัวลูกขายการตรวจวัด และการ

ควบคุมในพ้ืนที่แปลงเกษตรเปาหมาย 
 

 
รูปที่ 19 ลูกขายหลักท่ีใชวัดคาพลงังานแสงอาทิตย คา

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธของอากาศ คาพลังงานของปมน้ํา 
การวัดปรมิาณการไหลของน้ําท่ีสบูได 
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4.4.2 สวนของโปรแกรม 
สวนของโปรแกรม (Software) ในการควบคุมจะ

ใชการเขียนโปรแกรมบน Arduino IDE ซึ่งงายตอการพัฒนา
ในระยะเวลาที่มีจํากัด สวนการเก็บขอมูลจะใช Google 
Cloud Platform เพื่อใชงานในสวนของโปรแกรม Server 
หลัก คือ Linux Ubuntu 16 มีการลงโปรแกรมเช่ือมการ
ทํางานคือ  Node-RED การใช งาน  MQTT การใช งาน
ฐานขอมูล influxdb Time series database  การแสดงผล 
แบบ Grafana  

 

5. ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยแบงออกเปน  2 ดาน คือดานการ

ดําเนินงานของระบบ IoT และผลกระทบที่มีตอเกษตรกร
และความคุมคาในการลงทุน  

 
5.1 ผลของการดําเนินงานระบบ  

ผลการดําเนินงานของระบบจะแบงผลการทดสอบ
ทางดาน Hardware การเก็บผลขอมูล ความผิดพลาดของ
การสงขอมูล ขอมูลมีการขาดหายหรือไม และการแสดงผล
ขอมูลเพื่อใหเกษตรกร หรือผูวิจัยไดนําขอมูลไปใชงาน หรือ
ตัดสินใจ   
5.1.1 การทดสอบการใชงานเซ็นเซอรตรวจวัด  

การทดสอบการตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืน
อากาศสัมพัทธ งานวิจัยนี้เลือกใชเซนเซอร BME280 พบวา
มีขอมูลท่ีคลาดเคลื่อนนอยตามผลการทดสอบ สามารถใช
งานไดจริง  
5.1.2 การทดสอบเซ็นเซอรตรวจวัดคาความช้ืนในดิน  

การทดสอบเซ็นเซอรชนิด Capacitive ใชดิน
ตัวอยางจํานวน 4 ตัวอยาง ดังรูปท่ี 20 และการทดสอบโดย
ใชดินจํานวน 11 ตัวอยาง ดังรูปที่ 21 พบวาการทดสอบหา
คาความช้ืนในดินเซนเซอรจะสามารถวัดใหเห็นความ
แตกตางที่คาความช้ืนต่ํากวารอยละ 25-40 ซึ่งเปนจุดที่ไม
เหมาะสม สงผลใหพืชเขาสูสภาวะเห่ียวเฉาถาวร ทําใหตองมี
การวัดคาความนําไฟฟาควบคูกับการวัดคาความช้ืนในดิน 
และมีการสั่งควบคุมการใหน้ําอยางสม่ําเสมอ  

 
รูปที่ 20 คาความสัมพันธของความช้ืนในดินและคาความ

ตานทานจาก Capacitive เซนเซอร 
 

 
รูปที่ 21 คาความสัมพันธของความช้ืนในดินและคาความ

ตานทานจาก Resistive เซนเซอร 
 
5.1.3 ระบบการส่ือสารขอมูลผานเทคโนโลยี LoRa  

การสงขอมูลผานเทคโนโลยี LoRa ที่ความถี่  
923.2MHz ตามมาตรฐานการสงขอมูลของ AS923 ชองที่ 1 
ที่ SF12 พบวามีการสงขอมูลไดอยางสมํ่าเสมอ ดังรูปที่ 22 
ไมมีการสูญหายของขอมูลแตอยางใด 

 
รูปที่ 22 การตรวจสอบการสงขอมูลจากระบบ LoRa 

 
5.1.4 การแสดงผลขอมูล  
การแสดงผลขอมูลสามารถแสดงผลขอมูลทั้งจากหนาเว็บ
เพจ และจากหนาเว็บเพจทางโทรศัพทมือถือ ดังรูปที่ 23 

และ 24 ผานทางเว็บเพจ http://35.201.5.171:1880/ui/#/0  
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รูปที่ 23 การแสดงผลขอมลูผานทางหนาเว็บเพจบน

คอมพิวเตอร 

 
รูปที่ 24 การแสดงผลขอมลูผานโทรศัพทมือถือ 

 
5.2 ผลของการดําเนินงานที่มีตอเกษตรกร และผลกระทบ
ทางดานเศรษฐศาสตร  

ระบบสูบน้ําไปเก็บไวในถังสํารองนํ้า จายนํ้าเขาแปลง
เกษตรดวยหัวจายแบบใชน้ํานอย  โดยท่ีระบบมีราคา 
16,000 บาท (ราคานี้ไมรวมแบตเตอร่ี) ติดตั้งงาย ใชงานได
จริง สามารถสูบน้ําที่ความสูงหัวนํ้า 5 เมตร ได 1,200 ลิตร
ตอช่ัวโมง และเปนระบบที่เหมาะสมกับการใชงานในพ้ืนที่
ชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบสูบนํ้าที่ใชน้ํามันเช้ือเพลิง 
จะมีคาใชจายคือราคาเครื่อง 5,700 บาท ใชน้ํามัน 5 ลิตร
ตอสัปดาห คิดเปนคาน้ํามันเบนซิน 840 บาทตอเดือน (ราคา
ขายท่ีชุมชน 42 บาทตอลิตร) รวม 10,080 บาทตอป คิด
เปนคาใชจายทั้งหมด 15,780 บาท ระบบสูบน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตยจะคุมคาตอการลงทุนมากกกวา  เพราะมี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ป 

ระบบเกษตรน้ําหยดมีหัวจายแบบใชน้ํานอย โดยมี
ราคา 4,000 บาท เมื่อทดสอบอัตราการใชน้ํากับพืชมะเขือ
มวง พบวาในพ้ืนท่ี 1 ไร ระบบใชน้ํา 900 ลิตรตอครึ่งช่ัวโมง 
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่ใชหัวจายแบบสปริงเกอรใช
น้ํา 14,400 ลิตรตอครึ่งช่ัวโมง ทําใหประหยัดการใชน้ําถึง 
16 เทา  

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการดําเนินงานวิจัย  ระบบ  IoT เพื่ อ

การเกษตรมีตนทุนตอระบบท่ีมีราคาถูก เกษตรกรสามารถ
เปนเจาของระบบได มีระยะเวลาในการคืนทุนที่สั้น อีกทั้ง
ลดความสูญเสียของทรัพยากร สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรไดดีขึ้น  

7.  สรุป  
ผลการตรวจวัดอุณหภูมิและความช้ืนอากาศ

สัมพัทธได เลือกใช เซนเซอร BME280 พบวามีขอมูลที่
คลาดเคลื่อนนอยและสามารถใชงานไดจริง และผลการ
ทดสอบหาคาความช้ืนในดิน เซ็นเซอรชนิด Capacitive 
สามารถวัดใหเห็นความแตกตางที่คาความช้ืนตํ่ากวารอยละ 
25-40 ซึ่งเปนจุดที่ไมเหมาะสม สงผลใหพืชเขาสูสภาวะ
เหี่ยวเฉาถาวร ทําใหตองมีการวัดคาความนําไฟฟาควบคูกับ
การวัดคาความชื้นในดิน และมีการสั่งควบคุมการใหน้ําอยาง
สม่ําเสมอ และการสงขอมูลผานเทคโนโลยี LoRa ที่ความถ่ี 
923.2MHz พบวามีการสงขอมูลไดอยางสมํ่าเสมอ ไมมีการ
สูญหายของขอมูลแตอยางใด และสามารถผลขอมูลสามารถ
แสดงผลขอมูลทั้งจากหนาเว็บเพจ และจากหนาเว็บเพจทาง
โทรศัพทมือถือได 

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย จะสูบน้ําไปเก็บ
ไวในถังสํารองน้ํา จายน้ําเขาแปลงเกษตรดวยหัวจายแบบใช
น้ํานอย ติดต้ังงาย ใชงานไดจริง สามารถสูบน้ําที่ความสูงหัว
น้ํา 5 เมตร ได 1,200 ลิตรตอช่ัวโมง และเปนระบบที่
เหมาะสมกับการใชงานในพ้ืนที่ชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบสูบน้ําที่ใชน้ํามันเ ช้ือเพลิง  ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตยจะคุมคาตอการลงทุนมากกกวา และมีระยะเวลา
คืนทุนประมาณ 1 ป ระบบเกษตรน้ําหยดเมื่อทดสอบอัตรา
การใชน้ํากับพืชมะเขือมวง พบวาในพ้ืนท่ี 1 ไร ระบบเกษตร
น้ําหยดใชน้ําประหยัดกวาแบบเดิมถึง 16 เทา 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนาที่ไดใหทุนวิจัย “โครงการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการระหวางการเรียนรูในสถานศึกษา  กับการนํา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และนวัตกรรม ไปพัฒนาและ
ยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 6 
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จังหวัด” เพื่อดําเนินงานวิจัยนีแ้ละคุณเดชา อยูแฮ เกษตรกร
เจาของพ้ืนที่แปลงเกษตรที่ไดใหความไววางใจคณะผูวิจัยได
ทําการทดสอบระบบ และสวนสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการหลวงที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 
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 ระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตยดวยการติดตามแสงอาทิตย                            
แบบปรับสมดุลยระดับน้ํา 

 Water Pumping System for Agriculture by Solar Tracking with Adjusting the Water 

balance 
 

 จตุพล ภูธรแสวงกิจ   จิรายุทธ ปาลี   สุจิตรา จีนะวงษ  และ บุญสม นวมคํานึง 
Jatupon Phuthornsawangkit  Jirayoot Palee Suchitra Jeenawong Boonsom 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 99 หมู 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 

Rajamangala university of technology lanna chiangrai  

บทคัดยอ  
โครงการน้ีนําเสนอเทคนิคในการติดตามแสงอาทิตยดวยการปรับสมดุลระดับน้ําแบบตั้งเวลาโดยใชวิธีการใชลูกลอย

เช่ือมตอกับแผงโซลาเซลล และใชระบบฐานเวลาปอนคาใหกับไมโครคอนโทรลเลอร และใหไมโครคอนโทรลเลอรไปควบคุมปมน้ํา 
ซึ่งจะใชปมน้ําขนาด 12 โวลต โดยสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่จากทิ ศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกโดยระดับน้ําที่
เปลี่ยนแปลงจะทําใหลูกลอยที่เชื่อมตอกับแผงโซลาเซลลผลักดันใหแผงโซลาเซลลเคลื่อนท่ีตามทิศทางของแสงไดอยางถูกตองและ
ระบบติดตามแสงอาทิตยโดยการปรับสมดุลแบบตั้งเวลาจะมีทอแสดงระดับน้ําและทอนั้นจะมีรูระบายน้ําหากมีน้ํามากเกินกวาที่
ระบบตองการ สวนพลังงานท่ีไดจากระบบติดตามแสงอาทิตยจะถูกนําไปใหพลังงานแกปมน้ําที่ใชในการสูบน้ําเพื่อใชในการเกษตร 
คําสําคัญ: การติดตามแสงอาทิตยดวยการปรับสมดุลยระดับน้ําแบบต้ังเวลา  
 

Abstract  
This project, proposed dividing the solar tracking techniques with balancing the water level, set the 

time using the float method to use to connect to and use the solar panel system with microcontroller input 

time and allows the microcontroller to control the water pump, which pumps size 12 volt by can control the 

direction of movement from East to West by the changing water levels will cause the float that is connected 

to a solar panel, push the chain to move the cells Panel la direction of light and solar tracking system by 

adjusting the equation, MOA bench time, la will have hoses and pipes, water level, then there will be holes if 

there are too many systems need. 
Keywords: solar tracker with balancing the water timer.

 
 
 
 

 
 
 
 

1161



 

1. บทนํา 
ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนวิถีการใชน้ํา

เพื่อการเกษตร จากอดีตมีการใชเครื่องมือแทนแรงงานจึง
เปนเหตุทําใหเกษตรกรหลายคนหันมาปรับเปลี่ยนวิธีการท 

าการเกษตร และตองมีการลงทุนมากข้ึน จึงทําใหเกิดปญหา
ในการทําการเกษตรของเกษตรกร ไมวาจะเปน การขาด
แคลนไฟฟาในพื้นที่หางไกลและปญหาตนทุนในการ 
ทําการเกษตร เชน คาน้ํามัน คาแรงงาน ซึ่ งในระบบ
เกษตรกรรมปจจุบันตองพึ่งพาพลังงาน ตั้งแตเริ่มตนเตรียม
พื้นที่เพาะปลูกจนกระทั้งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ใน
การสบูน้ําเพื่อการเกษตร  

การสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาแสงอาทิตยลดการ
พึ่งพาไฟฟาจากน้ํามันดีเซล กาซ และถานหิน ไมเพียงราคา
ถูกกวา แตยังลดเสียงและ มลพิษอีกดวย โดยรวมการสูบน้ํา
ดวยไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยถูกกวาจากนํ้ามันดีเซล ซึ่ง
สูงกวา 2 ถึง 4 เทา นอกจากน้ียังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คา
บํารุงรักษาต่ําไมมีค าใชจายดานเช้ือเพลิง เทคโนโลยี
คลายคลึงกับระบบสูบนํ้าตามแบบแผนอื่น ถาตองการให
ก า รสู บน้ํ า โ ดย ใช พลั ง ง านจ าก เซลล แส งอา ทิตย มี
ประสิทธิภาพสูงสุดจะตองใหแผงโซลาเซลลสามารถติดตาม
ดวงอาทิตยไดตลอดเวลา เพื่อใหไดพลังงานท่ีแปลงมาเปน
พลังงานไฟฟาสูงสุด  

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตผักปลอดภัยบานรองกอ 

ที่ตั้งตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายประสบ
ปญหาในการใชน้ําเพื่อการเกษตร โดยการเพาะปลูก
จําเปนตองสูบน้ํามาสํารองไวเพื่อใชในการเกษตร แตบาง
พื้นที่ไมมีไฟฟาเขาถึงทางผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบ
และสร า งระบบสูบน้ํ า เพื่ อการ เกษตรจากพลั งงาน
แสงอาทิตยดวยการติดตามแสงอาทิตยแบบปรับสมดุลระดับ
น้ําเพื่อชวยเกษตรกรใหสามารถใชพลังงานทดแทน เปนการ
ลดตนทุนในระยะยาวได 

 

 

2.วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อออกแบบและสรางระบบสูบน้ํ าเพื่อ

การเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตยดวยการติดตาม
แสงอาทิตยแบบปรับสมดุลยระดับน้ํา 

2.2 เพื่อศึกษากระบวนการควบคุมระบบสูบน้ํา
จากพลังงานแสงอาทิตยแบบอัตโนมัติ ระบุถึงวัตถุประสงค
และเปาหมายของการวิจัย 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
3.1 ระบบสูบน้ําเพ่ือการเกษตรจากพลังงาน

แสงอาทิตยดวยการติดตามแสงอาทิตยแบบปรับสมดุลระดับ
น้ํามีหลักการทํางานดังนี้ ระบบติดตามแสงอาทิตยแบบปรับ
สมดุลระดับน้ําจะทําการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปน
พลังงานไฟฟา และประจุเขาแบตเตอร่ี เมื่อน้ําในถังสํารอง
น้ํามีปริมาณลดลง ระบบควบคุมจะสั่งใหปมนํ้าทํางาน ซึ่ง
พลังงานท่ีจายใหกับปมนํ้าไดมาจากแบตเตอรี่ ปมน้ําจะทํา
การปมนํ้าไปเก็บไวในถังสํารองน้ําจนเต็ม เมื่อน้ําเต็มแลว
ระบบควบคุมจะสั่งใหปมนํ้าหยุดการทํางาน การทํางานจะ
เปนเชนน้ีตลอดทั้งวัน 

 
 

รูปที่ 1 ระบบสูบนํ้าเพ่ือการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย
ดวยการตดิตามแสงอาทิตยแบบปรับสมดุลระดับนํ้า 

 

3.2 ระบบติดตามแสงอาทิตยแบบปรับสมดุล
ระดับน้ําแผงโซลาเซลลมีขนาดกําลังไฟฟา 250 วัตต โดย
แผงจะถูกติดตั้งบนโครงเหล็กที่สามารถหมุนเคลื่อนที่แผงไป
มาระหวางทิศตะวันออกและตะวันตกได  ปลายแผงจะ
เช่ือมตอกับลูกลอยท่ีอยูในทอน้ําทั้งดานตะวันออกและ
ตะวันตก ลูกลอยจะเปนตัวรับนํ้าหนักที่ปลายแผงเซลล
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แสงอาทิตย การปรับสมดุลระดับน้ําในทอน้ําท้ังสองขาง จะ
ใชปมนํ้ากระแสตรงขนาดแรงดัน 12 โวลต จํานวน 2 ตัว ซึ่ง
ปมน้ําในงานวิจัยนี้จะใชปมน้ําตูปลา โดยติดตั้งในตําแหนงใต
ทอน้ําขางละตัว และตอทอน้ําขนาดเล็กสลับกันระหวางทอ
น้ําทางทิศตะวันออกและทอน้ําทางทิศตะวันตก เพื่อปมน้ํา
จากทอนํ้าทางทิศตะวันตกมาเติมใหทางทิศตะวันออก ซึ่งจะ
ทําใหลูกลอยยกตัวขึ้นเปนผลทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยที่
เช่ือมตอกับลูกลอยทางทิศตะวันออกยกตัวเคลื่อนที่ตาม
แสงอาทิตย โครงสรางระบบติดตามแสงอาทิตยดวยการปรบั
สมดุลระดับนํ้าทั้งหมด 

 
รูปที ่2 โครงสรางระบบตดิตามแสงอาทิตยดวยการปรับ

สมดลุระดับนํ้า 

4.วิธีการวิจัย  
4.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูประกอบการ เขา

พบกับผูประกอบการเพ่ือสอบถามขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ
กับสถานประกอบการ และศึกษากระบวนการสูบน้ําสําหรับ
งานการเกษตร ที่ผูประกอบการดําเนินการอยู และสอบถาม
ถึงสภาพปญหาที่ผูประกอบการพบ 

4.2 ออกแบบและสรางระบบสูบนํ้าเพ่ือการเกษตร 
มีสวนประกอบดังน้ี 

- โครงสรางสําหรับตั้งถังสํารองน้ํามีขนาด กวาง 2 

เมตร ยาว 2 เมตร สูง 6 เมตร 
- ถังสํารองนํ้ามีขนาด 1,500 ลิตร 

- ปมน้ําไฟฟากระแสตรง ที่สามารถสงนํ้าไดสูง
ประมาณ 6 เมตร 

- มีระบบเติมน้ําอัตโนมัติ 

4.3 ออกแบบและสรางระบบติดตามแสงอาทิตย
แบบปรับสมดุลระดับนํ้า มีสวนประกอบดังน้ี 

- แผงโซลาเซลลขนาด 250 W จํานวน 2 แผง 
- โครงสรางระบบติดตามแสงอาทิตยแบบปรับ

สมดุลระดับนํ้า 
- ระบบประจุพลังงานไฟฟาเขาแบตเตอรี่ 
- แบตเตอรี่ขนาดแรงดัน 12V 45Ah 2 กอน 

