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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

           
 
 

รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (รูปแบบออนไลน์) 
(The 6th Conference on Research and Creative Innovations : CRCI 2020 Online) 

 
 
 

หัวข้อ “...สูว่ิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม  
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 

 
 
 

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 
ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams 

 
 
 

เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 
 

โดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
และ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลยัพายัพ มหาวทิยาลัยนอรท์-เชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม่ มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อหนังสือ รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์  
 (6th CRCI 2020 Online) ภายใต้หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับ 
 คุณภาพชีวิต ชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” 
  
 เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
เจ้าของลิขสิทธิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 
 
เผยแพร่ออนไลน์ ตุลาคม 2563 
 
 
 
จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220  
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กลิ่นประทุม  ปัญญาปิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา  คูหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์  จิตรพีระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญจรัตน์  โจลานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  อารีย์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธ์ุแพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก  พราหมณ์ศิร ิ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  นิเทศศิลป ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรพร  เลอศิลป ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  พุฒิหน่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  มโนวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  คำน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์  ดวงพิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  เวชกามา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ย่ิงขยัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์สุดา  น่ิมอนุสสรณ์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์พงษ์  ศรีสถิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ธีรา  โพธ์ิปาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษตร  แก้วภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  เชยชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  พันธุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์  ชมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน  โพธิสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธ์ิ  ทองปรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ ์ ขนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริภา  พงษ์จันตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์  เขมาชีวะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัฎาพร  ปุกแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  จงกุลสถิตชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  นันทศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  เดชธรรมรงค ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พันธ์ุท่าช้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ  บุญยวงศ์วิวัชร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์  พระงาม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์  ฐานวิสิฐพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย  เท่ียงบูรณธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐปคลัภภ์  กิตติสุนทรพิศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  ชมแสง มหาวิทยาลัยบูรพา 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตยานิตย์  มิตร์แปง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ  ยาทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย  กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทุติยาภรณ์  จิตตะปาโล มหาวิทยาลัยพายัพ 
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน  เลรามัญ มหาวิทยาลัยพายัพ 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง  อินทะเนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร  โฉมศร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษณีย์  เทวะ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค  โห้ทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ทิมขำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  สิทธิจักร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช  รสเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์กร  จันทราช มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรดนัย  วัชรธนพัฒน์ธาดา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พายัพ  เกตุชั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  หัตถสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่  หมูล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  แสงรัศม ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร  เมืองใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัย  รวบรวมเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์  เทียมสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาณิช  หลิมวานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าท่ีร้อยตรี ทนงศักด์ิ สัสดีแพง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าท่ีร้อยโทณัฐรัตน์ ปาณานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร  ศุทธากรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศินุพล  พิมพ์พก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  บุญฉัตรกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  จรรย์สืบศิร ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  เมฆพัฒน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรัตน์  ทองพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร  ชูประดิษฐ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุีรัตน์  เย่ียมตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย  อาษากิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
100. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ชิดบุร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์  นันทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท  ครุธเวโช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสตถิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ยาวุฑฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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107. อาจารย์ ดร..วฤต  ศิลป์ศรีกุล มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
108. อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์  ด้วงเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
109. อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์  ทองคู ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
110. อาจารย์ ดร.กฤษณ์  ภูริพงษ ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
111. อาจารย์ ดร.กัญญ์วรา  สมใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
112. อาจารย์ ดร.กันยาศิริ  รักอริยะธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
113. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ทวินันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
114. อาจารย์ ดร.กาญจนา  สมมิตร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
115. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย  เอ้ือวิริยานุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
116. อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์  โขงรัมย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
117. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
118. อาจารย์ ดร.ฐานิญา  อิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
119. อาจารย์ ดร.ณัฐติญา  บุญวิรัตน์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
120. อาจารย์ ดร.ณิชพัณณ์  ปิตินิยมโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
121. อาจารย์ ดร.ดุสิตพร  ฮกทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
122. อาจารย์ ดร.ตะวัน  วาทกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
123. อาจารย์ ดร.ถกลวรรณ  ศิริสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
124. อาจารย์ ดร.ธนศักด์ิ  ตันตินาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
125. อาจารย์ ดร.ธัญญา  พากเพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
126. อาจารย์ ดร.ธัญวดี  สุจริตธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
127. อาจารย์ ดร.นเรศ  สุยะโรจน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
128. อาจารย์ ดร.นวรัตน์  พรหมอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
129. อาจารย์ ดร.นิตยา  บุญทิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
130. อาจารย์ ดร.นิทัศน์  บุญไพศาลสถิตย์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
131. อาจารย์ ดร.ปกรณ์  จันทร์อินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
132. อาจารย์ ดร.ประทุมพร  ย่ิงธงชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
133. อาจารย์ ดร.ปวียา  รักน่ิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
134. อาจารย์ ดร.พงศ์ศิร ิ คำขันแก้ว มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
135. อาจารย์ ดร.พีรยา  สมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
136. อาจารย์ ดร.เพ็ญแข  วงศ์สุริยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
137. อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
138. อาจารย์ ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
139. อาจารย์ ดร.ภูเบศ  พวงแก้ว มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
140. อาจารย์ ดร.ภูม  ศรีสุข มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
141. อาจารย์ ดร.รัตนาพล  พนมวัน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
142. อาจารย์ ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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143. อาจารย์ ดร.เรวัตร  พงษ์พิสุทธินันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
144. อาจารย์ ดร.ลัดดา  ปินตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
145. อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธ์ุ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
146. อาจารย์ ดร.วีรวรรณ  ศรีตะลานุคค ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
147. อาจารย์ ดร.วีระพันธ์  อนันชัยธวัช มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
148. อาจารย์ ดร.แววดาว  พรมเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
149. อาจารย์ ดร.ศกุนตลา  สายใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
150. อาจารย์ ดร.ศุภกร  ศิลาเกษ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
151. อาจารย์ ดร.ศุภชัย  พ่ึงสังวาลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
152. อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  สถิรชีวิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
153. อาจารย์ ดร.สมยศ  โอ่งเคลือบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
154. อาจารย์ ดร.สังวาร  วังแจ่ม มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
155. อาจารย์ ดร.สุพัฒนวรี  ทิพย์เจริญ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
156. อาจารย์ ดร.สุภกิจ  ไชยพุฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
157. อาจารย์ ดร.สุรชัย  สานติสุขรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
158. อาจารย์ ดร.อิศรา  กันแตง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
159. ดร.จักรเพชร  มัทราช Provincial Electrical Authority (PEA)  
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คำนำ 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (6th CRCI 2020 Online) ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนให้
นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปี 2563 ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับ
สากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู ่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนา
งานวิจัยสู่การเป็น THAILAND 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และเวลาอันมี
ค่า เพ่ือผลักดันให้เกิดการประชุมครั้งน้ีข้ึน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า พลังความร่วมมือจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วมจะพัฒนาและ
เติบโตต่อเน่ืองทุกปี จนก้าวสู่การเป็นการประชุมวิชาการชั้นนำของประเทศ 
 การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การอภิปรายวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัย จาก
อาจารย์นักวิจัยหลากหลายสถาบัน จำนวน 174 ผลงาน  
 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Online Proceeding) เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ เพ่ือการนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่อไป 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ 
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สารจากอธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

 ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างย่ิง
ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย หาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (6th CRCI 2020 Online) ภายใต้
หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 
2563 ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 (COVID-19) จึงได้มีการ
ปรับรูปแบบ วิธีการทำงาน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะ 
และการอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปี 
2563 ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบาย
สนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น THAILAND 4.0 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน 
 ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความสนใจนำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นกำลังหลักในสร้างและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ผลักดันสู่ความเป็น
เลิศทางด้านวิจัย และเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอ 
และคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งน้ี 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ศลีศริิ สง่าจิตร 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สารบัญบทความ Session-1 (ENG)  
งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลย ี

ลำดับ ชื่อบทความ หน้า 
1 กระบวนการแยกลิกนินจากฟางข้าวด้วยกระบวนการโซลโวเทอร์มอล เพ่ือเปลี่ยนเป็น

สารประกอบ 
ฟีนอลิก 

1-10 

2 การประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง  
กรณีศึกษา: พืชอาหารสัตว์ 

11-19 

3 การประยุกต์ใช้เถ้าชานอ้อยทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนในงานชั้นผิวทางคอนกรีต 20-28 

4 การป้องกันและควบคุมแรงดันไฟฟ้าของระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย แบบ
เหน่ียวนำ 

28-38 

5 การพัฒนากระบวนการปรับสภาพต้นข้าวโพดด้วยวิธีน้ำร้อนความดันสูง ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเพ่ือ
การผลิตไบโอเอทานอล 

39-54 

6 การพัฒนาเครื่องผสมและกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ 55-72 

7 การพัฒนาถังขยะระบบอัจฉริยะ  73-80 

8 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำลองระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแอกทิเวเต็ด
สลัดจ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 

81-92 

9 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี 

93-105 

10 การพัฒนาสมการเส้นโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ สำหรับภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 

106-114 

11 การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบทำงานลำพังสำหรับเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดิน 115-122 

12 การรักษาระดับกำลงัไฟฟ้าถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่งและขดรับ ของระบบอัดประจุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายแบบเหน่ียวนำ 

123-131 

13 การรักษาระดับแรงดันของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสสำหรับระบบแสงสว่าง 132-139 
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบสูบน้ำระยะใกล ชุมชนบ้านห้วยต้า จังหวัดอุตรดิตถ์ 140-148 

15 การศึกษาทดลองการตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคนิคการควบคุมโหลดโดยตรงของระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบมีแบตเตอรี่ระดับครัวเรือน 

149-159 

16 การศึกษาระบบระบายน้ำโดยโปรแกรม Storm and Sanitary Analysis 160-167 

17 การศึกษาแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิพลาสม่าสำหรับเครื่องสร้างพลาสม่า 168-172 
18 การศึกษาสารทำความเย็นที่เหมาะสมของระบบปรับอากาศสำหรับกัญชา 173-182 

19 การเสริมกำลงัรับแรงเฉือนของผนังบล็อกมวลเบาด้วยแถบไฟเบอร์กลาส 183-188 

20 กำลังรับแรงอัดของวัสดุชั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าทลายปาล์มน้ำมัน 189-199 
21 การพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 200-212 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สารบัญบทความ Session-1 (ENG)  
งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลย ี

ลำดับ ชื่อบทความ หน้า 

22 เครื่องรับแลกขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติด้วย PLC Board 213-222 

23 เครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม 223-231 
24 เครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 232-242 

25 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือวิเคราะห์การด่ืมน้ำ 243-251 

26 มาตรฐานและเทคโนโลยีสำหรับการถ่ายโอนพลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า 252-265 
27 ระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 266-275 

28 การพัฒนาต้นแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟางอัจฉริยะ 276-285 

29 สัญญาณอัลตร้าโซนิคที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของด้วงเต่าแตง 286-297 
30 อุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติ 298-304 

31 การสังเคราะห์สารกันความชื้นจากข้ีเถ้าทะลายปาล์มเปล่า 305-312 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สารบัญบทความ Session-2 (SCI)  
งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ 

ลำดับ ชื่อบทความ หน้า 

1 การชะลอการเน่าเสียจากจุลินทรีย์บนผักสลัดด้วยน้ำมันหอมระเหยของใบคำแสด 313-319 

2 การตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ดป่ากินได้ 320-330 
3 การต้านรังสียูวีของผ้าฝ้ายย้อมสีจากเปลือกเพกา 331-337 

4 การทดสอบทางอารมณ์โดยวิธี Chute Test และ Exit Velocity ในแม่โคเน้ือกำแพงแสน 338-345 

5 การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทำงานด้วยเทคนิค REBA กรณีศึกษา พนักงาน
โรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ 

346-352 

6 การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทยเพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

353-359 

7 การพ่นละอองนาโนของน้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับกรดซิตริกเพ่ือกำจัดเชื้อก่อโรคในอากาศ 360-369 

8 การพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยและเย่ือกระดาษจากกากตะไคร้หอม 370-375 

9 การพัฒนาการขนส่งวีแนสโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมน้ำตาล 376-381 
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนผ่านเว็บแบบ 

Responsive 
382-389 

11 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สงูวัยมุสลิม ศูนย์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

390-403 

12 การเพ่ิมโภชนะของฟักทองด้วย Aspergillus terreus C411 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพ่ือเสริมใน
อาหารต่อการเจริญของไก่กระดูกดำของไก่ปาปาซุง 

404-413 

13 การวิเคราะห์ปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปี
อินฟราเรดย่านใกล้ 

414-423 

14 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม สำหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

424-432 

15 นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการ
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443-452 
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471-476 
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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษากระบวนการแยกทำให้บริสุทธ์ิ โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบจำลองการถดถอยสำหรับการ

ออกแบบส่วนผสมกลาง และยังมีการวิเคราะห์วิธีพื้นผิวตอบสนอง เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในปฏิกิริยาการแยกลิกนิ
นจากฟางข้าว ซึ่งมีการใช้ตัวทำละลายผสม ได้แก่ (เมทธิลไอโซบิวทิวคีโตน  (MIBK) / เอทานอล / น้ำ (38%: 22%: 40% v / 
v%)) ที่ความเข้มข้นกรดซัลฟิวริก (0.035-0.055 โมลาร์) และอุณหภูมิ (170-190 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 20-60 นาที 
ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมด้วยวิธีการตอบสนองพ้ืนผิว (RSM) ส่งผลให้สภาวะที่เหมาะสมที่อุณหภูมิ 180oC เป็นเวลา 56.3636 
นาที ที่ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 0.0350 โมลาร์ ส่งผลทำให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลผลิตเซลลูโลสสูงสุด 
(90.1%) และในการกำจัดลิกนินสูง (90.7%) จากของแข็ง นอกจากนี้สามารถกู้คืนลิกนินได้สูงสุด (80%) ภายใต้สภาวะที่
เหมาะสม 
 
คำสำคัญ: ฟางข้าว, โซลโวเทอร์มอล, สารประกอบฟีนอลิก, กระบวนการแยกลิกนิน 
 

Abstract 
This research aimed to investigate the fractionation process of biomass components, using the 

clean fractionation process (CF). It was compared with the prediction of Central Composite Design (CCD) 
program. The optimal conditions of lignin fractionation from rice straw were found by applying response 
surface methodology: RSM. The used mixture solvent was characterized by MIBK, ethanol, water ratio with 
38%: 22%: 40% v / v%, and 0.035-0.055 M of the sulfuric acid promoter at 170-190°C for 20-60 minutes. 
The optimal condition from RSM was 0.0350M H2SO4 at 180°C for 56.3636 minutes. As a result, the reaction 
efficiencies were 90.1% of cellulose yields, 88.7% of lignin removals from solid phase, and 80.0% of lignin 
recovery.  
Keywords: Rice straw, solvo-thermal process, phenolic compound, lignin fractionation 
 
1. บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 การเติบโตด้านเศรษกิจในปัจจุบันทำให้มี
ความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ
สำหรับความมั่นคงด้านพลังงาน ปัญหาการเพิ ่มจำนวน
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ของจำนวนประชากร อุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
และการขนส่งที ่ขยายตัวเพิ ่มขึ ้น ส่งผลให้ทำให้ความ
ต้องการใช้พลังงานเพิ ่มขึ ้น ทั้งนี ้เพื ่อตอบสนองความ
ต้องการของประชากร ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกใหม่เพ่ือทดแทนเชื ้อเพลิงฟอสซิลกันอย่าง
แพร่หลาย จากการวิจ ัยเชิงสำรวจและการทำนายใน
อนาคตเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกจะหมดลงภายใน 40 ถึง 
70 ปี ปัจจุบันเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นใช้พลังงานหลักมากถึง 
80% ในโลกซึ่งนำไปสู ่การเพิ ่มขึ ้นของการเปลี ่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas: GHG ) 
[1] 
 ชีวมวลหรือลิกโนเซลลูโลส ชีวมวลเป็นเศษ
เหล ือท ิ ้ งทางการเกษตรโดยส ่วนประกอบช ีวมวล
ประกอบด้วย เซลลูโลส , เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ซึ่ง
ทั้งหมดนี้นำไปใช้เป็นเชื ้อเพลิงพลังงานที่เพิ ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยพบว่าโครงสร้างของลิกนินน้ันติดกับโมเลกุล
ของแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ในรูปของสารประกอบฟี
นอลิกหรือสารประกอบฟีนอล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
กระบวนการทำให้เกิดปฏิกิริยาเป็นสารประกอบฟีนอลิก 
[2] 
 งานวิจัยน้ีได้เห็นประโยชน์จากการแยกลิกนิน
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ดังนั ้นใน
งานวิจัยนี้จึงเห็นแนวทางในการจัดการกับวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร เพื ่อเปลี ่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม
สำหรับอุตสากกรรมอื่นและสามารถลดมลพิษอันเน่ืองจาก
การเผาสู ่ชั ้นบรรยากาศโลก งานวิจัยนี ้ได้ทำการศึกษา
กระบวนการแยกทำให้บริสุทธ์ิ  โดยมีการใช้ตัวทำละลาย
ผสมร่วมเพื ่อการแยกองค์ประกอบของฟางข้าวอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาตัวทำละลายผสม 
และตัวเร ่งปฏิกิริยาที ่เป็นเนื ้อเดียว  (homogeneous 
catalyst) เพื ่อใช้ในการแยกองค์ของฟางข้าวประกอบ
ต่อไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ในงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษากระบวนการ
แยกลิกนินด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น กระบวนการ

แย ก ล ิ ก น ิ น ด ้ ว ยก รด  (Acid hydrolysis) แล ะ ด ่ า ง 
(Alkaline hydrolysis) ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่มี
ความบริสุทธิ์สูง [3] ก่อนหน้านี้ มีการศึกษากระบวนการ
แยกลิกนินของชานอ้อยโดยใช้ตัวทำละลายผสม ซึ่ง
ประกอบด้วยเอทิลอะซิเตท / เมทานอล / น้ำ โดยใช้เร่ง
ปฏิกิริยายากรดซัลฟิวริก ที่อุณหภูมิ 140-180  °C เป็น
เวลา 30-60 นาที จากผลการศึกษา พบว่าสภาวะที่
เหมาะสมที ่สุดในการแยกลิกนิน คือ ที่ความเข้มกรด
ซัลฟิวริก 0.025 M อุณหภูมิ 160 °C เป็นเวลา 50 นาที 
ให้ผลผลิตลิกนินสูงสุดเท่ากับ 59.94% ในเฟสอินทรีย์ 
อย่างไรก็ตาม การแยกลิกนินด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวยังให้
ผลผลิตลิกนินที ่ต่ำ  ดังนั ้นผู้วิจัยจึงวัตถุประสงค์ในการ
ปรับปรุงกระบวนการแยกลิกนิน โดยใช้ตัวทำละลาย และ
ความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างจากงานก่อน
หน้าน้ี เพื่อจะแยกลิกนินให้มีความบริสุทธิ์สูงและเปลี่ยน
ลิกนินให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม โดยอาศัยเทคโนโลยีการ
ปรับปรุงและพัฒนาสำหรับกระบวนการเปลี่ยนลิกนินให้มี
มูลค่าทางเคมีเพ่ิมข้ึน [4,5] 
 

3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
3.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง 
วัตถุดิบตั ้งต้นสำหรับการผลิตสารประกอบ      

ฟีนอลลิก ในการศึกษานี้วัตถุดิบตั้งต้นคือ ฟางข้าว (Rice 
strew) จากพื้นที ่หมู ่บ้านโซ้ อำเภอแม่นาเรือ จังหวัด
พะเยา เริ ่มเต้นโดยนำฟางข้าวมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในตู้อบลมร้อนเพ่ือ
ระเหยความชื้นบนฟางข้าว และนำมาบดทำให้มีขนาด
ประมาณ 0.5-0.85 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องบดชีวมวล (รุ่น 
Retsch SM2000 , Hann, Germany) และว ิ เค ราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ด้วยมาตรฐานวิธีการ NREL [6] 
องค์ประกอบหลักของฟางข้าวประกอบด้วยด้วย เซลล์
ล ูโลส (35%) เฮมิเซลลูโลส (20%) ลิกนิน (33%) เถ้า 
(5%) และอื่น ๆ (7%) 

3.2 กา รแยกล ิ กน ินจากฟางข ้ าว  ด ้ ว ย
กระบวนการกระบวนการแยกส่วนโซลโวเทอร์มอล 
(solvothermal fractionation process) 
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การแยกลิกนินด้วยกระบวนการแยกส ่วนที่
สะอาด (clean fractionation process: CF) ดำเนินใน
เคร ื ่องปฏ ิกรณ์สเตนเลสสต ีลขนาด 600 มิลล ิล ิตร 
(Reactor 4560, Parr instrument, Moline, IL, USA) 
เริ่มต้นเตรียม 10 กรัม ของฟางข้าวที่อัตราส่วนของตัวทำ
ละลายผสมเฟสเดียวปริมาตร 150 มิลลิลิตร ประกอบด้วย 
(เมทธิล ไอโซบิวทิว ค ีโตน  (MIBK) / เอทานอล / น้ำ 
(38%: 22%: 40% v / v%)) เงื่อนไขในการแยกภายใต้
สภาวะความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟิวริกที่
แตกต่างกันระหว่าง 0.035-0.055 โมลาร์ (M) ที่อุณหภูมิ 
170-190 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20-60 นาทีภายใต้
ความดันแก๊สไนโตรเจนเริ ่มต้นที ่ 25 บาร์ โดยการกวน
ผสมที่ 100 รอบ/นาที ขั้นตอนต่อไปหยุดปฏิกิริยาในอา่ง
น้ำเย็นเป็นวลา 15 นาที จากน้ันแยกของแข็งออกจากเฟส
อินทรีย์-น้ำ ด้วยการกรองกระดาษกรองเบอร์ 4 แล้วล้าง
ด้วย MIBK และน้ำอัตราส่วน (1: 2 v / v) เพื่อแยกส่วน
ของเหลวเฟสอินทรีย์-น้ำออกจากของแข็ง เฟสน้ำที ่มี
ปริมาณเฮมิเซลลูโลสและผลิตภัณฑ์ที่ละลายน้ำนำไปกู้คืน
เพื่อทำให้บริสุทธ์ และเฟสอินทรีย์ที่แยกได้นำไปอบในตู้
อบรมร้อนที่ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 วัน และ
นำไปวิเคราะห ์องค ์ประกอบทางเคม ีด ้วยว ิธ ี  NREL 
เนื่องจากใช้คำนวณหาผลผลผลิตเซลลูโลส ความบริสุทธ์
ของเซลลูโลส การกำจัด  เฮมิเซลลูโลส การกำจัดลิกนิน 
รวมถึงการกู้คืนลิกนินโดยใช้ (สมการที่ 1-4) ตามลำดับ  

ผลผลิตเซลลโูลส (%)

=
(เซลลูโลสที่เหลือในของแข็ง)

(เซลลูโลสเริ่มต้นในฟางข้าว)
 

× 100 
กำจัดเฮมิเซลลูโลส (%) =
(ปริมาณเฮมิเซลลูโลสเริ่มต้นในฟางข้าว)−(เฮมิเซลลูโลสที่เหลือในของแข็ง)

(ปริมาณเฮมิเซลลูโลสเริ่มต้นในฟางข้าว)
 ×

100  
 

การกำจัดลิกนิน (%) =
(ปริมาณลิกนินโลสเร่ิมต้นในฟางข้าว)−(ลิกนินที่เหลือในของแข็ง)

(ปริมาณลิกนินเริ่มต้นในฟางข้าว)
 ×

100  
 

การกู้คืนลิกนิน (%) =
(น้ำหนักของลิกนินที่กู้คืนจากเฟสอินทรีย์)

(ปริมาณลิกนินเริ่มต้นในฟางข้าว)
 × 100  

 
3.3 กา รออกแบบการทดลองสภาวะที่

เหมาะสมของการกู ้ค ืนลิกนินด้วยวิธ ีพื ้นผิวผลตอบ 
(RSM method) 
 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ทาง
สถิติดำเนินการตามวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองแบบบ็อกซ์-เบน
เ ค น  ( Box-Behnken Design) โ ด ย ใ ช ้ ซ อ ฟ ต ์ แ ว ร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ (รุ่น 10.0.1) การออกแบบ
การทดลองได้ทำการศึกษากับปัจจัยอิสระ 3 ประการ ตาม
การออกแบบบ็อกซ์-เบนเคน ประกอบด้วยความเข้มข้น
ของกรดโปรโมเตอร์ (X1, 0.035 - 0.055 M) อุณหภูมิ (X2, 
170-190 ° C) และเวลาในการตอบสนอง (X3, 20-60 
นาที) แสดงระดับปัจจัยเป็น (-1, 0, 1) การทดลองทั้งหมด 
15 ครั้งโดยมีการจำลองซ้ำสามครั้งที่จุดกึ่งกลางนั้นเป็น
ทำงานแบบสุ่ม ความแปรปรวนของแต่ละปัจจัยที่ประเมิน
ถูกแบ่งเป็นส่วน สัมประสิทธิ ์เชิงเส้น, ค่าสัมประสิทธ์ิ
ปฏิสัมพันธ์และสัมประสิทธ์ิกำลังสอง ประเมินพารามิเตอร์
ทั้งหมดโดยใช้สมการพหุนามลำดับที่สองดังน้ี 
 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +
𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 +
𝛽12𝑋1𝑋2 +
𝛽13𝑋1𝑋3 +
𝛽23𝑋2𝑋3 + 𝛽11𝑋21 +
𝛽22𝑋22 + 𝛽33  
 
โดยที ่  Y ค ือค ่าทำนายตัวแปร (predicted 

response); X1, X2 และ X3 เป็นตัวแปรอิสระ β0 เป็น

เทอมคงที ่ β1, β2 และ β3 เป็นสัมประสิทธิ ์เชิงเส้น 

β12, β13 และ β23 เป็นค่าสัมประสิทธ์ิปฏิสัมพันธ์ และ 

β11, β22, และ β33 คือสัมประสิทธิ์กำลังสอง พหุนาม
กำลังสองถูกนำมาใช้เพื่อสร้างแผนการพื้นผิว 3 มิติของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและการตอบสนอง 

3.4 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของ
ฟางข้าว 

(5) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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3.4.1 เทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดส
เปกโตรสโคปี (Fourier transform Infrared (FTIR)  

วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของลิกนินที่กู้คืนได้
และล ิกนินเช ิงพานิชย ์  ด ้วย Perkin-Elmer System 
2000  ( PerkinElmer, Waltham, MA, USA) เ ร ิ ่ ม ต้น
เตรียมตัวอย่างลิกนิน และวิธี KBr pellet ตั ้งค ่าช ่วง
สเปคตรัมอินฟราเรดที่ 4,000 ถึง 400  cm-1 ที ่ความ
ละเอ ียด 4  cm-1 ในการสแกน 32 คร ั ้ง นำผลที ่ได้
เปรียบเทียบกับกราฟกับมาตรฐานโครงสร้างลิกนิน 

3.4.2 เทคนิคการวิเคราะห์ เสถียรภาพทาง
ความร้อนด้วย (TGA) 
 วิเคราะห์ความเสถียรของลิกนินเมื่อได้รับความ
ร้อนโดยการวัดน้ำหนักของลิกนินที่เปลี่ยนแปลงในแตล่ะ
ช่วงอุณหภูมิ ทดสอบด้วยเครื ่อง TA Instruments Inc 
(รุ่น TA Q50) เริ่มต้นเตรียมลิกนิน 30-50 มิลลิกรัม และ
ถ่วงน้ำหนักลงในอลูมิเนียมก่อนให้ความร้อนในอัตรา      
5 °C-1000 °C เพ่ือหาน้ำหนักที่สูญเสียไป 

3.4.3 น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยของลิกนิน (Gel 
permeation chromatography (GPC)) 
 ตัวอย่างลิกนินที ่กู ้ค ืนและลิกนินเชิงพานิชย์
นำมาวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักโมเลกุล (Mw) ของ
ตัวละลายและดัชนี polydispersity (Mw / Mn) ด้วย 
เครื ่อง Jasco instrument และเครื ่องตรวจจับรังสี UV 
(254 nm) เริ่มต้นเตรียมลิกนิน 0.5 กรัมละลายในตัวทำ
ละลายเตตราไฮโดรฟ ิ วแรน ( THF) ชน ิดคอล ัม น์  
PolarGel-M 803 (300 มม. × 7.5 มม.) และ PolarGel-
M Guard (50 มม. × 7.5 มม.) และใช้เตตราไฮโดรฟิว
แรนเป็นโมบายเฟส กำหนดอัตราการไหลคือ 0.5 มล./
นาทีที ่ 40 ° C อุณหภูมิคอลัมน์ที ่ 40 ° C และใช้สาร
มาตรฐานสไตรีน (Sigma-Aldrich) โมเลกุลเฉลี่ย 55,000 
- 266 g / mol เป็นตัวเปรียบเทียบ 

3.4.4 การว ิ เคราะห ์ล ักษณะพ ื ้นผ ิ วขอ ง
เ ซล ล ู โ ล ส ด ้ ว ย Scanning electron microscopy 
(SEM) 

วิเคราะห์พ้ืนผิวของฟางข้าวก่อนและหลังการแยกส่วน 
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) JSM-6301F 
(JSM-6301F, JEOL ญ่ีปุ่น) เริ่มต้นนำตัวอย่างเคลือบด้วย

ทอง จากน้ันปรับความละเอียดลำแสงอิเล็กตรอนเริ่มต้นที่ 
20 (Kv) 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลของผลิตหลังกระบวนการกระบวนการ
แยกส่วนโซลโวเทอร์มอล 

จากการออกแบบการทดลอง 15 ต ัวอย ่าง 
(ตารางที ่  1) พบว่าผลผล ิตเซลล ูโลส การกำจ ัดเฮมิ
เซลลูโลส การกำจัดลิกนิน และการกู ้ค ืนลิกนินจาก
กระบวนการแยกส่วนพบว่าอยู่ในช่วง 47.3-85.6%, 75.0-
98.4, 50.5-85.7 และ 54.9-82.1% ตามลำดับ ผลของ
อุณหภูมิ ความเข้มข้น และเวลา ส่งผลทำให้การกำจัด
ลิกนินแลเฮมิเซลลูโลสเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบฟางข้าวเริ่มต้น
ไปยังส่วนเฟสอินทรีย์แลน้ำ ในขณะที่ปริมาณเซลลูโลสที่
เหลือในของแข็งพบว่า มีปร ิมาณเซลลูโลสลดต ่ำลง 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ เวลาและความเข้มข้น
ของกรด ดังนั้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณเซลลูโลสที่เหลือใน
ของแข็งลดต่ำลง  [7]  นอกจากนี ้การหาสภาวะที่
เหมาะสมที่สุดในการแยกส่วนด้วยกระบวนการโซลโว
เทอร์มอล (Optimization) เพื ่อให้มีประส ิทธิภาพใน
กระบวนการแยกสูงสุด ได้กำหนดตัวแปรได้แก่ อุณหภูมิ 
(170-190oC) เวลา (20-60 นาที) และความเข้มข้นของ
กรดซัลฟิวริก (0.035-0.055 M) ซึ่งพารามิเตอร์เหล่าน้ีได้
ถ ูกนำมาว ิ เคราะห ์ เพ ื ่อประเม ินผลล ัพธ ์หล ั ง จาก
กระบวนการแยกส่วนที่แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลของปัจจัยปฏิกิริยาต่อองค์ประกอบที่เป็น

ของแข็งของกระบวนการแยกส่วนด้วยความร้อนสำหรับ

การสกัดลิกนินโดยใช้วิธีตอบสนองพ้ืนผิว (RSM) 

 ปัจจัย  ผลตอบสนอง (%) 

อุณหภูมิ 

(°C) 

เวลา 

(นาที) 

ความ

เข้มข้น 

(โมลาร์) 

ผลผลิต

เซลลูโลส 

(%)ก 

การกำจัด

เฮม ิ

เซลลูโลส 

(%) 

กำจัด

ลิกนิน 

(%)ข 

การกู้

คืน

ลิกนิน 

(%)ค 

180 40 0.055 47.3 79.21 76.84 64.08 

170 40 0.045 70.3 98.45 72.13 70.72 
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180 60 0.045 49.4 86.43 87.50 65.05 

160 20 0.045 78.4 90.22 50.50 64.55 

180 20 0.045 84.1 75.03 51.30 65.50 

160 60 0.045 67.5 96.22 64.00 64.70 

170 60 0.055 57.15 88.96 72.75 54.90 

170 60 0.035 68.55 98.26 78.65 66.98 

170 40 0.045 70.4 83.20 74.21 71.47 

160 40 0.035 57.85 87.10 71.00 73.03 

170 20 0.035 85.65 92.17 53.46 64.13 

170 40 0.045 70.67 97.85 73.43 70.87 

170 20 0.055 87.8 91.15 47.53 55.33 

160 40    0.055 77.35 
90.38 

       

66.15 70.63 

180 40    0.035 76.8 
90.55 

     

85.70 82.18 
ก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเซลลูโลสที่เหลืออยู่ในของแข็ง 
ข ข้อมูลความสัมพันธ์สัมพันธ์ของลิกนินในของแข็ง

เปรียบเทียบกับปริมาณลิกนินต้ังต้น 
ค ข้อมูลน้ำหนักของลิกนินในเฟสอินทรีย์ 

 
การประเม ินสมการถดถอยสำหร ับการหา

สภาวะที่เหมาะที่สุดของกระบวนการแยกส่วนด้วยวิธีโซล
โวเทอร์มัล พบว่าผลผลิตเซลลูโลส (Y1,%), กำจัดลิกนิน 
(Y2,%) และลิกนินกู้คืน (Y3,%) อุณหภูมิ (X1), เวลา (X2) 
และความเข้มข้นของกรด (X3) ได้สมการที่เหมาะสมดัง
สมการที่ 6-8 ผลผลิตเซลลูโลส, การกำจัดลิกนิน และการ
กู้คืนลิกนิน ตามลำดับ 
 

𝑌1 =  (−2530.9) + (2157.4𝑋1) +
(24.376𝑋2) +
(4.301𝑋3)– (3471𝑋21) −
 (0.05285 𝑋22) +
 (0.011695 𝑋23) −
 (122.50𝑋24) −  (16.94𝑋13) −
 (0.02975 𝑋23)     สมการที่ 6 

 

𝑌2 =  (372) +
 (280 𝑋1) – (3.77 𝑋2) – (2.133 𝑋3)  +
 (1700 𝑋21)  +  (0.01030 𝑋22)  −
 (0.02741 𝑋23) – (5.40 𝑋12)  +
 (3.20 𝑋13)  +  (0.02837 𝑋23)  
 สมการที่ 7 

 

𝑌3 = (582.5) +  (7742𝑋1)– (8.487 𝑋2) +
 (2.146 𝑋3) −  (15805 𝑋21) +
 (0.03039 𝑋22)– (0.022764 𝑋23)– (39.25 𝑋12) −
 (4.10 𝑋13) – (0.00075 𝑋23)   
 สมการที่ 8 

 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของ

แบบจำลองสมการถดถอยกำลังสองแสดงให ้เห็นว่า 
สมการของผลผลิตเซลลูโลส การกำจัดลิกนิน และการกู้
คืนลิกนิน พบว่าเป็นแบบจำลองที่มีนัยสำคัญทางสถิติสูง
สำหรับกระบวนการแยกส่วนของฟางข้าวที่เหมาะสมที่สุด 
และรูปแบบสมการกำลังสองทั้งหมด พบว่ามีนัยสำคัญ
ทางสถิติในช่วงความเชื ่อมั ่น (95%) นอกจากนี้ค่า R-
square ของการตอบสนองทั้งหมดมากกว่า 0.90 แสดงใน
ตารางที่ 2 และรูปที่ 1  
 

ตารางที่ 2 รูปแบบจําลองการถดถอยของผลลัพธ์ตามการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

แหล่งข้อมูล 

p-value 

ผลผลิ
ต

เซลลูโ
ลส 

การกำจัด
ลิกนิน 

การกู้
คืน 

ลิกนิน 

รูปแบบ    

สัมประสิทธิ์เชิง
เส้น 

   

ความเข้มข้น 0.0000 0.0000 0.0000 

อุณหภูมิ 0.0000 0.0000 0.0052 

เวลา 0.0000 0.0000 0.2250 
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สัมประสิทธิ์
ปฏิสัมพันธ์ 

   

ความเข้มข้นความ
เข้มข้น 

0.0183 0.0724 0.0030 

อุณหภูมิ*อุณหภูม ิ 0.0000 0.0073 0.0000 

เวลา*เวลา 0.0000 0.0200 0.0000 

สัมประสิทธิ์กำลัง
สอง 

   

ความเข้มข้น*
อุณหภูมิ 

0.0000 0.2720 0.0000 

ความเข้มข้น*
เวลา 

0.0000 0.2030 0.0029 

อุณหภูมิ*เวลา 0.0000 0.0000 0.6040 

 

 
ซึ ่งบ่งช ี ้ถ ึงความแม่นยำของแบบจำลองการ

ถดถอยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่คาดการณ์ไว้ และได้รับ
การพิสูจน์แล้วว่าเป็นค่าที่เชื่อถือได้สำหรับแบบจำลอง
ทำนายผลของของ ผลผลิตเซลลูโลส การกำจัดลิกนินและ
ล ิกนินท ี ่ก ู ้ค ืนได ้ม ีค ่าเท ่าก ับ 99.88%, 99.54% และ 
99.36% ตามลำดับ (รูปที่ 1 ก-ค) อย่างไรก็ตามยังศึกษา
ถึงสภาวะที่เหมาสมของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่มีต่อการผล
ต่อการกำจัดลิกนิน และการกู้คืนลิกนิน ได้อธิบายไว้ใน
ลำดับถัดไป 

 

 
รูปที่ 1 กราฟการตอบสนองพื้นผิวของกระบวนการแยก

ความร้อนโดยใช้ความร้อน: (ก) ผลของเวลาทำปฏิกิริยา 

(20-60 นาที) และอุณหภูมิ (170-190 ºC) ต่อผลผลิต

เซลลูโลสในของแข็งโดยมีความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก 

(0.035 M) (ข) ผลของเวลาตอบสนอง (20-60 นาที) และ

อุณหภูมิ (170-190 ºC) ต่อการกำจัดลิกนินที่ความเข้มข้น

กรด (0.035 M), (ค) ผลของเวลาปฏิกิริยา (20-60 นาที) 

และอุณหภูมิ (170-190 ºC) ของลิกนินที ่กู ้ค ืนที ่ความ

เข้มข้นของกรดซัลฟิวริก (0.035 M) 

4.2 สภาวะที ่เหมาะสมต่อการกำจัดลิกนิน 
และการกู้คืนลิกนิน 

จากการวิเคราะห์แบบจำลองการถดถอยสำหรับ
การหาสภาวะที่เหมาะที่สุด ของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ถูก
ปรับให้เหมาะสมตามรูปแบบสมการการถดถอย เพ่ือ
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ผลลัพธ์ที ่ เหมาะสมที ่ส ุด พบว่า ผลผลิตเซลลูโลสที่
คาดการณ์ไว้สูงสุด มีค่าเท่ากับ 95.4549% ที่ความเข้มข้น 
0.035 โมลาร ์ ท ี ่อ ุณหภูม ิ  180oC เป ็นเวลา 20 นาที 
สำหรับการกำจัดลิกนินสูงสุดมีค่าเท่ากับ 92.10% ถูก
คาดการณ์ไว้ที ่ความเข้มข้น 0.035 โมลาร์ ที ่อุณหภูมิ 
180oC เป็นเวลา 56.3636 นาที นอกจากนี ้ย ังพบว่ามี
ความคล้ายกันที ่การกู ้คืนลิกนินสูงสุดที ่ความเข้มข้น 
0.035 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 180oC เป็นเวลา 41.0101 นาที 
ให ้ผลผล ิตการก ู ้ค ืนลิกนินส ูงส ุดเท ่าก ับ 82.0837% 
ตามลำดับ สภาวะที่เหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดเหล่าน้ีถูก
คาดการณ์ไว้ที ่ 180oC เป็นเวลา 56.3636 นาที โดยมี
ความเข้มข้นของกรดเท่ากับ 0.035 โมลาร์ ในตัวทำ
ละลายผสมเมทธิลไอโซบิวทิวคีโตน: เอทานอล: น้ำ ที่
อัตราส่วน (38%: 22%: 40%v/v%) ดังน้ันผลการทดลอง
ภายใต้เงื ่อนไขนี้ ให้สภาวะที่เหมาะสม พบว่า ผลผลิต
เซลลูโลสสูงสุด (90.1%) การกำจัดลิกนิน (90.7%) และ
การกู ้คืนลิกนินสูงสุด (80%) นอกจากนี้ ผลการทดลอง
เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและเป็นไป
ตามผลการทดลองที่คาดการณ์ไว้ 

 
4.3 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของลิกนิน 
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ FTIR 
สำหรับการวิเคราห์สมบัติทางเคมีของลิกนินที่กู้

คืนได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมถูกนำมาเปรียบเทียบกับ 
ลิกนินเชิงพานิชย์แสดงดัง รูปที่ 2 ลิกนินที ่กู้คืนได้และ
ลิกนินเชิงพานิชย์แสดงการสั่นสะเทือนของกลุ่มไฮดรอก
ซิล (O-H) ในสารประกอบฟีนอลิกที่พีค 3290 (ซม-1) การ
สั ่นสะเทือนที่ 2920 (ซม-1) ในกลุ ่มเมธิลและเมธิลีน ที่ 
1734 (ซ ม - 1 ) ใ น ก ล ุ ่ ม ข อ งค า ร ์ บอ น ิ ล  (C=O) ก า ร
สั ่นสะเทือนที่ 1715 (ซม -1) แสดงในกลุ ่มของวงแหวน    
อะโรมาติก (C-O) การสั ่นสะเทือนที ่พีค 1688 (ซม -1) 
สอดคล ้องก ับกล ุ ่มคาร ์บอนิลและคาร ์บอกซิล  การ
สั่นสะเทือนที่ 1629 (ซม-1) ซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของ 
(C-C) และการสั ่นสะเท ือนที ่ 1464-1595 (ซม -1) การ
เชื ่อมโยงของกลุ ่ม (C-C) ต่อมาการสั ่นสะเทือนที ่พีค 
1460-1464 (ซม-1) พบการเชื่อมโยงของกลุ่ม (C-O) กับวง
แหวนอะโรมาติก ในขณะที่การสั่นสะเทือนที่ 1300 และ 

900 (ซม-1) พบว่ามีการเชื่อมโยงในกลุ่ม (C-O-C) และที่ 
1200 (ซม-1) อยู่ในกลุ ่ม (C-O) การสั ่นสะเทือนของพีค 
1030-1031 (ซม-1) มีความสัมพันธ์กับการสั่นสะเทือนของ 
(C-O) นอกจากนี ้ที่การส ั ่นสะเท ือน 833-834 (ซม -1) 
เก่ียวข้องกับการสั่นสะเทือนของ (C-H) ในกลุ่มของกวาเอ
ซิล (guaiacyl unit: G) [8, 9,10 ,11] 

 

 
 

รูปที่ 2 FTIR spectra ของ (ก) ลิกนินทีกู้คืนได้ และ (ข) 

ลิกนินเชิงพานิชย์ 

 
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ TGA 
เสถียรภาพทางความร้อนของตัวอย่างของ

ลิกนินที่กู้คืนได้และลิกนินเชิงพานิชย์ถูกวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์ทางความร้อน (TGA) ดังแสดงใน (รูปที่ 3) ผล
การทดลองเริ่มต้นที่ 80-100° C พบว่าเป็นการระเหยของ
น้ำ ต่อมาที่ 190-350° C พบว่าเริ่มมีการย่อยสลายของ
โครงสร้างลิกนินและเก ิดการทำลายพันธะระหว่าง
สารประกอบในกลุ่มฟีนอลิก ในขณะที่อุณหภูมิระหว่าง 
400-550° C พบว่าเกิดการสลายตัวของวงแหวนอะโร
มาติกในโครงสร้างของลิกนิน อย่างไรก็ตามลิกนินที่กู้คืน
ได้มีอัตราการสูญเสียน้ำหนักสูงสุดประมาณ 300-350° C 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการสลายตัวในกลุ่มของฟินอลิกโม
โนเมอร์ [12, 13] 
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รูปที่ 3 การวิเคราะห์เสถียรภาพทางความร้อนของลิกนิน

ที่กู้คืนได้และลิกนินเชิงพานิชย์ (TGA) 

 
4.3.3 ผลการวิเคราะห์ GPC 
ผลการวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยของลิกนิน

ที่กู้คืนได้และลิกนินเชิงพานิชย์ แสดงในตารางที่ 3 พบว่า
ลิกนินเชิงพานิชย์มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเท่ากับ (1450/1213 
กรัม/โมล) และมีค่าการกระจายแบบผสม (PDI) เท่ากับ 
1.19 ในขณะที่ลิกนินที่ได้จากการกู้คืนมีน้ำหนักโมเลกุล
อยู่ในช่วง (1590 /1142 กรัม/โมล) และค่าการกระจาย
ตัวแบบผสมเท่ากับ 1.39 อย่างไรก็ตามลิกนินที่กู้คืนได้มี
น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับลิกนิน
เชิงพานิชย์ 
 

ตารางที่ 3. การวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลของลิกนินที่กู้คืน

ได้และลิกนินเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค GPC 

ลำดับ ตัวอย่าง (Mw)ก (Mn)ข (PDI)ค 

1 
ลิกนินที่กู้

คืนได้ 
1590 1142 1.39 

2 
ลิกนินเชิง

พานิชย์ 
1450 1213 1.19 

ก น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยน้ำหนัก 
ข น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจำนวน 
ค    ผลการกระจายน้ำหนักโมเลกุล 

4.3.4 ผลของล ักษณะส ัณฐานว ิทยาของ
เซลลูโลสด้วย (SEM) 
 ลักษณะทางกายภาพบนพ้ืนผิวของวัสดุฟางข้าว
ก่อนและหลังกระบวนการแยกส่วนด้วยโซลโวเทอร์มัล 
พบว่า พื้นผิวของวัสดุฟางข้าวก่อนเข้ากระบวนการแยกมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบ และปกคลุมด้วยเฮมิเซลลูโลสและ
ลิกนิน ในขณะที่ลักษณะฟางข้าวหลังกระบวนการแยก
ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม พบว่า มีลักษณะพรุน พ้ืนผิวไม่
เรียบเนียน เนื่องจากมีการกำจัดลิกนินและเฮมิเซลลูโลส 
ส่งผลให้เส้นใยเซลลูโลสมีความบริสุทธ์ิสูงข้ึนภายใต้สภาวะ
ที่เหมาะสม ดังแสดงใน (รูปที่ 4)  
 

      
รูปที่ 4 (ก) ลักษณะพื้นผิวของฟางข้าวก่อนการแยกด้วย

ความร้อน (ข) ลักษณะพ้ืนผิวของฟางข้าวหลังการแยก  

 

5. อภิปรายและสรุปผลงานวิจัย 
การศึกษากระบวนการแยกแบบขั้นตอนเดียว

เพื่อทำให้บริสุทธ์ิ ทำการศึกษาการแยกองค์ประกอบจาก
ฟางข ้ า วภ าย ใต ้ สภ าวะท ี ่ เ หมาะสมจะช ่ วย เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการกำจัดลิกนินได้สูงสุด เท่ากับ 90.7% 
จากของแข็ง และสามารถกู ้คืนลิกนินได้สูงสุด เท่ากับ 
80% ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม นอกจากน้ี การสลายตัว
ทางความร้อนของลิกนินที ่ก ู ้ค ืนได้พบว่า มีการย่อย
สลายตัวของกลุ่มฟีนอลิกไฮดอกซิลที่ช่วงระหว่าง 190-
350° C  และพบว่ามีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี ่ยค่อนข้างต่ำ 
อย่างไรก็ตาม เมื ่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที ่เกี่ยวข้อง 
พบว่า กระบวนการแยกแบบขั้นตอนเดียวโดยใช้ตัวทำ
ละลายผสม (MIBK:ethanol:water) ส ่งผลให้มีผลผลิต
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ลิกนินสูงและความบริสุทธิ์สูง ถือเป็นการนำชีวมวลเหลือ
ทิ ้งจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ลดปัญหาการเผาใน
พ ื ้นท ี ่ โล ่ ง  ย ิ ่ งกวาน ั ้นจะได ้นำ ไปต ่อยอด สำหรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื ่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศได้อีกด้วย 
5.1 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางการศึกษาต่อ 
เนื ่องจากลิกนินที ่แยกได้นั ้น มีความบริสุทธิ ์สูง ได้แก่      
ฟีนอลลิก หรือวานิลิน อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

สามารถนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมเคมีโดยทำให้เป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมได้ 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียงสำหรับพืช

อาหารสัตว์ ต้นแบบเครื่องอบแห้งถูกออกแบบโดยใช้ชุดแมกนีตรอนขนาด 1,000 วัตต์ และฮีตเตอร์ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 3 ชุด 
ในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งการทดสอบเป็น 3 กรณี ได้แก ่การทดสอบการอบแห้งด้วยลมร้อน การทดสอบการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ 
และการทดสอบการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการศึกษาเพ่ือทดสอบการอบแห้ง ได้แก่ พืชอาหาร
สัตว์ (หญ้าแพงโกล่า) โดยใช้กำลังไมโครเวฟที ่300, 400, 500, 600, 700 และ 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60, 70 และ 80 องศา
เซียลเซียส ระยะเวลาในการอบแห้ง 5, 10, 15 ,20, 25 และ 30 นาท ีสายพานลำเลียงความเร็ว 10 รอบต่อนาที และความเร็วลม
ร้อนมีค่าเฉลี่ย 0.5 ±0.1 ms-1 ผลการทดสอบ พบว่า สภาวะที่เหมาะสมของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนในการอบพืชอาหาร
สัตว์ ใช้กำลังไมโครเวฟเท่ากับ 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนเท่ากับ 60 องศาเซียลเซียส ระยะเวลา 12 นาที และมีอัตราการ
สิ้นเปลืองพลังงานเพียง 2.13998 MJ/kg จึงสามารถสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบ
สายพานลำเลียงสามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งได้  

  
คำสำคัญ: ไมโครเวฟ, ลมร้อน, การอบแห้ง, พืชอาหารสัตว์ 
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Abstract  
The objective of this research is to apply a microwave dryer with a hot air conveyor belt for the forage. 

The prototype of the dryer is designed to use three sets of 1,000 watts of magnetron and 800 watts of heater. 
This research was divided into three different drying experiments: microwave drying, hot-air drying and microwave 
combined with hot-air drying.  The drying material was forage plant (Pangola grass). The microwave drying was 
carried out in a microwave oven with output power of 300, 400, 500, 600, 700 and 800 watts and the hot-air 
drying was carried out at drying air temperatures of 60, 70 and 80 °C. The air drying time testing was 5, 10, 15, 20, 
25 and 30 minutes. The speed of the conveyor is 10 rpm with the velocity of  0.5 ±0.1 ms-1. The results showed 
that the microwave's optimum point with hot-air for drying was 800 watts of microwave power, 60 °C of hot air 
temperature and 12 minutes duration. In addition, the energy rate of microwave with hot air drying was only 
2.13998 MJ/kg. It can be concluded that the method of microwave drying combined with hot-air conveyor belt 
can reduce the drying time. 