4.4 ทดสอบหาความสัมพันธของการสูบน้ําและ
การใชน้ําเพ่ือการเกษตร โดยทดลองและวัดปริมาณการใช
น้ําในแตละวัน และทดลองสูบน้ําจากพลังงานแสงอาทิตยใน
แตละวัน เพื่อดูวาสามารถปมนํ้าใหถังสํารองนํ้าเพียงพอตอ
การใชในแตละวันหรือไม 

4.5 ทดสอบหาความสัมพันธของพลังงานท่ีไดจาก
แผงโซลาเซลลกับพลังงานท่ีปมน้ําใช ทําการวัดคาพลังงานที่
ไดจากแผงโซลาเซลล และวัดคาพลังงานท่ีปมน้ําใชในแตละ
วัน เพื่อดูวาสามารถประจุไฟฟาใหกับแบตเตอรี่เพียงพอตอ
การใชงานของปมนํ้าหรือไม 

4.6 สรุปและอภิปรายผลการทํางานของระบบสูบ
น้ําเพื่อการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตยดวยการติดตาม
แสงอาทิตยแบบปรับสมดุลระดับน้ํา 

4.7 จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการของ มทร.ลานนา 
 
5. ผลการวิจัย  

การทดลองประกอบไปดวย 2 การทดลอง ไดแก 
การทดลองหาความสัมพันธของการสูบน้ํา และการใชน้ํา
เพื่อการเกษตร และวัดปริมาณการใชน้ําของเกษตรกรกับ
ปริมาณท่ีระบบสูบน้ําแบบติดตามแสงอาทิตยทํางานไดใน
แตละวัน และการทดสอบความสัมพันธของพลังงานท่ีไดจาก
แผงโซลาเซลลกับพลังงานท่ีปมน้ําใช  โดยทําการวัดคา
พลังงานท่ีไดจากแผงโซลาเซลลทั้ง 2 แผง และวัดคาพลังงาน
ที่ปมน้ําใชในแตละวัน ผลจากการทดลองมีดังน้ี  
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5.1 การทดลองเปรียบเทียบการสูบน้ํา และการใช
น้ําเพื่อการเกษตรในแตละวัน และวัดปริมาณการใชน้ําของ
เกษตรกรกับปริมาณที่ระบบสูบนํ้าแบบติดตามแสงอาทิตย
ทํางานไดในแตละวัน 

จากผลการทดลองพบวาการสูบนํ้า และการใชน้ํา
เพื่อการเกษตร ของเกษตรกรมีการใชน้ําอยูสองชวงนี้ใน
เวลา 09.00 น. จะใชน้ําอยูที่ 700 ลิตร และในชวง 15.00 

จะใชน้ําอยูที่ 500 ลิตร เปรียบเทียบกับระบบสูบน้ําแบบ
ติดตามแสงอาทิตยทํางานได 1500 ลิตร และในเวลา 15.00 

ทํางานได 1500 ลิตร 

 
รูปที่ 3 เปรียบเทียบการสูบน้าํ และใชน้ําเพื่อการเกษตร 

5.2 การทดลองเปรียบเทียบความสัมพันธของ
พลังงานท่ีไดจากแผงโซลาเซลลกับพลังงานท่ีปมน้ําใช โดย
ทําการวัดคาพลังงานท่ีไดจากแผงโซลาเซลลที่มีระบบ
ติดตามแสงอาทิตยแบบปรับสมดุลระดับน้ํา และวัดคา
พลังงานท่ีปมน้ําใชในแตละวัน 

จากผลการทดลองพบวาพลังงานท่ีไดรับจากแผง
โซลาเซลลที่มีระบบติดตามแสงอาทิตยแบบปรับสมดุลระดับ
น้ําทํางานตลอดท้ังวัน ( 06.00 – 18.00 ) จํานวน 8 วันจะมี
แรงดันเฉลี่ย 17.85 โวลต และมีคากระแสเฉลี่ย 21.45 

แอมป ดังนั้นจะไดคากําลังไฟฟาเฉลี่ย 382.88 วัตต สวน
พลังงานท่ีปมน้ําจะใชงานในเฉลี่ยอยูที่ 370 วัตต 

 
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบการใชพลงังานของปมน้ําและ

พลังงานของโซลาเซลล 

6. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการออกแบบระบบติดตามแสงอาทิตยแบบ 2

ชุดตอกัน การทดลองการติดตามแสงอาทิตยพบวาสามารถ
ติดตามแสงอาทิตย ไดตลอดทั้ งวัน  ทําให ไดพลังงาน
แสงอาทิตยมากกวาระบบที่ติดตั้งอยูกับที่ โดยการเคลื่อนที่
ของโซลาเซลลจะทําการสูบน้ําจากทิศตะวันออกไปยังทิศ
ต ะ วั น ต ก โ ด ย ค ว บ คุ ม ท า ง ด า น เ ว ล า โ ด ย ใ ช
ไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมปมน้ํา 2 ตัว เปนตัว
ควบคุมในการเคลื่อนที่ของแผง ทั้ง 2 ชุด โดยระบบจะ
ทํางานตั้งแต 09.00-15.00  และการใชน้ําในแตละวันของ
ผูประกอบการ จะใชน้ําในชวงเชาและเชาเย็น จากการ
ทดลองการใชน้ําของผูประกอบการที่ใชใหกับพืชผลนั้น
เพียงพอตอการใชงานของผูประกอบการ และสวนของดาน
พลังงานจากโซลาเซลลจํานวน 2 แผง ยังเพียงพอตอขนาด
ปมน้ําทีใ่ชสูบน้ําข้ึนเก็บหอถัง และหากทําระบบใหญกวาเดมิ
สามารถนําโซลาเซลลมาเช่ือมตอรวมกันไดโดยควบคุมจุด
เดียวเทานั้นจึงจะทําใหมีพลังงานมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดยอ  
 ระบบจายกําลังไฟฟาสําหรับผูเขารับบริการในรานกาแฟผานเครือขายทองถ่ินแบบไรสาย เปนระบบที่ ชวยใหผูใหบริการ
ที่สามารถบริการการใชไฟฟาใหกับผูใชบริการ อีกทั้งยังสามารถรูปริมาณกําลังไฟฟาและเวลาในการใชงานแตละครั้งดวย 
สวนประกอบของระบบน้ีมี 3 สวนคือ ชุดควบคุม มีหนาที่สรางรหัสผาน เวลา และยังทําหนาท่ีสั่งการชุดเตารับ ตอมาคือชุดเตารับ 
ทําหนาที่รับการกดรหัสผานจากคียแพดเพ่ือสั่งการทํางานใหเตารับสามารถใชงานพรอมท้ังแสดงผลเวลา ภายในมีวงจรวัดแรงดัน 
และวงจรวัดกระแส เพื่อนํามาคํานวณเปนกําลังไฟฟา แสดงผลบนหนาจอ เพื่อใหผูใชทราบขอมูลเวลา และกําลังไฟฟา สุดทายคือ
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดที่ทําหนาที่แสดงขอมูลตางๆ ของชุดควบคุมบนหนาจอโทรศัพทหรือแท็บเล็ต ผลการ
ทดลองใชงาน ชุดควบคุมสามารถติดตอสื่อสารกับชุดเตารับไดทั้งหมด 5 ชุด ใชเวลาติดตอสื่อสารการรับและสงขอมูลแตละชุด 4 
วินาที สามารถสั่ง เปด หรือปด การทํางานของชุดเตารับไดตามเง่ือนไขของโปรแกรม สามารถบันทึกรหัสได 50 รหัส และลบรหัส
ได การวัดกําลังไฟฟาโดยใชหลอดไฟ 40 วัตตในเวลา 1 ช่ัวโมง เปรียบเทียบกับมิเตอรมาตรฐาน คาผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยูท่ี 12% ใน
การนําไปติดตั้งใชงานมีผลการประเมินจากผูใชงานจํานวน 20 ทาน ผลประเมินอยูในระดับดี 
คําสําคัญ: ไมโครคอนโทรลเลอร ,แอปพลิเคชั่นแอนดรอยด , 
 
Abstract  

The power distribution system for customers in coffee shop by wireless LAN is a system that helps the 
providers to provide electric outlet for customers. The providers also as well as perceive the wattages and 
periods of usability.The system consists of 3 parts including a controller, a socket and an application. The 
controller creates timing password and control the socket. Next, the socket performs to login password by 
pressing keyboard to. There is a circuit voltage measurement and current are used for calculating wattages that 
display the data of time and usage on the monitor. The last part, the application on Android operation system 
show the controller data on a mobile phone or tablet. Experimental result. The controller can communicate 
with 5 sockets, in communicate to transfer data each set takes 4 seconds, command sockets on-off, code saves 
with 50 code and delete. In tests measurement wattages of sockets using a 40 watt bulb in 1 hour, compare 
with standard meter, result has error value is 12%. The result of these analyses showed that from 20 baristas, 
coffee shop’s managers and customers was at good. 
Keyword: Microcontroler, application Android 
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1. บทนํา 
            ในปจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เทคโนโลยี
ทางดานคอมพิวเตอร เริ่มมีบทบาทในการดําเนินชีวิตของ
มนุ ษย ม ากขึ้ น  อาทิ เ ช น  คอม พิ ว เ ตอร แบบพกพา 
โทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตพีซี เปนตน เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการติดตอสื่อสารและชวยสนับสนุนทางดาน
การศึกษาหาความรู ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ทําให
เกิดความสะดวกรวดเร็วและเขาถึงขอมูลไดงาย ซึ่งในแตละ
พื้นที่  เชน  รานกาแฟ  ที่ ใหบริการยังมีขอจํากัด เ ร่ือง
ระยะเวลาการใชงานและไมมีบริการเตารับไฟฟาสําหรับ
ชารจประจุแบตเตอรี่สําหรับการใชงานอุปกรณไฟฟาแบบ
พกพา ผูจัดทําไดมีแนวคิดการสรางนวัตกรรมงานวิจัยขึ้นมา
เพื่อการใหบริการเตารับสําหรับใชพลังงานไฟฟาแบบคิด
คาบริการ  โดยควบคุมการใชงานแบบไรสาย เพื่อลดตนทุน
และสะดวกในการติดตั้ง โดยดูสถานะการทํางานผานแอป
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด อีกทั้งผูใหบริการ
สามารถคิดคาบริการไดอยางถูกตองตามการใชงานจริง 
ผูใชบริการก็สามารถใชงานไดอยางเต็มที่และสามารถทราบ
เวลากับปริมาณท่ีใชไฟอีกดวย เปนการดึงดูดลูกคาใหมาใช
บริการเพิ่มมากข้ึน 

2.วัตถุประสงค  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการเตารับไฟฟา
แกลูกคาโดยการใชระบบเครือขายไรสายในการควบคุมผาน
ไมโครคอนโทรลเลอร 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 จากการศึกษาขอมูลทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูจัดทําวิจัย
ไดนําขอมูลตาง  ๆ  มาออกแบบชุดควบคุมระบบจาย
กําลังไฟฟาสําหรับผูเขารับบริการในรานกาแฟผานเครือขาย
ทองถิ่นแบบไรสาย ซึ่งมีขั้นตอนการออกแบบสวนของวงจร
ควบคุมการทํางาน วงจรควบคุมชุดเตารับ การเขียนแอป
พลิเคชันแสดงผลการทํางานและขั้นตอนการออกแบบกลอง
ใสวงจร ซึ่งมีลําดับขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานดังน้ี  
        3.1 ระบบเครือขายไรสาย 
  ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN : WLAN) 
หมายถึง เทคโนโลยีที่ชวยใหการติดตอสื่อสารระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอร 2 เครื่อง หรือกลุมของเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถสื่อสารกันได รวมถึงการติดตอสื่อสารระหวางเคร่ือง
คอมพิวเตอรกับอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรดวยเชนกัน 

โดยปราศจากการใชสายสัญญาณในการเช่ือมตอ แตจะใช
คลื่นวิทยุเปนชองทางการสื่อสารแทน การรับสงขอมูล
ระหวางกันจะผานตัวกลางที่เปนอากาศ ทําใหไมตองเดิน
สายสัญญาณ และติดตั้งใชงานไดสะดวกขึ้น แสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ระบบเครือขายไรสายในชีวิตประจําวัน 
         
        3.2 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร NodeMCU  
   NodeMCU คือ แพลตฟอรมหนึ่งท่ีใชชวยในการ
สรางโปรเจค Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปดวย 
Development Kit (ตัวบอรด) และ Firmware (Software 
บนบอรด) ที่เปน Open source สามารถเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาลัวร (Lau) ได ทําใหใชงานไดงายขึ้น มาพรอมกับ
โมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการใชเชื่อมตอ
กับอินเตอรเน็ตนั่นเอง ตัวโมดูล ESP8266 นั้นมีอยูดวยกัน
หลายรุนมาก ตั้งแตเวอรชันแรกท่ีเปน ESP-01 ไลไปเร่ือยๆ
จนปจจุบันมีถึง ESP-12 และที่ฝงอยูใน NodeMCU version 
แรกนั้นก็เปน ESP-12 แตใน Version2 และ 3 นั้นจะใชเปน 
ESP-12E แทน ซึ่งการใชงานโดยรวมก็ไมแตกตางกันมากนัก 
NodeMCU นั้นมีลักษณะคลายกับ Arduino ตรงที่มีพอรต 
Input/Output/build-inมาในตัวสามารถเขียนโปรแกรม
คอนโทรลอุปกรณ I/O ไดโดยไมตองผานอุปกรณอื่น ๆ และ
เมื่อไมนานมานี้ก็มีนักพัฒนาท่ีสามารถทําให Arduino IDE 
ใชงานรวมกับ NodeMCU ได จึงทําใหใชภาษา C/C++ ใน
การเขียนโปรแกรมได ทําให เราสามารถใชงานมันได
หลากหลายมากย่ิงขึ้น NodeMCU ตัวนี้สามารถทําอะไรได
หลายอยางมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับ IoT ไมวาจะ
เปนการทํา Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปดปด
ไฟผาน WiFi และอื่น ๆ อีกมากมาย แสดงดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 บอรด NodeMCU V.3 
 
        3.3 ไอซีวัดกระแสไฟฟา ACS712 
      ไอซีวัดกระแสในตระกูล ACS712 / ACS 714 
ของบริษัท Allegro ซึ่งใชหลักการ Hall effect ในการวัด
กระแสไฟฟา และเอาตพุตที่ไดจากการวัดเปนแรงดันแบบ
แอนะลอก คุณสมบัติของไอซีวัดกระแสไฟฟา ACS712 
มีคุณสมบัตดิังตอไปนี้ แสดงดังรูปที่ 3 
 1) ทํางานท่ีไฟเลี้ยงวงจรต้ังแต 4.5 ถึง 5.5V 
 2) เอาตพุตมีคาผดิพลาด 1.5% ในอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซยีส 
 3) มีตัวเหนี่ยวนําภายในมีคาความตานทาน 1.2 
mΩ 
 4) ความไวของเอาตพุตอยูระหวาง 66 ถึง 185 
mV/A 
 5) แบนดวิดทของสัญญาณอยูท่ี 80 kHz 
 6) เอาตพุตมีแรงดันชดเชยทําใหมเีสถียรภาพ 
 7) วัดกระแสไดในยาน -40 ถึง 40 A 

 
 

รูปที่ 3 ไอซ ีACS712 
 
        3.4 ไอซีวัดพลังงานไฟฟา ADE7763    
 ADE7763 คือ ไอซีใชวัดพลังงานไฟฟาแบบ 1 เฟส
มีความแมนยําสูงจากบริษัท Analog Device แสดงผลผาน
ทางการติดตอแบบอนุกรม ภายในประกอบดวยวงจรแปลง

สัญญาณแอนะลอกเปนดิจิตอล ซ่ึงโครงสรางภายใน
ประกอบดวยวงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเปนดิจิตอล
วงจรอางอิง วงจรขยาย วงจรตรวจจับอุณหภูมิ 
แสดงดังรูปที่ 4  

 
 

รูปที่ 4 ไอซ ีADE7763 
 
        3.5 หลักการทํางาน 
  การทํางานของระบบจายกําลังไฟฟาสําหรับผูเขา
รับบริการในรานกาแฟผานเครือขายทองถิ่นแบบไรสาย
ประกอบไปดวยอุปกรณตาง ๆ แสดงดังรูปที่ 5 

Access point ชุดควบคุมเตาร ับ

ชุดควบคุมเตาร ับ

ชุดควบคุมเตาร ับ

ชุดควบคุมเตาร ับ

ชุดควบคุมการ
ทํางาน

แท็บเล็ต

 
รูปที่ 5 แผนภาพแสดงการทํางาน 

 

จากรูปที่ 5 การทํางานของระบบประกอบไปดวย
ชุดควบคุมการทํางานมีหนาที่สรางรหัส และตรวจสอบรหัส
ที่รับมาจากชุดควบคุมเตารับ เมื่อรหัสที่รับมาถูกตองชุด
ควบคุมการทํางานจะทําการสงคาเวลาไปยังชุดควบคุม
เตารับเพื่อเริ่มตนการใชงานตามเวลาที่กําหนด 
        3.6 ออกแบบชุดควบคุมการทํางาน 

 การออกแบบชุดควบคุมการทํางานโดยใช
ไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวเปนตัวประมวลผลการทํางาน
ทั้งหมด โดยมีการรับขอมูลผานทางคียแพด มีการแสดงผล
บนจอแอลซีดีและมีสัญญาณเสียงเตือนในการกดคียแพด
ดวยบัซเซอร แสดงดังรูปที่ 6 
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ไมโครคอนโทรล
เลอร 

จอแอลซีด  ี

โมด ูลแหลงจาย
แรงดันไฟฟา

คียแพด

บัซเซอร

 
 
รูปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมของชุดควบคุมการทํางาน          

เร่ิมตนการทํางาน

เช่ือมตอกับเครือขาย
เพ่ือเร่ิมการทํางาน

ตรวจสอบชุดเตารับ
ท่ีไมไดเช่ือมตอ
กับระบบสงรหัสตรวจสอบ

ไปยังชุดเตารับ

รอรับรหัสจาก
ชุดเตารับ

สงรหัสเวลา
ไปยังชุดเตารับ

สงรหัสรีเซ็ต
ชุดเตารับ

รอรับขอมูลเวลา
และกําลังไฟฟา

สงขอมูลไปยัง
แท็บเล็ต

ต้ังคาและกําหนด
การทํางาน

ตรวจสอบ
การใชงานโหมด
การจัดการ

ตรวจสอบ
การเช่ือมตอของ

แท็บเล็ต

ตรวจสอบ
รหัสผาน

ตรวจสอบ
การเช่ือมตอกับ
ชุดเตารับ

ใช

ไมใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ใช

ไมใช

 
รูปที่ 7 ผังโปรแกรมของชุดควบคุมการทํางาน 
 จากรูปที่ 7 การทํางานของโปรแกรมจะเขาสูการ
ตั้งคาพ้ืนฐานโดยทําการตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอกับชุด
ควบคุมเตารับทุกตัว เมื่อชุดควบคุมเตารับชุดใดมีการ
เ ช่ือมตอกับระบบ ชุดควบคุมเตารับนั้นจะสงสถานะ 
Connect มายังชุดควบคุม เมื่อทําทดสอบการตั้งคาพื้นฐาน
เสร็จ ชุดควบคุมการทํางานสงรหัสตรวจสอบไปยังชุด
ควบคุมเตารับ ชุดควบคุมการทํางานจะรอรับรหัสผานจาก
ชุดควบคุมเตารับ หากชุดควบคุมเตารับสงรหัสผานมาหาชุด

ควบคุมการทํางาน ชุดควบคุมการทํางานก็จะทําการ
ตรวจสอบรหัสเทียบกับรหัสในฐานขอมูล หากรหัสไมตรงกับ
ฐานขอมูลชุดควบคุมการทํางานจะสงคําสั่งรีเซ็ตไปยังชุด
ควบคุมเตารับ ในขณะเดียวกันหากเปรียบเทียบแลวรหัส
ถูกตอง ชุดควบคุมการทํางานจะสงคาเวลาไปยังชุดควบคุม
เตารับ ขุดควบคุมจะรอรับขอมูลเวลา และกําลังไฟฟาจาก
ชุดเตารับเพื่อทําการบันทึกลงในฐานขอมูล จากนั้นทําการ
ตรวจสอบการใชงานในโหมดการจัดการ หากมีการใชงานใน
โหมดการจัดการ ชุดควบคุมการทํางานจะรอรับคําสั่งการ
เลือกโหมดการทํางานตาง ๆ เพื่อกําหนดคาและสั่งการ
ทํางานชุดควบคุมเตารับ หากไมมีการเรียกใชงานในโหมด
การจัดการ ชุดควบคุมการทํางานจะทําการตรวจสอบการ
เช่ือมตอกับแท็บเล็ตหากไมมีการเช่ือมตอ ก็จะเร่ิมการ
ทํางานจากสวนรอรับรหัสจากชุดควบคุมเตารับ แตหากมี
การเช่ือมตอชุดควบคุมการทํางานจะทําการสงขอมูลเวลา 
และกําลังไฟฟาไปยังแท็บแล็ต 
 
        3.7 ผังวงจรของชุดควบคุมการทํางาน 

 
 

รูปที่ 8 ผังวงจรของชุดควบคุมการทํางาน 
 

จากรูปที่ 8 วงจรชุดควบคุมการทํางานใชบอรด 
NodeMCU เปนไมโครคอนโทรลเลอรในการควบคุมการ
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ทํางานมีการเช่ือมตอกับจอแอลซีดีแบบ I2C โดยใชขา SCL 
ของจอแอลซีดีตอกับขา D1 ของไมโครคอนโทรลเลอรและ
ข า  SDA ข อ ง จ อ แ อ ล ซี ดี ต อ กั บ ข า  D2 ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร ในสวนของคียแพดมีการเช่ือมตอผาน
ไอซี PCF8574 ซึ่งเปนตัวขยายพอรตการทํางานและเช่ือม
ตัวกับไมโครคอนโทรลเลอรผานทางขา SCL และSDA 
ไมโครคอนโทรลเลอรจะมีออปโตไอโซเลเตอรเบอร PC817 
ตอกับขา D5 เพื่อทําการรีเซต็ตัวไมโครคอนโทรลเลอร มีบัซ
เซอรตอท่ีขา D6 เพื่อสงสถานะทางเสียงเม่ือกดปุมบนคีย
แพด มีสวิทช่ิงโมดูลสามารถแปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับ
ขนาด 100-240 โวลต ใหเปนแรงดันไฟฟากระแสตรงขนาด 
5 โวลต มีกระแส 600 มิลลิแอมป 
 
        3.8 ออกแบบชุดควบคุมเตารับ 
    การออกแบบชุดควบคุมเตารับมชุีดควบคุมดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร วงจรวัดแรงดัน วงจรวัดกระแส และ
วงจรการทํางานในภาคตางๆ แสดงดังรูปที่ 9 

ไมโครคอนโทรลเลอร 1

ไมโครคอนโทรลเลอร 2

วงจรวัดกระแส

วงจรเทียบเวลา

รีเลยและเตารับ

จอแอลซีดี 

แรงด ันไฟฟา
กระแสสลับ 220V

วงจรวัดแรงดัน

คียแพด

บัซเซอร

 
 
รูปที่ 9 บล็อกไดอะแกรมของชุดควบคุมเตารับ 
 

จากรูปที่ 9 วงจรชุดควบคุมการทํางานจะใชบอรด 
NodeMCU เปนไมโครคอนโทรลเลอร 1 เปนตัวเปนตัว
ประมวลผลหลัก โดยมีการรับขอมูลผานทางคียแพด มีการ
แสดงผลบนจอแอลซีดีและมีสัญญาณเสียงเตือนในการกดคีย
แพดดวยบัซเซอร เมื่อชุดควบคุมเตารับมีการใชงานจะมี
วงจรเทียบเวลาใหเที่ยงตรง มีวงจรวัดแรงดันสงคาไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร 2 เพื่อทําการประมวลผลและสงคาไป
ยังไมโครคอนโทรลเลอร 1 พรอมกับวงจรวัดกระแสไฟฟา 
ใหไมโครคอนโทรลเลอร 1 จากนั้นทําการคํานวณคา
กําลังไฟฟา เมื่อระยะเวลาหรือกําลังไฟฟาใกลถึงคาที่กําหนด
จะมีสัญญาณเสียงเตือนดวยบัซเซอร 

3.9 ผังวงจรของชุดควบคุมเตารับ    

 

รูปที่ 10 ผังวงจรของชุดควบคุมเตารับ 
 จากรูปที่ 10 วงจรชุดควบคุมการทํางานใชบอรด 
NodeMCU เปนไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 1 ในการควบคุม
การทํางานมีการเช่ือมตอกับจอแอลซีดีแบบ I2C โดยใชขา 
SCL ของจอแอลซีดีตอกับขา D1 ของไมโครคอนโทรลเลอร
ตัวที่ 1 และขา SDA ของจอแอลซีดีตอกับขา D2 ของ
ไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 1 ในสวนของคียแพดมีการ
เช่ือมตอผานไอซี PCF8574 ซึ่งเปนตัวขยายพอรตการ
ทํางานและเช่ือมตัวกับไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 1ผานทาง
ขา SCL และSDA ไมโครคอนโทรลเลอรตัวท่ี 1 จะมีออปโต
ไอโซเลเตอรเบอร PC817 ตอกับขา D5 เพื่อทําการรีเซ็ตตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร มีบัซเซอรตอที่ขา D6 เพื่อสงสถานะ
ทางเสียงเม่ือกดปุมบนคียแพด มีไอซี ACS712 ทําหนาที่วัด
กระแสไฟฟาโดยมีการติดตอกับ NodeMCU แบบ ADC โดย
ขา 7 ตอกับขา A0 ของไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 1 และมี
ไอซี ADE7763 ทําหนาที่ในการวัดแรงดันไฟฟาโดยติดตอสง
ข อมู ลผ าน ไม โครคอนโทรล เลอร ตั วที่  2  สามารถ
ติดตอสื่อสารแบบ SPI โดยขาที่ 17 เช่ือมตอกับขา B2 ของ
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ไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 2 ขา 18 ของ ADE7763 ตอกับ
ขา B5 ของไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 2 ขา 19 ของ 
ADE7763 ตอกับขา B4 ของไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 2 ขา 
20 ของ ADE7763 ตอกับขา B3 ของไมโครคอนโทรลเลอร
ตัว ท่ี  2 และไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่  2 ติดตอกับ
ไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 1 เพื่อสงคาแรงดันโดยมีการ
ติดตอแบบ I2C โดยใชขา C4 ของไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 
2 ตอกบัขา D2 ของไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 1 ขา C5 ของ
ไ ม โ ค รคอน โทรล เ ลอ ร ตั ว ท่ี  2  ต อ กั บ ข า  D1 ขอ ง
ไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 1 และมีชุดควบคุมการเปด-ปด
การใชงานเตารับโดยใชรีเลยในการเปด-ปด โดยสั่งงานการ
เปด-ปดผานขา D4 ของไมโครคอนโทรลเลอรตัวที่ 1 และมี
โมดูลสามารถแปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับขนาด 100-240 
โวลต ใหเปนแรงดันไฟฟากระแสตรงขนาด 5 โวลต มีกระแส 
600 มิลลิแอมป และมีสวนประกอบอ่ืน ๆ ดังนี้ 
  1) AC IN เปนจุดตอแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 
โวลต โดยใชเทอรมินัล 
  2) AC OUT เปนจุดตอแรงดันไฟฟากระแสสลับ 
220 โวลต ออกไปยังเตารับใชเทอรมินัล 
  3) J5 ไอซีDS1307 ทําหนาที่อางอิงเวลาใหแกชุด
ควบคุมเตารับ 
  4) D1 ทําหนาที่แสดงผลการทํางานของชุดรีเลย 
  5) D2 ทําหนาที่ปองกันกระแสและแรงดัน
ยอนกลับจากรเีลย 
 6) Q1 ทําหนาที่เปนตัวขยายกระแสใหรีเลยทํางาน
ได 
 7)  J2 ทํ าหน าที่ เ ปนตั ว เป ดการ ทํางานของ
กระแสไฟฟาใหแกเตารับ 
 8) Y4 ไอซAีCS712 ทําหนาที่เปนตัววัดกระแสของ
ชุดเตารับ 
 9) JP2 ไอซีADE7763 ทําหนาที่เปนตัววัดแรงดัน
ของชุดเตารับ 
 10) A1 เปนไมโครคอนโทรลเลอรที่ทําหนาที่
ประมวลผลในสวนของแรงดันไฟฟาและสงไปยังบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอรหลัก 

 

รูปที่ 11 กลองของชุดเตารับ (ดานหนา) 

 

รูปที่ 12 กลองของชุดเตารับ (ดานใน) 
 

        3.10 การเขียนแอปพลิเคชัน 
    ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก การแสดงผล ชุด
ควบคุมเตารับ และการสัมผัสหนาจอ แสดงดังรูปที่ 13 

ชุดควบคุมเตารับ

การสัมผัสหนาจอ

การแสดงผล

 
 
รูปที่ 13 บล็อกไดอะแกรมของแอปพลิเคชัน 

จากรูปที่ 13 ในสวนประมวลผล จะทําหนาท่ีใน
การรับสงขอมูลจากชุดควบคมุเพือ่นํามาแสดงในการ
แสดงผล จากน้ันจะมีสวนของปุมกดเพื่อเขาสูการแสดง
ผลตาง ๆ 
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เร่ิมตนการทํางาน

ต้ังคาการทํางานพื้นฐาน

รอรับขอมูลจาก
ชุดควบคุม

แสดงขอมูลไดรับ

เปล่ียนขอมูลบนหนาจอ

ตรวจสอบการสัมผัส
หนาจอ

ใช

ไมใช

 
 
รูปที่ 14 ผังโปรแกรมของแอปพลิเคชัน 
 

จากรูปที่ 14 เมื่อเริ่มการทํางานของโปรแกรมจะ
ทําการตั้งคาพื้นฐาน โดยจะทําการเช่ือมตอระบบจากนั้นจะ
ทําการรอรับขอมูลจากชุดควบคุม นําขอมูลมาแสดงที่
หนาจอ 
        3.11 โครงสรางของแอปพลิเคชันท่ีไดทําการออกแบบ 
  จากการออกแบบหนาจอการใชงานประกอบไป
ดวยหนาล็อกอิน แอดมิน และการปอนรหัสการใชงาน แสดง
ดังรูป 15 

           
 
รูปที่ 15 การแสดงสถานการณทํางาน 

 

                                  
 
รูปที่ 16 แบบรายขอมูลรหัสที่ถูกบันทึก 
 
4. ผลการวิจัย  

การทดสอบในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ทดสอบ
การทํางานของระบบและการแสดงผลผานแอปพลิเคชันโดย
ทําการติดตั้งและทดสอบในรานกาแฟท่ีใหความอนุเคราะห
ในการทดสอบการทํางาน พรอมกับทําการเก็บผลของการ
ประเมินคุณภาพจากผูใหบริการและความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการ  

4.1 ทดสอบชุดควบคุมการทํางานชุดควบคุมจะทํา
การเช่ือมตอกับตัวกระจายสญัญาณเพื่อขอท่ีอยูไอพี (IP 
Address) สําหรับการทํางานของระบบ เมื่อเช่ือมตอสําเร็จ
หนาจอแสดงผล แสดงดังรูปที่ 16  

 

รูปที่ 16 การเช่ือมตอกับตัวกระจายสัญญาณของชุดควบคุม
การทํางาน 

 
 

รูปที่ 17 หนาจอการสรางรหสัผานจํานวน 50 รหัสเสร็จ
สมบูรณ 
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4.2 การทดสอบวัดกําลังไฟฟาของชุดควบคุม
เตารับ ทําการทดลองโดยใชหลอดไฟขนาด 40W ตอใชงาน
เปนเวลา 1 ช่ัวโมง โดยมีดิจิตอลมัลติมิเตอรเปนเครื่องมือวัด
มาตรฐานในการเปรียบเทียบครั้งนี้ แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การทดสอบกําลังไฟฟาของชุดควบคุม 

 

จากตารางที่ 1 การทดสอบกําลังไฟฟาโดยใช
หลอดไฟ 40 W ระยะในการทดสอบตั้งแต 10-60 นาที 

พบวาจะมีกระแสไฟฟาไหลผานซึ่งอานไดเทากับ 185 mA 
ผลของการทดสอบระวางกําลังไฟฟาที่คํานวณไดและ
กําลังไฟฟาท่ีอานไดมีความคลาดเคลื่อนเทากับ 4.91 W 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 การทดสอบวัดกําลังไฟฟาของชุดควบคุมเตารับ 
ทําการทดลองโดยใชหลอดไฟขนาด 100 W 
 
 
 
 

 
 

 
         
 
 
 
 
 

เวลา 
 (นาที) 

เวลา 
(วินาที) 

กระแส 
ที่อานได (mA) 

กําลังไฟฟา 
ที่คํานวณได (วัตต) 

กําลังไฟฟา 
ที่อานได (วัตต) 

คาเฉลี่ย
ความคลาด
เคลื่อน(วัตต) 

00 0,000 000 00.000 00.00 0 
10 0,600 185 07.06 05.20 1.86 
20 1,200 185 14.12 10.78 3.34 
30 1,800 185 21.18 16.60 4.58 
40 2,400 185 28.24 22.12 6.12 
50 3,000 185 35.30 28.87 6.43 
60 3,600 185 42.36 35.21 7.15 

ผลรวม 185 148.26 118.78 4.91 

เวลา (นาที) เวลา (วินาที) กระแส 
ที่อานได (mA)  

กําลังไฟฟา 
ที่คํานวณได (วัตต) 

กําลังไฟฟา 
ที่อานได (วัตต) 

คาเฉลี่ย
ความคลาด
เคลื่อน(วัตต) 

00 0,000 000 000.000 00.00 0 
10 0,600 444 016.66 15.00 1.66 
20 1,200 444 033.89 28.34 5.55 
30 1,800 444 050.83 42.05 8.78 
40 2,400 444 067.78 55.93 11.85 
50 3,000 444 084.73 71.72 13.01 
60 3,600 444 101.67 91.50 10.17 

ผลรวม 444 355.56 304.54 8.50 
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           4.3 การทดสอบวัดกําลังไฟฟาของชุดควบคุม
เตารับ ทําการทดลองโดยใชหลอดไฟขนาด 100 W แสดงดัง
ตารางที่ 2 

       จากตารางท่ี  การทดสอบกําลังไฟฟาโดยใช
หลอดไฟ 100 W ระยะในการทดสอบต้ังแต 10-60 นาที 
พบวาจะมีกระแสไฟฟาไหลผานซ่ึงอานไดเทากับ 444 mA 
ผลของการทดสอบระวางกําลังไฟฟาที่คํานวณไดและ
กําลังไฟฟาท่ีอานไดมีความคลาดเคลื่อนเทากับ 8.50 W 
 

4.4 ทดสอบแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของระบบ
จายกําลังไฟฟาสําหรับผูเขารับบริการในรานกาแฟผาน
เครือขายทองถิ่นแบบไรสายของแท็บเล็ตและโทรศัพทมือถือ 
ที่เปนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยใชภาษาจาวาและใช
โปรแกรม Android studio เปนเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบแอปพลิเคชัน แสดงดังรูปที่ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

    
 
รูปที่ 18 ไอคอนท่ีใชเขาแอปพลิเคชัน หนาจอล็อกอินแอป
พลิเคชัน 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคณุภาพของระบบจากผูใชงาน 
 

4.5 ผลการประเมินคุณภาพของระบบ 
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพดานความตองการ
ของผูใชงาน จากผูใหบริการประจําเคานเตอรรานกาแฟหรือ
ผูจัดการราน พบวาคาเฉลี่ยที่มีคาสูงสุดคือ ระบบสามารถ
แสดงสถานะการทํางานของเตารับแตละตัวได และ ความ
ถูกตองในการแสดงรายละเอียดของเตารับท่ีตองการ โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.67 ซึ่งอยู ในระดับดีมากและมีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 สวนคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 
ความสวยงามของแอปพลิเคชัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33
ซึ่งอยูในระดับปานกลางและมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.47 สรุปผลการประเมินคุณภาพดานความตองการ 

 
 

ของผูใชงาน จากผูใหบริการประจาํเคานเตอรรานกาแฟหรือ
ผูจัดการราน พบวาคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.47 แสดงใหเหน็วาคุณภาพในดานความ
ตองการของผูใชงานจากผูใหบริการประจาํเคานเตอรราน
กาแฟหรือผูจดัการราน อยูในระดับดีจากตารางที่4 ผลการ
ประเมินคุณภาพความเหมาะสมในการใชงานของระบบจาย
กําลังไฟฟาสําหรับผูเขารับบริการในรานกาแฟผานเครือขาย
ทองถิ่นแบบไรสาย จากผูที่เขามาใชบริการรานกาแฟและผู
ใหบริการประจําเคานเตอรรานกาแฟหรือผูจัดการราน 
พบวาคาเฉลี่ยทีม่ีคาสูงสุดคือ ความสนใจที่มีตอนวัตกรรมช้ิน
นี้ โดยมีคาเฉลีย่อยูที่ 4.5 ซึ่งอยูในระดับด ี

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D. การแปลผล 
ดานความตองการของผูใชงาน 
1. ระบบสามารถแสดงสถานะการทํางานของเตารับแตละ
ตัวได 4.67 0.47 ดีมาก 

2. ระบบสามารถแสดงรายละเอียดของเตารับท่ีตองการดู
ได 4.33 0.47 ดี 

สรุปผลการประเมินดานความตองการของผูใชงาน 4.50 0.47 ดี 
ดานความถูกตองของระบบ 
3. ความถูกตองในการแสดงสถานะการทํางานของเตารับ
แตละตัว 4.33 0.47 ดี 

4. ความถูกตองในการแสดงรายละเอียดของเตารับที่
ตองการ 4.67 0.47 ดีมาก 

5. ความถูกตองของขอมูลรหัสที่ถูกบันทึก 4.33 0.47 ดี 
สรุปผลการประเมินดานความถูกตองของระบบ 4.44 0.47 ดี 

ดานความเหมาะสมในการใชงาน 
6. ความงายตอการใชงาน 3.67 0.47 ดีมาก 
7. ความสวยงามของแอปพลิเคชัน 3.33 0.47 ปานกลาง 
8. การโตตอบกับผูใชงานทําไดอยางรวดเร็ว 3.67 0.47 ดี 
9. การเรียกดูขอมูลทําไดงาย 4.00 0.81 ดี 
10. ความเหมาะสมของโปรแกรมในภาพรวม 3.67 0.47 ดี 