  
Keywords: Microwave, Hot-air, Drying, Forage  
 
1. บทนำ  

ในปัจจุบันกระบวนการอบแห้งเป็นกระบวนการ
ลดความชื ้นของวัสดุ อาหาร ธัญพืช ผลไม้ และพืช 
เนื ่องจากสามารถถนอมอาหาร และรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งยังสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บ
ร ักษาผภิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้เป ็นอย่างด ีทำให้
สามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในช่วงที่ต้องการเพ่ือสะดวกต่อ
การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในระยะยาว แม้ว่า
เทคโนโลยีการอบแห้งจะไม่ซับซ้อน แต่การวางแผนการ
ดำเนินการอบแห้งภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น
ที่ต้องศึกษา ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการใช้พลังงานสำหรับ
การอบแห้ง เช่น กระบวนการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงาน
ความร้อนต่างๆ ได้แก่  การอบแห้งแบบฟลูอิไดเซชัน 
(Tirawanichakul, 2004; Soponronnarit et al., 2005; 
ศิรประภา คลังทองและคณะ, 2549) การอบแห้งแบบ
ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ การอบแห้งด้วยลมร้อนจาก
พล ังงานแสงอาทิตย์  (Bala & Janjai, 2009) การเร่ง
กระบวนการอบแห้งด้วยสนามไฟฟ้า (Tirawanichakul, 
et al. , 2 0 0 7 )  ก า ร อ บ แ ห ้ ง ด ้ ว ย ร ั ง ส ี ใ ต้ แ ด ง 
(Tirawanichakul et al., 2008) การอบแห้งด้วยคลื่น
ไ ม โ ค ร เ วฟ  (Giri and Prasad ,2007 ; Varith et al. , 
2007) การอบแห้งด้วยรังสีอินฟาเรด (Soponronnarit 

et al., 2005; Varith et al., 2007; Kathiravan et al., 
2008; Nathakaranakule et al., 2010)  การอบแห้ง
แบบผสมผสาน (Walde et al. , 2006 ; Karatas and 
Kamisli, 2007) ซึ่งแต่ละวิธีการมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นต่างกัน ดังนั้น การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการ
อบแห้งในแต่เงื่อนไขแต่ละกระบวนการจึงมีความจําเป็น
เพื ่อให ้ทราบแนวทางการอบแห้งและสิ ่งสำคัญ คือ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้จะต้องเป็นที่ยอมรับได้ 
การอบแห้งด้วยการใช้พลังงานแหล่งต่างๆ มีวัตถุประสงค์
เพื ่อทำให้เกิดการอบแห้งที ่มีประสิทธิภาพและมีความ
สิ ้นเปลืองพลังงานต่ำ การประยุกต์ใช้การอบแห้งแบบ
ผสมผสานเป็นวิธีการที่สามารถช่วยลดเวลาในการอบแห้ง
ได้ อาทิเช่น การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 
เนื ่องจากไมโครเวฟทำให้อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์สูงข้ึน
อย่างรวดเร็ว น้ำในวัสดุอบแห้งเป็นตัวดูดซับพลังงาน
ไมโครเวฟได้ดี ซึ่งน้ำเป็นโมเลกุลมีขั้วสามารถเหนี ่ยวนำ
จากสนามไฟฟ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงขั้วอย่างรวดเร็ว
ตามความถี ่ของคลื ่นไมโครเวฟ ทำให้สามารถเปล ี ่ยน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิส่งผลต่ออัตราการอบแห้งที่สูงข้ึนตาม
ไปด ้วย อ ีกท ั ้ งย ั งสามารถลดการใช ้พล ั งงาน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว 
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(Supawan et al., 2012) นอกจากนี้ผลของการอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพทางด้านสีที่ดี (Alibas, 2007) และการหดตัวของ
ผลิตภัณฑ์หลังการ อบแห้งลดลง (Maskan, 2001) รวมทั้ง
คุณภาพการคืนตัวของผลิตภัณฑ์ที่ดี  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้เครื ่องอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียงที่มีการ
กระจายคลื่นและความร้อนที่สม่ำเสมอตลอดสายพานใน
เครื่องอบแห้ง โดยทดสอบกับพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแพงโก
ล่า) เพ่ือเปรียบเทียบหาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้ง
สำหรับพืชอาหารสัตว์  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 การอบแห้งด้วยลมร้อน 
 การอบแห้งด้วยลมร้อนมีหลักการทำงาน คือ ใช้
ลมร้อนสัมผัสกับวัตถุดิบผ่านเครื ่องเป่าลมจากแหล่ง
พลังงานความร้อน แสดงดังรูปที ่ 1 ซึ ่งสามารถทำการ
อบแห้งได้ในอัตราการผลิตคงที่ ประสิทธิภาพในการ
ทำงานส ูง ควบค ุมการทำงานง่าย แต่ม ีจ ุดด ้อย คือ 
สิ้นเปลืองพลังงานเน่ืองจากใช้เวลานานในการนำความชื้น
ออกจากวัตถุ (อนุสรณ์, 2555) 
 

 
 

รูปที่ 1 หลักการทำงานของเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
(อนุสรณ์, 2555) 

 
 
2.2 การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ 
การอบแห้งด้วยไมโครเวฟมีหลักการทำงาน คือ 

เม ื ่อคล ื ่นไมโครเวฟเคล ื ่อนที ่เข ้าไปในวัสด ุต ่างๆ ที่
ประกอบด้วยโมเลกุลที่เป็นขั้วหรือโมเลกุลที่มีประจุบวก
หรือลบมีการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ โมเลกุลเหล่านั้นจะ
เคลื ่อนที่เนื ่องจากแรงกระทำจากสนามไฟฟ้าของคลื่น

ไมโครเวฟ เน่ืองจากคลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นที่มีความถ่ีสูง 
ซึ่งความถี่สำหรับใช้สำหรับกระบวนการให้ความร้อนจะ
เท่ากับ 2.45 GHz ดังนั้น สนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ
จะมีการสลับขั้ว 2,450 ล้านครั้งต่อวินาที เมื่อโมเลกุลน้ำ
เป็นโมเลกุลมีขั้วที่มีจำนวนมากที่สุดในอาหารอยู่ภายใต้
อิทธิพลของสนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ มีความยาว
คลื ่นระหว่าง 1 มิลลิเมตรถึง 1 เมตร ซึ ่งเป็นความยาว
คลื่นและความถี ่ที ่เหมาะสมสำหรับใช้ในกระบวนการ
เกี่ยวกับอาหาร เช่น การต้ม การนึ่ง การอุ่น และการทำ
ให้แห้ง แสดงลักษณะการทำงานของไมโครเวฟดังรูปที่ 2  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้ไมโครเวฟ
กำลังสูงเพียงตัวเดียว การใช้ไมโครเวฟกำลังต่ำหลายตัว 
การเลือกใช้งานขึ ้นอย ู ่ก ับการนำไปประยุกต์ใช ้งาน 
นอกจากนั้นระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟตัวเดียวจะ
นิยมใช้กับรูปแบบจานหมุน เพื ่อให้ความร้อนกระจาย
ตัวอย่างสม่ำเสมอ หากใช้ไมโครเวฟร่วมกับสายพาน
ลำเลียงแบบต่อเนื่องใช้ระบบแมกนีตรอนหลายตัวเกือบ
ทั้งหมเน่ืองจากมีราคาถูก ระยะคืนทุนน้อย จึงทำให้ระบบ
แบบน้ีผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ค่อนข้างมาก 

 

 
รูปที่ 2 กลไกการใหค้วามร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

.3 แนวคิดการประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 
 จากการศึกษางานวิจัยของ ธราวุธ บุญน้อม 
และคณะ (ธราวุธ บุญน้อม และคณะ, 2555) ได้ใช้เตาอบ
ไมโครเวฟร่วมกับระบบลมร้อนในการอบพริก ผลิตภัณฑ์ที่
ได้มีคุณภาพในด้านสีที่ดีใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สด และ
สามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งได้ ค่าความชื้นของ
พริกลดลงจาก 284.6±0.1 ถึง 29.6±1.3 % d.b. ในเวลา 
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240 นาที ค่าความสิ ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ เท่ากับ 
18.79±0.01 kJ/kg water มีอัตราการผลิตพริกแห้ง 
7.2±0.06 kg dry chilies/day ต้นทุนพลังงาน 38±0.96 
baht/kg dry chilies ในป ี 2553 ค ํานึง  วาทโยธา ได้
ทําการศึกษาการอบแห้งยางแท่งด้วยเตาไมโครเวฟร่วมกับ
ลมร ้อนระดับขยาย ใช ้ความสูงช ั ้นยาง  10 และ 15 
เซนติเมตร ใช้อุณหภูมิลมร้อน 100 องศาเซลเซียส ให้ค่า
ความสิ ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที ่ต่ำ คือ 11.67 และ 
11.96 เมกะจูลต่อกิโลกรัมน้ำระเหยตามลําดับ สุภวรรณ 
ฏิระวนิชณ์กุล และคณะ ศึกษาปัจจัยของสภาวะในการ
อบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพของขนุนแห้งด้วย
สภาวะการทดลองอบแห้ง ได้แก่ การอบแห้งด้วยรังสี
อ ินฟราเรด การอบแห้งด้วยพล ังงานความร ้อนร ่วม
ระหว่างร ังส ีอินฟราเรดและลมร้อน การอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟและลมร้อน และการอบแห้งด้วยลมร้อนอย่าง
เดียว ซึ่งผลการทดลอง พบว่า การอบแห้งขนุนด้วยรังสี
อินฟราเรด มีอัตราการอบแห้งดีที่สุด แต่มีจุดด้อยคือการ
อบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดมีอัตราการการใช้พลังงาน
อบแห้งสูงกว่าการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงานอื่น ๆ (สุภวร
รณ ฏิระวณิชย์ก ุล , 2555) ปัจจุบันการอบแห้งด ้วย
ไมโครเวฟแบบ สายพานได้มีพัฒนาเพื่อใช้อุตสาหกรรม 
(Rattanadecho et al. , 2008 ; Vongpradubchai and 
Rattanadecho, 2 0 0 9 ; Prommas et al. , 2 0 1 2 ) 
เนื่องจากสามารถป้อนวัสดุได้ครั้งละมากๆ อย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้ง ยังทำให้วัสดุรับพลังงานไมโครเวฟอย่างสม่ำเสมอ 
การนำไมโครเวฟมาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งจำเป็นต้องมี
การออกแบบที่ดีเพ่ือลดการกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟ
ที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะเกิดจุดร้อนและจุดเย็นในเครื่องอบ
แห้งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพไม่ สม่ำเสมอ  

จากแนวคิดและงานวิจ ัยที ่เกี่ ยวข้องข้างต้น
สามารถเป็นข้อยืนยันได้ถึงข้อดีของไมโครเวฟและลมร้อน
ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ช่วยลดเวลาารอบแห้ง ยืด
อายุการเก็บรักษา ใช้พลังงานน้อย ไม่มีของเสียออกจาก
ระบบ และเป็นเทคโนโลยีสะอาด เหมาะสมสำหรับการ
ประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตรที ่เป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศไทย 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 เครื ่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลม
ร้อนแบบสายพานลำเลียง 

การประยุกต์ใช้เครื ่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง โดยใช้ไมโครเวฟ
ความถ่ี 2,450 เมกะเฮิร์ต กำลังไฟฟ้า 1,000 วัตต์ จำนวน 
3 ตัว โดยทำการติดตั้งไว้ด้านข้างห้องอบ และใช้เครื่อง
กำเนิดลมร้อนไฟฟ้า (Heater) ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 3 
ชุด ซึ่งติดตั้งไว้ด้านบนของห้องอบ และใช้ความเร็วลมที่ 
0.5 ±0.1 ms-1 เพ่ือนำความร้อนเข้าสู่ห้องอบ แสดงเครื่อง
อบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง 
ดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบ
สายพานลำเลียง 

3.2 ระบบควบคุมเครื ่องอบแห้งไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน 

ในส ่วนนี ้แสดงขั ้นตอนการออกแบบระบบ
ควบคุมเครื ่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบ
สายพานลำเลียงแสดงภาพรวมของระบบควบคุมเครื่อง
อบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ดังรูปที่ 4 และผังงาน
โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน ดังรูปที่ 5 ซึ่งมีข้ันตอนการทำงาน ดังน้ี 

ขั ้นตอนที่  1 ระบบรับข้อมูลจากคีย์แพดที่
กำหนดอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งและความชื้นสุดท้าย 
จากนั้นระบบรับค่าเซ็นเซอร์ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 
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รุ่น K-Type โดยมีตัวขยายสัญญาณDigital Module for 
K-Type (MAX6675) เซ ็นเซอร ์น ้ำหนัก  (Load Cell 
Sensor)  โ ดยม ี ต ั ว ขยายส ัญญาณ  Weight Sensor 
Module (HX711)  

ขั ้นตอนที่  2 จากนั ้นระบบประมวลผลตาม
เงื่อนไขการทำงานของระบบด้วยหน่วยประมวลผลของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ขั ้นตอนที่  3 แสดงค ่าอ ินพุตต ่างๆ ได ้แก่  
อุณหภูมิภายในห้องอบ น้ำหนักของวัสดุ ออกจอ TFT 
LCD 

ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ 
ได้แก่ รีเลย์ใช้ในการควบคุมการ เปิด-ปิดการทำงาน
สายพานลำเล ียง ต ัวสร ้างความร้อน (Heater) และ
แมกนีตรอนในระบบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

 
 
รูปที่ 4 ระบบควบคุมเครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับ

ลมร้อนแบบสายพานลำเลียง 
 

 
 

รูปที่ 5 ผังงานโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องอบ
แห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 

 
 3.3 การทดสอบเคร ื ่องอบแห้งไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน 
 ตัวอย่างหญ้าแพงโกล่า (พืชอาหารสัตว์) ที่นำมา 
หั่นเป็นท่อนขนาด 1-2 นิ้ว แบ่งการทดลองเป็น 3 กรณี 
ได้แก่ ทดลองอบแห้งด้วยลมร้อน ทดลองอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟ และทดลองอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลม
ร้อน โดยใช้อุณหภูมิลมร้อนที่ 60, 70 และ 80 องศาเซียล
เซียสกำลังไมโครเวฟที่ 300, 400, 500, 600, 700, และ 
800 วัตต์ ระยะเวลาในการทดลอง 5, 10, 15, 20, 25 
และ 30 นาที สายพานลำเลียงความเร็ว 10 รอบต่อนาที 
และความเร็วลมร้อนที่ 0.5 ±0.1 ms-1 ทำการเก็บข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของหญ้าแพงโกล่าในระหว่างการ
อบแห้งโดยเก็บข้อมูลทุกๆ 5  นาที จนน้ำหนักของหญ้า
แพงโกล่าเปลี่ยนแปลง จำนวนการทดลองในแต่ละกรณี
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แบ่งมีจำนวนการทดลองดังนี้ การทดลองด้วยไมโครเวฟ
ทั้งหมด 36 กรณี ทดลองด้วยลมร้อนทั้งหมด 18 กรณี 
และการทดลองด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนทั้งหมด 108 
กรณี จากน้ันนำข้อมูลมาหาค่าความชื้นของหญ้าแพงโกล่า 
ด้วยค่าความชื ้นมาตรฐานเปียก (Wet Basis) โดยใช้
สมการที่ (1) (Nattapon et al., 2016) 

100W

W d
M

W

−
=          

(1) 
เมื่อ WM  คือ ความชื้นมาตรฐานเปียก (%) 
 W  คือ น้ำหนักวัสดุก่อนอบแห้ง (กรัม) 
 d  คือ น้ำหนักวัสดุหลังอบแห้ง (กรัม) 
 
4. ผลการวิจัย  
 จากผลการทดสอบการประยุกต์ใช้เครื ่องอบ
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน กรณีศึกษา การอบแห้งพืช
อาหารสัตว์ ทั้งหมด 3 กรณี ได้แก่ ทดลองอบแห้งด้วยลม
ร้อน ทดลองอบแห้งด้วยไมโครเวฟ และทดลองอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน สามารถแสดงผลการ
เปรียบเทียบค่าความชื้นมาตรฐานเปียกได้ดังรูปที่ 6-8 
ตามลำดับ 
 

 
 

รูปที่ 6 ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกหลังการอบแห้ง 
ด้วยลมร้อน 

จากผลการอบแห้งพืชอาหารสัตว์ด้วยลมร้อนที่
อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลาใน
การทดลอง 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที ทดสอบ
ทั้งหมด 18 กรณี พบว่า ปริมาณความชื้นลดลงไปเพียง

เล็กน้อย ปริมาณความชื้นที่หายไปมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 
35 มาตรฐานเปียกที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แสดงดัง
รูปที ่ 6 จากผลการทดสอบหากต้องการอบแห้งด้วยลม
ร้อนจึงจำเป็นต้องใช้เวลามากข้ึน 
 

  
 

รูปที่ 7 ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกหลังการอบแห้งด้วย 
คลื่นไมโครเวฟ 

 
จากผลการอบแห้งพืชอาหารสัตว์ด้วยคลื่น

ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300, 400, 500, 600, 700 และ 
800 วัตต์ ระยะเวลาในการทดลอง 5, 10, 15, 20, 25 
และ 30 นาที ทดสอบทั้งหมด 36 กรณี พบว่า ระยะเวลา
การทดลอง 5 – 15 นาที ปริมาณความชื้นและน้ำหนักที่
หายไปแปรผันตรงตามเวลา และระยะเวลาการทดลอง 
25 – 30 นาที ปร ิมาณความช ื ้นและน้ำหนักมีค ่าที่
ใกล้เคียงกันดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งกำลังไฟฟ้า 600 วัตต์ 
ระยะเวลา 10 นาที ค่าความชื้นที่หายไปเริ่มเข้าสู่สภาวะ
คงตัว และปริมาณความชื้นที่หายไปมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 
85 มาตรฐานเปียก ที่กำลังไมโครเวฟ 800 วัตต์ ระยะเวลา 
30 นาที แต่ตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ที่ผ่านการอบเกิดความ
เสียหาย เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟที่มีกำลังสูงนี้จะไปทำ
ปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ำในพืชอาหารสัตว์ ทำให้ไม่
สามารถคายความร้อนได้ทัน เพราะได้รับความร้อนที่สูง
ตลอดเวลาจึงเกิดการสะสมความร้อนภายในทำให้ พืช
อาหารสัตว์เกิดความสูญเสียคุณภาพสี 

 

Maximum 

Linear Maximum Steady State 85 
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รูปที่ 8 ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกของการอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 

 
จากผลการอบแห้งพืชอาหารสัตว์ด้วยคลื่น

ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300, 400, 500, 600, 700 และ 
800 วัตต์ และลมร้อนที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศา
เซลเซียส ทั ้งหมด 108 กรณี พบว่า สภาวะที่เหมาะสม
สำหรับการอบขมิ้นชัน คือ กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที  แสดงดังรูปที่ 8 
ความเร็วลมร้อนมีค่าเฉลี ่ย 0.5 ±0.1 ms-1 มีอัตราการ
สิ ้นเปลืองพลังงานเพียง 2.13998 MJ/kg ซึ ่งปร ิมาณ
ความชื้นที่หายไปมากท่ีสุดร้อยละ 88 มาตรฐานเปียก  

ผลการเปรียบเทียบการอบแห้งพืชอาหารสัตว์
ด้วยการอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ 
และการอบแห้งด ้วยไมโครเวฟร่วมก ับลมร้อน  เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของของกำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟ 
อ ุณหภูม ิลมร ้อนและระยะเวลาการอบแห ้ง  พบว่า 
กำล ังไฟฟ้า 300 วัตต์ อ ุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลา 25 นาที, กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ 
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที และ
กำล ังไฟฟ้า 800 วัตต์ อ ุณหภูมิ  60 องศาเซลเซ ียส 
ระยะเวลา 10 นาที สามารถลดความชื้นได้ร้อยละ 88 
มาตรฐานเป ียก ด ังแสดงในตารางที่  1 ซ ึ ่งสภาวะที่
เหมาะสมของการอบแห้งขมิ้นชัน คือ กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 
800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนเท่ากับ 60 องศาเซียลเซียส 
ระยะเวลาการอบแห้งด้วยสายพานลำเลียง 12 นาที ซึ่งมี
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเพียง 2.13998 MJ/kg 

 
ตารางที ่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าที ่เหมาะสมในการ
อบแห้งพืชอาหารสัตว์ 
 

อุณหภู
มิ (°C) 

กำลังไฟฟ้
า (W) 

เวล
า 

(m) 

ความชื้น 
มาตรฐา
นเปียก 
(%) 

อัตรา
การ

สิ้นเปลือ
ง

พลังงาน 
(MJ/kg) 

60 
500 15 

88 
3.1968 

800 10 2.1399 
70 300 25 88 3.3192 
80 400 15 88 3.1968 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การประยุกต์ใช้เครื ่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเล ียง  ซึ ่งใช ้ต้นแบบ
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน และใช้พืชอาหาร
สัตว์เป็นกรณีศึกษา แบ่งการทดลองออกเป็น 3 กรณี 
ได้แก่ การอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ 
และการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ผลการ
ทดสอบ พบว่า การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ เมื ่อมีการใช้
กำลังไฟที่สูงขึ้นทำให้เกิดความร้อนสะสมในตัวอย่างพืช
อาหารสัตว์จึงทำให้เกิดความเสียหายและมีรอยไหม้ และ
การอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยระยะเวลาที่
กำหนดปริมาณความชื้นของพืชอาหารสัตว์ลดลงได้เพียง
เล็กน้อยเท่านั ้นซึ่งทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง ดังน้ัน 
การประยุกต์ใช้การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
สำหรับพืชอาหารสัตว์จึงสามารถลดความชื้นได้เหมาะสม
ที่สุด โดยมีสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้ง  คือ 
กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาสายพานลำเล ียง 12 นาที ซ ึ ่งสามารถลด
ความชื้นได้ร้อยละ 88 มาตรฐานเปียก (ค่าที ่เหมาะสม
สำหรับพืชอาหารสัตว์แห้ง) และมีอัตราการสิ ้นเปลือง
พลังงานเพียง 2.13998 MJ/kg จึงสามารถสรุปได้การ
ประยุกต์ใช้การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเป็น

88 Maximum 
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วิธีการที ่ม ีประสิทธิภาพสามารถลดระยะเวลาในการ
อบแห้งได้ และเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยการประยุกต์ใช้เถ้าชานอ้อยทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนในงานชั้นผิวทางคอนกรีต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ

ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตในงานชั้นผิวทาง ตามมาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต มทถ. 231 – 2562 ของกรมทางหลวง
ชนบท ทดสอบผลกระทบของระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C-403  และกำลังต้านทานแรงอัดคอนกรีต
ตามมาตรฐานมทถ. 231 – 2562  ในการออกแบบส่วนผสมสำหรับชั้นผิวทาง แบ่งออกเป็น 3 สูตรผสมคือ Control  ,SB-01-04 
และ CC-01-04 กำหนดให้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ เริ่มจากคงที่ ร้อยละ 15 และอัตราส่วนหิน และทราย คงที่ ร้อยละ 50 และร้อยละ 
35 ของส่วนผสมทั้งหมด สำหรับอัตราส่วนแปรผัน ประกอบด้วย เถ้าชานอ้อย จากร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 66.67 หล่อตัวอย่างใน
แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. จำนวน 135 ก้อน และ w/c ต้องควบอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ ให้ค่ายุบตัวต้อง
อยู่ระหว่าง 3 - 7 ซม. ตามมาตรฐาน มทถ.(ท) 103.1 บ่มในน้ำตามมาตรฐาน ASTM C39 และกำหนดให้ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
ที่อายุ 3, 7, 14,และ 28 วัน กำลังอัดคอนกรีตที่ใช้เถ้าชานอ้อย ในอัตราส่วนของเถ้าชานอ้อย ร้อยละ 33.33 เป็นไปตามมาตรฐาน
งานผิวจราจรแบบคอนกรีต มทถ. 231 – 2562 

 
คำสำคัญ: เถ้าชานอ้อย,การก่อตัว,ต้านทานแรงอัด,ชั้นผิวทาง 
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This research on the application of bagasse ash to replace partial cement in concrete pavement the 
objective is to study the testing of the properties of concrete in pavement work. According to the standard 
concrete surface work local highway 231-2562 of the Department of Rural Roads Test the effect of standardized 
concrete formation time ASTM C-403 In designing the ingredients for the pavement layer divided into 3 formulas, 
Control  ,SB-01-04 and CC-01-04 set to the ratio of cement Start from constant 15 percent and the rock and 
sand ratio is fixed at 50 percent and 35 percent of all ingredients for the variable ratio consisting of bagasse ash 
from 0 percent to 66.67 percent casting samples in a cubic formwork size 15x15x15 cm. 135 pieces And w/c to 
control the water-cement ratio For the collapsing value to be between 3 - 7 cm. standardized test rural road 
103.1 (Slump Test) cured in water as standard ASTM C39 and set to test the compressive strength of concrete 
at the age of 3, 7, 14, and 28 days Compressive strength of concrete using bagasse ash In the ratio of bagasse 
ash 33.33%  Complies with concrete surface traffic standards concrete surface work local highway 231-2562 
 
Keywords: Bagasse ash, Formation, compressive strength, pavement layer  
 
1. บทนำ 

เถ้าชานอ้อยเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล
ในการเผาไหม้หม ้อต ้มไอน ้ำ และท ี ่ ใช ้มากที ่ส ุดคือ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล เถ้าชานอ้อยยังเป็นวัสดุที่
เหลือใช้ในการเกษตรกรรม และยังมีแนวโน้มว่าเถ้าชานอ้อย
มีจำนวนตกข้างสะสมเพิ่มขึ้นมากขึ้น ประเทศไทยเป็นผู้นำ
น้ำตาลทรายส่งออกรายใหญ่ของโลกจึงมีชานอ้อยเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระเสไฟฟ้าชีวมวลมากข้ึน 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวไปได้อีกไกล เน่ืองจาก มีการ
ขอตั้ง และขยายโรงงานน้ำตาลทรายเพิ่มขึ ้นจากเดิมเป็น
จำนวนมาก และสืบเน่ืองจาก รัฐบาลผลักดันนโยบายบริหาร
พื้นที่เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูก
ข้าวที่อยู่ในพื้นที่ ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อยโรงงาน มัน
สำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้พ้ืนที่ 
ปลูกอ้อยของประเทศไทยเพิ่มมากขึ ้น เป็นผลให้การผลิต
อ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยมี แนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง พื ้นที ่ปลูกอ้อยในปี พ.ศ.2561/2562 
ปริมาณอ้อยทั้งหมด 131 ล้านตัน และมีพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อย 
12.23 ล้านไร่ [1] ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560/2561 
จำนวน 0.69 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.01 

การนำเถ้าชานอ้อยไปใช้ในงานคอนกรีต เถ้าชาน
อ้อยที่ได้จากโรงงานโดยตรง มีขนาดใหญ่รูพรุนสูง และที
ร ูปร ่างไม ่แน่นอน และหากนำไปแทนที ่ป ูนซ ีเมนต์ใน
ส่วนผสมคอนกรีต พบว่าทำให้ส่วนผสมคอนกรีตต้องการน้ำ
มากข้ึน มีการสูญเสียค่ายุบตัวอย่างรวดเร็ว และกำลังอัดต่ำ
กว่าคอนกรีตที่ไม่ผสมเถ้าชานอ้อยอย่างมาก กล่าวโดยสรุป
คือ เถ้าชานอ้อยที่ได้จากโรงงานโดยตรงไม่เหมาะที่จะใช้ใน
ส่วนผสมคอนกรีต แม้ว่าเถ้าชานอ้อยที่ได้จากโรงงานโดยตรง
จะไม่เป็นวัสดุปอซโซลาน (Pozoolan) ที ่ดีแต่สามารถ
พัฒนาคุณภาพของเถ้าชานอ้อยให้เป็นวัสดุปอซโซลานที่ดีได้ 
โดยการบดให้มีความสะเอียดสูง ซึ ่งพบว่าเถ้าชานอ้อย
บดละเอียดเป็นวัสดุปอซโซลานที่ดี และสามารถปรับปรุง
คุณสมบัติบางประการของคอนกรีตให้ดีข้ึน [2] 