สรุปผลการประเมินดานความเหมาะสมในการใชงาน 3.67 0.54 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4 ประเมินคุณภาพความเหมาะสมในการใชงาน
ของระบบจายกําลังไฟฟาสําหรับผูเขารับบริการ 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย  
 การทดสอบระบบจายกําลังไฟฟาสําหรับผูเขารับ
บริการในรานกาแฟผานเครือขายทองถ่ินแบบไรสายเปนการ
ทดสอบเพื่อหาความเหมาะสมในการใชงานมีการประเมิน
คุณภาพการใชงานแอปพลิเคชันของระบบจายกําลังไฟฟา
สําหรับผูเขารับบริการในรานกาแฟผานเครือขายทองถิ่น
แบบไรสาย โดยประเมินจากผูใหบริการประจําเคานเตอร
รานกาแฟหรือผูจัดการรานกาแฟ และการประเมินคุณภาพ
ความเหมาะสมในการใชงาน จากผูที่เขามาใชบริการราน
กาแฟและผูใหบริการประจําเคานเตอรรานกาแฟหรือ
ผูจัดการรานและเปนการทดสอบการทํางานเพ่ือใหตรงตาม
ขอบเขตท่ีกําหนดไว 
 

6.  สรุป  
การทําโครงการระบบจายกําลังไฟฟาสําหรับผูเขา

รับบริการในรานกาแฟผานเครือขายทองถิ่นแบบไรสาย และ 
แสดงผลผานแอปพลิเคชันผานแท็บเล็ต หรือ 
โทรศัพทมือถือ ท่ีเปนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด มีการ
ประเมินคุณภาพการใชงานแอปพลิเคชันของระบบจาย
กําลังไฟฟาสําหรับผูเขารับบริการในรานกาแฟผานเครือขาย
ทองถิ่นแบบไรสายไดมีการประเมินดวยแบบประเมิน จากผู
ใหบริการประจําเคานเตอรรานกาแฟหรือผูจัดการรานกาแฟ 
จํานวน 3 ทาน 
 
 

 
 
 

 
และการประเมินคุณภาพความเหมาะสมในการใชงานของ
ระบบระบบจายกําลังไฟฟาสําหรับผูเขารับบริการในราน
กาแฟผานเครือขายทองถ่ินแบบไรสายความเหมาะสมในการ
ใชงาน จากผูที่เขามาใชบริการรานกาแฟและผูใหบริการ
ประจําเคานเตอรรานกาแฟหรือผูจัดการรานและเปนการ
ทดสอบการทํางานเพ่ือใหตรงตามขอบเขตที่กําหนดไว 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณผูรวมวิจัยที่ไดเสนอความคิดการแกไข
ปญหา การออกแบบระบบจายกําลังไฟฟาสําหรับผูเขารับ
บริการในรานกาแฟผานเครือขายทองถิ่นแบบไรสายตลอด
จนถึงความรวมมือจากเจาหนาท่ีในการสนับสนุนการ
ดําเนินการวิจัยเปนอยางยิ่ง 
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         ผานโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการกูเกิ้ลแอน  
          ดรอยด.กกวิทยานิพนธ เทคโนโลยีสารสนเทศ,ก 
          กรุงเทพฯก:กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา    
          พระนครเหนือ,  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D. การแปลผล 
1. นวัตกรรมมีการใชงานงายไมซบัซอน 4.30 0.64 ดี 

2. นวัตกรรมมหีนาตาสวยงามเรียบงาย 4.20 0.60 ดี 

3. นวัตกรรมนี้มปีระโยชนกับรานกาแฟในระดับใด 4.15 0.65 ดี 

4. คูมืออธิบายการใชงานเขาใจงาย 4.05 0.66 ดี 
5. ความสนใจท่ีมีตอนวัตกรรมช้ินนี้ 4.50 0.50 ดี 

สรุปผลการประเมิน 4.24 0.61 ดี 
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Abstract 
This research studies life cycle assessment (LCA) of power generation from geothermal energy, solar 

energy and hydropower and compares at generate 1 kWh, which the environmental impact was considered as 

solar energy and hydropower were revealed the impacts in terms of climate change -

 -  DB eq, 

-

fossil deple -

the power generation presented the most LCA impact of the hydropower generation, the minor were solar 
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 The results showed that the impacts driven by the use of materials from the 

high amount of iron and fossil fuel and effected on the climate change and human health  
 Life cycle assessment, Power generation, Geothermal energy   
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Ab
This research studied a controller and monitoring systems of an organic Rankine cycle (ORC) in the 

Sankampang hot spring, Mae-On district Chiang Mai, which the main controller was programmable logic 

controller (PLC) integrated with measurement sensors for the control and monitoring processes. In this study, 

a microcontroller of Arduino Mega 2560 was connected with PLC by serial communication (RS485) to record 

data and control system by internet network of Wi-Fi module (ESP8266). The communication between Wi-Fi 

module and microcontroller used serial port (RS232). Standalone sensors were installed for energy analysis of 

the ORC by microcontroller to display on website. From the study results, it could be seen that the ORC 

microcontroller was connected with PLC by serial communication (RS485). The delay time of communication 

between microcontroller and PLC was around 2 s. The Wi-Fi module was used for communication between 

microcontroller and internet network. This process could operate in on/off mode by internet network. 

Moreover, microcontroller also analyzed the energy parameters on website monitoring. The average data of 

boiler heat transfer rate as 87.17 kW,  kW and  revealed. 

The precision of the ORC controller was  
 Organic Rankine Cycle, Controller and Monitoring System, Microcontroller, Geothermal Energy

1.

-2016 [Henrik et.al., 2017] 

(Internet of Things: IoT) 

(C Language) 

Sidek et. al. (2017) 

(Global Positioning 

System : GPS) 

 

 Luca et.al. (2018)  Qingxuan et.al. (2017) 

 

 

1211



 Yi et.al. 

(2017) 

 5.33% 

 163.44 kW Saeid MB. Et.al 

 % 

Nattaporn et.al. (2014) 

 

°C 

 -80 °C 

 60 °C 

 

-120 °C 

kW 

 

 

 

2.
-

 

-

 

-

 

 

3.
3.1)   

 (Boiler)  (Refrigerant 

Pump) 

 (Expander) 

 (Alternator) 

 (Condenser) 

 [ , 

2560]  

 

 

  

1212



3.2)  

(CPU) 

 

 (ROM) 

 (RAM) 

 (Input, 

Output) 

(Serial 

Interface) 

 2 

 

 

 

 

  

 

3.3)  

 (Kevin Ashton) 

(RFID) 

    

2000 

 

 

 

 

  

 

4.

(DS18b20)  (CT Coil) 

 

 

CPU

Input

RAM

ROM

Serial 

Interface

Output

Timer

1213



 

 

 

 

4.1)  

(THW,B,in) 

(THW,PH,out) PH) 

PL)

(We)  (DS18b20) 

 

(THW,B,out)

(One Wire) (CT 

Coil) 

 

(WRP)  (WOP) 

 ( HW)

5   

 

 

5  

ORC

NAS
HTTP Protocol

RS485
RS232

MAX485 Module

One Wire

DS18b20

Analog CT Coil

Refrigerant 

Pump 
Condenser

Oil 

Pump

Expander

Alturnator

Oil and Vapor 
Separator

Bioler

Type Fluid

Cooling Water
Oil
Working Fluid

State Fluid
Liquid
Vapor

Hot Water

WRP

We

WOP

THW,B,in

THW,B,out

Preheat

Precool
THW,PH,out

PH

PL

HW

PLC

Standalone

Sensor

1214



 

4.2)  

 (Network 

Attached Storage: NAS)  

 (HTTP Protocol) 

 

 

 6 

4.3)  

 

(Boiler) 

( HW) 

(QB) 

We

(WRP) (WOP) 

(�ORC) 

7 

(ESP8266) 

(RS232) 

(RS485) 

(Address) (Function) 

 

  

THW,B,in   

THW,PH,out  

THW,B,out  (DS18b20)  

PH   

PL  

We   

WRP   

 WOP  

HW   

 

1215



 

6 
 

 

5.

 

 

5.1)  

(RS485) 

  

8  

 

  

 

 

8  

9
 

Input

THW,B,in, THW,B,out, We, WRP, WOP,  

HW

Boiler

CpHW,Blulk = f([THW,B,in + THW,B,out] / 2)

QB = HWCpHW,Blulk(THW,B,in – THW,B,out)

Start

End

Efficiency of ORC 

ORC = [(We – WRP – WOP) / QB]

1216



(RS485) 

 (Modbus RTU) 

(Master) 

(Slave) 

 (Address) 

 

s 

 1 min 

5.2)  

(Admin) 

 

 17 

 

1
 

 

5.3)  

 

[www.tdetlab.com, 2561] 

 

 

 

 

10  

 

 

11  

 

°C ( ) 

-1.88 kg/s ( 1) 

83.48- kW ( ) 

90

100

110

120

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00
Te

m
pe

ra
tu

re
 (°

C)
Time (hh:mm)

THW,B,in

THW,B,out

1217



 2-  kW 

 - kW 

( 3) 

kW 

% 

 83.48 kW 

%  

% 

 

2  

13 (We) 

 (WRP) (WOP) 

 

14  

 

15  

0
2
4
6
8

10

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00

Po
w

er
 (k

W
)

Time (hh:mm)

We

WRP WOP

1218



6.

 

°C 

 kW 

kW 

 %-

% 

% 

  (DS18b20) 

 

 

87.17 kW 

 kW 

% % 

 

 

 

8.

 

 

 

9.

“

” 

 

“

” 

 

 

10.
Henrik L., Poul AO., David C. and Brian VM. (2017). Smart 

energy and smart energy systems.  137: 556-

565. 

learning and competition based evaluation in lesson 

1219



of microcontroller applications.  1: 

1513-1518. 

M. Sidek., N. Azis., W. Hasan., M. Kadir., S. Shafie., and M. 

Radzi (2017) Automated positioning dual-axis solar 

tracking system with precision elevation and azimuth 

angle control. , 124: 160-170. 

Luca Z., Marco A., Aldo S., Dario R. and Ennio M. (2018). 

Field performance evaluation of geothermal ORC 

power plants with a focus on radial outflow turbines. 

: 1-  

Qingxuan S., Yaxiong W., Zinyang C., Jiangfeng W., Pan Z. 

and Yiping D. (2017). Thermodynamic optimization 

of a Double-Pressure Organic Rankine Cycle Driven 

by geothermal heat source. 

-  

Yi Y., Yaowu H., Wenkai X., Xurong W.,Pan Z. and Yiping D. 

(2017). Construction and preliminary test of a 

geothermal ORC system using geothermal resource 

from abandoned oil wells in the Huabei oilfeld of 

Chaina.  140: 633 – 645. 

Saeid MB., Saeid J. and Hikari F. (2017). Thermal-economic 

evaluation of various bottoming ORCs for geothermal 

power plant, determination of optimum cycle for 

Sabalan power plant exhaust.  70: 181-

 

Nattaporn C., Chatchawan C. and Fongsaward SS. (2014) 

Geothermal Energy Potentials and Technologies in 

Thailand. 

: 1-  

. (2560) . 

. 6.  : 

. 

 (Thermal 

Design and Technology Laboratory). (2561) . 

http://www.tdetlab.com/room/dashboard?room_id

=5 

 

11.
11.1)  

Cp  kJ/kg·K 

P  kPa 

Q  kWth 

T  °C 

W  kWe  

  kg/s 

�  % 

11.2)  

B Boiler 

e Electricity 

H High 

HW Hot Water 

L Low 

OP Oil Pump 

PH Preheat 

RP Refrigerant Pump 

 

1220



  1* 2 3  

  4 2

Ariya  Santaweesuk1* Surachai  Imtub2 Charnyut  Karnjanapiboon3   

Wannida  Chinnaboot4 and Rojanasuk  Klinchet2 

1   
2   

3   55000 
4 55000 

1 Department of Engineering and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Nan  
2 Department of Agricultural and Biological Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Nan  

3 Department of Electrical Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Nan  
4 Department Marketing, Rajamangala University of Technology Lanna Nan  

Thumbol Faykaew Amphur Phupeang, Nan Province 55000 

*E-mail : ariya_en@yahoo.com, 084-9798218, 054-711601 

 

 

  

1221



4.9 

LPG  

 
, ,  

 

 

 This research aims to 1 Study, develop and evaluate the efficiency of heat recovery from hot air 

drying process.  2 Transfer knowledge and technology that can be used effectively.  Using participatory 

learning processes between faculty, personnel, students, the public and the industry.  3 The University's 

research and academic services respond to the needs of the community and industry.  Equipment for the 

heat recovery from hot air dryer to preheats the air before the main heating energy. Consists of three heat 

sink panels of 0.1 square meter, 1 hot water tank of 30 liters (stainless steel , 1 water tank of 50 liters and 

record temperature and humidity 8 points with a data logger.  These devices are responsible for removing 

heat recovery from the normal drying process to returned to the dryer by transmitting energy from a heat 

exchanger with a coiled copper pipe, the interior is water- tight in the piping system.  There is a hot water 

tank mounted on top of the system.  When the water gets heated, it moves up the pipe to the hot water 

tank and when the hot water is full, a portion of pressure is applied to the heat sink installed near the inlet 

air of the dryer.  Hot water that loses heat will flow into the heat of the outlet hot air with humidity and 

this cycle of work. The results showed that the experiment set drying temperature controlled at 60 °C  for 

2  hours, no drying material case, the difference in temperature before the control temperature:  the 

maximum difference was 4.9 °C  and in the dragon fruit drying experiments, set drying temperature control 

at 60 ° C, 6 hours drying time: The result found that the LPG has been reduced by 3 kg. Technology transfer 

and maintenance of equipment at Dried Fruit and Vegetable Community Enterprise, Ban haen 2, Pha Tor 

District, Tha Wang Pha District, Nan Province on September 30, 2018. 
: heat recovery, hot air dryer, Dried Fruit and Vegetable Community Enterprise, Ban haen 2, Pha Tor District,  

Tha Wang Pha District, Nan Province 
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Abstract 
 This paper  present creating and design water change control, The automatic feed fish which relies on 

the work of microcontrollers for operation the system control. Contain with pH is can check the            acidity-

Alkalinity of water from waste food and excrement to fish. The system automatic feed fish and system automatic 

of light on fish tank. The experiment system water change control, system automatic feed fish and experiment 

light from LED light bulb was found that pH in  fish tank investigate is pH six to eight to       acidity-Alkalinity of 

water from system accept. If pH <six to >eight the system automatic to water change.  The experiment to feed 

fish can set time two range. Al the appointed time the system automatic feed fish and experiment light from 

LED light bulb can set three color is red green and blue and can set time from LED light bulb. Al the appointed 

time the system automatic to LED light bulb. 
Keywords: microcontrollers, pH meter, the system automatic feed fish, the system LED light. 
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Abstract 

Research and development of knowledge to standardize low carbon community areas in the Royal 

-based energy use for carbon dioxide emissions into the 

atmosphere in the surrounding 12 areas Royal Project Foundation, 11 stations / Royal Project Development 

 1) fuel used in transportation vehicles 2) 

 -co2- Data analysis revealed 

that 12 communities had carbon dioxide emissions to the atmosphere below  % compared to the standard 

develop a space for the prototype of a low-carbon 

is on training the community to conduct vehicle maintenance activities and oil-  measure 

xide emissions into the 

 - co²-  
Keywords: The Royal Project foundation, fuel  

 

1.  

 

 

 

 

 

 

1248



 

 1) 

2)  

 

 

 
2.  

Low carbon 

 

 

 

 
3.   
3.1  

   

 

 

 

4 1) 

2) 

4) 

2) 

 [2] 

1249



 

1   

 

 

 “

 

   –   

 4 

  

” [ ]  

4  1) 

 2)  

 4) 

 

) 

  

) 

 1 [ ] 

3.2  

CO² - equivalent) 

-  

CO²   -  

 

Tier 1    
           Co²e  [ ] 

 

GHG = A x EF 1)

 

 

GHG = ²e)  

A     =  

EF    = ²e/ ) 

 

CO²
/  [4] 

 

CO² Engine = HP/kW x time x FCO² 2)

  

HP     HP  

Time = h  

1250



 

FCO² Factor FCO² 

kg CO²eq/unit) 

 

Tier 2    

CO²  
 [ ] 

  

     CO² Engine = HP/kW x STD time x FCO²      ) 

  

HP HP  

Standard Time h  

FCO² Factor FCO²   

kg CO² eq/unit) 

 Factor FCO2

Emission Factor of engine  

 

Tier 3     

TARO 

YAMANE  Sample size

 TARO YAMANE  [6]   

 

 n =    N       4) 

                         1+Nd2 

 n  

 N  

 D  

   N = 1, ,   D =   
         n =                 

                 1+ )2  

     n = 7 

     n = 286 

 

 

 

 

4   

4.1  (Plan) 
           1)  

 

2) 

 

4.2 Do) 
1) , ,

 
2)

 
 

4.3 Check)  
1)

)   
2)

  
3)

 
 

1251



4.4 Action)  
1)

 

2)

 

 

4)  

 

 

5. 
5.1  

 

12 

  

12 11 /

  

1)  

 

2)

  

 

4)

 

 

6)

 

7)

 

8)

 

9)

 

 

11)     

 

12)

 

 

2  

12  

 

2 

 12 

) 

 2) 

)  4) 

1252



) 

1) 

2)  ) 

 

 

  

 

  

 

 1) 

 2) 

 

 -co2-eq/  

 

kg-co2-eq/ /    

5.2 

2 

  

 

 

  

1 

 

 

 2 

 

 

1253



Overhauls 

4  

 

4  

 

 CO²             

  

CO² 

,

Overhaul engine) 

,

2  

 

6.  

   

   

  

  

 

1,

 -co²-eq/ /  

 

1 

  co²  

 
 

1254



2 

 [1] 

 
 

7.  