ดังน้ัน ในงานวิจัยน้ีจึงมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษากำลงั
ร ับแรงอัดและผลกระทบของระยะเวลาการก่อตัวของ
คอนกรีต ที่ใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดเพื่อแทนที่ปูนซีเมนต์
บางส่วน ซึ่งผลการทดสอบที่ได้รับจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม
และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาเถ้าชานอ้อยในอนาคต
ต่อไป 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
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งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งที่เหลือใช้
และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โรงผลิต
กระแสไฟฟ้าชีวมวล ในการก่อสร้างทุกวันนี ้โดยเฉพาะใน
งานทางจะต้องใช้คอนกรีตเป็นจำนวนมากที่ส ุดในงาน
ก่อสร้าง ผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงมุ ่งเน ้นการใช ้เถ ้าชานอ้อยทดแทน
ปูนซีเมนต์บางส่วนในงานชั้นผิวทางคอนกรีต เพื่อช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต เพื่อจะได้ทราบว่า เมื่อ
ระยะเวลาเท่าใดที่ย ังสามารถผสม เท อัดแน่น แต่งผิว
คอนกรีต และระยะเวลาที่คอนกรีตสามารถเริ่มรับกำลังได้ 
ทำให้สามารถว่างแผนการทำงานเก่ียวกับโครงสร้างคอนกรีต
ได้ถูกต้อง  

2.1 ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration Reaction) 
ปฏิกิริยาไฮเดรชันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง

ปูนซีเมนต์กับน้ำ โดยเกิดไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO.SiO2) 
ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO.SiO2) ไตรแคลเซียมอลูมิเนต 
(3CaO.Al2O3) และ เตตราค ั ล เซ ี ยมอล ูม ิ โ น เฟอร์ ไรท์    
(4CaO.Al2O3

.Fe2O3) ที่เป็นองค์ประกอบของปูนซีเมนต์รวม
กับน้ำ ทำให้ได้ซีเมนต์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นและได้
ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญจากปฏิกิริยา คือแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต
(3CaO.2SiO2

.3H2O) หรือ C-S-H และแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์ Ca(OH)2 ปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถเขียนในรูป สมการ
เคมี ที่ (2-1) และ (2-2) ดังน้ี 

2(3CaO.SiO2)+6H2O          3CaO.2SiO2
.3H2O 

+3Ca(OH)2                                          (2-1)  
 
2(2CaO.SiO2)+4H2O          3CaO.2SiO2

.3H2O 
+Ca(OH)2                                          (2-2) 

2.2 ปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolanic Reaction) 
ปฏิกิร ิยาปอซโซลาน เป็นปฎิกิร ิยาท ี ่ เก ิด ข้ึน

ต ่อเน ื ่องจากไฮเดรช ัน โดยแคลเซ ียมไฮดรอกไซ ด์  
(Ca(OH)2)ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันทำปฏิกิริยารวมกับ
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และอลูมินาไตรออกไซด์(Al2O3) 
ซ ึ ่ ง เป ็นองค ์ประกอบหล ักของว ัสด ุปอซโซลาน โดยมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาปอซโซลานที่สำคัญ คือแคลเซียม

ซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และแคลเซียมอะลูมิเนียมไฮเดรต 
(C-A-H) ที่ ปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถเขียนในรูป สมการเคมี
ที่ (2-3) และ (2-4)  ได้ดังน้ี 

Ca(OH)2 + SiO2+H2O           xCaO.ySiO2
.3H2O 

+zH2O                                           (2-3) 
 
Ca(OH)2 + SiO3+H2O           xCaO.ySiO2

.3H2O 
+zH2O                                           (2-4) 

ค่าตัวแปร a,b และ c ในสมการที่ (2-3) และ x,y 
และ z ในสมการที ่ (2-4) เป็นค่าแปรไปตามชนิดของ
แคลเซียมซิลิเกต และแคลเซียมอลูมิเนตไฮเครต ซึ ่งเป็น
สารประกอบที่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน ทำให้ซีเมนต์มี
กำลังดีข้ึนเมื่อรวมกับปฏิกิริยาไฮเดรชัน [3] 
 2.3 ก า ร ก ่ อ ต ั ว  (Setting) แล ะ ก า ร แข ็ ง ตั ว 
(Hardening) ถือเป็นลักษณะทางกายภาพที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ กับ เถ้า
ชานอ้อย และน้ำ ซึ่งการก่อตัวของคอนกรีต คือกระยวนการ
เริ่มแข้งตัวของคอนกรีตสด โดยมีระยะเวลาที่สำคัญอยู่ 2 
ช่วง คือ  
 2.3.1 ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้น (initial setting 
time) เป็นระยะเวลาที่บอกให้ทราบว่าภายในช่วงเวลา
ดังกล่าวนั้นคอนกรีตยังสามารถที่จะผสม เท อัดแน่น และ
แต่งผิวได้ (Limit of Handling) 
 2.3.2 ระยาเวลาการก่อตัวสุดท้าย  (final setting 
time) เป็นระยะเวลาที่คอนกรีตเริ่มเข้าสู่สภาพการแข็งตัว 
และ เร ิ ่ ม พัฒนากำล ั งอ ั ด  (Beginning of Mechanical 
Strength) 
 ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่
ส่งผลต่อระยะเวลาการก่อตัว เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์
ของคอนกรีตเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการก่อตัวก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
นอกจากนั้นชนิดของปูนซีเมนต์ อุณหภูมิ และน้ำยาผสม
คอนกรีตก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อระยะเวลาการก่อตัว
เช่นกัน [4] 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
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3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
3.1.1 ปูนซีเมนต์ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทที่ 1 
3.1.2 เถ้าชานอ้อย เป็นวัสดุที ่เหลือทิ้งจากการ

บวนการผลิตการแสไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้ชานอ้อยเป็น
เชื้อเพลิงหลักและใช้เปลือกไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงเสริม 
โดยสัดส่วนผสมเชื้อเพลิงหลักต่อเชื้อเพลิงเสริมเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 95 ต่อ 5  ในการศึกษาครั้งน้ีนำเถ้าชานอ้อยมาจาก 
บร ิษ ัทด่านช้าง ไบโอ-เอ ็นเนอร์ย ี จำก ัด ตำบลหนอง
มะค่าโมง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี แสดงในรูปที่ 1 (ก,ข) 
เถ้าชานอ้อยเป็นผงสีดำและเปียกชื ้นก่อนทำการศึกษาจึง
นำเอาไปตากแห้ง และนำเถ้าชานอ้อยมาบดละเอียด ก่อน
นำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200                               
  
 

   
  (ก )                                      

(ข)  
รูปที่ 1 บ่อพักเถ้าชานอ้อย
ออกมาจากเตาเผาโดยแรงดันน้ำ (ก) พ้ืนที่พักเถ้าชานอ้อย
ก่อนส่งออกนอกโรงงานไฟฟ้า (ข) 

 
เถ ้ าชานอ ้อยบดละเอ ี ยดผลการว ิ เคราะห์

องค ์ประกอบทางด้านเคม ีของเถ ้าชานอ้อย เท ี ยบกับ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1   แสดงดังตารางที่ 1 เถ้า
ชานอ้อยส่วนที่มีความละเอียดจะเป็นวัสดุปอซโซลานที ่มี
ศักยภาพที่จะไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตได้ดี  

 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที ่1 และ เถ้าชานอ้อยบดละเอียด [9] 
องค์ประกอบ 

ทางเคมี 
ปูนซีเมนต์ 

ประเภทที่ 1 
เถ้าชานอ้อย
บดละเอียด 

 

SiO2 20.68 75.67  
 Al2O3 5.12 1.56  
 Fe2O3 5.44        2.29  

CaO           60.36 6.62  
MgO 0.83 1.87  
K2O 0.27 9.59  
Na2O 0.23 0.12  
 LOI 1.24 3-6  

 
3.1.3 วัสดุมวลรวมชนิดเม็ดละเอียด เป็นทรายน้ำ

จืดมีเม็ดแข็งทนทาน ลักษณะเป็นก้อนกลมหรือเหลี่ยม มีค่า
โมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) อยู่ระหว่าง 
2.3-3.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัสดุมวลนวมสำหรับผิว
จราจรแบบคอนกรีต มทถ. 216-2562   

3.1.4 วัสดุมวลรวมชนิดเม็ดหยาบ ได้แก่ หินย่อย 
กรวดย่อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัสดุมวลนวมสำหรับผิว
จราจรแบบคอนกรีต มทถ. 216-2562     

3.1.5 น้ำท ี ่ ใช้
ผสมคอนกรีตใช้น้ำประปา 

3 . 2  อ ั ต ร า
ส่วนผสม 

การออกแบ บ
อัตราส่วนผสม ตารางที่ 2 โดยมีสูตรผสมทั้งหมด3สูตรผสม 
เริ ่มต้นจากสูตรที ่1 อัตราส่วนผสมควบคุม ประกอบด้วย 
ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน เท่ากับร ้อยละ 15 : 35 : 50 
(Control)  สูตรที ่2 สำหรับอัตราส่วนผสมลดอัตราส ่วน
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 16.67 จนกระทั่งสิ้นสุดที่ร้อยละ 66.67 : 
ทราย : หิน คงที่ (CC-01 ถึง 04) และสูตรที่3 สำหรับอัตรา
ส่วนผสมลดอัตราส่วนปูนซีเมนต์ร้อยละ 16.67 จนกระทั่ง
สิ ้นสุดที ่ร ้อยละ 66.67   แทนที่เถ้าชานอ้อยบดละเอียด 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 จนกระทั่งสิ้นสุดที่ร ้อยละ 66.67 : 
ทราย : หิน คงที่ (SB-01 ถึง 04) เพื่อได้นำมาเปรียบเทียบ
กำลังอัดของคอนกรีต  กำหนดค่ายุบตัวของคอนกรีตต้องอยู่
ระหว่าง 3 - 7 เซนติเมตร เมื่อทดสอบตาม มทถ.(ท) 103.1 : 
มาตรฐานการทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump 
Test) 

 
ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสม 
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สูตรผสม ปูนซีเมนต์ 
(ร้อยละ) 

เถ้าชานอ้อย 
(ร้อยละ) 

ทราย
(ร้อยละ) 

หิน 
(ร้อยละ) 

Control 15 0 35   50 
CC-01 12.5 0 35    50  
CC-02 10       0      35    50  
CC-03 7.5 0 35    50  
CC-04 5 0      35    50  
SB-01 12.5 2.5 35    50 
SB-02 10       5      35    50 
SB-03 7.5 7.5 35    50 
SB-04 5 10 35    50 

หมายเหตุ  -  ส ูตรผสมควบค ุม (Control) กำหนดให้
อัตราส่วนปูนซีเมนต์ เริ่มจากคงที่ ร้อยละ 15 และอัตราส่วน
หิน และทราย คงที่ ร้อยละ 50 และร้อยละ 35 ของส่วนผสม
ทั้งหมด  
- สูตรผสมลดปูนซีเมนต์ (CC-01 ถึง 04) สำหรับอัตราส่วน
แปรผัน ของปูนซีเมนต์ Control จากร้อยละ 16.67 ถึง ร้อย
ละ 66.67 
- สูตรผสมลดปูนซีเมนต์เพิ ่มเถ้าชานอ้อย (SB-01 ถึง 04)  
สำหรับอัตราส่วนแปรผัน ประกอบด้วย เถ้าชานอ้อย จาก
ร้อยละ 16.67  ถึง ร้อยละ 66.67 

3.3 ข้ันตอนการทดลอง 
3.3.1 การทดลองหาการก่อตัวของคอนกรีต 
ตัวอย่างทดสอบจะแบ่งตามอัตราส่วนผสมที ่มี

ความแตกต่างกัน ดังตารางที่  2 แบ่งออกเป็น 5 อัตรา
ส่วนผสม ส่วนผสมละ 3 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง 
ประกอบด้วยสูตรผสมคอนกรีตปกติและสูตรผสมที่ใช้เถ้า
ชานอ้อยบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนที่ต่างกัน
เพ่ือเปรียบเทียบก่อนนำมาผสมคอนกรีต 

เคร ื ่องมือที ่ใช ้ในการทดลองหาการก่อตัวของ
คอนกรีต ประกอบด้วย เครื่องมือทดสอบการ  ก่อตัวของ
คอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C403 แสดงในรูปที่ 2 (ก) 
แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. เหล็กตำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 4 
ค ้อนยางล ูกยาง และเทอร์ โมม ิเตอร ์ (Thermometer) 

วิธีการทดสอบตามรูปที ่ 2 
(ข) 

 
   (ก)                                       (ข)  
             
รูปที ่ 2 เคร ื ่องมือทดสอบระยะการก่อตัวของ

คอนกรีตด้วย มาตรฐาน ASTM C-403 (ก) วิธีการทดสอบ
ระยะการก่อตัวของคอนกรีต (ข) 
 

ข ั ้นตอนการก ่อ ตัว
ของคอนกร ีตโดยเร ิ ่มจาก
ขั้นตอนแรกคือ คอนกรีตสด
ท ี ่ เร ิ ่ มทำการผสมจากน้ัน
ค อ นก ร ี ต จ ะ เ ร ิ ่ ม ก ่ อ ตั ว 
(Stiffening Time)  ไปจนถ ึงการก ่อต ัวเร ิ ่มต ้น ( Initial 
Setting Time) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คอนกรีตสดยังสามารถที่
จะอัดแน่นและแต่งผิวได้ (Limit of Handling) ขั ้นตอน
สุดท้ายของการก่อตัวคือ การก่อตัวสุดท้าย (Final Setting 
Time) ค ือระยะที ่คอนกรีตเร ิ ่มเข้าส ู ่สภาพการแข็ง ตัว 
(Hardening)  และเร ิ ่มพ ัฒนากำล ังอ ัด (Beginning of 
Mechanical Strength) [5]  [6] ดัง แสดงในรูปที่ 3 
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  เริ่มผสม       การเริ่มก่อตัว    การก่อตัวเริ่มต้น   การก่อ
ตัวสุดท้าย  
                    (stiffening time)   (initial setting 
time) (final setting time) 
 
รูปที่ 3 ข้ันตอนการก่อตัวของคอนกรีต  
 

3.3.2 การทดสอบกำลังอัดคอนกรีต 
ตัวอย่างทดสอบจะแบ่งตามอัตราส่วนผสมที ่มี

ความแตกต่างกัน ดังตารางที่  2 แบ่งออกเป็นสูตรผสม
ทั้งหมด 3 สูตรผสม  9 ตัวอย่าง ส่วนผสมละ 15 ก้อน รวม
ทั ้งส ิ ้น 135 ก ้อน ประกอบด้วยส ูตรผสมที ่1 ควบคุม 
(Control) สูตรผสมที่2 ลดปูนซีเมนต์(CC-01 ถึง 04) และ
สูตรผสมที่3 ลดปูนซีเมนต์ทดแทนเถ้าชานอ้อย(SB-01 ถึง 
04) แสดงในรูปที่ 4 (ก,ข,ง,จ) และกำหนดค่าค่ายุบตัวต้อง
อยู ่ระหว่าง 3 - 7 เซนติเมตร เมื ่อทดสอบตาม มทถ.(ท) 
103.1 : มาตรฐานการทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต 
(Slump Test) แสดงในรูปที่ 4 (ค) 

กำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตขนาด
มาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ 15x15x15 เชนติเมตร ที่ 28 วัน 
ต้องไม่น้อยกว่า 325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ
ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามมาตรฐานงานผิวจราจรแบบ
คอนกรีต (Concrete Pavement) มทถ. 231 – 2562  

เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบกำลังอัดประลัยของ
แท่งตัวอย่างคอนกรีต แสดงในรูปที่ 4 (ฉ) 

 

 
   (ก)                                       (ข) 
 
 
 
  
  (ค)                                       (ง) 

 

 
                     (จ)                                       (ฉ) 
 

รูปที่ 4 การเตรียมอัตราส่วนผสม (ก) ผสมตัวอย่าง
คอนกรีต  (ข) ทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (ค) แบบ
หล่อคอนกรีต (ง) คอนกรีตตัวอย่าง (จ) เคร ื ่องมือการ
ทดสอบกำลังอัดประลัย (ฉ)  

 
4. ผลการวิจัย  

4.1 ผลการทดลองหาการก่อตัวของคอนกรีต 
ผลการทดลองหาระยะเวลาการก ่อต ัวของ

คอนกรีต แสดงในรูปที่ 3 สูตรผสม Control คือคอนกรีตที่มี
อัตราสวนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 : 
มวลรวมละเอียด : มวลรวมหยาบ ในอัตราสวนรอยละ 
15:35:50 มีจุดแข็งตัวเริ ่มต้น (Initial Setting Time) ซึ่ง
หมายถึงคอนกรตมแรงตานทาน 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว ที่
เวลา 2 ชั ่วโมง และสามารถตานทานแรง 4,000 ปอนด์/
ตารางนิ้ว หรือจุดแข็งตัวสุดทาย (Final Setting Time) ที่
เวลา 5 ชั่วโมง 30 นาที 

ผลทดลองจากห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นผลระยะเวลา
การก่อตัวของคอนกรีต โดยเปรียบเทียบกันระหว่างสูตรผสม 
Control และเถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนที ่ป ูนซีเมนต์
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บางส่วนเพื่อหาระการก่อตัวของคอนกรีต และผลกำลังอัด
ของคอนกรีต เปรียบเทียบกัน เพ่ือหากำลังอัดของคอนกรีต 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต เมื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอน พบว่าระยะการก่อตัวของคอนกรีตมีเวลาที่
เพิ่มขึ้นตามลำดับ เมื่อเพิ่มเถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนที่
ปูนซีเมนต์ แต่จะสูตรผสม Control ระยะการก่อตัวของ
คอนกรีต จะเร ็วขึ ้นกว่าเถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนที่
ปูนซีเมนต์ เช่นสูตร SB-01 มีจุดแข็งตัวเริ่มต้นที่ 2.50 ชั่วโมง 
และระยะจุดแข็งตัวสุดท้ายที่ 6.20 ชั่วโมง สูตร SB-02 มีจุด
แข็งตัวเริ่มต้นที่ 3.15 ชั่วโมง และระยะจุดแข็งตัวสุดทา้ยที่ 
8.30 ชั่วโมง สูตร SB-03 มีจุดแข็งตัวเริ่มต้นที่ 4.10 ชั่วโมง 
และระยะจุดแข็งตัวสุดท้ายที่ 9.50 ชั่วโมง สูตร SB-04 มีจุด
แข็งตัวเริ่มต้นที่ 5.50 ชั่วโมง และระยะจุดแข็งตัวสุดท้ายที่ 
11.50 ช ั ่วโมง ดังในตารางที ่ 3 และกราฟเปรียบเทียบ
ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต ดังรูปที่ 5 

 
ตารางที่ 3  ระยะการก่อตัวเวลาการก่อตัวของคอนกรีต ที่
จุดแข็งตัวเริ่มต้นและจุดแข็งตัวสุดท้าย 
สูตรผสม จุดแข็งตัวเริ่มต้น 

(ชั่วโมง) 
จุดแข็งตัวสุดท้าย 

 (ชั่วโมง) 
 

Control 
SB-01 
SB-02 
SB-03 
SB-04 

2.00 
2.50 
3.15 
4.10 
5.50 

5.50 
6.20 
8.30 
9.50 
11.50 

 

 
 
 

 

 
รูปที่ 5  ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 
 
 จากผลการทดสอบในรูปที่ 5 ระยะการก่อตัวของ
คอนกรีต มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นตามสัดส่วนของเถ้าชานอ้อย 
เนื ่องจากเถ้าชานอ้อย มีความพรุนทำให้คอนกรีตมีความ
ต้านทานการแข็งต ัวและละลายของน้ำ  (freezing and 
thawing) สลับกัน ได้ดีกว่าคอนกรีตธรรมดาเมื ่อเถ้าชาน
อ้อยมีสัดส่วนที่เพิ ่มขึ ้นก็จะทำให้การก่อตัวของคอนกรีต
เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

4.2 ผลกำลังอัดของคอนกรีต 
ผลกำลังอัดของคอนกรีตในห้องปฏิบัติการ ดังในตารางที่ 4  
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนอัตราส่วนผสม สูตร Control มี
ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ 28 วัน มีกำลังอัดเท่ากับ 497.40 
ksc กำลังอัดของคอนกรีต CC-01 : SB-01 ที ่ 28 วัน  มี
กำล ังอ ัดเท ่าก ับ 426.07 : 454.33  ksc กำล ังอ ัดของ
คอนกรีต CC-02 : SB-02 ที่ 28 วัน  มีกำลังอัดเท่ากับ 
320.61 : 338.09  ksc กำลังอัดของคอนกรีต CC-03 : SB-
03 ที ่28 วัน  มีกำลังอัดเท่ากับ 192.72 : 222.79  ksc และ
กำลังอัดของคอนกรีต CC-04 : SB-04 ที ่28 วัน  มีกำลังอัด
เท่ากับ 140.80: 191.64  ksc ดังแสดงในรูปที่ 6  กราฟ
แสดงกำลังอัดคอนกรีตลดปูนซีเมนต์(CC-01 ถึง 04) ดัง
แสดงในร ูปที่  7 และกราฟแสดงกำลังอ ัดคอนกร ีตลด
ปูนซีเมนต์ทดแทนเถ้าชานอ้อย (SB-01 ถึง 04) ดังแสดงใน
รูปที ่8   
 
ตารางที่ 4 ค่ากำลังอัดของคอนกรีตในห้องปฏิบัติการ 
สูตรผสม วันที่ 3 วันที่7 วันที่14 วันที่28 วันที่56 
Control 325.38 390.39 478.98 498.98 529.08 
CC-01 304.27 380.60 403.30 426.07 447.31 
CC-02 197.32 240.57  293.87 320.61 335.33 
CC-03 109.10 134.62 163.25 192.72 200.92 
CC-04 85.92 109.21  138.64 140.80 145.45 
SB-01 293.47 367.50    421.37 454.33 529.08 
SB-02 203.59 238.57  315.43 338.09 474.97 
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SB-03 137.69 172.21 191.86 222.79 247.00 
SB-04 101.37 153.92 169.77 191.64 193.69 

 
 
รูปที่ 6   กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีตที่ 
28 วัน  (CC-01 ถึง 04 และ SB-01 ถึง 04)  
  
ร ูปท ี ่  7   กราฟแสดงกำล ังอ ัดคอนกร ีตส ูตรผสมลด
ปูนซีเมนต์(CC-01 ถึง 04) 
 

 

รูปที่ 8  กราฟแสดงกำลังอัดคอนกรีต สูตรผสมลดปูนซีเมนต์
ทดแทนเถ้าชานอ้อย (SB-01 ถึง 04) 

  
จากผลการทดสอบในรูปที่ 8 แนวโน้มการเพ่ิมของ

กำลังอัดคอนกรีตตามอายุการบ่ม สามารถพัฒนากำลัง เป็น
ปฏ ิก ิร ิยาปอซโซลาน ท ี ่ เก ิดข ึ ้นภายหล ังจากการทำ
ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์กับน้ำโดยใช้แคลเซียมไฮด
ดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ที่เกิดจากสมการที่ (2-1) และ (2-2) 
เป็นสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาร่วมกับซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) 
และอล ูม ินาไดรออกไซน์ (Al2O3) ในว ัสด ุปอซโซลาน 
ผลิตภัณฑ์ที ่ได้จากปฏิกิริยาปอซโซลาน คือแคลเซียมซิลิ
เกตไฮเดรต (C-S-H) และแคลเซียมอลูมิเนียมไฮเดรต (C-A-
H) ดังแสดงในสมการที่ (2-3) และ (2-4)   

ค่า x, y ในสมการที่ (2-3) และ (2-4) เป็นค่าที่
แปรไปตามชนิดของแคลเซียทซิลิเกตไฮเดรต (C-A-H)  ซึ่ง
ทั้ง C-S-H ที่ C-A-H ที่เกิดจากปฏิกิริยาปอซโซลานนี้ทำให้
กำลังอัดของคอนกรีตเพ่ิมข้ึน และลดช่องว่าระหว่างอนุภาค
ของปูนซีเมนต์ลงทำให้คอนกรีตมีเนื้อแน่นขึ้นโดยปฏิกิริยา
ปอซโซลานนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 7 วัน และทำ
ปฏิกิริยาต่อไปเรื่อยๆ แม้ว่าคอนกรีตอายุมากกว่า 3 ปีครึ่งก็
ตาม [ 7 ] 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

5.1 การแทนที่เถ้าชานอ้อยในรูปปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ทำให้ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมเถ้าชาน
อ้อยเพิ ่มขึ ้น เช ่นเดียวกับใช้วัสดุปอซโซลานชนิดอื ่นๆ 
คอนกร ีตท ี ่ ใช ้ เถ ้าชานอ้อยแทนที ่มวลรวมละเอ ียดมี
ความสามารถในการทำงาน (workability) และการเย้ิมน้ำที่
ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคอนกรีตธรรมดา คอนกรีตผสมเถ้าชาน
อ้อย มีความสามารถต้านทานการสึกกร่อน การซึมผ่านน้ำ 
การต้านทานคลอไรด์ และการเกิดคาร์บอเนชันเหมือนกับ
คอนกรีตธรรมดา นอกจากนี้ความพรุนของเถ้าชานอ้อยทำ
ให้คอนกรีตมีความต้านทานการแข็งตัวและละลายของน้ำ 
(freezing and thawing) สลับกัน ได้ดีกว่าคอนกรีตธรรมดา 
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5.2 กำลังอัดคอนกรีตที่ลดปูนซีเมนต์ทดแทนเถ้า
ชานอ้อย จากกราฟการทดสอบ แสดงในรูปที่7 สูตรผสม 
SB-02 กำลังอัดคอนกรีต ที่ 28 วัน ได้กำลังอัดประลัยของ
แท่งตัวอย่างคอนกรีต 338.09 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
สามารถใช้ในงานของทางหลวงท้องถิ ่นได้  โดยกำลังอัด
ประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตขนาดมาตรฐานรูปทรง
ลูกบาศก์ 15x15x15 เชนติเมตร ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 
325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือตามที่แบบกำหนด 
เป็นไปตามมาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต (Concrete 
Pavement) มทถ. 231 – 2562  
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ในการทำวิจัย และขอขอบพระคุณ บริษัทด่านช้าง ไบโอ-
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บทคัดย่อ  
ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายแบบเหนี่ยวนำ เป็นอุปกรณ์สำหรับการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์

ไฟฟ้าด้วยวิธีเหนี ่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี ่สูง ในสภาวะเรโซแนนซ์ผ่านช่องว่างอากาศโดยไม่ต้องใช้สายไฟฟ้า  
จึงทำให้มีความปลอดภัยต่อบุคคลผู้ปฏิบัติ มีความสะดวกสบาย และจะมีการใช้งานแพร่หลายในอนาคต  

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบระบบป้องกันและควบคุมแรงดันไฟฟ้าของระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้าไร้สาย  ในการศึกษาได้แบ่งเป็น 2 กรณี คือ (ก) กรณีที่ขดส่งและขดรับวางอยู่ในตำแหน่งตรงกันทำให้ค่าความเหน่ียวนำ
ร่วมอยู่ในภาวะสมดุล จึงสามารถควบคุมกระแสขาเข้าและรักษาระดับแรงดันขาออกได้ (ข) กรณีที่ขดส่งและขดรับวางอยู่ใน
ตำแหน่งเย้ืองทำให้ค่าความเหน่ียวนำร่วมมีค่าลดลง ส่งผลต่อค่าอิมพีแดนส์ขาเข้าลดลงทำให้กระแสขาเข้ามีค่าสูงข้ึนและอาจ
เกินพิกัดของขดลวดได้ จึงจำเป็นต้องระบบป้องกัน นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อค่าแรงดันขาออกที่ต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม   

ในการศึกษา ใช้วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบลดทอนแรงดันที่มีและไม่มีการควบคุมแรงดัน สำหรับการ
ควบคุมแรงดันขาเข้าตัวผกผันไฟฟ้าที่ป้อนให้ขดส่งของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย ในกรณีที่ขดส่งและขด รับอยู่ในตำแหน่ง
ตรงกัน (0, 0, 6) ซม. แล้วจึงกำหนดให้มีการเยื้องของขดส่งและขดรับตั้งแต่ (0, 0, 6) ถึง (6, 6, 6) ซม. ทีละ 2 ซม. รวม 16 
จุด ศึกษาการป้องกันความเสียหายของระบบเนื่องจากค่ากระแสขาเข้าและควบคุมแรงดันขาออกด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมู
ลิงค์ ผลการศึกษาพบว่า ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดีสามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า
ขาออกและสเถียรภาพของระบบได้ดีกว่าระบบที่ไม่มีการการควบคุมแรงดันป้อนกลับ 

 
คำสำคัญ ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย, วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์, วงจรควบคุมแบบพีไอดี, ความหน่ียวนำร่วม  
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An inductive wireless EV charger is electrical equipment for charging the battery for an electric 
vehicle using wireless power transfer (WPT) that high frequency magnetic inductive through an air gap 
instead of the power cords. The WPT EV charger is more safety than the old fashions because of less human 
operation and high convenience. In the future, the WPT will become widespread.  