12  

 

12 

  

  

 
 

  

  

 

            

 

 

 

  

        

 

 

 

 

         

            

 

          

 

1-8 

 

 

 
[1]   

” 

[2]    

  

     

1255



 

               

   

–    4 

  

[4]   “  

 

 

 ” 

       

 ,  

] Emission estimation excluded bunker oil for 

 oversea, jet oil for international flight and 

 ) “CO emission 

 factors reference” from IPCC 6  

 [6] Taro 1967) “Elementary Sampling 

 Theory”  

 

1256



 
1* 2 

Natthaphong Kaemthapthim1* and Sirichai Thepa2 
 

1 , , ,  

52  7    65000 
2 , , ,  

, 126 10140 

 
1 Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok,  

52 Moo 7, Ban Krang, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand. 
2Solar Energy in Agriculture Laboratory, Division of Energy Technology, School of Energy, Environment and Materials,  

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 126 Pracha-Uthit Road, Bang Mod, Thung khru, Bangkok 10140, Thailand. 
*E-mail; n-targus@hotmail.com, ; 081-965-9058 

 

  

Ralstonia solanacearum 

× 107 colony forming unit/g soil (cfu g-1) 

 5 

cm  40 cm   240 min  Ralstonia solanacearum 

 
 , , , ,  

 

 

 The purpose of this research is to study about the heat distribution in field soil by releasing hot 

water  to inhibit the 

growth of Ralstonia solanacearum which is the cause of Wilt, Pre-trial 4.7 × 107 colony forming unit/g soil 

(cfu g-1). -holes vertical pipe method an increased efficacy depends 

on distance 5 and 10 cm depth of soil 40 cm respectively. After 240 minutes found that the growth of all 

Ralstonia solanacearum population was completely inhibited. 
 Hot water, Hot water pipe, Soil surface, Underground, Wilt 
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5.5 Ralstonia solanacearum 

Ralstonia solanacearum 

60 240 min Ralstonia 
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colony forming unit) 
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1 Ralstonia solanacearum  

Distance 5 cm 

Depth of soil 

(cm) 

Time (min) and Population of R. solanacearum (cfu g-1) 

0 60 240 

0 4.2×107 5.2×104 0 

10 6 1.6×10  0 

25 1.2×107 2.7×105 0 

40 4.6×107 4 0 

Distance 10 cm 
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40 4.6×107 2.2×106  

Distance 15 cm 

Depth of soil 

(cm) 
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10 4.5×107 7 6 

25 4.7×107 2.1×107  

40 2.4×106 2.9×105 1.4×102 

Distance 20 cm 

Depth of soil 

(cm) 

Time (min) and Population of R. solanacearum (cfu g-1) 

0 60 240 

0 4.7×107 4.1×107 4.5×107 

10 4.1×107 7 4.7×107 

25 7 4.2×107 7 

40 2.4×107 6 2.2×106 

1264



Ralstonia 

solanacearum 

5 cm 58.7 C 

40 cm  44.5 C 

  60, 120, 180 

min 

cm 

 C 

 solarization 

 10 cm 

  50 C  20 cm   

 C 20   C (Stapleton, 

2000) 

0 cm 

41.  C (Phitthayarachasak  

16 cm (Gay  (part I); 

Gay  (part II)) 

5 cm C 

40 cm 

 

Ralstonia solanacearum 

cm 

 Ralstonia solanacearum × 

1 0  ×  1 0  cfu g-1  

( Phitthayarachasak  

Fusarium oxysporum f.  sp. 

cucumerinum (FOC), F. oxysporum f. sp. niveum 

(FON), and F. oxysporum f. sp. melonis (FOM) 

5, 7 

(Sun  

Ralstonia solanacearum 

C 

(Zanón  

cm 

cm min 

Ralstonia solanacearum 

 

 

cm 

Ralstonia solanacearum 

 

 

5, 10, 15 20 cm 0, 

10, 25 40 cm 

 Ralstonia solanacearum 

, min 

 Ralstonia solanacearum 

240 

min 5 cm 

 10 cm 10  25 

cm  

 

1265



 

  

 

Tjamos, E.C., Antoniou, P. and Tjamos, S.E. (2000). 

Implementation of soil solarization in Greece: 

conclusions and suggestions. Crop Protection. 

-846. 

Stapleton, J. (2000). Soil solarization in various 

agricultural production systems. Crop 

–841. 

Al-Karaghouli, A.A. and Al-Kayssi, A.W. (2001). 

Influence of soil moisture content on soil 

solarization efficiency. Renewable Energy. 24: 

-144. 

Scopa, A., Candido, V., Dumontet, S. and Miccolis, 

V. (2008). Greenhouse solarization: effects on 

soil microbiological parameters and agronomic 

aspects. Scientia Horticulture. 116: 98-  

Phitthayarachasak, T., Thepa, S. and 

Kongkiattikajorn, J. (2009). Solar energy system 

reduces time taken to inhibit microbial growth 

-  

Pulat, E., Coskun, S., Unlu, K. and 

Yamankaradeniz, N. (2009). Experimental study 

of horizontal ground source heat pump 

performance for mild climate in Turkey. Energy. 

-1295. 

Scopa, A., Candido, V., Dumontet, S., Pasquale, V. 

and Miccolis, V. (2009). Repeated solarization 

and long-term effects on soil microbiological 

parameters and agronomic traits. Crop 

Protection. 28: 818-824. 

Koyun, A., Demir, H. and Torun, Z. (2009). 

Experimental study of heat transfer of buried 

finned pipe for ground source heat pump 

applications. International Communications in 

-  

Gay, P., Piccarolo, P., Aimonino, D. and Tortia, C. 

(2010). A high efficiency steam soil 

disinfestation system, part I: Physical 

background and steam supply optimization.  

Biosystems engineering. 107: 74-85. 

Gay, P., Piccarolo, P., Aimonino, D. and Tortia, C. 

(2010). A high efficacy steam soil disinfestations 

system, part II: Design and testing. Biosystems 

engineering. 107: 194-201. 

Gao, P. and Zhou, G. (2011). Study on 

temperature field around heat pipe 

underground based on line heat source theory. 

-2487. 

Suttisong, S. and Rattanadecho, P. (2011). The 

experimental investigation of heat transport 

and water infiltration in granular packed bed 

due to supplied hot water from the top: 

Influence of supplied water flux, particle sizes 

and supplied water temperature. Experimental 

-  

Sun, L., Song, S., Fu, L., Deng, X., Wang, D., Liang, 

X., Li, R. and Shen, Q. (2015). Exploring a soil 

fumigation strategy based on ammonium 

bicarbonate to control Fusarium wilts of 

-60. 

Zanón, M.J., Font, M.I. and Jordá., C. (2011). Use 

of tomato crop residues into soil for control of 

bacterial wilt caused by Ralstonia 

solanacearum -  
 

 

1266



 

 
Study of Nozzle for Vehicle Spraying Nutrient for Chinese Kale 

 

 1*    

Wiruch Kongsin1* and Rungsiwut Thongngam 
 

1     

450  6 .  .  .  72130  
1 Electrical Engineering Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 

450 Moo 6 Tambon Yai Sam Chuk District Suphan Buri 72130 
*E-mail:wiruch_kongsin@yahoo.com, :083-2990547 

 
 

 3      20 

 1    3  

Proportional-Integral Control (PID)   3  

 181.63   145.30  

 194.54   

 

 
: , ,  

 

Abstract  
This research is to provide a nourishing spray for kale from the appropriate injection energy. It analyzes 

the performance of all three injection nozzles. It consist cone nozzle, impact force nozzle and propeller nozzle. 

The experiment used a nutrient with 20 liters  per 1 acre area. All three injectors are controlled by Proportional-

Integral Control (PID) to control the flow rate of the substance to be stable. The experiment compared three 

types of nozzles. The cone nozzle has an injection rate of 181.63 watts per minute. The impact force nozzle 

has an injection rate of 145.30 watts per minute. The propeller nozzle has an injection rate of 194.54 watts per 

minute. When comparing the nozzles, the propeller nozzles are the most cost effective. This can be used to 

develop a nourishing agent for kale. The impact on agriculture will grow kale in the future. 
Keywords: Injection of nutrient, Nozzle nutrient, Injection method 
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Abstract 
This project aims to investigate optimal parameters of the banana slicing machine. This machine can 

slice bananas in three directions (vertical, slope and horizontal) that the bananas are sliced into thin sheets will 

be used for making fried bananas or baked bananas with butter. A 1/3 horsepower motor of 220 volts is used 

in this machine. In the experiment, two main parameters, cutting speed and angle of blades, were studied. 

Cutting speed was set at 2 levels that were 300 rpm and 400 rpm, respectively. Angle of blades were set at 2 

formats that were blade in line with the diameter and blade angle 45 degrees to the diameter. The parameters 

were used to test with three type of cutting direction (vertical, slope and horizontal). For collecting data to 
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analysis, 2k factorial design was used for this experiment. After that the data will be analyzed by analysis of 

variance (ANOVA) at 95% confidence level. The results of analysis found that the appropriate parameters of 

vertical cutting direction were cutting speed and angle of blades at 400 rpm and blade angle 45 degrees while 

the appropriate parameters of slope and horizontal cutting direction were cutting speed and angle of blades 

at 400 rpm and blade in line with the diameter, respectively. 
 Banana slicing machine, Factorial designs, Analysis of variance. 
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This paper presents the design and development of an ISO standard test system to determine the 

material acoustic properties using an high efficient data acquisition module to process acoustic signal data in 

the desired frequency band. The machine learning algorithm used in this research is the least mean square 

adaptive filter algorithm. The parameters for adjusting the adaptive filter, including the input data window sizes 

and tap wei are then tested with 4 types of absorption materials. The 

results showed that the error in the estimation using the adaptive filter will gradually decrease and converge 

to zero in the estimated value at 10,000 or over 1.25 seconds to the steady state. The developed system using 

this adaptive filter can be able to identify the test system used for determining the acoustic properties of 
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materials and acoustic response of material in the interested frequency range and provides the accuracy which 

is close to the ISO standard test system.
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Injection wax) Carving and Milling wax) 

 66 °C 67° C 20.2 pulse/s 

108 109°C 27.2 pulse/s 20.20 pulse/s  

    
: ,  

 

Abstract  
In this paper, wax injection feeder for 3D-wax printer was developed. It is aimed to shorten the ordinary 

loss wax process in jewelry production. The developed wax injection system was based on plunger design and 

stepper motor, which was controlled by microcontroller.  Two types of wax, consisting of Injection and carving 

and milling waxes, were analysed for their flow ability.  The results showed that the suitable temperature and 

speed for injection wax were 108 °C- 109° C and 20. 2 pulse/ s, respectively.  For carving & milling waxes, the 

suitable temperature and speed for injection wax were 66 °C- 67° C and 27. 2 pulse/ s and 20. 2 pulse/ s, 

respectively. These settings will be considered as crucial parameters for FDM 3D-wax printer in the future. 
Keywords: 3D-wax printer, injection system design, jewelry production 
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Abstract 
Sustainable development of communities by sufficiency economy requires self-reliance of community 

members.  Baanmai-ngam community, muang, tak province have still concern about electricity bill of the farm 

for to watering pump and lamping light.  Therefore, electrical generation using off- grid photovoltaic power in 

the farm is considered as a potential approach for the farm.  This research aims to investigate and design of 

solar photovoltaic for the baanmai-ngam community’s farm, muang, tak province. In addition, performance, 

worthiness and reducing cost of the farm were investigated. The photovoltaic power calculated from the energy 

consumption requirement are 640 W solar panels including accessories. The operating efficiency of the 

photovoltaic power was observed under the clear sky condition.  The daily optimal duration for generating 

electrical energy was between 8: 00- 14: 00, which is enough for the farm requirement.  For the investment 

evaluation, the payback time was calculated around 3 year and 8 month.  It is indicated that the farm can use 

free energy for 16 years and 6 months for one time investment, assuming that lift- time of the photovoltaic 

power is 20 years.  Moreover, reduction of greenhouse gas using photovoltaic power was evaluated around 

19,568.48 kgCO2e.  Therefore, the photovoltaic power can be applied for sustainable development of urban 

community and environmental conservation concurrently. 
Keywords: Community farm; baanmai-ngam community, muang, tak province; sufficiency economy; photovoltaic power; 

greenhouse gas. 
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Abstract  
This research Study Development of drying using Thermosyphon hybrid Energy Using the 

-watt 

 The results heat pipe has an average heat pipe temperature 
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Abstract  
 The purpose of this research was to study, drying process of fresh peanut shell the hot air dryer a 

guide to peanut moisture reduction a the farm level. Hot air dryers 

  kg test by the tainan 6 peanut test has a moisture content 

The results showed that specific energy 
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kg. The wat  moisture content of 

was reduced after maintain the peanut quality and seeds were seeded at germination time of 7 days. 

Keyword:  Peanut, Hot air dryer, Moisture reduction 
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บทคัดย่อ  

ในงานวิจัยได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำเคลือบเซรามิก โดยเลือกแคลเซียมออกไซด์มาใช้ทดแทนตะกั่ว ซึ่งน้ำ
เคลือบเซรามิกที่ใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นส่วนประกอบจะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับน้ำเคลือบเซรามิกที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ 

วัตถุดิบธรรมชาติที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เปลือกไข่ เปลือกหอย กระดูกสัตว์ และปะการัง ทางผู้จัดทำจึงเลือกใช้
เปลือกไข่ไก่ เพราะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไป และง่ายต่อกระบวนการเผาเพื่อให้ได้แคลเซียมออกไซด์ ซึ่งเปลือกไข่ไก่มีแคลเซียมเป็น
ส่วนประกอบหลักมากกว่าเปลือกไข่ชนิดอื่น ๆ โดยเปลือกไข่ไก่จะประกอบไปด้วยแคลเซียม 99.67 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเปลือก
ไข่ไก่ อีกทั้งการใช้เปลือกไข่ไก่ยังเป็นการนำวัสดุที่เหลือทิ้งมาทำให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากเป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะที่เกิดจากเปลือกไข่ไก่จำนวนมากแล้วยังจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลดีแก่ผู้ใช้อีกด้วย โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเน้นการ
สร้างสรรค์ผลงานไปยังสตาร์ทอัพ (Startup) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่มร้าน And Ann Coffee  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานวิจัย และสนับสนุนการต่อยอด
งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม และผู้ประกอบการต่อไป  

คำสำคัญ: น้ำเคลือบเซรามิก, เปลือกไข่, ธุรกิจเครื่องดื่ม 

 

Abstract  

In this research, focused on the process of producing ceramic coatings. Select calcium oxide to replace 

lead. Water-based ceramics with calcium oxide components are similar to ceramic-based ceramic water. Natural 
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ingredients that contain calcium include eggshells, shells, bones, animals, and corals. It is a common raw 

material. It is easy to burn to get calcium oxide. Egg shell contains more calcium than other shell eggs. Egg shell 

consists of 99.67 percent calcium content of egg shell. The use of egg shell is also a waste of materials to bring 

value and benefit. In addition to reducing the amount of waste from the shell of eggs, many will also have a 

product that is good for users. This research will focus on creating a startup for the beverage business And Ann 

Coffee, Chiang Mai. To increase the competitiveness of the quality and product model. To promote research. 

The research will continue to benefit the community, society and entrepreneurs.  

Keywords: ceramic coating, egg shell, Beverage Business 

 

1. บทนำ 
เซรามิก หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่

ทำขึ้นจากดิน หิน ทราย แก้ว และแร่ธาตุ นำมาขึ้นรูปด้วย
กระบวนการต่าง ๆ และผ่านกระบวนการเผาทำให้เกิดความ
คงรูปทรงถาวร ในสมัยกรีกเรียกว่า เครามอส หมายถึงสิ่งที่
ถูกเผา เซรามิกจึงมีความหมายรวมถึง แก้ว เครื่องประดับ 

และภาชนะต่าง ๆ ปัจจุบันเซรามิกได้เปลี ่ยนไปจากเดิม 

โดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอก การใช้วัตถุดิบ และการใช้งาน 

จะเห็นได้จากการพัฒนาของวงการต่าง ๆ ที่มีเซรามิกเข้าไป
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย ์

ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เซรามิ
กจึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น 

เนื่องด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์เซรามิกที่วางขายตาม
ท้องตลาด มักใช้ตะกั ่วเป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบ เพราะ
ตะกั่วช่วยให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีผิวที่มันวาว เรียบ สีสัน
สดใส และตะกั่วยังเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่าย แต่อย่างไรก็
ตามการใช้ตะกั่วเป็นส่วนผสมของน้ำเคลือบก็ยังมีข้อเสียอยู ่
เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เซรามิกส่วนมากจะถูกผลิตออกมาใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกบนโต๊ะอาหาร เช่น จาน ชาม แก้ว 
เป็นต้น เมื ่อนำมาใช้บรรจุอาหารหรือเครื ่องดื ่มจะทำให้
ตะกั่วที่ผสมอยู่ในน้ำเคลือบอาจละลายออกมาปนเปื้อนกับ
อาหารสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งจากการกิน และการสัมผัส 

หากยังใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ
ระบบของร่างกายได้ เช่น อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวด
กล้ามเนื้อข้อต่อ และอาการทางประสาท เป็นต้น นอกจากนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุ่นอาหาร ใช้บรรจุอาหารที่มีความเป็นกรด 

และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขัดถูบ่อยครั้งยิ่งมีส่วนทำให้ตะกั่ว
ละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารมากขึ้น 

จากปัญหาข้างต้นทางผู้จัดทำจึงได้ให้ความสำคัญ
กับกระบวนการผลิตน้ำเคลือบเซรามิก โดยเลือกแคลเซียม
ออกไซด์มาใช้ทดแทนตะกั ่ว ซึ ่งน้ำเคลือบเซรามิกที ่ใช ้
แคลเซ ียมออกไซด์เป ็นส ่วนประกอบจะมีค ุณสมบัต ิท ี ่
ใกล้เคียงกับน้ำเคลือบเซรามิกที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบ 

วัตถุดิบธรรมชาติที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก ่

เปลือกไข่ เปลือกหอย กระดูกสัตว์ และปะการัง ทางผู้จัดทำ
จึงเลือกใช้เปลือกไข่ไก่ เพราะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไป และ
ง่ายต่อกระบวนการเผาเพื ่อให้ได้แคลเซียมออกไซด์ ซึ ่ง
เปลือกไข่ไก่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า
เปลือกไข่ชนิดอื ่น ๆ โดยเปลือกไข่ไก่จะประกอบไปด้วย
แคลเซียม 99.67 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเปลือกไข่ไก่อีกทั้ง
การใช้เปลือกไข่ไก่ยังเป็นการนำวัสดุที่เหลือทิ้งมาทำให้เกิด
มูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากเป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะที่เกิดจากเปลือกไข่ไก่จำนวนมากแล้วยังจะได้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลดีแก่ผู้ใช้อีกด้วย โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้
จะเน้นการสร้างสรรค์ผลงานไปยังสตาร์ทอัพ(Startup) ที่
ประกอบธุรกิจประเภทเครื ่องดื ่มร้าน And Ann Coffee  

จังหวัดเชียงใหม่ 

2.วัตถุประสงค์  
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการผลิตน้ำเคลือบเซรามิกที่

ปราศจากสารตะกั่วสตาร์ทอัพ (Startup) ที่ประกอบธุรกิจ
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ประเภทเครื่องดื ่ม จากนั้นทำการศึกษาการนำแคลเซียม
ออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่มาใช้ประโยชน์ โดยการนำมาใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำเคลือบเซรามิกแทนตะกั่วพร้อมทั้ง
ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เคลือบด้วยน้ำเคลือบเซรามิกจาก
เปลือกไข่ไก่  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 เคลือบ หมายถึง ชั ้นของแก้วบาง ๆ ซึ ่งหลอม

ละลายฉาบติดอยู ่บนผิวของผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื ่อความ
แข็งแกร่ง เพิ ่มมูลค่า และเพิ่มความสวยงาม เคลือบเป็น
เสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยปกป้องผิวของภาชนะได้ดีกว่า
ภาชนะที ่ไม่เคลือบ ภาชนะที ่ม ีการเคลือบจะมีพื ้นผิวที ่
ละเอียด เรียบ ด้าน หรือมัน ทำให้ง่ายต่อการล้างทำความ
สะอาดพบว่าเคลือบเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 12,000 
ปีก่อนคริสต์ศักราช ได้แก่ เคลือบลูกปัดที่ทำขึ้นในประเทศ
อียิปต์ซึ่งชาวอียิปต์ได้พบการเกิดแก้วโดยบังเอิญ เมื่อทราย
และหินทรายที่มีเกลือปนอยู่ด้วยถูกหลอมละลายด้วยไฟ
 เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชาวอียิปต์ได้ใช้
เคลือบกับเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ เคลือบด่างที่ผสมทองแดง 
ซึ่งมีประสิทธิภาพดีในการปกคลุมผวิและตกแต่ง ต ่อมาใน
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้เคลือบได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งและความทนทานให้กับผลิตภัณฑ์อิฐ กระเบื้องบุ
ฝาผนัง และภาชนะเครื่องปั้นดินเผา เมื ่อ 1,500 ปีก่อน
คร ิสต ์ศ ักราช  เคล ือบถ ูกนำมาใช ้ เคล ือบผล ิตภ ัณฑ ์
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อให้เกิดความมันและกันน้ำได้ 