This study's objectives are to design the WPT protective system and control the WPT EV charger 
output voltage. The 2 cases of study are analyzed. (a) the transmitter coil (Tx) and the receiver coils (Rx) 
are in the offset position, the input current and output voltage of the WPT is controlled. (b) the Tx and Rx 
are misalignments; the input current protection and output voltage control are needed.  

In the study, buck converter with and without the feedback controllers that source power for the 
WPT via the full-bridge inverter is analyzed. In the case of the Tx and Rx are in the offset position (0, 0, 6) 
cm and in cases of misalignment between (0, 0, 6) to (6, 6, 6) cm in steps of 2 cm of 16 cases. The protective 
of input current abnormal and output voltage-controlled studies using MATLAB Simulink. The results found 
that the WPT with PID controllers is more stable than the other. 

 
Wireless EV Charger, Buck Converter, PID Controller, Mutual Inductance 
 
1. บทนำ  

ระบบการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย เมื่อเร็ว ๆ น้ีได้มี
การพัฒนาศักยภาพการใช้งานและได้รับความสนใจจาก
ผู้คนเป็นจำนวนมาก [1] เพราะสามรถนำไปใช้ในงานต่าง 
ๆ เช่น การประจุแบตเตอรี ่ไร้สายให้กับโทรศัพท์มือถือ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก รถยนต์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้                
งานทางการแพทย์ [2-5] 

การส่งกำลังไฟฟ้าไร ้สาย คือ เทคโนโลยีที่
สามารถส ่งกำล ัง ไฟฟ ้าได ้ โดยไม ่ ใช ้สายต ัวนำ  ใช้
สนามแม่เหล็กความถ่ีสูงในสภาวะรีโซแนนซ์คล้องระหว่าง
ขดตัวนำทางด้านส่งและด้านรับกำลังงาน เทคโนโลยกีาร
ส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายเป็นที่รู้จักครั้งแรกจากการทดลองส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายของ นิโคลาเทสลา นิโคลา เทสลา ได้ทำ
การทดลองใช้สนามแม่เหล็กคล้องระหว่างขดตัวนำผ่าน
ตัวกลางอากาศขดตัวนำพันบนแกนอากาศเรียกว่า รีโซเน
เตอร์ [6] ต่อมาหลักการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายของ    นิโค
ลา เทสลา ได ้ถ ูกนำไปประยุกต ์ใช ้อย ่างกว ้างขวาง
โดยเฉพาะในการพัฒนาเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ 
ในการส่งผ่านสนามแม่เหล็กข้ามช่องว่างอากาศคล้อง
ระหว่างเตเตอร์ และโรเตอร์ [7] 

ล ักษณะกำล ั ง ไฟฟ ้ าขาออกของวงจรส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้สนามแม่เหล็กคล้องระหว่างขด
ตัวนำมีการเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วเมือระยะห่าง
และตำแหน่งเยื ้องมีการเปลี ่ยนแปลงทำให้ค ่าความ
เหนี่ยวนำร่วมมีค่าลดลง ส่งผลต่อค่าอิมพีแดนส์ขาเข้า
ลดลงทำให้กระแสขาเข้ามีค่าสูงขึ้นและอาจเกินพิกัดของ
ขดลวดและตัวอุปกรณ์ในวงจรจ่ายกำลังงานได้ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบ
ป้องกันและควบคุมแรงดันไฟฟ้าของระบบอัดประจุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายเพ่ือป้องกันไม่ให้กระแสขา
เข้าเกินพิกัดขดลวดและตัวอุปกรณ์ในวงจรจ่ายกำลังงาน
โดยใช้วงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ที่มีการควบคุมแรงดัน
ป้อนกลับแบบพีไอดี 
 
 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 วงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย 
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รูปที่ 1 องค์ประกอบของวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย 
  
 ส่วนประกอบหลักแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
คอนเวอร์เตอร์สำหรับแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ 
ทำงานที่ความถ่ีเรโซแนนซ์ขดตัวนำด้านส่ง (Transmitter) 
และด้านรับ (Receiver)    ทำมาจากขดลวดทองแดงที่ต่อ
อนุกรมกันกับคาปาซิเตอร์ที ่พันบนแกนอากาศ เมื ่อมี
กระแสไฟฟ้าความถ่ีสูงไหลผ่านขดลวดตัวนำด้านสูงทำให้
เกิดสนามแม่เหล็กส่งผ่านไปคล้องขดลวดตัวนำด้านรับเกิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ทำให้สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้า
ให้กับโหลดได้ กระแสไฟฟ้าสลับความถี ่สูงจึงต้องผ่าน
วงจรเรียกระแสเป็นไฟฟ้ากระแสตรงก่อนจ่ายให้กับโหลด
ต่อไป [8] 
 

2.2 ความเหน่ียวนำร่วม 
 ความเหนี ่ยวนำร่วมเกิดจากสนามแม่เหล็ก
ขยายตัว กระจายออกไปเมื่อมีการเคลื่อนที่ 
ตัดผ่านตัวนำใดๆ จะทำให้ตัวนำนั้นเกิดแรงดันไฟฟ้าตา้น
กลับ ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนน้ี เรียกว่า ความเหน่ียวนำร่วม 
(Mutual Inductance) โดยเขียนเป็นรูปวงจรสมมูลดังน้ี 
 

1L
2L

M
1i 2i

1V

 
 

รูปที่ 2 รูปวงจรสมมลูของการเกิดความเหน่ียวนำร่วม 
 

จากรูปจะได้  

     𝑉2 = 𝑀
𝑑𝑖1

𝑑𝑡
                            

(2.1)                                        𝑀 =

𝑘√𝐿1𝐿2                        (2.2)  
 

 เมื่อ 𝑀 คือ ความเหน่ียวนำร่วม (𝐻) 

       𝐿1 คือ ความเหน่ียวนำทางด้านปฐมภูมิ 

(𝐻)  
       𝐿2 คือ ความเหน่ียวนำทางด้านปฐมภูมิ 

(𝐻) 
                        𝑘 คือ สัมประสิทธ์ิความเหน่ียวนำ 

(%) 
 

 ค่าสัมประสิทธิ ์ความเหนี่ยวนำ 𝑘  คือ ค่าที่
เกิดขึ ้นจากปริมาณของจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
เคลื ่อนที ่ต ัดผ่านขดลวดทางทุติยภูมิ  ต่อจำนวนเส้น
แม่เหล็กไฟฟ้าทั ้งหมดที ่เก ิดจากขดลวดปฐมภูมิ  ซึ่ง
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหน่ียวนำท่ีเกิดข้ึนทางด้านทุติยภูมิ  มีค่า
มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับค่าสัมประสิทธ์ิความเหน่ียวนำ โดย
จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 [9] 
 การหาค่าสัมประสิธ์ิความเหนี่ยวนำ ด้วยวิธี 
Series-aiding Series-opposing Method [10] 
 

 
 

รูปที่ 3  a ( series-aiding configuration ), b (series-
opposing configuration) 

 

  𝑀 =
𝐿𝑎𝑖𝑑 − 𝐿𝑜𝑝𝑝

4
                 

(2.3) 
 

𝑘 =
𝑀

√𝐿1𝐿2
                          (2.4)  

 

    เมื่อ 𝑀 คือ ความเหน่ียวนำร่วม (𝐻) 

       𝐿𝑎𝑖𝑑 คือ ความเหน่ียวนำของขดลวด 

                          แบบเสริม (𝐻)                                                                          

       𝐿𝑜𝑝𝑝  คือ ความเหน่ียวนำของขดลวด 

   แบบหักล้าง (𝐻) 

                        𝑘 คือ สัมประสิทธ์ิความเหน่ียวนำ 

(%) 
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2.3 ตัวควบคุมพีไอดี (PID Controller) 
              ต ั ว ค วบ ค ุ ม  PID (Proportional-Integral-
Derivative Controller) ได้มีการเผยแพร่ครังแรกเมื่อปี 
ค.ศ.1922 โดย Minorsky [11, 12] ในการควบคุมระบบ
นำทางการเดินเรือนับจากนั้นเป็นต้นมา ตัวควบคุมพีไอดี
ได้ร ับการนำมาประยุกต ์ใช ้งานในภาคอุตสาหกรรม 
อย่างกว้างขวาง [11, 12] ซึ่งพบว่ากว่าร้อยละ 90 ถึง 95 
ของปัญหาการควบคุมระบบในภาคอุตสาหกรรมสามารถ
แก้ไขได้ด้วยตัวควบคุม PID 

ผลตอบสนองของระบบในโดเมนเวลาสามารถ
แบ่งพิจารณาออกเป็น ผลตอบสนองเชิงแปรตามอินพุต 
(command following/ tracking) และผลตอบสนองเชิง
ค ุมค ่าโหลด ( load regulating) ด ั งแสดงในร ูปท ี ่  4  
ผลกระทบจากการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม
พีไอดีที่มีต่อผลตอบสนองของระบบในโดเมนเวลา ได้รับ
การสรุปไว้ในตารางที่ 2.1 เมื่อ tr คือเวลาข้ึน (rise time),  
Mp ค ือการพ ุ ่ ง เก ิ นส ู งส ุ ด  (maximum overshoot),  
ts คือเวลาเข้าที ่ (settling time), Mp_reg คือการพุ่งเกิน
สูงส ุดจากการคุมค่าโหลด (maximum overshoot of 
load regulation), treg คือ เวลาเข้าท่ีจากการคุมค่าโหลด 
( settling time of load regulation) แ ล ะ  ess คื อ
ความคลาดเคลื่อน ในสภาวะคงตัว (steady-state error) 

 

 
 

รูที่ 4 ผลตอบสนองของระบบในโดเมนเวลา [13] 
 

ตารางที่ 1 ผลกระทบจากการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์
ของตัวควบคุมพีไอดี [13] 

ค่าพารามิ
เตอร์ 

เวลาขึ้น 
(tr) 

การ
พุ่ง
เกิน 

เวลา
เข้าที ่
(ts) 

ค่า
คลาดเค
ลื่อนใน

(ปรับ
เพิ่ม) 

(Mp

) 
สภาวะ
คงตัว 
(ess) 

KP ลดลง เพ่ิม
ข้ึน 

เปลี่ยนแ
ปลง 

เล็กน้อย 

ลดลง 

KI ลดลง เพ่ิม
ข้ึน 

เพ่ิมข้ึน ถูกกำจัด 

KD เปลี่ยนแ
ปลง 

เล็กน้อย 

ลดล
ง 

ลดลง ไม่มี
ผลกระท

บ 
 
2.4 วงจรลดทอนแรงดัน (Buck Converter) 

วงจรลดทอนแรงดันคือวงจรที ่ทำให้ระดับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านออกมีค่าต่ำว่าแรงดันไฟฟ้า
ด้านขาเข้า และเพ่ือให้แรงดันไฟฟ้าด้านออกท่ีมีความเป็น
กระแสตรง นิยมใช้วงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน (Low Pass 
Filter) โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้วงจรกรองแบบ LC เพราะ
มีอัตราการลดทอนสัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการ ผกผันกับ
กำลังสองของความถ่ี [14] 

 

 
 

รูปที่ 5 วงจรบัคคอนวอร์เตอร์  
 

ค่า อัตราการขยายแรงดัน Duty cycle 

จากสมการ  
 

𝑉𝑜 = 𝐷𝑉𝑠                               
(2.5) 

 

 เมื่อ  𝐷  คือ อัตราการขยายแรงดัน 
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        𝑉𝑠  คือ แรงดันขาเข้า (𝑉)   

        𝑉𝑜  คือ แรงดันขาออก (𝑉) 
ค่าความเหน่ียวนำที่น้อยท่สุดที่ทำให้วงจร

ทำงานในโหมดกระแสต่อเน่ือง จากสมการที่ (2.6) 
 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =
(1−𝐷)𝑅𝐿

2𝑓𝑠
                 

(2.6) 
 

เมื่อ  𝐿𝑚𝑖𝑛  คือ ความเหน่ียวนำ (𝐻) 

             𝑅𝐿  คือ ความต้านทานของโหลด 

(Ω) 
              𝑓𝑠   คือ ความถ่ีที่ใช้ขับสวิตช์  

(𝐻𝑧) 
 
ค่าละลอกคลื่นแรงดันไฟฟ้าขาออกสามาถนำมา

ใช้หาค่าตัวเก็บประจุในวงจร จากสมการที่ (2.7) 
 

𝐶 =
𝑉𝑜(1−𝐷)

8∆𝑉𝑜𝐿𝑓𝑠
2                      

(2.7) 
 

เมื่อ  𝐶  คือ ค่าตัวเก็บประจุ (𝐹) 

                ∆𝑉𝑜  คือ ค่าละลอกคลื่นแรงดันไฟฟ้า 

                        ขาออก (𝑉) 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 การทดสอบการหาค่าความความเหน่ียวนำร่วม  
 การหาค่าความเหนี่ยวนำร่วมด้วยวิธี Series-
aiding Series-opposing Method โ ด ย ก า ร ใ ช ้  RLC 
Meter วัดค่าความเหนี่ยวนำนำของการต่อขดลวดแบบ
เสร ิม aiding Series-opposing Method และการต่อ
ขดลวดแบบหักล้าง Series-opposing จากจุดพิกัด (0, 0, 
6) ถึงพิกัด (6, 6, 6) แล้วนำมาคำนวณหาค่าการหาค่า
ความเหน่ียวนำร่วมโดยใช้สมการที่ (2.3) 
 
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ชุดขดลวดที่ใช้ทดสอบ 

ชุดขดลวด จำนวนรอบ ค่าความเหน่ียวนำ (uH) 

(turns) 
ขดส่ง 30 364 

ขดรับ 30 378 

 

 
 
 

รูปที่ 6 ตำแหน่งการวางขดลวด 
 

 
 

รูปที่ 7 จุดที่ใช้ย้ายระยะเย่ืองขดลวด 
 
3.2 การทดสอบการจำลองการทำงานของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์ 
 การจำลองการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สายที่มีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดีเทียบกับ
ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร ้สายที ่ไม่ม ีการควบคุมแรงดัน
ป้อนกลับแบบพีไอดีด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์ แสดง
ดัง รูปที่ 8 
 การออกแบบวงจรบัคคอนเวอร์ เตอร ์ได ้ใช้
สมการที่ (2.5), (2.6) และ (2.7) โดยกำหนดค่า แรงดันขา
เข้า 310 โวลท์ แรงดันขาออก 220 โวลท์ ความถี่ในการ
สวิตช์ 40 กิโลเฮริตซ์ แลละลอกคลื่นแรงดันไฟฟ้าขาออก 
10 เปอร์เซ็นต์ จะได้พารามิเตอร์ ดังตารางที่ 3 
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ค่าพารามิเตอร์ของวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที่ใช้ในการ
จำลองการทำงาน แสดงดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 3  พารามิเตอร์ของวงจรลดทอนแรงดันไฟฟ้า 

 

 
ตารางที่ 4  พารามิเตอร์ของวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย 

 

 

 

 
 

รูปที่ 8 การทดสอบการจำลองการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์ 
      
 การจำลองการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้า 
ไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดีเทียบกับ
ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร ้สายที ่ไม่ม ีการควบคุมแรงดัน
ป้อนกลับโดยใช้ค่า ความเหนี่ยวนำร่วมจากการทดสอบ
การหาความเหนี่ยวนำร่วม ทั้ง 16 จุด  มาใช้ในการการ
จำลองการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย ในการ
จำลองการทำงานระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที ่ม ีการ
ควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี ใช้ค่าเก็น Kp = 5, Ki 
= 40 และ Kd = 0.1 จากการปรับจูน โดยกำหนดให้
ระบบควบคุมแรงดันขาออกที่ 220 โวลท์ 
 

 
 

รูปที่ 9 วงจรควบคุมป้อนกลับแบบพีไอดี 
 
4. ผลการวิจัย  
 4.1 ผลการทดสอบการหาค่าความความ
เหน่ียวนำร่วม  
 ผลการทดสอบการหาค่าความเหนี่ยวนำร่วม
จากการเปลี่ยนตำแหน่งระยะเยื ่องขดลวดของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย แสดงดังรูปที่ 10 พบว่าเมื่อขดลวดเย่ือง

D RL (Ω) Lmin (uH) C (uF) 
71 50 184 12   

พารามิเตอร์ L 
(uH) 

R (Ω) C 
(nF) 

f 
(kHz) 

RL 
(Ω) 

ขดส่ง 364 0.167 43.5 40 50 
ขดรับ 387 0.19 40.9 40 50 
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ออกจากจุด (0, 0, 6) จะทำให้ค่าความเหนี่ยวยนำร่วมมี
ค่าลดลงเน่ืองจากการคล้องสนามแม่เหล็กระหว่างขดลวด
ตัวนำมีค่าลดลง 

 
 

รูปที่ 10 ผลการทดสอบการหาค่าความความเหน่ียวนำ
ร่วม 

 
4.2 ผลทดสอบการจำลอการทำงานของระบบ

ส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์ 
ผลการ จ ำลองการทำ ง านของ ร ะบบส่ ง

กำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์ ลักษณะ
รูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของชุดขดลวดที่ตำแหน่ง 
(0, 0, 6) ร ู ปท ี ่  11   ล ั กษณะร ูปคล ื ่ นกระแสและ
แรงดันไฟฟ้าของชุดขดลวดทีท่ี่ตำแหน่ง (0, 0, 6) รูปที่ 12 

 

 
 

รูปที่ 11 ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าชุด
ขดลวดที่มีการควบคุมแรงดันแบบป้อนกลับที่ตำแหน่ง (0, 

0, 6)  
  

 

 
 

รูปที่ 12 ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของชุด
ขดลวดทีไ่ม่มีการควบคุมแรงดันแบบป้อนกลับที่ตำแหน่ง  

(0, 0, 6)  
 

ลักษณะรูปคลื ่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที่ตำแหน่ง (0, 0, 6) รูปที่ 13 
ลักษณะรูปคลื ่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของระบบส่ง
ก ำ ล ั ง ไ ฟ ฟ้ า 
ไร้สายที่ตำแหน่ง (0, 0, 6) รูปที่ 14   
 

 
 
รูปที่ 13  ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบส่งกำลงัไฟฟ้าไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันแบบ

ป้อนกลับที่ตำแหน่ง (0, 0, 6) 
 

 

V1 173.6V 

I1 8.432A 

V2 226.4V  

I2 5.749A 

V1 214.6V 

I1 10.2A  

V2 273.8V 

I2 7.71A 

Vin 310 V 

Iin 4.237A 

Vout 227.7V 

Iout 4.553A 

Vin 310V 

Iin 6.733A 

Vout 285.4V 

Iout 5.708A 
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รูปที่ 14  ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบส่งกำลงัไฟฟ้าไร้สายที่ไม่มีการควบคุมแรงดันแบบ

ป้อนกลับที่ตำแหน่ง (0, 0, 6) 
 

 
 

รูปที่ 15 แรงดันไฟฟ้าขาออกของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกันที่มีการควบคุม

แรงดันแบบป้อนกลับ 
 

 
 

รูปที่ 16 แรงดันไฟฟ้าขาออก ของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกัน ที่ไม่มีการควบคุม

แรงดันแบบป้อนกลับ 
 

 จ ากร ู ปกร าฟ  ร ู ปท ี ่  1 5  และ ร ู ปท ี ่  1 6  
แรงดันไฟฟ้าขาออกของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายจะเห็น
ว่าระบบที ่ม ีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี  
แรงดันไฟฟ้าขาออเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเยื่อง 
จากค่าสูงสุด 227.9 โวลท์ ถึงค่าต่ำสุด 225.7 โวลท์ ช่วง
การเปลี ่ยนแปลง 2.2 โวลท์ ระบบที ่ไม่มีการควบคุม
แรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี จากค่าสูงสุด 426 โวลท์ ถึง
ค่าต่ำสุด 285.4 โวลท์ ช่วงการเปลี่ยนแปลง 140.6 โวลท์ 
จะเห็นว่า ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที ่ม ีการควบคุม

แรงดันป้อนกลับแบบพีไอดีสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ขาออกเมื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเยื่องได้ดีกว่า
ระบบที่ไม่มีการป้อนกลับแบบพีไอดี 
 

รูปที่ 17 กระแสไฟฟ้าขาเข้าของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกัน ที่มีการควบคุม

แรงดันแบบป้อนกลับ 
 

 
 

รูปที่ 18 กระแสไฟฟ้าขาเข้าของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกัน ที่ไม่มีการควบคุม

แรงดันแบบป้อนกลับ 
 

 
 
 จ ากร ู ปกร าฟ  ร ู ปท ี ่  1 7  และ ร ู ปท ี ่  1 8  
กระแสไฟฟ้าขาเข้าของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายจะเห็น
ว่าระบบที ่ม ีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี 
กระแสไฟฟ้าขาเข้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเยื่อง 
จากค่าสูงสุด 4.57 แอมป์ ถึงค่าต่ำสุด 4.257 แอมป์ ช่วง
การเปลี่ยนแปลง 0.313 แอมป์ ระบบที่ไม่มีการควบคุม
แรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี จากค่าสูงสุด 16.2 แอมป์ ถึง
ค ่าต่ำส ุด 6.773 แอมป์ ช ่วงการเปลี ่ยนแปลง 9.427 
แอมป์ จะเห็นว่า ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร ้สายที ่ม ีการ
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ควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดีสามารถควบคุม
กระแสไฟฟ้าขาเข้าเมื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเย่ือง
ได้ดีกว่าระบบที่ไม่มีการป้อนกลับแบบพีไอดี 
 

 
 

รูปที่ 19 กำลังไฟฟ้าขาออกของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกัน ที่มีการควบคุม

แรงดันแบบป้อนกลับ 
 

 
 

รูปที่ 20 กำลังไฟฟ้าขาออกของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกัน ที่ไม่มีการควบคุม

แรงดันแบบป้อนกลับ 
  
 จากรูปกราฟ รูปที่ 19 และรูปที่ 20  กำลังไฟฟ้า
ขาออกของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายจะเห็นว่าระบบที่มี
การควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี กำลังไฟฟ้าขาออก
เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงตามยะยะเยื ่อง จากค่าสูงสุด 
1036.72 วัตต์ ถึงค ่าต่ำส ุด 1018.81 วัตต์ ช ่วงการ
เปลี่ยนแปลง 17.91 วัตต์ ระบบที่ไม่มีการควบคุมแรงดัน
ป้อนกลับแบบพีไอดี จากค่าสูงสุด 3633.79 วัตต์ ถึงค่า
ต่ำสุด 1629.06 วัตต์ ช่วงการเปลี่ยนแปลง 2004.72 วัตต์ 
จะเห็นว่า ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที ่ม ีการควบคุม

แรงดันป้อนกลับแบบพีไอดีสามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าขา
ออกเมื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเย่ืองได้ดีกว่าระบบ
ที่ไม่มีการป้อนกลับแบบพีไอดี 
 
 

 
 
รูปที่ 21 ประสิทธิภาพของระบบของระบบส่งกำลงัไฟฟ้า

ไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันแบบป้อนกลับ 
 

 
 
รูปที่ 22 ประสิทธิภาพของระบบของระบบส่งกำลงัไฟฟ้า

ไร้สายที่ไม่มีการควบคุมแรงดันแบบป้อนกลับ 
 
 จ ากร ู ปกร าฟ  ร ู ปท ี ่  2 1  และ ร ู ปท ี ่  2 2  
ประสิทธิภาพของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายจะเห็นว่า
ระบบที ่ม ีการควบค ุมแรงด ันป ้อนกล ับแบบพ ี ไอ ดี 
ประสิทธิภาพเมื่อมีการเปลี ่ยนแปลงตามยะยะเยื ่อง ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด 79 เปอร์เซ็นต์ ที่จุด (0, 0, 6) ต่ำสุด 
72 เปอร์เซ็นต์ ที่จุด (6, 6, 6)ระบบที่มีการควบคุมแรงดัน
ป้อนกลับแบบพีไอดี ประสิทธิภาพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ตามยะยะเยื่อง ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 78 เปอร์เซ็นต์ ที่
จุด (0, 0, 6) ต่ำสุด 72 เปอร์เซ็นต์ ที่จุด (6, 6, 6) จะเห็น
ว่า ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที ่มีการควบคุมแรงดัน
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ป้อนกลับแบบพีไอดีและระบบที่ไม่มีการป้อนกลับแบบ
พีไอดี มีประสิทธิภาพเมือมีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะ
เย่ืองใกล้เคียงกัน 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบ
ป้องกันและควบคุมแรงดันไฟฟ้าของระบบอัดประจุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย ผลการศึกษาพบว่า ระบบ
ส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบ
พีไอดีสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออก , กระแสไฟฟ้า
ขาเข้า และกำลังไฟฟ้าขาออก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ยะยะเยื่องได้ดีกว่าระบบที่ไม่มีการป้อนกลับแบบพีไอ ซึ่ง
สามารถป้องกันไม่ให้กระแสขาเข้าเกินพิกัดขดลวดและตัว
อุปกรณ์ในวงจรจ่ายกำลังงานด้านประสิทธิภาพระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอ
ดีและระบบที่ไม่มีการป้อนกลับแบบพีไอดี มีประสิทธิภาพ
เมือมีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเย่ืองใกล้เคียงกัน  
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ประสิทธิภาพการปรับสภาพต้นข้าวโพดด้วยวิธีน้ำรอ้นความดันสูง 
ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเพือ่การผลิตไบโอเอทานอล 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยากรดที่แตกต่างกัน ได้แก่ กรดซัลฟูริก (H2SO4) กรดฟอสฟอริก (CH2O2)  และกรด
ฟอร์มิก (H3PO4)  เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมของตัวเร่งปฏิกิริยากรดในการปรับสภาพต้นข้าวโพด (Corn stover) โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการผลิตน้ำตาลกลูโคสสูงสุดจากการย่อยได้ของเอนไซม์ และในปฏิกิริยาเกิดสารยับยั้งในของเหลวหลังจากปรับสภาพต่ำ 
ด้วยวิธีออกแบบการทดลองแบบพื้นผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology, RSM) โดยโปรแกรม Design-Expert 
10.0.1 ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเข้มข้นกรด (0 - 0.2 โมลาร์) เวลาในการทำปฏิกิริยา (15 - 45 นาที) 
และอุณหภูมิ (90 - 210 องศาเซลเซียส) หลังจากปรับสภาพแล้วนำไปย่อยด้วยเอนไซม์ ผลการศึกษาพบว่าการปรับสภาพด้วย
กรดซัลฟิวริก 0.1 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพต้น
ข้าวโพด ซึ่งสภาวะที่เหมาะสมแสดงให้เห็นว่าสามารถผลิตกลูโคส 90.75% จากการย่อยด้วยเอนไซม์ของต้นข้าวโพด เกิดสาร
ยับยั้งในกระบวนการปรับสภาพต่ำ  

 
คำสำคัญ: ต้นข้าวโพด การปรับสภาพด้วยสารละลายกรด การย่อยด้วยเอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยากรด 
 
 
 
 
 

Abstract  

  The Central Composite based Response Surface Methodology (RSM) was used to optimize acid-
catalyzed pretreatment of corn stover. The pretreatment experiment was conducted under the acid 
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concentration of 0.0 - 0.2 M using sulfuric acid, formic acid, and phosphoric acid as homogeneous promoters. 
The reaction time of 15 - 45 minutes and 90 - 210°C temperature were selected. After the pretreatment, 
enzymatic hydrolysis was also hydrolyzed the pretreated solid to evaluate the optimal pretreatment 
conditions for maximizing sugar production. The results showed that pretreatment with 0.1M sulfuric acid 
at 150°C for 30 minutes was found to be the optimal condition for pretreatment of corn stover. The optimal 
condition was focused on the highest sugar production from enzymatic hydrolysis with low inhibitory by-
product detected in the aqueous phase after pretreatment. The optimum condition showed 90.75% of 
glucose yield from enzymatic hydrolysis of pretreated corn stover. The pretreated corn stover will be 
analyzed for the physical condition such as SEM, XRD, FTIR, and BET.  