เนื่องจากเคลือบมีลักษณะที่แตกต่างกันทางด้าน
ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ อัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ อุณหภูมิที่
ใช้ในการเผา กรรมวิธีการผลิต และชนิดของผลิตภัณฑ์ จึงมี
การจำแนกประเภทของเคลือบไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

1) เคลือบอุณหภูมิต่ำ อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 800-
1,100 องศาเซลเซียส มีสารตะกั ่วหรือบอแรกซ์ เป็น
ส่วนผสมหลักที่เป็นตัวช่วยในการหลอมละลายในเคลือบ ผิว
เคลือบมักมีการรานเนื ่องจากเนื ้อดินเผาไม่ถึงจุดสุกตัว 
เคลือบมีความแข็งแรงน้อยทำให้ไม่คงทนต่อการขีดขวน 
และการกัดกร่อนของกรดและด่าง มีความแวววาวสูง มีสีสัน
สดใส และมีช่วงอุณหภูมิในการเผาจำกัด ถ้าเผาเกินอุณหภูมิ
เคลือบอาจก่อให้เก ิดความเสียหายได้ นิยมใช้เคลือบ
กระเบื ้องมุงหลังคา ไม ่ควรนำมาใช ้เคลือบผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร  

2) เคลือบอุณหภูมิปานกลาง อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 
1,150-1,250 องศาเซลเซียส ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์เอิร์ท

เทนแวร์ โบนไชนา และสโตนแวร์ ผิวเคลือบจะมีความ
แข็งแกร่งน้อยกว่าเคลือบไฟสูง แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การเผาลงและสามารถทำเคลือบสีสดได้ นิยมเคลือบงาน
ประเภทสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื ่องใช้บนโต๊ะอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ประดับตกแต่ง ไม่นิยมใช้ฟริต แต่นิยม
ใช้วัตถุดิบกลุ่มด่างที่เป็นตัวช่วยหลอมละลายผสมในสูตร
เคลือบมากกว่า 3 ชนิดขึ้นไป จะช่วยให้เคลือบหลอมละลาย
ได้ดี 

3) เคลือบอุณหภูมิสูง อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 1,250-
1,400 องศาเซลเซียส ใช้สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ประเภท
พอร์ซเลน และสโตนแวร์ ผิวเคลือบมีความแข็งแกร่งทนต่อ
การขีดข่วน ทนการกัดกร่อนของกรดและด่างได้ดี เผาได้ทั้ง
บรรยากาศออกซิเดชัน และบรรยากาศรีดักชัน 

 

4.วิธีการวิจัย  
ในการดำเนินการศึกษาและพัฒนาน้ำเคลือบเซรา

มิกจากเปลือกไข่ไก่ การศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จะใช้
เป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิกจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้
น้ำเคลือบเซรามิกที ่ไม่มีสารพิษจากตะกั ่ว จึงมีแนวคิด
เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้เป็น
ส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิกได้ โดยเลือกแคลเซียมมาใช้
ทดแทนตะกั ่ว ทางผู ้จัดทำจึงเลือกใช้แคลเซียมที ่ได้จาก
เปล ือกไข ่ไก ่มาเป ็นส ่วนผสมในน้ำเคล ือบเซราม ิกใน
อัตราส่วนต่าง ๆ โดยเมื่อนำน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่
ไก่ไปทดสอบจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลที่
ใกล้เคียงกับน้ำเคลือบเซรามิกที่มีส่วนผสมของตะกั่วที่มีขาย
ตามท้องตลาด เพื่อทำการศึกษาและพัฒนาน้ำเคลือบเซรามิ
กจากเปลือกไข่ไก่ จะเป็นการดำเนินงานการทดลองโดยจะมี
ขั ้นตอนการทดลองหลัก ๆ เช่น การเตรียมผงแคลเซียม
ออกไซด์ที ่ได้จากเปลือกไข่ไก่ การหาอัตราส่วนผสม การ
เตรียมแผ่นทดสอบ การเตรียมน้ำเคลือบเซรามิก และการ
ทดสอบคุณสมบัติของเคลือบซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดัง
แสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

การทดสอบเคลือบจำเป็นต้องทดสอบตั้งแต่หลัง
บดเสร็จ เพื ่อควบคุมความละเอียดตามความต้องการ
ควบคุมคุณสมบัติของเคลือบเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
และคำนึงถึงคุณสมบัติหลังจากการเผา โดยใช้วิธีการทดสอบ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภาชนะเซรา
มิกที ่ใช ้ก ับอาหารประเภท เอ ิร ์ทเทนแวร์ (มอก.601-
2529) และมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ช ุมชน (มผช . ) ได ้แก ่
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้บรรจุอาหารต้องมีการเคลือบผิวชนิด
ใส มันวาว และไม่มีการไหลตัวบริเวณขอบผลิตภัณฑ์การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเคมี การทนต่อการเปลี ่ยนแปลง
อุณหภูมิโดยฉับพลัน และการทนต่อแรงกระแทกในระหว่าง
ใช้งาน 

ขั้นตอนการเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำเคลือบ
เซรามิกที่ทำการทดลองคือ น้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่
ไก่ นำมาเปรียบเทียบกับน้ำเคลือบเซรามิกที่นิยมใช้ตาม
ท้องตลาดที ่มีตะกั ่วเป็นส่วนผสม โดยพิจารณาจากการ
ทดสอบคุณสมบัติของเคลือบ ได้แก่ การทดสอบการไหลตัว
ของเคลือบ การทดสอบการรานตัวของเคลือบ และการ
ทดสอบความแข็งของผิวเคลือบ เพื ่อคัดเลือกสูตรอัตรา
ส่วนผสมของน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงกับน้ำเคลือบเซรามิกที่นิยมใช้ตามท้องตลาดที่มี
ตะกั่วเป็นส่วนผสมหลัก 

5. ผลการวิจัย  
ในงานวิจ ัยนี ้ทางผู ้จ ัดทำได้ทำการศึกษาและ

พัฒนาน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ โดยทำการทดลอง
เตรียมผงแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่ เพื่อนำไปเป็น
ส่วนผสมของน้ำเคลือบเซรามิก และทำการทดลองเพื่อหา
อัตราส่วนผสมของน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ที ่ม ี
ค ุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำเคลือบเซรามิกที ่น ิยมใช้ตาม
ท้องตลาดที ่ม ีตะกั ่วเป็นส่วนผสม ซึ ่งพิจารณาจากการ
ทดสอบความมันวาว การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี การ
ทดสอบความถ่วงจำเพาะ การทดสอบการไหลตัวของเคลือบ
การทดสอบการรานตัวของเคลือบ การทดสอบความแข็ง
ของผิวเคลือบ และพิจารณาต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตน้ำเคลือบเซรามิก เพื่อให้ได้สูตรอัตราส่วนผสมที่ดีและ
เหมาะสมที่สุดที่จะนำน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ไป
ใช้กับผลิตภัณฑ์จริง 

จากการนำผงแคลเซียมจากเปลือกไข่ไก่ที่ผ่านการ
เผาในกระบวนการแคลซิเนชันที่อุณหภูมิ 650, 700, 750 
และ 800 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ที่อัตราการ
ให ้ความร ้อน 5 องศาเซลเซ ียสต ่อนาท ี ไปว ิ เคราะห ์
โครงสร ้างผนึกเพื ่อหาสภาวะที ่ เหมาะสมที ่แคลเซ ียม
คาร์บอเนตในเปลือกไข่ไก่สลายตัวเปลี่ยนโครงสร้างผลึก
แบบแคลไซต์เป็นแคลเซียมออกไซด์ โดยการใช้เทคนิคการ
เลี ้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ด้วยเครื ่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกชัน 
พบว่าผงแคลเซียมจากเปลือกไข่ไก่ที ่เผาที่อุณหภูมิ 750 
องศาเซลเซียส มีความสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบน
ของแคลเซียมออกไซด์ ตามแฟ้มมาตรฐาน JCPDS No. 00-
021-0155 และ แฟ้มมาตรฐาน JCPDS No. 00-001-
1160 ซึ่งพบว่าเป็นแคลเซียมออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์ 
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบมาตรฐานแคลเซียมออกไซด์กับผง
แคลเซียมจากเปลือกไข่ไก่ที่อุณหภูม6ิ50, 700, 750 และ 

800 องศาเซลเซียส 
 

จากผลการทดสอบคุณสมบัติของน้ำเคลือบเซรา
มิกที ่นิยมใช้ตามท้องตลาดที ่มีตะกั ่วเป็นส่วนผสมกับน้ำ
เคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ โดยทำการพิจารณาน้ำ
เคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มีคุณสมบัติของเคลือบที่
เหมาะสม ได้แก่ การทดสอบความถ่วงจำเพาะ การทดสอบ
การไหลตัวของเคลือบ การทดสอบการรานตัวของเคลือบ
และการทดสอบความแข็งของผิวเคลือบ เพื่อหาว่าน้ำเคลือบ
เซรามิกจากเปลือกไข่ไก่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าน้ำ
เคลือบเซรามิกที่นิยมใช้ตามท้องตลาดที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม
โดยมีอัตราส่วนในการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือก
ไข่ไก ่

สูตร 
อัตราส่วนผสม (เปอร์เซ็นต์)

โพแทสเซียม
เฟลด์สปาร์ 

แคลเซียม
ออกไซด์ ควอตซ์ 

1 72 9 9 

2 63 18 9 

3 63 9 18 

4 54 27 9 

5 54 18 18 
การทดสอบความมันวาวของผิวเคลือบ เป็นการ

ตรวจวัดความมันวาวหรือความเงาของผิวเคลือบหลังเผา
เคลือบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส จำนวน 5 สูตร
โดยใช้เครื่องวัดความเงา จากการทดสอบความมันวาวของ
ผิวเคลือบที่นิยมใช้ตามท้องตลาดที่มีตะกั ่วเป็นส่วนผสม
พบว่าผิวเคลือบมีลักษณะใส มีความมันวาว ซึ่งมีค่าความมัน
วาวเท่ากับ 22.10 GU ทางผู้จัดทำจึงนำค่าความมันวาว
ของผิวเคลือบที่นิยมใช้ตามท้องตลาดที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกอัตราส่วนผสมของน้ำเคลือบ
เซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ โดยจะคัดเลือกอัตราส่วนของน้ำ
เคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มีค่าความมันวาวมากกว่า
22.10 GU ขึ้นไป พบว่าน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่
ท ี ่ม ีอ ัตราส ่วนของโพแทสเซ ียมเฟลด ์สปาร ์  18-72 

เปอร์เซ็นต์ และควอตซ์ 9-63 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความมันวาว
ของผิวเคลือบที่มากกว่า 22.10 GU แสดงว่าโพแทสเซียม
เฟลด์สปาร์และควอตซ์ไม่มีผลต่อความมันวาว ความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วนของแคลเซียมออกไซด์และความมันวาว
ของผิวเคลือบ พบว่าน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มี
อัตราส่วนของแคลเซียมออกไซด์ 9-18 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
ความมันวาวมากกว่า 22.10 GU แสดงว่าอัตราส่วนของ
แคลเซียมออกไซด์มีผลทำให้ผิวเคลือบเกิดความมันวาว จึง
คัดเลือกอัตราส่วนของน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มี
แคลเซียมออกไซด์ 9-18 เปอร์เซ็นต์ 

ต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบ
เซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ปริมาณ 1 กิโลกรัม จำนวน 5 สูตร
พบว่าเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่สูตรที่ 2 มีต้นทุนของ
วัตถุดิบรวมเท่ากับ 38.85 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุน
ของวัตถุดิบที่ต่ำที่สุด ทางผู้จัดทำจึงเลือกใช้อัตราส่วนผสม
ของน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่นี ้ในการผลิตน้ำ
เคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ 

การนำน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ที่มีอัตรา
ส่วนผสมของโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ 63 เปอร์เซ ็นต์ 
แคลเซียมออกไซด์ 18 เปอร์เซ็นต์ ควอตซ์ 9 เปอร์เซ็นต์ 
และดินขาวลำปาง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นน้ำเคลือบเซรามิก
ที ่ม ีค ุณสมบัติด ีกว่ากับน้ำเคลือบเซรามิกที ่น ิยมใช้ตาม
ท้องตลาดที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสมหลักมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์
จริง โดยทางผู้จัดทำได้เลือกผลิตภัณฑ์เซรามิกบนโต๊ะอาหาร
ที่หล่อขึ้นรูปด้วยดินขาวลำปางและผ่านการกระบวนการเผา
ดิบที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส ประกอบไปด้วย แก้ว
กาแฟแบบมีหูจับ 1 ใบ จานรองแก้ว 1 ใบ และช้อนคน 1 
คัน มาทดลองใช้กับน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ 

 

 
 
รูปที่ 3 ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยน้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือก

ไข่ไก ่
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6. สรุป 
โครงการการศึกษาและพัฒนาน้ำเคลือบเซรามิ

กจากเปลือกไข่ไก่ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตน้ำเคลือบเซรามิก
ที่ปราศจากตะกั่ว โดยเลือกแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่
ไก่มาใช้ทดแทนตะกั่ว ในงานวิจัยนี้จะเตรียมผงแคลเซียม
ออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์โดยการเผาเปลือกไข่ไก่ที่อุณหภูม ิ
750 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นทำการ
ผลิตน้ำเคลือบเซรามิกจากวัตถุดิบ 4 ชนิด ได้แก่ แคลเซียม
ออกไซด์ โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ ควอทซ์ และดินขาว
ลำปาง ซึ่งใช้แผนภูมิสามเหลี่ยมด้านเท่าในการกำหนดอัตรา
ส่วนผสมจำนวน 36 สูตร และกำหนดอัตราส่วนผสมของดิน
ขาวลำปางในแต่ละสูตรเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ นำน้ำเคลือบ
เซรามิกจากเปลือกไข่ไก่ไปเคลือบผิวแผ่นทดสอบเคลือบและ
ทำการเผาเคล ือบที ่อ ุณหภูม ิ 1,250 องศาเซลเซ ียส 
หลังจากนั้นจึงนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทาง
กลโดยการเปรียบเทียบกับน้ำเคลือบเซรามิกที่นิยมใช้ตาม
ท้องตลาดที่มีตะกั ่วเป็นส่วนผสม พบว่าน้ำเคลือบเซรามิ
กจากเปลือกไข่ไก ่ท ี ่ม ีอ ัตราส่วนผสมของโพแทสเซียม
เฟลด ์สปาร ์ 63 เปอร ์ เซ ็นต ์ แคลเซ ียมออกไซด ์ 18 
เปอร์เซ็นต์ ควอทซ์ 9 เปอร์เซ็นต์ และดินขาวลำปาง 10 
เปอร์เซ็นต์ มีความมันวาวของผิวเคลือบเท่ากับ 24.42 GU 
ความแข็งของผิวเคลือบเท่ากับ 545.51 กิโลกรัมต่อตาราง
มิลลิเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่าผิวเคลือบเซรามิกที่นิยมใช้ตาม
ท้องตลาดที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสมที่มีค่ามันวาวของผิวเคลือบ
เท่ากับ 22.10 GU และความแข็งของผิวเคลือบเท่ากับ 
516.25 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร ทำให้น้ำเคลือบเซรามิ
กจากเปลือกไข่ไก่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า และเป็นน้ำเคลือบเซรา
มิกที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปเคลือบผิวผลิตภัณฑ์เซรา
มิกบนโต๊ะอาหารมากกว่า เพราะผิวเคลือบที่ได้ไม่มีรอยแตก
รานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลันในขณะ
ใช้งาน และไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จากการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์น้ำเคลือบเซรามิกจากเปลือกไข่
ไก่มีต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม 38.85 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนที่ถูกกว่าน้ำเคลือบเซรามิกที่นิยมใช้
ตามท้องตลาดที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม 1.8 เท่า 
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0.7 m × 1.2 m × 0.6 m 

0.5 HP 1 

 R-134a HP 

10.3 kg 3 

126% dry basis % % dry 

basis 55  60oC 2.18 m/s 

55 oC m/s   (DR) 9.27±0.13 

13.42±0.29gWater/min  (MER) 4.3896±0.5440 5.7220±0.2822 

gWater/min  (COPh) 0.26±0.02  0.34±0.04 

SMER)0.0135±0.0015 0.0164±0.0013 g/kWh 

60oC  m/s (DR)9.67±0.28 

13.82±0.29gWater/min (MER)3.7300±0.2208 5.6370±0.3143 

gWater/min (COPh) 0.32±0.02  0.47±0.04 

SMER)0.0135±0.0008 0.0179±0.0014 g/kWh  
 : , , ,    

 

Abstract 
The objective of this research was to develop and test performance of heat pump dryer by using 

power from a single-cylinder engine. The cabinet of dryer had a dimension of 0.7 m × 1.2 m × 0.6 m. An air 

system, a centrifugal blower with 0.5 HP was used. The air system had a valve for adjusting percentage of 

a bypass air at the evaporator. A heat pump capacity had 1 ton. R-134a was used as working fluid. A 5 HP 
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gasoline engine was used to drive a compressor. Experiments were performed under two temperatures of 

55 and 60 oC and two velocities of 1.22 and 2.2 m/s. Fabric material rolls of 10.3 kg were to put at three 

trays and had initial moisture content about 126% dry basis. Bypass air at the evaporator was 60%. The 

fabric rolls were dried to their final moisture of 10% dry basis. It was found that temperature of 55 oC at 

velocities of 1.22 and 2.2 m/s had average drying rates of 9.27±0.13 and 13.42±0.29gWater/min, average 

moisture extraction rates of 4.3896±0.5440 and 5.7220±0.2822 gWater/min, coefficient of performances of 

heat pump of 5.89±0.05 and 5.87±0.15 and specific moisture extraction rates of 0.0135±0.0015 and 

0.0164±0.0013 g/kWh, respectively. For temperature of 60 oC at velocities of 1.22 and 2.2 m/s had average 

drying rates of 9.67±0.28 and 13.82±0.29 gWater/min, average moisture extraction rates of 3.7300±0.2208 and 

5.6370±0.3143 gWater/min, coefficient of performances of heat pump of 0.32±0.02 and 0.47±0.04 and specific 

moisture extraction rates of 0.0135±0.0008 and 0.0179±0.0014 g/kWh, respectively.  
Keywords : Engine, Heat pump dryer, Drying performance, LPG gas 
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2.1 
 

2.1.1  

Honda  gx 160 5HP 

 

2.1.2  

5 HP 
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2  2.5 

4 

5 

4 

1.6 : 1 

1.25 : 

1 2 : 1 

 
2.1.3  

1078±16.08 rpm 55  

60oC (Temperature control) 

 

1 oC 

 

 

 

1  1) 2) 

3)  4)  5)

 6)  7) 8) 

9) 10) 

11) 12) 13) 14) 

15) 16) 17)

18)  

0.7m×1.2 m 0.6 m 

 

 

2.2  
      

cm cm -65 

126 %dry basis 

kg
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2.3  
  

2 55  60oC, 

2 1.22 2.2 m/s 

2  

10% dry basis min 

  

2.4  

, , 

  

 

2.4.1 MER)    
  
MER=         (1) 

/  

 

2.4.2 
COPh) 

 

  
comp

ac
h W

QCOP           (2) 

 

Qac=(maCa(Tco-Tci)+maWdCv(Tco-Tci))      (3) 

 

   

 Qac , kW   

Tci   , °C 

 Tco ,°C 

Wd  

kgwater/kgdry air 

Ca  kJ/kg °C 

Cv kJ/kg °C 

ma 
, kg/s 

compW  

, kW  

2.4.3  
moisture extraction rate, SMER) 

 
SMER=   (4)  

/ (
h-kW

gwater ) 

 

3.  
3.1 

 

3.1.1 

 

  2  

 

 
 

2 
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3.1.2 
, COPh) 

(COPh)  

(Qac) 
(Wcom)  

(Wcom)
(Qac) 

 (COPh) 
(Qac) 3 

(Wcom)  
(COPh) 60 oC 

2.2 m/s 
 

 
 

3 

 
 

 
 

4 

 
3.1.3 

, MER) 
 

MER 
(g/min) Drying time (min) 

0-30 min
 

 

 5 
 

 
 

5  
(MER)  
 

3.1.4  
, SMER) 

(SMER)

SMER (gwater/kWh) Drying 

time (min) 

(SMER) 

 6 
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6 
(SMER)  

 
4  

R-134a 0.7 
m ×1.2 m × 0.6 m  m×0.7 m 

Sanden SD-508 
5 HP  

kg 
30 

oC 2m/s 

60% %dry basis 
10%dry basis  

 55oC 
2 .2 m/s   (DR) 9.27±0.13 
13.42±0.29gWater/min 

 (MER) 4.3896±0.5440 5.7220±0.2822 
gWater/min,  
(COPh) 0.26±0.02  0.34±0.04 

SMER) 0.0135±0.0015 
0.0164±0.0013 g/kWh 
60oC m/s

  (DR)9.67±0.28 13.82±0.29gWater/min, 
 ( MER) 

3.7300±0.2208 5.6370±0.3143 gWater/min, 
 (COPh) 0.32±0.02  

0.47±0.04, 
SMER) 0.0135±0.0008 

0.0179±0.0014 g/kWh 
 (DR) ,

 (COPh) , 
 (MER) 

 (SMER) 
 (DR) ,

 (COPh) , 
(MER) 

(SMER) 1 

 
1  

 V=1.22 m/s 
T= 55oC 

V=1.22 m/s 
T= 60oC 

V= 2.2 m/s 
T= 55oC 

V= 2.2m/s 
T= 60oC 

DT (min) 0-810 0-720 0-540 0-540 

SMER ( ) (g/kWh) 0.0135±0.0015  0.0135±0.0008  0.0164±0.0013  0.0179±0.0014  

Wcom(  (kW) 0.38±0.03 0.48±0.05 0.47±0.06 0.62±0.03 
COPh(  0.26±0.02  0.32±0.02  0.34±0.04  0.47±0.04  
DR (g/min) 9.27±0.13  9.67±0.28  13.42±0.29  13.82±0.29  

Mf (%dry basis) 8.90±0.4662 10.11±0.6216 9.78±0.4662 6.92±0.4662 
Wf (kg) 4.96±0.02 5.01±0.03 5.00±0.02 4.87±0.02 

MER(g/min) 4.3896±0.5440  3.7300±0.2208  5.7220±0.2822  5.6370±0.3143  
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Automatic Greenhouse Control System for Crisphead Lettuce Plant 

        
Attawit Kuntiya Narong Chaikaew Sithichai Jeenawong Preecha Ponchai  

 
  99  10    57120  0 5372 3979 

Rajamangala university of technology lanna chiangrai  

 
 

 
 Evap    DHT22  

  (Arduino)   25  
 (Cooling Pad) 

 (Cooling Pad)   20  
 25   

  25  
 99     

 : , , ,  
  

Abstract 
 Automatic Greenhouse Control System for Crisphead Lettuce Plant, planting lettuce wraps are intended 
to create a closed greenhouses (Evap) that can control the temperature and humidity sensor DHT22 is a 
humidity and temperature sensor for measuring temperature and humidity. Micro-controller (Arduino) is a 
working controller. When the temperature exceeds 28 degrees Celsius. System will begin to operate by directing 
exhaust fan from the outside through the cooling water pump with the water acting out water tank up to the 
cooling pads on the raft with with exhaust fan, but if the exhaust fan is functioning at 20 minutes, the 
temperature has not reached 25 degrees Celsius. Camouflage light curtain system will work to reduce the 
sunlight in greenhouses. 
Keywords: Evaporative cooling system, Temperature Control, Humidity Control, Shading curtain system 
 
 
 

1.  
   

 Lactuca sativa var.capitata  1  
  

  
  

 10-25 C  
  

     2 
  

   
-  6-6.5  

30×30 . 3   1  
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 1    

 2  

 
  
 

  
  

 
   

  

25 C  
 

  

  
3  

 

 

  Evap 
(Evaporative cooling system) 

 
 

 
 

2.
 2.1 

 Evap  
 2.2 

 Evap  

3.  
 Evap 

 
 

 3.5   6   2.8  
  3  

  1  

 
  

 1  
 

 cooling pad  
 20  2  

 
 

 3  Evap  

 Evap (Evaporative 
cooling system)  

 Cooling pad 
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 Cooling pad 
  

 4-6  
  

 

 Cooling pad  
 

 Cooling pad 
 

 
  

  4 

 4  Evap  

 
 

  25 C 

 

 
 

 

 

 
 

 

 25 C  

 20   

 25 C 
 

 
 

 
 5 

 5 
 

4.
 4.1  

 
  

 
 

 
 4.2  Evap 

  
-  Evap  3.5 

 6   2.8   

1371



- 
 

-  
 1   1  
-  cooling pad 
-  20   2 

 4.3 
 

 

  25 C 

  

 
 

 

 
 

  
 4.4 

 

 25 C  

 20   

 25 C 
 

 

 
 4.5 

 

  

 
 4.6 

 

 
 

 
 4.7 

 

5.

 Arduino Uno R3 
  
 DHT22 (Digital Temperature and Humidity 

Sensor)  Output  Digital 
Output  DC  3.3-6  

 Arduino   
Digital 

 Arduino   LCD 
Display 

 

 

  220 V, 50 Hz, 30 W  1   
6  220 V, 50 Hz, 
160 W, 90000 RPM  20   2 

  7  

 6  
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 7  

 LCD Display  20x4 
 

 25  
  20 

  
 

  
 

 

  

 
  

  08.00 – 18.00 
.  

  
 30  

 20  
 

 
 25  

 
 18.00 – 07.00 . 

 
 

  

 
 

 
 

   

 

6.
 1 

 
  

  
07.00-
08.00 

23.49 93.95 24.35 99.90 

08.00-
09.00 

26.61 78.33 26.26 99.90 

09.00-
10.00 

31.91 72.00 26.02 99.90 

10.00-
11.00 

33.62 67.16 27.32 99.90 

11.00-
12.00 

36.29 59.75 27.86 99.90 

12.00-
13.00 

37.50 56.16 28.40 99.90 

13.00-
14.00 

39.25 53.25 28.05 99.90 

14.00-
15.00 

38.37 59.50 28.30 99.90 

15.00-
16.00 

36.83 62.33 27.79 99.90 

16.00-
17.00 

35.87 60.75 26.57 99.90 

17.00-
18.00 

31.42 68.92 25.60 99.90 
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สมรรถนะทางความรอนของหองอบแหงแบบรวมศูนย 

จากพลังงานความรอนใตพิภพของกิจการน้ําพุรอนสันกําแพง 

Thermal Performance of Centralized Drying Room  

from Geothermal Energy of San Kamphaeng Hot Spring 

สุธรรม ชาวง้ิว และ นัฐพร ไชยญาติ* 

Sutham Chao-ngew and Nattaporn Chaiyat*

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ 63 ม. 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 

School of Renewable Energy, Maejo University 63 M.4 Nong Han, San Sai, Chiang Mai 50290 
*E-mail: benz178tii@hotmail.com, +66(0) 882523088

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาสมรรถนะทางความรอนของหองอบแหงแบบรวมศูนยจากพลังงานความรอนใตพิภพของกิจการ

นํ้าพุรอนสันกําแพงท่ีมีขนาด 3.6 m x 6.0 m x 3.0 m โดยทําการติดต้ังอุปกรณตรวจวัดตาง ๆ เพ่ือทดสอบและวิเคราะหผลทดสอบ 

ผลการศึกษา พบวา การทดสอบอบแหงลําไยท่ีมีนํ้าหนักกอนทําการอบแหงท่ี 95.02 kg มีความช้ืนฐานเปยกท่ี 85.73% และหลังการ

อบแหงนํ้าหนักลดลงเหลือ 33.28 kg ความช้ืนฐานเปยกลดลงเหลือ 38.00% อุณหภูมิกระเปาะแหงภายในหองอบแหงอยูในชวง 60-

75 ºC ใชระยะเวลาในการอบแหงประมาณ 40 h กระบวนการอบแหงมีอัตราการระเหยของนํ้าจากผลิตภัณฑเทากับ 0.000429 kg/s 

ท่ีอุณหภูมินํ้ารอนเขาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนประมาณ 80 ºC และอัตราการไหลเฉลี่ย 1.36 kg/s มีอัตราการถายเทความรอน

จากนํ้ารอนเฉลี่ย 30.07 kW และลมรอนภายในหองอบแหงเฉลี่ย 18.27 kW และมปีระสิทธิภาพการอบแหงเทากับ 58.79% 
คําสําคัญ: หองอบแหงแบบรวมศูนย, นํ้าพุรอน, การอบแหง, พลังงานความรอนตพิภพ 

Abstract 

This research studies thermal performance of a centralized drying room from geothermal energy of 

Sankampang hot spring, which a sizing of centralized drying room at 3.6 m x 6.0 m x 3.0 m is tested and 

measured by the various measurement sensors. The study results, it could be found that a Longan was selected 

for drying at the weight of 95.02 kg and the wet basis of 85.73%. After the drying process, the weight and web 

basis values of the Longan was decreased to be 33.28 kg and 38%, respectively. The dry-bulb temperature 

inside the drying room at the range of 60-75 ºC was controlled on the drying period of 40 h. The drying process 

could extract the water evaporating rate at 0 . 00042 9  kg/s under the controlled conditions of hot water 

temperature and flow rater entering the drying heat exchanger as 80 ºC and 1.36 kg/s, respectively. The drying 

capacities of hot water and hot air circulating in the drying room at approximately 30.07 kW and 18.27 kW were 

relatively revealed, which the drying efficiency was around 58.79%. 
Keywords: Centralized drying room, Hot spring, Drying process, Geothermal energy 
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1. บทนํา

ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศแหงเกษตรกรรม 

เปนอูขาวอูนํ้าหลอเลี้ยงประชากรโลก ดังน้ันจึงมีผลิตผลทาง

การเกษตรออกสูทองตลาดเปนจํานวนมาก ซึ่งในบางคร้ัง

จํานวนผลิตผลในการสงออกมีปริมาณท่ีมากเกินความ

ตองการของผูบริโภค จึงทําใหผลิตผลดังกลาวมีราคาท่ีตกตํ่า

เกษตรกรจึงไดมีการเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตผลทางการเกษตร

ดวยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ดวยวิธีการตากแหงเพ่ือให

ผลิตภัณฑทางการเกษตรสามารถเก็บรักษาไวไดนาน แตการ

ลดความช้ืนโดยวิ ธีตากแหงเปนวิ ธี ท่ีตองใช พ้ืน ท่ีและ

ระยะเวลาในการตากท่ีมาก อาจสงผลใหผลิตภัณฑดังกลาว

เกิดความสกปรกหรือมีเช้ือราท่ีเกิดข้ึนจากฝุนระออง แมลง

รบกวน หรือสภาพฝนฟาอากาศ ซึ่งการอบแหงผลิตผล

ทางการเกษตรจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจเน่ืองจาก

สามารถลดพ้ืนท่ีในการอบแหง ปองกันฝุนระอองและแมลง

รบกวนได อยางไรก็ตามการอบแหงมีคาใชจายในการผลิต

พลังงานความรอน ทําใหมีผูวิจัยหลายทานไดนําพลังงาน

ทดแทนสําหรับผลิตพลังงานความรอนมาใชในกระบวนการ

อบแหงเชน งานวิจัยของอนิรุท และสมบัติ (2556) ได

ทําการศึกษาเคร่ืองอบแหงพลังงานแสงอาทิตยชนิดพาความ

รอนแบบธรรมชาติและชนิดพาความรอนแบบบังคับ โดยผล

การศึกษาพบวา เคร่ืองอบแหงท่ีมีการหุมฉนวนท่ีตัวเคร่ือง

เพ่ือปองกันการสูญเสียความรอนท่ีคาความเขมรังสีอาทิตย 

650.5 W/m2 ท่ีอุณหภูมิแวดลอมของอากาศ 32.3 ºC ทํา

ใหอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเคร่ืองอบแหงอยูในชวง 45-65 °C ท่ี

อัตราเร็วลม 0.56-0.94 m/s เวียง และคณะ (2559) ได

ทําการศึกษาการใชโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรวมกับ

เคร่ืองอบลมรอนแบบช้ันวางสําหรับอบแหงผักและผลไมท่ีมี

ขนาดกวาง 6.0 m ยาว 6.0 m และสูง 1.8 m โดยใชแกส

หุงตมเปนเช้ือเพลิง จากการทดสอบอบแหงกลวยนํ้าวา 100 

kg ผลการทดสอบพบวา กลวยนํ้าวาท่ีมีความช้ืนเร่ิมตนท่ี 

65% เหลือ 22% ท่ีอุณหภูมิของลมรอน 75 °C ในระยะเวลา 

10 h และอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย 48 h กิตติศักด์ิ 

และวริศ (2559) ไดทําการศึกษาตูอบปลาสลิดพลังงานความ

รอนจากแผงโซลารวมกับขดลวดทําความรอน โดยมีปริมาณ

ความจุในการอบแหง 10 kg ผลการศึกษาพบวา การอบปลา

สลิดในชวงอุณหภูมิ 50-60 ºC โดยใชความรอนจากแผงโซ

ลาเพียงอยางเดียวมีประสิทธิภาพ 56.1% ใชเวลา 220 min 

และความรอนจากแผงโซลารวมกับขดลวดความรอน มี

ประสิทธิภาพ 37.96% ใชเวลา 120 min Lakshmi et. al 

(2017) ไดทําการอบแหงขมิ้นดําดวยพลังงานแสดงอาทิตย

ผลการ ผลการทดสอบพบวา ขมิ้นดํา 200 g ใชเวลาในการ

อบแหง 18.5 h ความช้ืนลดลงจาก 73.4% เหลือ 8.5% มี

ประสิทธิภาพ 25.6% Thanompongchart et. al (2017) 

ไดใชพลังงานชีวมวลในการอบแหงขาวเกรียบ จากการศึกษา

พบวา ขาวเกรียบ 250 kg ใชเวลาในการอบแหง 20 h มี

ความช้ืนกอนการอบแหงท่ี 85-90% หลังการอบแหง

ความช้ืนลดลงเหลือ 10% โดยใชพลังงานชีวมวล 60-70 kg 

มีประสิทธภาพ 35% ธนะวิทย และกฤษณพงค (2558) ได

ทําการศึกษาเตาอบพลังงานความรอนจากแกลบท่ีมีขนาด

กวาง 1.0 m ยาว 1.0 m และสูง 1.2 m ผลการศึกษาพบวา 

พริก 1 kg ใชเวลาในการอบ 3 h ความเร็วลมเฉลี่ย 1.3 m/s 

ทีอุณหภูมิ 80 ºC นํ้าหนักพริกหลังการอบแหงลดลงเฉลี่ย 

7 0% Hamdani, Rizal and Muhammad (2018) ไ ด ทํ า

การสรางและทดสอบเคร่ืองอบแหงชีวมวลและพลังงาน

แสงอาทิตยแบบผสมผสานสําหรับการอบแหงปลาท่ีมีขนาด

กวาง 80 cm และยาว 260 cm ผลการทดสอบพบวา การ

อบแหงปลา 25 kg ในชวงอุณหภูมิ 40-50 ºC ใชเวลา 22-

23 h นํ้าหนักของปลาหลังการอบแหง 12.5 kg  

ท้ังน้ีการใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานชีวมวลใน

การอบแหง มีขอจํ า กัดในการอบแหง เชน พลังงาน

แสงอาทิตยสามารถใชในขณะท่ีมีแสงแดดเทาน้ัน และ

พลังงานชีวมวล ตองปอนเช้ือเพลิงอยูตลอดเวลาเมื่อทําการ

อบแหง ซึ่งการอบแหงโดยการพลังงานความรอนใตพิภพ ใน

รูปแบบของนํ้าพุรอนถือไดวาเปนอีกทางเลือกท่ีนาสนใจ 

เน่ืองจากมีการไหลเวียนของนํ้าพุรอนอยางไมมีท่ีสิ้นสุด ทํา

ใหเกิดพลังงานความรอนคอนขางคงท่ีสําหรับการอบแหง 
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ดังน้ันจึงเปนท่ีมาของงานวิจัยน้ี ท่ีตองการศึกษา

สมรรถนะของหองอบแหงแบบรวมศูนย จากพลังงานความ

รอนใตพิภพของกิจการนํ้าพุรอนสันกําแพง 

2. วัตถุประสงค

ในการวิจัยน้ีไดศึกษาสมรรถนะทางความรอนของหอง

อบแหงแบบรวมศูนยจากพลังงานความรอนใตพิภพของ

กิจการนํ้าพุรอนสันกําแพง โดยมีวัตถุประสงคดังแสดงตอไปน้ี 

1. เพ่ือออกแบบและสรางหองอบแหงแบบรวมศูนย

จากพลังงานความรอนใตพิภพของกิจการนํ้าพุรอนสัน

กําแพง 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการอบแหงผลผลิต

ทางการเกษตรของหองอบแหงแบบรวมศูนยจากพลังงาน

ความรอนใตพิภพของกิจการนํ้าพุรอนสันกําแพง 

3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

3.1 หลักการออกแบบของหองอบแหงแบบรวมศูนย 

หลักการออกแบบหองอบแหงแบบรวมศูนย คือ การ

รวบรวมแหลงจายพลังงานความรอนไวท่ีเดียวกัน นําลมมา

รับความรอนผานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และจายเขา

สูพ้ืนท่ีอบแหงตอไป ซึ่งการจายลมรอนตองการจายลมรอน

ใหมีความเร็วลมและอุณหภูมิ ท่ีท่ัวท้ังพ้ืนท่ีการอบแหง 

เพราะหากมีจุดอับท่ีลมรอนสงไปไมถึง จะทําใหเกิดการเนา

ของวัสดุทางการเกษตรไดในท่ีสุด ดังน้ันปญหาหลักของการ

ออกแบบหองอบแหงแบบรวมศูนยจากพลังงานความรอนใต

พิภพ คือ การหาขนาดหองอบแหง ขนาดอุปกรณตาง ๆ 

ภายในหอง เน่ืองจากนํ้าพุรอนในแตละพ้ืนท่ีมีอัตราการไหล

และอุณหภูมิท่ีแตกตางกันออกไป ซึ่งในปจจุบันมีการใช

โปรแกรม วิ เคราะหพลศาสตร ขอ งไหล เ ชิ งคํ าน วณ 

(Computational fluid dynamic, CFD) มาวิเคราะหหา

คุณสมบัติของของไหลไดอยางมีประสิทธิภาพ [นัฐพร, 2561] 