 
Keywords: corn stover, acid pretreatment, enzymatic hydrolysis, homogeneous catalyst 
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1. บทนำ  
เน ื ่องจากมีการตระหนักถึงว ิกฤตทางด้าน

พลังงานฟอสซิลและภาวะโลกร้อน เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิต
จากชีวมวลจึงได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี ่ป ีที่
ผ่านมา ชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulos) 
จึงได้รับความสนใจจากหลายๆองค์กร และมีการส่งเสริม
งานวิจัยมากขึ้น เนื่องจากให้พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นมิตร
ต่อสิ ่งแวดล ้อมและผล ิตพลังงานอย่างย ั ่งยืน ลิกโน
เซลลูโลสเป็นแหล่งชีวมวลที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการผลิต
เอทานอล (Ma, Xue, Yu, & Wang, 2012) ซึ ่งช ีวมวล
ส ่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลล ูโลส (celluloses) เฮมิ
เซลลูโลส (hemicellulose) และ ลิกนิน (lignin) เซลลูโลส
เป็นโพลิเมอร์เชิงเส้นประกอบด้วยโมเลกุลของหน่วย ดี-

กลูโคส (D-glucos) พันธะเชื่อมโยงโดย β-1,4 glycosidic 
bond (Klemm, Heublein, Fink, & Bohn, 2005) เฮมิ
เซลลูโลสมีโครงสรา้งเป็นกิ่งแตกแขนง เป็นโพลีแซคคาไรด์
แบบสั้น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชลิกนินเป็นลิ
เมอร์เชิงซ้อนที่ประกอบด้วยหน่วย  phenylpropanoid 
ซึ่งมีโครงสร้างเป็นสามมิติและเชื่อมโยงกับเฮมิเซลลูโลส
แบบโควาเลนต์ (Lan, Liu, & Sun, 2011) ลิกโนเซลลูโลส
เป็นส่วนสำคัญของมวลชีวภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก และ
ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
มีมูลค่าเพิ่ม เช่น เอทานอล ไบโอแก๊ส ไซลิทอล เป็นต้น 
(Ebrahimi, Villaflores, Ordono, & Caparanga, 2017) 

ในปัจจุบันไบโอเอทานอลถือเป็นทางเลือกที่
สะอาด และสามารถผลิตได้จากชีวมวลหลายประเภท 
โดยเฉพาะวัตถุดิบประเภท Lignocellulose ที่ได้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เช่น 
ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ชายอ้อย ขี้เลื่อย เป็นต้น ดังนั้นการ
ใช้ชีวมวลเหล่าน้ีเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอเอทานอล ถือ
เป็นทางเลือกในการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลที่
เหมาะสมสะอาด และยั่งยืน รวมทั้งลดปัญหามลพิษทาง
อากาศจากการเผาวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตร การ
เปลี่ยนชีวมวลเป็นไบโอเอทานอลจำเป็นต้องผ่านขั้นตอน
การปรับสภาพ วิธีการปรับสภาพมีทั้งทางกายภาพ เคมี 
หร ือช ีวภาพ เป ้าหมายหล ักของการปร ับสภาพ คือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างลดความเป็นผลึกของชีวมวล สลาย

เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน  เพื่อให้เอนไซม์เข้าถึงเซลลูโลส
ทำปฏิกิริยาให้เป็นน้ำตาลกลูโคส (P. Kumar, Barrett, 
Delwiche, & Stroeve, 2009) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่
จะต้องพัฒนากระบวนการปรับสภาพ ไม่เพียงแต่การแตก
ของเฮมิเซลลูโลสและการกำจัดลิกนินเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ด้วย 
(Shahabazuddin et al., 2018) จากนั้นน้ำตาลกลูโคส
จะถูกนำไปหมักเป็นไบโอเอทานอล ในขั้นตอนการปรับ
สภาพหรือการย่อยด้วยเอนไซม์จะต้องได้เซลลูโลสที่มี
ความบริสุทธิ ์สูง และมีสารยับยั ้งต่ำ (Islam, Elliott, & 
Ju, 2 0 1 8 ; V. Kumar, Yadav, Kumar, & Ahluwalia, 
2020) 

วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้ คือการนำต้นข้าวโพด
เป็นมาผ่านกระบวนการปรับสภาพด้วยกระบวนการน้ำ
ร้อนความดันสูง หรือ Liquid hot water pretreatment 
(LHW) โดยเพิ่มตัวเร่งปฏิกิริยากรดต่างชนิดกัน เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมในการแยกองค์ประกอบต้นข้าวโพด 
เพื่อให้ได้เซลลูโลสที่มีความบริสุทธิ์สูง ปริมาณสารยับยั้ง
ต่ำ และเพ่ิมการผลิตน้ำตาลกลูโคสในข้ันตอนการย่อยด้วย
เอนไซม์ ให้ได้มากท่ีสุดโดยใช้กระบวนการที่เรียบง่าย 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1. ชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลส 
  ช ีวมวลประเภทล ิกโนเซลล ูโลสเป ็นแหล่ง
คาร์บอนหมุนเวียนที่สามารถผลิตพลังงานได้ เนื่องจาก
คาร์บอนในชีวมวลมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของก๊าซ
คาร์บอนไดออก ไซด์จากชั ้นบรรยากาศจึงถือว่าเป็น
คาร์บอนที่เป็นกลาง และถือว่าเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่มี
ศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยทั่วไป
ชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสประกอบด้วยเซลลูโลส 
(40-60%) เฮมิเซลลูโลส (20-40%) และลิกนิน (10-25%) 
(Chen et al., 2017) ชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสแบ่ง
ออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ตามแหล่งที่มา ได้แก่ (1) ไม้ (2) วัสดุ
ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ทะลายปาล์ม 
ชานอ้อยอ้อย เป็นต้น (3) พืชพลังงาน เช่นswitchgrass 
อ้อย มันสำปะหลัง ไม้เน้ือบางชนิด เป็นต้น และ (4) ของ
เสียที ่มีเซลลูโลส (ขยะมูลฝอย ของเสียจากโรงงานเย่ือ



42 
 

 

กระดาษ ขี้เลื่อย เป็นต้น ลิกโนเซลลูโลสเป็นวัสดุพอลิเม
อร์ชนิดเฮเทอร์โรจินัส (Heterogeneous) ประกอบ ด้วย
คาร์โบไฮเดรต (เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส) ลิกนินและ
ส ่วนประกอบอื ่นๆ ทำให ้พ ืชม ีความเป ็นผล ึกส ูง มี
โครงสร้างที่บิดพลิ ้ว องค์ประกอบเหล่าน้ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีวภาพของลิกโนเซลลูโลส ที่
กีดขวางและยับยั ้งการไฮโดรไลซิสของเอนไซม์ (Kim, 
Ximenes, Mosier, & Ladisch, 2011) ทำให ้การย ่ อย
สลายเซลลูโลสโดยเอนไซม์ยากมาก และลิกนินสามารถ
ขัดขวางปฏิกิริยาของเอนไซม์และการหมักของจุลินทรีย์ 
(Yang & Wyman, 2006) 
 
2.2. การปรับสภาพ 

การปรับสภาพแต่ละครั้งจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง
กันข้ึนอยู่กับประเภทและองค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลส
การปรับสภาพแบ่งออกได้เป็น 4 วิธี ได้แก่ (1)การปรับ
สภาพทางกาย (2)การปรับสภาพทางเคมี  (3)การปรับ
สภาพทางชีวภาพ และ(4)ปรับสภาพแบบผสม 
  กระบวนการปรับสภาพจะเปลี่ยนโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางเคมีของลิกโนเซลลูโลส และยังเปลี่ยน 
แปลงโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ตามธรรมชาติของลิกโน
เซลลูโลสในระหว่างการสลายตัวเพื ่อให้ เอนไซม์ และ
จุลินทรีย์ สมารถเข้าไปย่อยสลายได้ (Yan et al., 2015) 
ในกระบวนการน้ี ล ิกนินและเฮมิเซลลูโลสที่ล้อมรอบ
เซลลูโลสอยู่จะถูกทำลายและแยกออกจากเซลลูโลส และ
โครงสร้างที ่เป็นผลึกของเซลลูโลสจะลดลง เพิ ่มพื ้นที่
ผิวสัมผัสมากขึ้น ดังนั้นกระบวนการดังกล่าวจึงส่งเสริม
ประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์และกระตุ้นการยอ่ย
เพ่ือให้ได้น้ำตาล (Corbin et al., 2015) 
 
2.3. Enzymatic hydrolysis 
  การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ เป็นขั ้นตอนการ
เปลี่ยนโพลีเมอร์คาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 
ปัจจัยมีผลต่อการย่อยได้ของเอนไซม์ได้แก่ ความเข้มข้น
ของเอนไซม์ อุณหภูมิ ค่า pH ผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึน และสาร
ยับยั้ง นอกจาก น้ันอัตราการย่อยได้ของเอนไซม์ข้ึนอยู่กับ
คุณสมบัติโครง สร้างของเซลลูโลส ซึ่งรวมถึงความเป็น

ผลึกของเซลลูโลส พ้ืนที่ผิว ขนาดอนุภาคชีวมวล ปริมาณ
เฮมิเซลลูโลสและลิกนินที่ยังติดอยู่กับเซลลูโลส (Binod, 
Janu, Sindhu, & Pandey, 2011) เอนไซม ์ท ี ่สามารถ
เข้าถึงเซลลูโลส มีผลอย่างมากในการย่อยได้ของเอนไซม์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการย่อยได้ การเข้าถึงเซลลูโลส
ม ักจะมาจากการกำจ ัดไซแลนและล ิกนิน (Sindhu, 
Binod, & Pandey, 2016) ซึ่งการกำจัดไซแลนและลิกนิน
จะช่วยเพิ ่มอัตราการย่อยได้ของเอนไซม์ ซึ ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อการเข้าถึงห่วงโซ่กลูแคน  
 
2.4. การหมักเอทานอลของลิกโนเซลลูโลส 
  กระบวนการหมักเอทานอลเป ็นการสลาย
กลูโคสโดยไม่ใช้ออกซิเจน กระบวนการผลิตเอทานอล 
ประกอบ ด้วย กระบวนการปรับสภาพ การเปลี่ยนแป้ง
เป็นน้ำตาล กระบวนการหมัก และกระบวนการกลั่น เมื่อ
วัตถุดิบที่เป็นแป้งถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วจะนำไปหมัก
ก ับเช ื ้อจ ุล ินทร ี ย์  จำพวกยีสต์ (Yeast) ที่อย ู ่ ในกลุ่ม 
Saccharomyces ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนน้ำตาล
กลูโคสไปเป็นเอทานอล ยีสต์จะใช้กลูโคสเป็นอาหารและ
เปล ี ่ยนกล ูโคสให ้เป ็นเอทานอล สภาพแวดล ้อมให้
เหมาะสม ให้มีค่า pH อยู่ระหว่าง 3.0-5.0 และอุณหภูมิ
ระหว่าง 26-32°C (Phwan et al., 2018) ทั้งน้ีระยะเวลา
ในการผลิตเอทานอล จะขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของ
ยีสต์ที่ใช้ด้วย ในกระบวนการหมักนอกจากได้ผลผลิตเป็น
เอทานอลแล้ว ยังได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดย
กลูโคส 100 กรัม สามารถผลิตเอทานอลได้ประมาณ 51.1 
กรัม และคาร์บอนได ออกไซด์ 48.9 กรัม  
 
3.วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1. การเตรียมตัวอย่าง 

ต้นข้าวโพด (Corn stover) นำมาจากเกษตรกร
หมู่บ้านโซ้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยนำต้นข้าวโพด
มาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ชั่วโมงในตู้อบลมร้อน และตัดโดยใช้เครื่องตัดชีวมวลให้มี
ขนาดอนุภาคประมาณ 1 มิลลิเมตร นำมาแยกขนาดด้วย
ตะแกรงขนาด 1 และ 0.625 มิลลิเมตร แล้วนำไปหา
องค์ประกอบทางเคมีตามมาตรฐาน NREL (Amie Sluiter 
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et al., 2008) ต้นข้าวโพดที ่นำมาทดลองมีเซลลูโลส 
32.45% เฮมิเซลลูโลส 21.18% ลิกนิน 35.21% และ เถ้า 
2.53% 

 
3.2. การหาองค์ประกอบต้นข้าวโพด 

วิเคราะห์หากลูโคส ไซโลส และอาราบิโนส ใน
ส่วนที่เป็นของเหลวหลังการปรับสภาพ ด้วยเครื่อง HPLC 
(LDC Model 4100, Shimadzu, Kyoto, Japan) เพ่ือหา
ปริมาณเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส โดยนำส่วนที ่ เป็น
ของเหลวมาทำให้เป็นกลางด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต 
(CaCO3) และกรองโดย Nylon Syringe Filter ขนาด 0.2 
ไมโครเมตร วิเคราะห์โดยใช้ คอลัมน์ Aminex HPX-87H 
(Bio-Rad, Hercules, CA, USA) และกรดซัลฟูริก 5 mM 
เป ็นโมบายเฟส อ ัตราการไหล 0.5 ม ิลล ิล ิตร/นาที 
มาตรฐานน้ำตาลใช้กลูโคส ไซโลส และอะราบิโนสเป็น
มาตรฐานสำหรับการว ิ เคราะห ์ด ้วย HPLC (Sindhu, 
Kuttiraja, Binod, Sukumaran, & Pandey, 2014) 

หาองค์ประกอบและปริมาณลิกนินที่ละลายน้ำ 
และลิกนินที ่ไม่ละลายน้ำ โดยวิธี Klason lignin ตาม
มาตราฐานวิธีการวิเคราะห์ของ NREL (Amie Sluiter et 
al., 2008) 
 
3.3 การปรับสภาพด้วยตัวทำละลายกรด 

การปรับสภาพทำปฏิกิริยาใน Reactor ขนาด 
600 มิลลิลตร (Parr Reactor 4560, Parr instrument, 
Moline, IL, USA) อัตราส่วนต้นข้าวโพด 1 กรัม ต่อกรด 
15 มิลลิลิตร ที่ความเข้มข้นกรด 0, 0.05, 0.1, 0.15 และ 
0.2 โมลาร์ ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา 15 30 และ 45 
นาที และอุณหภูมิ 90, 120, 150, 180 และ 210 องศา
เซลเซียส  โดยใช้กรดซันฟูร ิก กรดฟอร์มิก และกรด
ฟอสฟอริก อัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไปใน Reactor ปรับ
ความดันเริ่มต้นที่ 20 บาร์ กวน 100 รอบต่อนาที เมื่อ
สิ ้นสุดปฏิกิร ิยานำมากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 4 
(Whatman 4) ส ่วนที ่ เป ็นของแข ็งนำไปอบแห ้ง ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ
เก็บไว้ในตู้ดูดความชื้น เพื่อนำไปทำการทดลองขั้นต่อไป 

ส่วนของเหลวนำไปวิเคราะห์หาน้ำตาลและสารยับยั้งโดย
เครื่อง HPLC 
 
3.4 การย่อยด้วยเอนไซม์ 

ศึกษาความสามารถในการย่อยได้ของเอนไซม์ 
หลังปรับสภาพต้นข้าวโพด โดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส 
(Cellic Ctec2) เพ่ือศึกษาการผลิตน้ำตาลกลูโคสจากการ
ย่อยด้วยเอนไซม์ ในปฏิกิร ิยามีปร ิมาตรรวม 1  ml. 
ประกอบด้วย ต้นข้าวโพดหลังผ่านการปรับสภาพ 5% 
( w/v) เ อ น ไ ซ ม ์  Cellic Ctec2  ( Novozymes A/S, 
Bagvaerd, เดนมาร์ก) 25 FPU/g โซเดียมซิเตรตบัฟเฟอร์ 
(Sodium citrate buffer) 50 mM และโซเดียมเอไซด์ 
(Sodium azide) 1% บ่มที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
72 ชั ่วโมง หมุน 30 รอบต่อนาที การวิเคราะห์ความ
เข้มข้นของน้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้ในการย่อยด้วยเอนไซม์ โดย
ใช้วิธีการ 3,5-dinitrosalisylic acid (DNS) (A Sluiter et 
al., 2008) วิเคราะห์ปริมาณของน้ำตาลที่ได้หลังการยอ่ย
ด้วยเอนไซม์โดยเครื่อง HPLC ปริมาณกลูโคส คำนวณเป็น
เปอร์เซ ็นต์ของกลูโคสจากการย่อยด้วยเอนไซม์จาก
เซลลูโลสที่มีอยู่ในต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพ (0.9 
เป็นปัจจัยการแปลงกลูโคสเป็นเซลลูโลสเทียบเท ่า) 
(สมการที่ 1) (Han, Xu, Zhao, & Zhao, 2018) 

 

ปริมาณกลูโคส (%) = 
น้ำหนักกลูโคส × 0.9

น้ำหนักเซลลูโลส
 ×100        (1) 

 
3.5 การวิเคราะห์ทางกายภาพของต้นข้าวโพดหลังปรับ
สภาพ 
3.5.1 Scanning electron microscopy (SEM) 

วิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวและเส้นใยต้นข้าวโพด
ก่อนและหลังปรับสภาพ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
(SEM) JSM-6301F (JSM-6301F, JEOL ญี่ปุ่น) ตัวอย่าง
ที่นำมาวิเคราะห์จะนำไปเคลือบด้วยทองเพ่ือให้เห็นพ้ืนผิว
ได้ชัดเจนขึ้น ในการส่องวิเคราะห์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอน
ขนาด 20 kV  

 
3.5.2 X-ray diffraction (XRD) 
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วิเคราะห์ค่าความเป็นผลึกของต้นข้าวโพดก่อน
และหลังปรับสภาพโดยวิธี X-ray diffraction หรือ XRD 
โ ด ย ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง  X'Pert PRO diffractometer (PA 
Nalytical, Almelo, The Netherlands) ตัวอย่างที่นำมา

วิเคราะห์จะสแกนในช่วง 2θ = 10° - 30° ด้วยขนาด 
0.02° ที่ 500 kV และ 30 mA คำนวณค่าความเป็นผลึก
ตามสมการ 2 (Li et al., 2010) 

 

   CrI (%) = (
I002  - Ιamorphous

I002
)×100 (2) 

 
ที่ I002 คือความเข้มกระจัดกระจายที่จุดสูงสุด

ของเซลลูโลสซึ ่งโดยทั่วไปจะอยู่รอบๆ ที ่ 002 = 22.4 
และ Iamorphous คือความเข้มที ่กระจัดกระจายของส่วน
สัณฐานที่ประเมินว่าการเลี้ยวเบนความเข้มต่ำสุดระหว่าง
ระนาบหลักและระนาบรอง (ระนาบ 001 และ 002) ที่ 

2θ = 18.0 
 
3.5.3 Fourier transform Infrared (FTIR) 

วิเคราะห์หาพันธะเคมีหรือหมู่ฟังก์ชั่นโมเลกุล
ของเซลลูโลสในต้นข้าวโพดก่อนและหลังปรับสภาพโดยวิธี 
FTIR ด ้ ว ย เ ค ร ื ่ อ ง  Perkin-Elmer System 2 0 0 0 
(PerkinElmer, Waltham, MA, USA) โดยเตรียมตัวอย่าง
ด้วยวิธี KBr pellet ตั้งความละเอียดการวัดไว้ที่ 4 cm-1 
ความเร็ว 0.6329.cm/s ช่วงสเปคตรัมอินฟราเรด 4,000 
– 400 cm-1 นำกราฟที่ได้ไปเปรียบเทียบพ้ืนที่ใต้กราฟกับ
มาตรฐานเซลลูโลส 

 
3.5.4 Brunauer-Emmett and Teller (BET) 

วิ เคราะห ์หาพื ้นท ี ่ผ ิ ว (Surface area) และ
ปริมาตรรูพรุน (Pore volume) ของต้นข้าวโพด ก่อนและ
หลังปรับสภาพโดยใช้วิธ ีการของ Brunauer-Emmett 
และ Teller (BET) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาค่าพ้ืนที่ผิว 
(Surface area) ของสารที่ต้องการวิเคราะห์ โดยอาศัย
เทคนิคการแทนที่พื้นที่ผิว หรือรูพรุนด้วยแก๊สไนโตรเจน 
(TriStar II 3020, Micromeritics Co., USA) 

 

3.6 การหม ัก เอทานอล โดยว ิ ธ ี  Simultaneous 
saccharification and fermentation (SSF) 

ศึกษาการผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการการ
ย่อยเป็นน้ำตาลและการหมักพร้อมกัน (Simultaneous 
saccharification and fermentation, SSF) การหมักจะ
เป็นกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลจากการย่อนด้วยเอนไซม์ 
เป็นเอทานอล ดำเนินการหมักใน Reactor ขนาด 2 ลิตร 
(Biostat® b2 , B. Braun, Bangkok, Thailand) โดยใน
การหม ักม ีปร ิมาตรรวม 1.2 ล ิตร ประกอบด ้ วย 
แอมโมเนียมซ ัลเฟต ((NH4)2SO4) 5 g/L แมกนีเซ ียม

ซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (MgSO4 ∙ 7H2O) 0.025 g/L สาร
สกัดจากยีสต์ 1.0 g/L ปรับ pH 4.8 และต้นข้าวโพดที่
ผ่านการปรับสภาพในสภาวะที่เหมาะสม 6.25% (w / v) 
นำไปนึ่งเพื ่อฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 15 นาที  

pre-digested ด ้ ว ย เ อ น ไ ซ ม ์  Cellic Ctec2 
ความเข้มข้น 25 FPU/g บ่มที่ 50 องศาเซลเซียส รอบการ
กวน 500 rpm เป็นเวลา 6 ชั ่วโมง เพาะเลี ้ยงเชื ้อยีสต์ 
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 บ่มที่อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
YPD ฉีดเชื้อยีสต์ปริมาตร 10% (v/v) ผสมลงในการย่อย 
Cellic Ctec2 ส่วนผสมการหมักจะบ่มที ่อ ุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส ควบคุมค่า pH ให้อยู ่ที ่ 4.8 โดย กรด
ฟอสฟอร ิก(H3PO4) และ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์  
(NH4OH) ทำการหมักระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยกวนผสม
อย่างต่อเน่ืองที่ 300 รอบต่อนาที เก็บตัวอย่างเป็นระยะๆ 
เพื ่อวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลที่เกิดขึ ้นจากการหมัก 
ปริมาณกลูโคส และไซโลส โดยเครื ่อง HPLC คอลัมน์ 
Aminex HPX-87H 
 
 
 
4. ผลการวิจัย  
4.1 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพด้วย
กรดซัลฟูริก  
 การออกแบบการทดลองโดยโปรแกรม Design-
Expert 10.0.1 ดังแสดงในตารางที่ 1 การปรับสภาพพมี
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ความเข้มข้นของไซโลสสูงสุด 3.42 กรัมต่อลิตร และอะรา
บิโนสสูงสุด 0.63 กรัมต่อลิตร ที่ความเข้มข้นกรดซันฟูริก 
0.05 โมลาร์ อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 45 
นาที อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ ่มความเข้มข้นกรด อุณหภูมิ 
และระยะเวลาในการปรับสภาพ ส่งผลให้เกิดสารยับย้ัง
มากข้ึน ความเข้มข้นของกรดมีผลต่ออัตราการละลายเฮมิ
เซลลูโลสออกจากต้นข้าวโพดและอัตราการลดลงของ
ของแข็งหลังปรับสภาพ เมื่อความเข้มข้นกรดที่เพ่ิมข้ึนจาก 
0.05 โมลาร์ เป็น 0.15 โมลาร์ ที ่ระยะเวลา 30 นาที 
อุณหภูมิ 180 องศา เซลเซียส ทำให้อัตราการลดลงของ
ของแข ็งหล ังปร ับสภาพเพ่ิมข ึ ้นจาก 32.65% เป็น 
46.13% แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของกรดที่สูงข้ึนอาจ
ทำลายโครงสร้างของต้นข้าวโพด ลดความเป็นผลึก และมี
การย่อยน้ำตาลให้เป็นสารประกอบอื่น ๆ หรือสารยับยั้ง
ในการปรับสภาพด้วยกรด (Zhao, Wang, Lu, & Zhang, 
2014) 
 

 
รูปที่ 1. ค่าท่ีคาดการณ์กับค่าทดลองของ glucose yield 
ตารางที ่ 1 การออกแบบการทดลองด้วยวิธี Central 
composite เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพ
ต้นข้าวโพดด้วยกรดซัลฟูริก 

Run 
No. 