3.2 หลักการทํางานของหองอบแหงแบบรวมศูนย 

การทํางานของหองอบแหงแบบรวมศูนยจากพลังงาน

ความรอนใตพิภพ เร่ิมจากนํ้าพุรอนจุดท่ี 1 ไหลเขาไป

แลกเปลี่ยนความรอนกับนํ้าสะอาด ท่ีอุปกรณแลกเปลี่ยน

ความรอนแบบถอดประกอบได และนําพุรอนจะถูกสงไปยัง

ใชงานยังแหลงทองเท่ียวในจุดท่ี 2 นํ้าสะอาดเมื่อไดรับความ

รอนอุณหภูมิจะสูงข้ึนในจุดท่ี 3 และเพ่ิมความดันโดยปม 

ไหลเขาไปยังอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนในจุดท่ี 4 และนํ้า

รอนจะถูกควบคุมโดยวาลวควบคุมการไหลในจุดท่ี 5 และ

นํ้ารอนในจุดท่ี 6 จะไหลไปรับความรอนกับนํ้าพุรอนอีกคร้ัง 

ซึ่งในจุดท่ี 7 พัดลมจะดูดอากาศผานอุปกรณแลกเปลี่ยน

ความรอนทําใหอากาศมีอุณหภูมิสูงข้ึนและเปาลมรอนไปยัง

จุดท่ี 8 ในจุดท่ี 9 จะถูกดูดมารับความรอนอีกคร้ัง ในจุดท่ี 

10 ความช้ืนสัมพัทธของอากาศสูงจะไหลออกไปยังปลอง

ระบายดานบน และจุดท่ี 11 จะนําความช้ืนสัมพัทธตํ่าของ

อากาศภายนอกเขามาแทนท่ีความช้ืนสัมพัทธสูงของอากาศ

ภายในหองอบแหง [นัฐพร, 2561] 

การพิจารณาประสิทธิภาพหองอบแหงแบบรวมศูนย

สามารถพิจารณาจากสมการดังตอไปน้ี 

QHW = ṁHWCpbulk,HW(THW1 – THW2) (1) 

QDrying = ṁda[ha,o – ha,i] + (ωa,o – (ωa,i)hfg (2) 

ηDrying = QDrying / (QHW + WMb) (3) 
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รูปที่ 1 แผนภาพของหองอบแหงแบบรวมศูนย

4. วิธีการวิจัย

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาสมรรถนะทางความรอนของ

หองอบแหงแบบรวมศูนยจากพลังงานความรอนใตพิภพของ

กิจการนํ้าพุรอนสันกําแพง โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังตอไปน้ี 

4.1 ออกแบบและสรางหองอบแหงแบบรวมศูนยท่ีมี

ขนาดกวาง 3.6 m ยาว 6.0 m และสูง 3.0 m 

4.2 ติดต้ังอุปกรณจุดตรวจวัดคาท่ีตําแหนงตาง ๆ ดัง

แสดงในรูปท่ี 1 อันประกอบไปดวย อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ 

และความช้ืนสัมพัทธของอากาศ ความเร็วลม กําลังไฟฟาท่ี

ปอนใหแกพัดลมของหองอบแหง โดยอุปกรณหลัก ๆ ท่ีใชวัด

คาตาง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 อุปกรณท่ีใชวัดคาตาง ๆ ในการทดสอบ 

อุปกรณ หนาที่ คุณสมบัติ 

ไอซีวัดอุณหภูม ิ วัดอุณหภูมิ นํ้ารอนท่ีเขาและออกอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน 

- ชวงอุณหภูมิวัดได –55 ถึง 125 °C

- ความแมนยํา ± 0.5 °C

เซนเซอร วัดอุณหภู มิ  

และความช้ืนสัมพัทธ 

วัดคาอุณหภูมิกระเปาะแหงและคาความช้ืน

สัมพัทธภายในและภายนอกหองอบแหง 

- แรงดันไฟฟาเขา 3.3-6 V

- ชวงอุณหภูมิกระเปาะแหงท่ีวัดได –40 ถึง 80 °C

- ชวงความช้ืนสัมพัทธท่ีวัดได 0 ถึง100%

- ความแมนยํา ± 2 %RH และ ± 0.5 °C

แอนนิโมมิเตอร วัดความเร็วลมบริเวณทางออกของผนังแจก

ลมเพ่ือหาอัตราการไหลของอากาศ 

- ชวงความเร็วท่ีวัดได 0.4 ถึง 30.0 m/s

- ความแมนยํา ± (3% + 0.2 m/s)

หมอแปลงกระแสไฟฟา วัดกระแสไฟฟาท่ีปอนใหแกพัดลม - กระแสท่ีทําการแปลง 20/100 Amp

วาลวสามทาง ควบคุมอัตราการไหลของนํ้ารอน - แรงดันไฟฟาเขา 24 V , DC ±15 %

- ชวงอุณหภูมิท่ีสามารถใชงานได – 5 ถึง 185 °C

- ความดันสูงสุด 10 bar

4.3 ทดสอบการอบแหงลําไยดวยหองอบแหงแบบรวม

ศูนยจากพลังงานความรอนใตพิภพ จนกระท่ังลําไยมี

ความช้ืนตํ่ากวา 40% wet basis 

4.4 วิเคราะหผลการทดสอบอบแหงลําไยดวยหอง

อบแหงแบบรวมศูนยจากพลังงานความรอนใตพิภพ 

Heating wall
Motor and blower

(QHW)

Hot water Hot airType fluid

WMb

THW2

ṁHW

RHa3
Tdb3
va

(QDrying)
THW1

Hot water pump

RHa2
Tdb2

Hot spring

Hot spring 
tank

Gasket plate
 heat exchangerRHa3

Tdb3

Hot spring 

1

2

3
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MPd
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5. ผลการวิจัย

ผลการศึกษาสมรรถนะทางความรอนของหองอบแหง

แบบรวมศูนยจากพลังงานความรอนใตพิภพของกิจการนํ้าพุ

รอนสันกําแพง ดังแสดงตอไปน้ี 

5.1 ผลการออกแบบและสรางหองอบแหงแบบรวมศูนย 

จากการออกแบบและสรางหองอบแหงแบบรวมศูนย

เมื่อแลวเสร็จมีลักษณะดังแสดงในภาพท่ี 2 ซึ่งอุปกรณท่ีใช

ออกแบบและสรางประกอบดวย ผนังหองและประตูใชแผน

ฉนวนกันความรอนสําเร็จรูป (Isowall) หนา 3 in ผนังแจก

ลมมีขนาดกวาง 0.955 m ยาว 3.450 m และสูง 2.500 m 

อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอและครีบ (Fin tube 

heat exchanger) มีขนาดกวาง 0.90 m ยาว 1.20 m และ

สูง 0.20 m พัดลมแบบหมุนตามแนวแกนขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 20 in มีปริมาณลม 155 cmm กําลังไฟฟาของ

มอเตอรพัดลม 2 hp และช้ันตะแกรงวางผลิตผลทางการ

เกษตรท่ีมีขนาดกวาง 1.2 m ยาว 2.0 m และสูง 1.0 m  

รูปที่ 2 ลักษณะของหองอบแหงแบบรวมศูนยเมื่อแลวเสร็จ 

5.2 ผลการทดสอบหองอบแหงแบบรวมศูนย 

นําลําไยจํานวน 95.02 kg วางบนช้ันตะแกรง ดังแสดง

ในรูปท่ี 3 จนกระท่ังลําไยมีความช้ืนตํ่ากวา 40% wet basis 

ดังแสดงในรูปท่ี 4 

รูปที่ 3 ลําไยกอนทําการอบแหง 

รูปที่ 4 ลําไยหลังทําการอบแหง 

จากผลการทดสอบอบแหงลําไยท่ีจุดตรวจวัดตาง ๆ 

พบว า  อุณหภู มิของ นํ้าร อนบ ริ เวณทางเข า อุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน (THW,i) มีคาเฉลี่ยประมาณ 80 oC เมื่อ

นํ้ารอนไหลออกจากอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (THW,o) 

อุณหภูมิจะลดลงประมาณ 5-10 oC และอุณหภูมิกระเปาะ

แหงบริเวณทางเขาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Tdb,2) อยู

ในชวงระหวาง 60-75 oC จากการถายเทความรอนกับนํ้า

รอนทําใหอุณหภูมิกระเปาะแหงบริเวณทางออก (Tdb,3) 

เพ่ิมข้ึนมีคาเฉลี่ยประมาณ 3 oC ท่ีความช้ืนสัมพัทธของ

อากาศรอนภายในหองตํ่ากวา 50% ดังแสดงในรูปท่ี 5 

การควบคุมอุณหภูมิในชวงเวลาใด ๆ เพ่ือใชในการ

อบแหงลําไย สามารถทําไดดวยการควบคุมอัตราการไหล

ของนํ้ารอน จากวาลวควบคุม (3-way control valves) ซึ่ง
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อัตราการไหลท่ีถูกควบคุมอยูในชวงระหวาง 0.6-1.8 kg/s 

ดังแสดงในรูปท่ี 6 

รูปที่ 5 อุณหภูมิจุดตาง ๆ ภายในหองอบแหง 

รูปที่ 6 อัตราการไหลของนํ้ารอน 

การอบแหงลําไยมีการปอนพลังงานไฟฟาใหแกระบบ 

คือ พัดลมแบบหมุนตามแนวแกน เพ่ือใชในการกระจายลม

รอนไปยังพ้ืนท่ีอบแหง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.83 kWe และมี

รายละเอียดขอมูล ณ เวลาใด ๆ ดังแสดงในรูปท่ี 7 

รูปที่ 7 กําลังไฟฟาท่ีปอนใหแกพัดลมแบบหมุนตามแนวแกน 

5.3 การวิเคราะหผลการอบแหงลําไยดวยหองอบแหงแบบ

รวมศนูย 

การทดสอบอบแหงลําไยในปริมาณ 95.02 kg ท่ีมีการ

ทดสอบโดยกําหนดชวงอุณหภูมิภายในหองออกเปน 3 ชวง

ดังน้ี ในชวงแรกทําการกําหนดอุณหภูมิท่ี 60 oC ในชวงน้ีจะ

ทําใหนํ้าในผลิตภัณฑมีอุณหภูมิสูงข้ึนโดยใชเวลาประมาณ 

16 h ชวงท่ี 2 ทําการเพ่ิมความรอนภายในหองอบแหงเปน 

65 oC อีก 16 h ทําใหนํ้าในผลิตภัณฑมีการระเหยออกมา

จากตัวผลิตภัณฑ และในชวงสุดทายไดทําการเพ่ิมอุณหภูมิ

กระเปาะแหงภายในหองเปน 75 oC เพ่ือไลความช้ืนของ

ผลิตภัณฑใหมากท่ีสุด ในระยะเวลา 8 h รวมระยะเวลา

ท้ังหมด 40 h ดังแสดงในรูปท่ี 8 โดยนํ้าหนักหลังการอบแหง

ลําไยลดลงเหลือ 33.28 kg มีอัตราการระเหยของนํ้าจาก

ผลิตภัณฑเทากับ 0.000429 kg/s  

รูปที่ 8 ปริมาณความช้ืนและอุณหภูมิกระเปาะแหงของการ

อบแหงลําไย 

นอกจากน้ีรูปท่ี 8 ยังแสดงปริมาณความช้ืนของลําไย 

ณ ชวงเวลาการอบแหงตาง ๆ โดยพบวา ลําไยมีความช้ืน

ฐานเปยกเร่ิมตนท่ี 85.73% เมื่ออบแหงแลวเสร็จมีความช้ืน

ฐานเปยกลดลงเหลือประมาณ 38.00% ดังแสดงในรูปท่ี 9 

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิ  

กระเปาะแหง และความช้ืนสัมพัทธภายในหองอบแหง ซึ่งมี

ผลตอเอนทัลปของลมรอน ณ บริเวณทางเขา (ha,i) มี

คาเฉลี่ย 83.88 kJ/kg เอนทัลปของลมรอนบริเวณทางออก

ผนังแจกลม (ha,o) มีคาเฉลี่ย 90.96 kJ/kg ดังแสดงในรูปท่ี 9 
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และมีอัตราการไหลของอากาศแหงบริเวณทางออกของผนัง

แจกลม (ṁda) มีคาเฉลี่ย 1.7 kgda/s  

รูปที่ 9 เอนทัลปและอัตราการไหลของลมรอน 

นอกจากน้ียังพบวา อัตราสวนความช้ืนของลมรอน

บริเวณทางเขาผนังแจกลม (ωa,i) มีคาประมาณ 0.007 

kgw/kgda และทางออก (ωa,o)  มี ค าประมาณ 0. 009 

kgw/kgda ดังแสดงในรูปท่ี 10 โดยกําหนดใหเอนทัลปการ

ระเหยของนํ้าออกจากผลิตภัณฑ (hfg) มีคา 2,386.61 kJ/kg  

รูปที่ 10 อัตราสวนความช้ืนของลมรอน 

เมื่อนําขอมูลตาง ๆ จากการวิเคราะหขางตน มา

ประเมินอัตราการถายเทความรอนของอุปกรณแลกเปลี่ยน

ความรอน (QHW) พบวา อัตราการถายเทความรอนท่ีอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน ของนํ้ารอนท่ีจายใหแกหองอบแหงมี

คาเฉลี่ย 30.07 kW และอัตราการถายเทความรอนของลม

รอนภายในหองอบแหง (QDrying) มีคาเฉลี่ย 18.27 kW ซึ่งคา

ดังกลาวจะผันตามอัตราการถายเทความรอนของนํ้ารอนท่ี

อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ดังแสดงในรูปท่ี 11  

รูปที่ 11 อัตราการถายเทความรอนภายในหองอบแหง 

เมื่อนําผลการประเมินอัตราการถายเทความรอนท่ี

ปอนใหแก อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนจากนํ้ารอน 

กําลังไฟฟาท่ีจายใหแกพัดลมแบบหมุนตามแนวแกน และ

ความรอนท่ีใชประโยชนในการอบแหงของลมรอน มา

คํานวณหาประสิทธิภาพการอบแหง พบวา ประสิทธิภาพ

ของหองอบแหงแบบรวมศูนย มีคาเฉลี่ย 58.79% โดย

ประสิทธิภาพดังกลาวข้ึนอยูกับการควบคุมอุณหภูมิของหอง

อบแหงแบบรวมศูนยดังแสดงในรูปท่ี 12 

รูปที่ 12 ประสิทธิภาพของการอบแหงลําไย 

6. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาหองอบแหงแบบรวมศูนยจาก

พลังงานความรอนใตพิภพ พบวา ลําไยจํานวน 95.02 kg ท่ี

ความช้ืนฐานเปยก 85.73% เมื่อทําการอบแหงดวยลมรอน

60

70

80

90

100

110

120

15:00 19:00 23:00 3:00 7:00 11:00 15:00 19:00 23:00 3:00 7:00

En
th

al
py

 o
f 

m
oi

st
 a

ir 
(k

J/
kg

)

Time (h)

Inlet coil Outlet coil

0.00

0.01

0.02

0.03

15:0019:0023:00 3:00 7:00 11:0015:0019:0023:00 3:00 7:00

Hu
m

id
ity

 ra
tio

 (
kg

W
/k

g d
a)

Time (h)

Inlet room Outlet room

0

10

20

30

40

50

15:00 19:00 23:00 3:00 7:00 11:00 15:00 19:00 23:00 3:00 7:00

He
at

 c
ap

ac
ity

 (
kW

)

Time (h)

Hot water Drying coil

0

20

40

60

80

100

15:00 19:00 23:00 3:00 7:00 11:00 15:00 19:00 23:00 3:00 7:00

Ef
fic

ie
nc

y 
(%

)

Time (h)



1383 

อุณหภูมิในชวง 60-75 ºC เปนระยะเวลาตอเน่ือง 40 h 

นํ้าหนักของลําไยลดลงเหลือ 33.28 kg ท่ีความช้ืนฐานเปยก

ท่ี 38.00% มีอัตราการถายเทความรอนของลมรอนภายใน

หองเทากับ 18.27 kW ซึ่งมีการปอนความรอนจากนํ้ารอน 

30.07 kW และพลังงานไฟฟาจากพัดลมในการกระจายลม

รอนภายในหอง 0.82 kWe ทําใหประสิทธิภาพของหอง

อบแหงแบบรวมศูนย มีคาประมาณ 58.79% 

7. สรุป

ผลจากการศึกษาสมรรถนะของหองอบแหงแบบรวม

ศูนยท่ีมีขนาดกวาง 3.6 m ยาว 6.0 m และสูง 3.0 m โดยใช

พลังงานความรอนใตพิภพ สามารถสรุปไดน้ี 

1. ลําไยกอนการอบแหง 95.02 kg มีความช้ืนฐาน

เปยก 85.73% และหลังการอบแหงนํ้าหนักลดลงเหลือ 

33.28 kg ความช้ืนฐานเปยก 38 .00% โดยใช อุณหภูมิ

ภายในหองอบแหง 60-75 ºC เปนระยะเวลา 40 h 

2. อัตราการระเหยของนํ้าจากผลิตภัณฑเทากับ

0.000429 kg/s 

3 . อุณหภู มิของนํ้ารอนบริเวณทางเขา อุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอนประมาณ 80 ºC มีอัตราการไหลของ

นํ้ารอนเฉลี่ย 1.36 kg/s และอัตราการถายเทความรอนท่ี

อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเฉลี่ย 30.07 kW 

4. อัตราการถายเทความรอนของลมรอนภายในหอง

อบแหง มีคาเฉลี่ย 18.27 kW 

5. ประสิทธิภาพของหองอบแหงแบบรวมศูนย

พลังงานความรอนใตพิภพเทากับ 58.79% 

8. ขอเสนอแนะ

ผลผลิตทางการเกษตรแตละชนิดมีการใชอุณหภูมิและ

ระยะเวลาในการอบแหงไมเหมือนกัน ดังน้ันควรศึกษา

วิธีการอบแหงผลผลิตทางการเกษตรตาง ๆ กอนทําการ

อบแหง เพ่ือใหอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอการ

อบแหง จึงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการอบแหง

ไดมากย่ิงข้ึน 

9. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม

โจ  ภายใต “โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

ทางดานพลังงานทดแทน ในกลุมประเทศอาเซียนสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” และโครงการการผลิตไฟฟา

รวมกับการทําความเย็นและความรอนแบบข้ันบันไดจาก

พลังงานความรอนใตพิภพในประเทศไทย กองทุนเพ่ือ

สงเสริมการอนุรักษพลังงานสํานักงานนโยบายและพลังงาน
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11. รายการสัญลักษณ

สัญลักษณ

Cp คาความจุความรอนจําเพาะ (kJ/kg·K) 

h เอนโทรป (kJ/Kg) 

M นํ้าหนัก 

RH ความช้ืนสัมพัทธของอากาศ (%) 

T อุณหภูมิ (°C) 

v ความเร็วลม (m/s) 

Q อัตราการถายเทความรอน (kW) 

W กําลังไฟฟา (kWe) 

ตัวกรีก 

η ประสิทธิภาพดานพลังงาน (%) 

ṁ อัตราการไหล

ω อัตราสวนความช้ืน 

ตัวหอย 

a อากาศ 

bulk คาเฉลี่ย 

db กระเปาะแหง 

Drying หองอบแหงอบบรวมศูนย 

fg การควบแนนของนํ้าท่ีระเหยออกจากผลิตภัณฑ 

i เขา 

HW นํ้ารอน 

Mb  มอเตอรและพัดลม 

o ออก

Pd ผลิตภัณททางการเกษตรา 