ความเข้มข้น
กรด (M) 

อุณห
ภูมิ 
(°C) 

เวลา 
(min) 

Glucose 
yield (%) 

1 0.05 120 15 61.53 

Run 
No. 

ความเข้มข้น
กรด (M) 

อุณห
ภูมิ 
(°C) 

เวลา 
(min) 

Glucose 
yield (%) 

2 0.15 120 45 62.94 
3 0.05 180 15 73.47 
4 0.10 150 15 77.03 
5 0.10 150 30 83.22 
6 0.10 150 45 77.81 
7 0.10 210 30 74.69 
8 0.20 150 30 69.44 
9 0.15 180 15 73.99 
10 0.10 180 15 78.07 
11 0.05 120 45 63.19 
12 0.10 180 45 77.22 
13 0.10 180 30 84.10 
14 0.10 90 30 55.25 
15 0.15 120 15 65.92 
16 0.00 150 45 66.46 
17 0.10 210 45 67.01 
18 0.10 210 15 69.29 
19 0.05 180 45 75.85 
20 0.15 180 45 70.80 

 

ค ่าออกแบบการทดลองที ่ ได ้จากโปรแกรม 
สอดคล้องกับข้อมูลที ่ได้จากการทดลอง  ค่า ANOVA 
พื้นผิวตอบสนองรูปแบบสมการกำลังสองแสดงในรูปที่ 1 
กราฟเส้นตรงระหว่างข้อมูล  actual และ predicted 
แสดงให้เห็นว่า data point มีความ error ค่อนข้างน้อย 
รูปแบบจำลองที่ใช้ในการอธิบายผลการทดลองจะขึ้นอยู่
กับผลกระทบของทั้งสามปัจจัย ได้แก่ ความเข้มข้นของ
กรด ระยะเวลาในการปร ับสภาพ และ อ ุณหภ ูมิ  
พารามิเตอร์สำหรับความสัมพันธ์และปัจจัยกำลังสอง 
(สมการที่ 3) ค่าสัมประสิทธิ์ R2 สำหรับ Glucose yield 
ที่ได้เป็น 0.9959 ส่วนค่า R2 ที่ได้จากการออกแบบการ
ทดลอง 0.9807 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่า R2 จากผลการ
ทดลองได้ 0.9922 สมการกำลังสองของปัจจัยทั้งสาม ที่
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ได ้จากการออกแบบการทดลองสามารถใช ้ ในการ
คาดการณ์เกี่ยวกับการตอบสนองสำหรับระดับที่กำหนด
ของแต่ละปัจจัย  สมการสุดท้ายจากปัจจัยทั ้งสาม ดัง
แสดงในสมการที่ 3 

Glucose yield (%) =          
(3) 

- 84.06 + 528.80A + 1.57B + 0.8620C  
 - 0.4996AB - 0.5650AC + 1.20BC  
- 1981.27 A2 - 4.38 B2 - 9.77 C2 

โดยที่  A คือ ความเข้มข้นของกรด  
B คือ อุณหภูมิ 

  C คือ ระยะเวลาในการปรับสภาพ     
 

โดยปกติแล้ว อัตราส่วนความแปรปรวน ค่า F-
value และ ค่า t-value จะมีค่าที ่สูง การคาดการณ์ผล
การทดลองจะมีนัยสำคัญเมื ่อค่าของ p <0.05 บ่งชี ้ว่า
เงื่อนไขของแบบจำลองมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น
กว่า 95% ในการออกแบบการทดลอง ค่า F-value ใน
การทดลองมีค่าเท่ากับ 270.81 หมายถึง แบบจำลองที่ได้
มีนัยสำคัญ   

รูปที่ 2 แสดงพื้นผิวการตอบสนองสามมิติแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปรับสภาพต้นข้าวโพด 
เพ่ือการผลิตกลูโคส (Glucose yield %) สูงสุด ในรูป 2ก 

และ 2ค ที่ความเข้มข้นของกรดซันฟูริกต่ำ (0-0.025 M) 
อุณหภูมิต่ำ และเวลาสั้นๆ Glucose yield จากการย่อย
ด้วยเอนไซม์อยู ่ในระดับที ่ค ่อนข้างต่ำ เมื ่อเพิ ่มความ
เข้มข้นกรดซันฟูร ิกเป็น 0.05 M เวลา 30 นาที และ
อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ได้ Glucose yield จากการ
ย่อยด้วยเอนไซม์สูงถึง 84.10% การเพ่ิมความเข้มข้นกรด 
อุณหภูมิ และระยะเวลาในการปรับสภาพ สามารถเพ่ิม
ความเข้มข้นของกลูโคสในการการย่อยด้วยเอนไซม์ได้ 
(Lu, Zhang, & Angelidaki, 2009) การเพ่ิมความเข้มข้น
กรดซันฟูริกจาก 0 เป็น 0.50 M ที่ระยะเวลา 30 นาที 
อ ุณหภูม ิ  150 องศาเซลเซ ียส ทำให ้ Glucose yield 
เพิ่มขึ้นจาก 68.97% เป็น 83.22% แต่เมื่อความเข้มข้น
ของกรดเพิ ่มขึ ้นจาก 0.50 เป็น 0.20 M ทำให้ปริมาณ
กลูโคสลดลง อาจเป็นเพราะความเข้มข้นของกรดสูง
เกินไป และอุณหภูมิสูงส่งผลให้ปริมาณของแข็ง (solid 
recovery) ลดลง และน้ำตาลเปลี่ยนรูปเกิดเป็นสารยับย้ัง 
( Alvira, Tomás-Pejó, Ballesteros, & Negro, 2 0 1 0 ; 
Suriyachai, Champreda, Kraikul, Techanan, & 
Laosiripojana, 2018) รูปที ่ 2ข อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นและเวลาใน การปรับสภาพ เพ่ือการ
ผลิตกลูโคสจากการย่อยด้วยเอนไซม์ ที่ความเข้มข้น 0.50 
M อุณหภูมิ 150 -180 องศาเซลเซียส ช่วงเวลา 30 นาที 
การผลิตกลูโคสอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยได้ Glucose 
yield 71.65% - 83.22%     

 

 

รูปที่ 2. แสดงพ้ืนผิวการตอบสนองสามมิติ Glucose yield; (ก) ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความเข้มข้นกรด ท่ีเวลา 
30 นาที, (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกรดและเวลา ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส, (ค) ความสัมพันธ์ระหว่างเวลา

และอุณหภูมิ ท่ีความเข้มข้นกรด 0.1 โมลาร์   
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4.2 ผลของตัวเร่งปฏิกิริยากรดปฏิกิริยากรด H2SO4, 
CH2O2 และ H3PO4 ต่อการปรับสภาพต้นข้าวโพด 

เพ่ือหาตัวเร่งปฏิกิริยากรดที่ดีที่สุด จึงนำสภาวะ
ที่เหมาะสมของกรดซัลฟูริก ที่ความเข้มข้นกรด 0.50 โม
ลาร์ อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 30 
นาที มาเปรียบเทียบกับกรดฟอสฟอริก และกรดฟอร์มิก 
ในการผลิตน้ำตาลกลูโคสจากการย่อยด้วยเอนไซม์ จาก
รูปที่ 3 จะเห็นได้ชัดว่า กรดซัลฟิวริกสามารถผลิตกลูโคส
ได้สูงกว่ากรดอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้ Glucose yield 
ของกรดซัลฟูริก 83.22% กรดฟอสฟอริก 72.64%  และ
กรดฟอร์มิก 53.18% การปรับสภาพต้นข้าวโพดด้วยกรด
ฟอสฟอริกและกรดฟอร์มิค ได้กลูโคสจากการย่อยด้วย
เอนไซม์ค่อนข้างต่ำ เมื ่อเทียบกับการปรับสภาพด้วย
กรดซัลฟูริก นั่นอาจเป็นเพราะในการปรับสภาพและการ
ย่อยด้วยเอนไซม์ เกิดสารยับยั้งค่อนข้างสูง จึงทำให้มีการ
ผลิตกลูโคสได้น้อย (Bao, Binder, Abbas, & Loveless, 
2014; Wu et al., 2018) ในงานวิจัยต่างๆเกี ่ยวกับการ
ปรับสภาพชีวมวลประเภท lignocellulose ด้วยกรด 
สามารถเกิดการก่อตัวของสารยับยั ้ง เช่น สารHMF (5-
hydroxymethyl-2-furaldehyde) เฟอร์ฟูรัล (furfural) 
และสารประกอบอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ใช้ในการ
ปรับสภาพ การเกิดสารยับยั้งเหล่าน้ีสามารถทำให้ปริมาณ
กลูโคสต่ำลง (Bao et al., 2014) 

 

 

รูปที ่ 3. แสดง Glucose yield จากการปรับสภาพด้วย
กรดของต้นข้าวโพด ที ่ความเข้มข้นกรด 0.1 โมลาร์ 
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที 
 

4.3 ลักษณะทางกายภาพของต้นข้าวโพด ก่อนและหลัง
ปรับสภาพ  
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของต้นข้าวโพด 
(Scanning electron microscopy) 

การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอ
นแบบส่องกราด (SEM) พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยา
และลักษณะพื้นผิวของต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพ
เทียบกับต้นข้าวโพดที่ไม่ได้ปรับสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 4 
ลักษณะพื้นผิวของต้นข้าวโพดในรูปที่ 4(ก) และ 4(ข) 
ไม่ได้ปรับสภาพมีโครงสร้างเส้นใยเซลลูโลสที่มีความเป็น
ระเบียบ และพื้นผิวเรียบเนียน หลังจากการปรับสภาพ
ด้วยกรด (รูปที่ 4 (ค) และ (ง)) โครงสร้างมีลักษณะขรขุระ 
มีความพรุน และเส้นใยเปิดเผยให้โครงสร้างภายในของ
ต้นข้าวโพด จึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการปรับสาพส่งผล
ให้มีการกำจัดเส้นใยภายนอก ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ผิวเพื ่อให้
เซลลูโลสเข้าถึงเอนไซม์ได้มากขึ้น การเพิ่มพื้นที่ผิวและ
ปริมาตรของรูพรุนในต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว 
สามรถเพ่ิมการผลิตกลูโคสในระหว่างการย่อยด้วยเอนไซม์ 
(Ge, Wang, & Mou, 2011) 
 

 

รูปที่ 4. แสดงการวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนผิวของต้นข้าวโพด; 
(ก) และ(ข) ต้นข้าวโพดที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ , (ค) 
และ (ง) ต้นข้าวโพดที่ปรับสภาพด้วยสภาวะที่เหมาะสม
ที่สุด (ความเข้มข้นกรดซัลฟูริก 0.1 โมลาร์ อุณหภูมิ 150 
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที) 
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความเป็นผลึก (XRD analysis) 

X-ray diffraction (XRD) หร ือการว ิ เคราะห์
ความเป็นผลึก เป็นหนึ่งในวิธีที ่สามารถ ตรวจสอบการ
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เปลี ่ยนแปลงความเป็นผลึกของเซลลูโลส (J. Li et al., 
2015) ต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว มีความเป็น
ผลึกที่ต่ำลงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการปรับ
สภาพมีผลต่อการย่อยได้ของเอนไซม์ (C. Li et al., 2011) 
คุณสมบัติของต้นข้าวโพดหลังจากผ่านการปรับสภาพด้วย
กรดในสภาวะที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับต้นข้าวโพดที่ไม่ได้
ผ่านการปรับสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่าต้นข้าวโพดที่ไม่ผ่านการปรับสภาพนั้นมี
ความเป็นผลึกสูง (50.27%) หลังจากผ่านการปรับสภาพ
ด้วยกรดค่าความเป็นผลึกลดลงอย่างมีนัยสำคัญเป็น 
66.48% การลดลงของความเป็นผลึกแสดงให้เห็นว่า
โครงสร้างเซลลูโลสหลังจากการปรับสภาพมีการเรียงเป็น
ระบบในโครงสร้างของเส้นใย และการลกลงของผลึกทำ
ให้ความสามารถในการเข้าถึงพื้นผิวของเซลลูโลสเพิ่มข้ึน 
(Mood et al., 2014) การเพิ่มขึ้นของค่า CrI สัมพันธ์กับ
การปรับสภาพด้วยกรดต่อการกำจัดส่วนที่เป็นอสัณฐาน 
(Amorphous) xylan และ ลิกนิน ในการลดความเป็น
ผลึกของเส้นใยเซลลูโลส (Imman, Laosiripojana, & 
Champreda, 2018) 

 

 

ร ูปท ี ่  5. แสดงการเลี ้ยวเบนของรังส ี X-ray ของต้น
ข้าวโพด; A ต้นข้าวโพดที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ, B ต้น
ข้าวโพดที่ปรับสภาพด้วยสภาวะที่เหมาะสมที่สุด (ความ
เข้มข้นกรดซัลฟูร ิก 0.1 โมลาร์ อุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที) 
4.3.3. ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นโมเลกุล ด้วยเทคนิค 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy 
(FTIR) 

ผลการวิเคราะห์ FTIR ของเซลลูโลสดังแสดงใน
ร ูปท ี ่  6 ค ่าการดูดกล ืนแสงที ่  3500 - 890 cm-1 น้ัน
สัมพันธ์กับหมู่ฟังก์ชั่นเซลลูโลส (Zhang et al., 2015) ที่
ความยาวคลื่น 3402 cm-1 แสดงการสั่นของหมู่ -OH และ
ที่เลขคลื่น 2916 cm-1 แสดงการสั่นของ aliphatic -CHx 
ซึ่งเป็นโครงสร้างของเซลลูโลส จากรูปที่ 5 พบว่าเซลลูโลส
ยังคงปรากฏอยู่ แสดงให้เห็นว่าการปรับสภาพไม่มีผลต่อ
เซลลูโลส เลขคลื่น 1721 cm-1  แสดงหมู่ C=O ในเฮมิ
เซลลูโลส พบว่าเฮมิเซลลู โลสลดลงหรือถูกกำจัดออกไป
หลังจากข้ันตอนของการปรับสภาพ แสดงว่ามีการทำลาย
โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลส ทำนองเดียวกันกันกับที่ เลข
คลื่น 1063 cm-1 ซึ่งเป็นช่วงวิเคราะห์ของเฮมิเซลลูโลส
แสดงถึงการโค้งงอ (bending) ของหมู่ฟังก์ชั่น C-OH ใน
เฮมิเซลลูโลส ซึ่งให้ผลในทางเดียวกันคือมีการทำลายเฮมิ
เซลลูโลสหลังผ่านการปรับสภาพ (ตะวัน มาดวง, อรวรรณ 
ชุณหชาติ และ รัชพล พะวงศ์รัตน์, 2561) เลขคลื่น 1232 
cm-1 แสดงหมู่ C-O-C ใน Arty-alkyl ether ของลิกนิน 
มีปริมาณลดลงเพียงเล็กน้อย  

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพ้ืนที่ผิวและความพรุนของต้น
ข้าวโพด ก่อนและหลังปรับสภาพ  

 
ไม่ปรับ
สภาพ 

ปรับสภาพ
กรด 

BET surface area 
(m2/g) 

0.63 14.09 

BJH pore volume 
(cm3/g) 

0.005 0.071 

 
4.3.4 ผลการว ิเคราะห ์ความพรุน (Porosity and 
surface analysis) 

การเปลี่ยนแปลงความเป็นผลึกและโครงสร้าง 
มักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิว ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการเข้าถึงเซลลูโลส (Mood et al., 2014) การ
วิเคราะห์พ้ืนที่ผิวและความพรุนจะใช้วิธีของ Brunauer – 
Emmett Teller (BET) ของต้นข้าวโพดทั้งก่อนและหลัง
ผ่านการปรับสภาพ ดังแสดงในตารางที ่ 2  ต้นข้าวโพด
หลังผ่านการปรับสภาพด้วยกรด พื้นผิวเพิ่มขึ้นจาก 0.63 
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เป็น 14.09 cm3/g ซึ่งมากกว่าก่อนปรับสภาพ 22.37 เท่า 
และค่าความพรุนเพิ่มขึ้น 14.2 เท่า ดังนั้นค่าความพรุน
และพ้ืนที่ผิวชี้ให้เห็นว่าการปรับสภาพด้วยกรดนำไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของพื้นที ่ผิว และความพรุนของเส้นใย ส่งผลใน

การเพิ ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของเอนไซม์ อย่างมี
น ั ย ส ำ ค ั ญ  (Guo & Catchmark, 2012; Tan & Lee, 
2015)     

 

 
รูปที่ 6. แสดงการวิเคราะห์ FTIR  ของต้นข้าวโพด; A ต้นข้าวโพดที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ, B ต้นข้าวโพดที่ปรับสภาพด้วย

สภาวะที่เหมาะสมที่สุด (ความเข้มข้นกรดซัลฟูริก 0.1 โมลาร์ อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที) 

 
4.5 ผ ล ก า ร ห ม ั ก แ บ บ  Simultaneous 
saccharification and fermentation (SSF) 

การหมักในการศึกษาได้เลือกสภาวะที่เหมาะสม 
ที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจากการปรับสภาพด้วยกรดของ
ต้นข้าวโพด มาผลิตเอทานอลด้วยวิธีการหมักแบบ SSF 
ในการหมักปริมาณเริ่มต้นของต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับ
สภาพ 70 กรัมต่อลิตรเทียบเท่ากับกลูโคส 35 กรัมต่อลิตร 
ในการเริ่มหมัก จะนำต้นข้าวโพดไปทำการ pre-digested 
โดยเอนไซม์ Cellic Ctec2 จากนั ้นจึงเติมเชื ้อยีสต์ S. 
cerevisiae เพ่ือทำการหมักเปลี่ยนกลูโคสเป็นเอทานอล 

ในข้ันตอนการ pre-hydrolysis ในช่วงแรกของ
การหมักต้นข้าวโพดจะถูกย่อยเป็นกลูโคสอย่างรวดเร็ว จะ
เกิดการสะสมของกลูโคสหรือมีกลูโคสในปริมาณที่สูง แต่
เอทานอลต่ำ เนื่องจากเป็นช่วง lag phase ของการหมัก 

โดยมีความเข้มข้นของกลูโคสสะสมเฉลี่ยสูงสุดที่ 15.28 
กร ัมต ่อล ิตร แต่เม ื ่อเช ื ้อจ ุล ินทร ีย ์หร ือย ีสต ์ เร ิ ่ มมี
แพร่กระจายและเติบโต กลูโคสที่สะสมอยู่ในช่วงแรกก็จะ
เริ่มลดลง ถูกใช้ไป (รูปที่ 6) ที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ความ
เข้มข้นของเอทานอลเฉลี ่ยสูงสุดที ่ 15.95 กรัมต่อลิตร 
หลังจากผ่านไป 8 ชั่วโมง ปริมาณเอทานอลมีความเข้มข้น
ขึ ้นแสดงถึงการหมักที ่สมบูรณ์ ที ่ระยะเวลา72 ชั ่วโมง 
เทียบเท่ากับทฤษฎีการเปลี ่ยนกลูโคสเป็นเอทานอลได้ 
95% (Bai, Anderson, & Moo-Young, 2008) ด ้ ว ย
ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล 0.24 กรัม/ลิตร/ชั่วโมง 
(รูปที่ 6) ตอนท้ายของการหมักกลูโคสที่เหลือ 0.38 กรัม
ต่อลิตร 

การหมักเพื่อให้ได้เอทานอลที่มีความเข้มข้นสูง
จากชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลส ขึ้นอยู่กับปัจจัยตา่งๆ 
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รวมทั้งลักษณะของชีวมวล วิธีการปรับสภาพ เชื้อจุลินทรีย์
หรือยีสต์ที ่นำมาใช้ และพารามิเตอร์ทางกายภาพของ
กระบวนการหมัก ในงานวิจ ัยท ี ่ผ ่านมาการหมักต้น
ข้าวโพดโดยปรับสภาพแบบ steam-pretreated ได้เอทา
น อ ล  72.4% (Öhgren, Bura, Lesnicki, Saddler, & 
Zacchi, 2007) การหมักต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพ
ด้วยกรดและด่าง ได้เอทานอล 84.6% (Weerasai et al., 
2014)  

 

 

รูปที่ 6. แสดงการหมักกลูโคสเป็นเอทานอล  
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การปรับสภาพด้วยกรดของต้นข้าวโพด เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะในการเพิ ่มประสิทธิภาพการย่อยด้วย
เอนไซม์ให้ได้กลูโคสสูงสุด เพ่ือการผลิตไบโอเอทานอล ใน
การวิจัยได้ Glucose yield สูงสุด 83.22% สภาวะที่ดี
ที่สุดในการปรับสภาพที่ความเข้มข้นกรดซัลฟูริก 0.1 M 
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 30 นาที 
ผลการวิจัยพบว่าในสภาวะนี้ เมื่อวิเคราะห์ในส่วนที่เป็น
ของเหลวหลังจากการปรับสภาพได้สารยับยั ้ง หรือ by-
product ค่อนข้างต่ำ องค์ประกอบทางกายภาพ และทาง
เคมี  ของต ้นข ้ าวโพดหล ั งผ ่ านการปร ับสภาพ  มี
ประสิทธิภาพในการเพิ ่มการย่อยได้ของเอนไซม์ และ
สามารถเพิ ่มผลผลิตเอทานอลในการหมัก งานศึกษาน้ี
สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับสภาพด้วยวิธีน้ำ
ร้อนความดันสูงโดยเพิ ่มตัวเร่งปฏิกิริยาต่อการเปลี ่ยน
โครงสร้างทางเคมี และกายภาพของต้นข้าวโพด ซึ่ง
สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ หรือต่อ
ยอดการศึกษาการหมักเอทานอลในอุตสาหกรรมไบโอเอ
ทานอล โรงกลั่นชีวภาพแบบบูรณาการ หรืออุตสาหกรรม

อื่นๆได้ เนื ่องจากในส่วนของเหลวมี by-product และ
สารยับยั ้งน้อย ในกระบวนการหมักจึงสามารถนำทั้ง
ของแข็งและของเหลวมาหมักร่วม เพื่อเพิ่มผลผลิตเอทา
นอล เนื่องจากในส่วนของเหลวมีไซโลสค่อนข้างสูง และ
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียงสำหรับพืช
อาหารสัตว์ ต้นแบบเครื่องอบแห้งถูกออกแบบโดยใช้ชุดแมกนีตรอนขนาด 1,000 วัตต์ และฮีตเตอร์ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 3 ชุด 
ในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งการทดสอบเป็น 3 กรณี ได้แก ่การทดสอบการอบแห้งด้วยลมร้อน การทดสอบการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ 
และการทดสอบการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการศึกษาเพ่ือทดสอบการอบแห้ง ได้แก่ พืชอาหาร
สัตว์ (หญ้าแพงโกล่า) โดยใช้กำลังไมโครเวฟที ่300, 400, 500, 600, 700 และ 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60, 70 และ 80 องศา
เซียลเซียส ระยะเวลาในการอบแห้ง 5, 10, 15 ,20, 25 และ 30 นาท ีสายพานลำเลียงความเร็ว 10 รอบต่อนาที และความเร็วลม
ร้อนมีค่าเฉลี่ย 0.5 ±0.1 ms-1 ผลการทดสอบ พบว่า สภาวะที่เหมาะสมของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนในการอบพืชอาหาร
สัตว์ ใช้กำลังไมโครเวฟเท่ากับ 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนเท่ากับ 60 องศาเซียลเซียส ระยะเวลา 12 นาที และมีอัตราการ
สิ้นเปลืองพลังงานเพียง 2.13998 MJ/kg จึงสามารถสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบ
สายพานลำเลียงสามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งได้  

  
คำสำคัญ: ไมโครเวฟ, ลมร้อน, การอบแห้ง, พืชอาหารสัตว์ 
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Abstract  
The objective of this research is to apply a microwave dryer with a hot air conveyor belt for the forage. 

The prototype of the dryer is designed to use three sets of 1,000 watts of magnetron and 800 watts of heater. 
This research was divided into three different drying experiments: microwave drying, hot-air drying and microwave 
combined with hot-air drying.  The drying material was forage plant (Pangola grass). The microwave drying was 
carried out in a microwave oven with output power of 300, 400, 500, 600, 700 and 800 watts and the hot-air 
drying was carried out at drying air temperatures of 60, 70 and 80 °C. The air drying time testing was 5, 10, 15, 20, 
25 and 30 minutes. The speed of the conveyor is 10 rpm with the velocity of  0.5 ±0.1 ms-1. The results showed 
that the microwave's optimum point with hot-air for drying was 800 watts of microwave power, 60 °C of hot air 
temperature and 12 minutes duration. In addition, the energy rate of microwave with hot air drying was only 
2.13998 MJ/kg. It can be concluded that the method of microwave drying combined with hot-air conveyor belt 
can reduce the drying time. 

  
Keywords: Microwave, Hot-air, Drying, Forage  
 

1. บทนำ  
ในปัจจุบันกระบวนการอบแห้งเป็นกระบวนการ

ลดความชื ้นของวัสดุ อาหาร ธัญพืช ผลไม้ และพืช 
เนื ่องจากสามารถถนอมอาหาร และรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งยังสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บ
ร ักษาผภิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้เป ็นอย่างด ีทำให้
สามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในช่วงที่ต้องการเพ่ือสะดวกต่อ
การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในระยะยาว แม้ว่า
เทคโนโลยีการอบแห้งจะไม่ซับซ้อน แต่การวางแผนการ
ดำเนินการอบแห้งภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น
ที่ต้องศึกษา ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการใช้พลังงานสำหรับ
การอบแห้ง เช่น กระบวนการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงาน
ความร้อนต่างๆ ได้แก่  การอบแห้งแบบฟลูอิไดเซชัน 
(Tirawanichakul, 2004; Soponronnarit et al., 2005; 
ศิรประภา คลังทองและคณะ, 2549) การอบแห้งแบบ
ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ การอบแห้งด้วยลมร้อนจาก
พล ังงานแสงอาทิตย์  (Bala & Janjai, 2009) การเร่ง
กระบวนการอบแห้งด้วยสนามไฟฟ้า (Tirawanichakul, 
et al. , 2 0 0 7 )  ก า ร อ บ แ ห ้ ง ด ้ ว ย ร ั ง ส ี ใ ต้ แ ด ง 
(Tirawanichakul et al., 2008) การอบแห้งด้วยคลื่น
ไ ม โ ค ร เ วฟ  (Giri and Prasad ,2007 ; Varith et al. , 
2007) การอบแห้งด้วยรังสีอินฟาเรด (Soponronnarit 

et al., 2005; Varith et al., 2007; Kathiravan et al., 
2008; Nathakaranakule et al., 2010)  การอบแห้ง
แบบผสมผสาน (Walde et al. , 2006 ; Karatas and 
Kamisli, 2007) ซึ่งแต่ละวิธีการมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นต่างกัน ดังนั้น การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการ
อบแห้งในแต่เงื่อนไขแต่ละกระบวนการจึงมีความจําเป็น
เพื ่อให ้ทราบแนวทางการอบแห้งและสิ ่งสำคัญ คือ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้จะต้องเป็นที่ยอมรับได้ 
การอบแห้งด้วยการใช้พลังงานแหล่งต่างๆ มีวัตถุประสงค์
เพื ่อทำให้เกิดการอบแห้งที ่มีประสิทธิภาพและมีความ
สิ ้นเปลืองพลังงานต่ำ การประยุกต์ใช้การอบแห้งแบบ
ผสมผสานเป็นวิธีการที่สามารถช่วยลดเวลาในการอบแห้ง
ได้ อาทิเช่น การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 
เนื ่องจากไมโครเวฟทำให้อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์สูงข้ึน
อย่างรวดเร็ว น้ำในวัสดุอบแห้งเป็นตัวดูดซับพลังงาน
ไมโครเวฟได้ดี ซึ่งน้ำเป็นโมเลกุลมีขั้วสามารถเหนี ่ยวนำ
จากสนามไฟฟ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงขั้วอย่างรวดเร็ว
ตามความถี ่ของคลื ่นไมโครเวฟ ทำให้สามารถเปล ี ่ยน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิส่งผลต่ออัตราการอบแห้งที่สูงข้ึนตาม
ไปด ้วย อ ีกท ั ้ งย ั งสามารถลดการใช ้พล ั งงาน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว 
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(Supawan et al., 2012) นอกจากนี้ผลของการอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพทางด้านสีที่ดี (Alibas, 2007) และการหดตัวของ
ผลิตภัณฑ์หลังการ อบแห้งลดลง (Maskan, 2001) รวมทั้ง
คุณภาพการคืนตัวของผลิตภัณฑ์ที่ดี  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้เครื ่องอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียงที่มีการ
กระจายคลื่นและความร้อนที่สม่ำเสมอตลอดสายพานใน
เครื่องอบแห้ง โดยทดสอบกับพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแพงโก
ล่า) เพ่ือเปรียบเทียบหาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้ง
สำหรับพืชอาหารสัตว์  
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 การอบแห้งด้วยลมร้อน 
 การอบแห้งด้วยลมร้อนมีหลักการทำงาน คือ ใช้
ลมร้อนสัมผัสกับวัตถุดิบผ่านเครื ่องเป่าลมจากแหล่ง
พลังงานความร้อน แสดงดังรูปที ่ 1 ซึ ่งสามารถทำการ
อบแห้งได้ในอัตราการผลิตคงที่ ประสิทธิภาพในการ
ทำงานส ูง ควบค ุมการทำงานง่าย แต่ม ีจ ุดด ้อย คือ 
สิ้นเปลืองพลังงานเน่ืองจากใช้เวลานานในการนำความชื้น
ออกจากวัตถุ (อนุสรณ์, 2555) 

 

 
 

รูปที่ 1 หลักการทำงานของเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
(อนุสรณ์, 2555) 

 
 
2.2 การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ 
การอบแห้งด้วยไมโครเวฟมีหลักการทำงาน คือ 

เม ื ่อคล ื ่นไมโครเวฟเคล ื ่อนที ่เข ้าไปในวัสด ุต ่างๆ ที่
ประกอบด้วยโมเลกุลที่เป็นขั้วหรือโมเลกุลที่มีประจุบวก
หรือลบมีการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ โมเลกุลเหล่านั้นจะ
เคลื ่อนที่เนื ่องจากแรงกระทำจากสนามไฟฟ้าของคลื่น

ไมโครเวฟ เน่ืองจากคลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นที่มีความถ่ีสูง 
ซึ่งความถี่สำหรับใช้สำหรับกระบวนการให้ความร้อนจะ
เท่ากับ 2.45 GHz ดังนั้น สนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ
จะมีการสลับขั้ว 2,450 ล้านครั้งต่อวินาที เมื่อโมเลกุลน้ำ
เป็นโมเลกุลมีขั้วที่มีจำนวนมากที่สุดในอาหารอยู่ภายใต้
อิทธิพลของสนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ มีความยาว
คลื ่นระหว่าง 1 มิลลิเมตรถึง 1 เมตร ซึ ่งเป็นความยาว
คลื่นและความถี ่ที ่เหมาะสมสำหรับใช้ในกระบวนการ
เกี่ยวกับอาหาร เช่น การต้ม การนึ่ง การอุ่น และการทำ
ให้แห้ง แสดงลักษณะการทำงานของไมโครเวฟดังรูปที่ 2  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้ไมโครเวฟ
กำลังสูงเพียงตัวเดียว การใช้ไมโครเวฟกำลังต่ำหลายตัว 
การเลือกใช้งานขึ ้นอย ู ่ก ับการนำไปประยุกต์ใช ้งาน 
นอกจากนั้นระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟตัวเดียวจะ
นิยมใช้กับรูปแบบจานหมุน เพื ่อให้ความร้อนกระจาย
ตัวอย่างสม่ำเสมอ หากใช้ไมโครเวฟร่วมกับสายพาน
ลำเลียงแบบต่อเนื่องใช้ระบบแมกนีตรอนหลายตัวเกือบ
ทั้งหมเน่ืองจากมีราคาถูก ระยะคืนทุนน้อย จึงทำให้ระบบ
แบบน้ีผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ค่อนข้างมาก 

 

 
รูปที่ 2 กลไกการใหค้วามร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

.3 แนวคิดการประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 
 จากการศึกษางานวิจัยของ ธราวุธ บุญน้อม 
และคณะ (ธราวุธ บุญน้อม และคณะ, 2555) ได้ใช้เตาอบ
ไมโครเวฟร่วมกับระบบลมร้อนในการอบพริก ผลิตภัณฑ์ที่
ได้มีคุณภาพในด้านสีที่ดีใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สด และ
สามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งได้ ค่าความชื้นของ
พริกลดลงจาก 284.6±0.1 ถึง 29.6±1.3 % d.b. ในเวลา 
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240 นาที ค่าความสิ ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ เท่ากับ 
18.79±0.01 kJ/kg water มีอัตราการผลิตพริกแห้ง 
7.2±0.06 kg dry chilies/day ต้นทุนพลังงาน 38±0.96 
baht/kg dry chilies ในป ี 2553 ค ํานึง  วาทโยธา ได้
ทําการศึกษาการอบแห้งยางแท่งด้วยเตาไมโครเวฟร่วมกับ
ลมร ้อนระดับขยาย ใช ้ความสูงช ั ้นยาง  10 และ 15 
เซนติเมตร ใช้อุณหภูมิลมร้อน 100 องศาเซลเซียส ให้ค่า
ความสิ ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที ่ต่ำ คือ 11.67 และ 
11.96 เมกะจูลต่อกิโลกรัมน้ำระเหยตามลําดับ สุภวรรณ 
ฏิระวนิชณ์กุล และคณะ ศึกษาปัจจัยของสภาวะในการ
อบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพของขนุนแห้งด้วย
สภาวะการทดลองอบแห้ง ได้แก่ การอบแห้งด้วยรังสี
อ ินฟราเรด การอบแห้งด้วยพล ังงานความร ้อนร ่วม
ระหว่างร ังส ีอินฟราเรดและลมร้อน การอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟและลมร้อน และการอบแห้งด้วยลมร้อนอย่าง
เดียว ซึ่งผลการทดลอง พบว่า การอบแห้งขนุนด้วยรังสี
อินฟราเรด มีอัตราการอบแห้งดีที่สุด แต่มีจุดด้อยคือการ
อบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดมีอัตราการการใช้พลังงาน
อบแห้งสูงกว่าการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงานอื่น ๆ (สุภวร
รณ ฏิระวณิชย์ก ุล , 2555) ปัจจุบันการอบแห้งด ้วย
ไมโครเวฟแบบ สายพานได้มีพัฒนาเพื่อใช้อุตสาหกรรม 
(Rattanadecho et al. , 2008 ; Vongpradubchai and 
Rattanadecho, 2 0 0 9 ; Prommas et al. , 2 0 1 2 ) 
เนื่องจากสามารถป้อนวัสดุได้ครั้งละมากๆ อย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้ง ยังทำให้วัสดุรับพลังงานไมโครเวฟอย่างสม่ำเสมอ 
การนำไมโครเวฟมาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งจำเป็นต้องมี
การออกแบบที่ดีเพ่ือลดการกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟ
ที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะเกิดจุดร้อนและจุดเย็นในเครื่องอบ
แห้งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพไม่ สม่ำเสมอ  

จากแนวคิดและงานวิจ ัยที ่เกี่ ยวข้องข้างต้น
สามารถเป็นข้อยืนยันได้ถึงข้อดีของไมโครเวฟและลมร้อน
ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ช่วยลดเวลาารอบแห้ง ยืด
อายุการเก็บรักษา ใช้พลังงานน้อย ไม่มีของเสียออกจาก
ระบบ และเป็นเทคโนโลยีสะอาด เหมาะสมสำหรับการ
ประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตรที ่เป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศไทย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 3.1 เครื ่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลม
ร้อนแบบสายพานลำเลียง 

การประยุกต์ใช้เครื ่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง โดยใช้ไมโครเวฟ
ความถ่ี 2,450 เมกะเฮิร์ต กำลังไฟฟ้า 1,000 วัตต์ จำนวน 
3 ตัว โดยทำการติดตั้งไว้ด้านข้างห้องอบ และใช้เครื่อง
กำเนิดลมร้อนไฟฟ้า (Heater) ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 3 
ชุด ซึ่งติดตั้งไว้ด้านบนของห้องอบ และใช้ความเร็วลมที่ 
0.5 ±0.1 ms-1 เพ่ือนำความร้อนเข้าสู่ห้องอบ แสดงเครื่อง
อบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง 
ดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบ
สายพานลำเลียง 

3.2 ระบบควบคุมเครื ่องอบแห้งไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน 

ในส ่วนนี ้แสดงขั ้นตอนการออกแบบระบบ
ควบคุมเครื ่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบ
สายพานลำเลียงแสดงภาพรวมของระบบควบคุมเครื่อง
อบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ดังรูปที่ 4 และผังงาน
โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน ดังรูปที่ 5 ซึ่งมีข้ันตอนการทำงาน ดังน้ี 

ขั ้นตอนที่  1 ระบบรับข้อมูลจากคีย์แพดที่
กำหนดอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งและความชื้นสุดท้าย 
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จากนั้นระบบรับค่าเซ็นเซอร์ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 
รุ่น K-Type โดยมีตัวขยายสัญญาณDigital Module for 
K-Type (MAX6675) เซ ็นเซอร ์น ้ำหนัก  (Load Cell 
Sensor)  โ ดยม ี ต ั ว ขยายส ัญญาณ  Weight Sensor 
Module (HX711)  

ขั ้นตอนที่  2 จากนั ้นระบบประมวลผลตาม
เงื่อนไขการทำงานของระบบด้วยหน่วยประมวลผลของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ขั ้นตอนที่  3 แสดงค ่าอ ินพุตต ่างๆ ได ้แก่  
อุณหภูมิภายในห้องอบ น้ำหนักของวัสดุ ออกจอ TFT 
LCD 

ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ 
ได้แก่ รีเลย์ใช้ในการควบคุมการ เปิด-ปิดการทำงาน
สายพานลำเล ียง ต ัวสร ้างความร้อน (Heater) และ
แมกนีตรอนในระบบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

 
 
รูปที่ 4 ระบบควบคุมเครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับ

ลมร้อนแบบสายพานลำเลียง 
 

 
 

รูปที่ 5 ผังงานโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องอบ
แห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 

 
 3.3 การทดสอบเคร ื ่องอบแห้งไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน 
 ตัวอย่างหญ้าแพงโกล่า (พืชอาหารสัตว์) ที่นำมา 
หั่นเป็นท่อนขนาด 1-2 นิ้ว แบ่งการทดลองเป็น 3 กรณี 
ได้แก่ ทดลองอบแห้งด้วยลมร้อน ทดลองอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟ และทดลองอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลม
ร้อน โดยใช้อุณหภูมิลมร้อนที่ 60, 70 และ 80 องศาเซียล
เซียสกำลังไมโครเวฟที่ 300, 400, 500, 600, 700, และ 
800 วัตต์ ระยะเวลาในการทดลอง 5, 10, 15, 20, 25 
และ 30 นาที สายพานลำเลียงความเร็ว 10 รอบต่อนาที 
และความเร็วลมร้อนที่ 0.5 ±0.1 ms-1 ทำการเก็บข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของหญ้าแพงโกล่าในระหว่างการ
อบแห้งโดยเก็บข้อมูลทุกๆ 5  นาที จนน้ำหนักของหญ้า
แพงโกล่าเปลี่ยนแปลง จำนวนการทดลองในแต่ละกรณี
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แบ่งมีจำนวนการทดลองดังนี้ การทดลองด้วยไมโครเวฟ
ทั้งหมด 36 กรณี ทดลองด้วยลมร้อนทั้งหมด 18 กรณี 
และการทดลองด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนทั้งหมด 108 
กรณี จากน้ันนำข้อมูลมาหาค่าความชื้นของหญ้าแพงโกล่า 
ด้วยค่าความชื ้นมาตรฐานเปียก (Wet Basis) โดยใช้
สมการที่ (1) (Nattapon et al., 2016) 

100W

W d
M

W

−
=          

(1) 
เมื่อ WM  คือ ความชื้นมาตรฐานเปียก (%) 
 W  คือ น้ำหนักวัสดุก่อนอบแห้ง (กรัม) 
 d  คือ น้ำหนักวัสดุหลังอบแห้ง (กรัม) 
 

4. ผลการวิจัย  
 จากผลการทดสอบการประยุกต์ใช้เครื ่องอบ
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน กรณีศึกษา การอบแห้งพืช
อาหารสัตว์ ทั้งหมด 3 กรณี ได้แก่ ทดลองอบแห้งด้วยลม
ร้อน ทดลองอบแห้งด้วยไมโครเวฟ และทดลองอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน สามารถแสดงผลการ
เปรียบเทียบค่าความชื้นมาตรฐานเปียกได้ดังรูปที่ 6-8 

ตามลำดับ 

 

 
 

รูปที่ 6 ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกหลังการอบแห้ง 
ด้วยลมร้อน 

จากผลการอบแห้งพืชอาหารสัตว์ด้วยลมร้อนที่
อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลาใน
การทดลอง 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที ทดสอบ
ทั้งหมด 18 กรณี พบว่า ปริมาณความชื้นลดลงไปเพียง

เล็กน้อย ปริมาณความชื้นที่หายไปมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 
35 มาตรฐานเปียกที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แสดงดัง
รูปที ่ 6 จากผลการทดสอบหากต้องการอบแห้งด้วยลม
ร้อนจึงจำเป็นต้องใช้เวลามากข้ึน 
 

  
 

รูปที่ 7 ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกหลังการอบแห้งด้วย 
คลื่นไมโครเวฟ 

 
จากผลการอบแห้งพืชอาหารสัตว์ด้วยคลื่น

ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300, 400, 500, 600, 700 และ 
800 วัตต์ ระยะเวลาในการทดลอง 5, 10, 15, 20, 25 
และ 30 นาที ทดสอบทั้งหมด 36 กรณี พบว่า ระยะเวลา
การทดลอง 5 – 15 นาที ปริมาณความชื้นและน้ำหนักที่
หายไปแปรผันตรงตามเวลา และระยะเวลาการทดลอง 
25 – 30 นาที ปร ิมาณความช ื ้นและน้ำหนักมีค ่าที่
ใกล้เคียงกันดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งกำลังไฟฟ้า 600 วัตต์ 
ระยะเวลา 10 นาที ค่าความชื้นที่หายไปเริ่มเข้าสู่สภาวะ
คงตัว และปริมาณความชื้นที่หายไปมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 
85 มาตรฐานเปียก ที่กำลังไมโครเวฟ 800 วัตต์ ระยะเวลา 
30 นาที แต่ตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ที่ผ่านการอบเกิดความ
เสียหาย เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟที่มีกำลังสูงนี้จะไปทำ
ปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ำในพืชอาหารสัตว์ ทำให้ไม่
สามารถคายความร้อนได้ทัน เพราะได้รับความร้อนที่สูง
ตลอดเวลาจึงเกิดการสะสมความร้อนภายในทำให้ พืช
อาหารสัตว์เกิดความสูญเสียคุณภาพสี 

 

Maximum 

Linear Maximum Steady State 85 
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รูปที่ 8 ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกของการอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน 

 
จากผลการอบแห้งพืชอาหารสัตว์ด้วยคลื่น

ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300, 400, 500, 600, 700 และ 
800 วัตต์ และลมร้อนที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศา
เซลเซียส ทั ้งหมด 108 กรณี พบว่า สภาวะที่เหมาะสม
สำหรับการอบขมิ้นชัน คือ กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที  แสดงดังรูปที่ 8 
ความเร็วลมร้อนมีค่าเฉลี ่ย 0.5 ±0.1 ms-1 มีอ ัตราการ
สิ ้นเปลืองพลังงานเพียง 2.13998 MJ/kg ซึ ่งปร ิมาณ
ความชื้นที่หายไปมากท่ีสุดร้อยละ 88 มาตรฐานเปียก  

ผลการเปรียบเทียบการอบแห้งพืชอาหารสัตว์
ด้วยการอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ 
และการอบแห้งด ้วยไมโครเวฟร่วมก ับลมร้อน  เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของของกำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟ 
อ ุณหภูม ิลมร ้อนและระยะเวลาการอบแห ้ง  พบว่า 
กำล ังไฟฟ้า 300 วัตต์ อ ุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลา 25 นาที, กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ 
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที และ
กำล ังไฟฟ้า 800 วัตต์ อ ุณหภูมิ  60 องศาเซลเซ ียส 
ระยะเวลา 10 นาที สามารถลดความชื้นได้ร้อยละ 88 
มาตรฐานเป ียก ด ังแสดงในตารางที่  1 ซ ึ ่งสภาวะที่
เหมาะสมของการอบแห้งขมิ้นชัน คือ กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 
800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนเท่ากับ 60 องศาเซียลเซียส 
ระยะเวลาการอบแห้งด้วยสายพานลำเลียง 12 นาที ซึ่งมี
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเพียง 2.13998 MJ/kg 

 
ตารางที ่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าที ่เหมาะสมในการ
อบแห้งพืชอาหารสัตว์ 
 

อุณหภู
มิ (°C) 

กำลังไฟฟ้
า (W) 

เวล
า 

(m) 

ความชื้น 
มาตรฐา
นเปียก 
(%) 

อัตรา
การ

สิ้นเปลือ
ง

พลังงาน 
(MJ/kg) 

60 
500 15 

88 
3.1968 

800 10 2.1399 
70 300 25 88 3.3192 
80 400 15 88 3.1968 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
การประยุกต์ใช้เครื ่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟ

ร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเล ียง  ซึ ่งใช ้ต้นแบบ
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน และใช้พืชอาหาร
สัตว์เป็นกรณีศึกษา แบ่งการทดลองออกเป็น 3 กรณี 
ได้แก่ การอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ 
และการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ผลการ
ทดสอบ พบว่า การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ เมื ่อมีการใช้
กำลังไฟที่สูงขึ้นทำให้เกิดความร้อนสะสมในตัวอย่างพืช
อาหารสัตว์จึงทำให้เกิดความเสียหายและมีรอยไหม้ และ
การอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยระยะเวลาที่
กำหนดปริมาณความชื้นของพืชอาหารสัตว์ลดลงได้เพียง
เล็กน้อยเท่านั ้นซึ่งทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง ดังน้ัน 
การประยุกต์ใช้การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
สำหรับพืชอาหารสัตว์จึงสามารถลดความชื้นได้เหมาะสม
ที่สุด โดยมีสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้ง  คือ 
กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาสายพานลำเล ียง 12 นาที ซ ึ ่งสามารถลด
ความชื้นได้ร้อยละ 88 มาตรฐานเปียก (ค่าที ่เหมาะสม
สำหรับพืชอาหารสัตว์แห้ง) และมีอัตราการสิ ้นเปลือง
พลังงานเพียง 2.13998 MJ/kg จึงสามารถสรุปได้การ
ประยุกต์ใช้การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเป็น

88 Maximum 
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วิธีการที ่ม ีประสิทธิภาพสามารถลดระยะเวลาในการ
อบแห้งได้ และเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน 
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บทคัดย่อ  
 “ระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล” ได้จัดทำข้ึนเพ่ือใช้จัดการกับขวดพลาสติกสำหรับใส่น้ำด่ืมขนาด 550 
มิลลิลิตร ท่ีจำหน่ายโดยทั่วไป โดยใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยในการทำงานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ควบคุมการทำงาน
ด้วยบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ ที่ทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล และรับคำสั่งในการทำงานด้วยหน้าจอทัชสกรีนจากผู้ใช้งาน
มีการแยกข้อมูลของผู้ใช้งานออกด้วยระบบการสมัครสมาชิก และใช้การสะสมแต้มจากจำนวนขวดที่ผ่านกระบวนการทำงาน
ของระบบ ในการทดสอบใช้งานประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิลน้ีน้ันได้ทำการทดลองโดยการสมัคร
ใช้งานด้วนจำนวนผู้ใช้ 10 คน โดยให้ทำการทดสอบการทำงานด้วยการเข้าสู่ระบบและนำขวดน้ำที่ใช้งานแล้วมาทดสอบการ
ทำงานของมอเตอร์ และระบบฐานข้อมูลการแสดงแต้มสะสมของแต่ละไอดี มีการแจ้งจำนวนแต้มสะสมของแต่ละคนผ่าน
ระบบไลน์กลุ่ม เพ่ือแจ้งข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนผ่านทางการสแกน QR Code เพ่ือรับข้อมลูของตัวเอง 
 การทดสอบประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล น้ีน้ันได้ทำการทดลองด้วยการใส่ขวดพลาสติก
ขนาด 550 มิลลิลิตรจากผู้ผลิตหลายๆย่ีห้อพบว่ามีบางย่ีห้อที่เครื่องเกิดความผิดพลาด ที่เกิดข้ึนจากรูปร่างและประเภทของ
พลาสติกที่ใช้ เช่น แข็งเกินไปหรืออ่อนก่อนไป เกิดการคืนรูปของพลาสติก ทำให้ตัวเครื่องทำงานผิดพลาดไปบ้าง คิดเป็น 10 
เปอร์เซ็นจากทดสอบทั้งหมด 100 ครั้ง  
 
ขวดน้ำพลาสติก :   ขวดพลาสติกสำหรับใส่น้ำด่ืมขนาด 550 มิลลิลิตร พลาสติกประเภทน้ีคือขวดพลาสติกใสๆ มองทะลุได้ 
เช่น ขวดน้ำเปล่าสัญลักษณ์ เบอร์ 1 และ PET 
 
 
 
 
 
Abstract 

Recycled plastic water bottle storage system was designed to handle a 550 ml drinking bottle 
using an automatic system to use a DC motor controlled by a microcontroller board working with a 
database system and receive commands to work with a touch screen from the user. The user data was 
extracted with a subscription system and used the accumulation of points from the number of bottles 
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that go through the system's operation in testing the efficacy of this recycled plastic water bottle storage 
system. It was tried by subscribing to 10 users by testing the operation by entering the system and using 
the used water drink to test the motor operation and the database system showing each ID's trajectory. 
The problem was reported using the line group system to inform each user's information through the QR 
Code to receive their information. 
               Performance testing of recycled plastic water bottle storage system, this experiment was 
conducted by inserting a 550 ml plastic bottle from many manufacturers and found some brands that the 
machine made an error because of the shape and type of plastics used. The type of plastics used might 
be too hard or soft, so the plastic recurred the state, which caused the device to malfunction. It was 
accounted for 10 percent out of 100 tests 
 
Plastic water bottles: Plastic bottles for drinking water, size 550 ml, this type of plastic is a clear plastic 
bottle, see-through, such as an empty water bottle symbol number 1 and PET. 
1. บทนำ  
    เน่ืองจากในปัจจุบันมีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับ
มนุษย์เป็นจำนวนมาก การบริโภคน้ำด่ืมในปัจจุบันได้มี
การทำการบรรจุด้วยขวดพลาสติกในขนาดต่างๆ จึงทำให้
เกิดจำนวนขยะในปริมาณที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนทำให้เกิด
ปัญหาในการขนส่ง และในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชฎัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ ซึ่งมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่
เป็นร้อยไร่ และมีจำนวนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษร่วม 10,000 คน ซึ่งทำให้ปริมาณการบริโภคน้ำด่ืม
แบบขวดพลาสติกเป็นจำนวนมาก ยกกรณีสมมุติเช่น มี
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในแต่ละวันจำนวน 5,000 คน
อย่างน้อยการด่ืมน้ำจากขวดพลาสติก 50 เปอร์เซ็นจาก
คนทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยราชฎัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปภัมภ์ จะมีปริมาณขวดน้ำขวดพลาสติกที่
ผ่านการใช้งานแล้ว อย่างน้อย 2,500 ขวดในแต่ละวันที่
จะต้องทำการจัดเก็บและจัดการหาพ้ืนที่ในการจัดเก็บ ซึ่ง
ต้องใช้พ้ืนที่ รวมทั้งบุคลากรอีกจำนวนหน่ึงเพ่ือจัดการกับ
ขวดน้ำพลาสติกเหล่า  
    ในยุคที่การบริโภคคือการสร้างขยะ “ขวดพลาสติก” 
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใกล้ตัวเรา เป็นขยะที่สร้างข้ึนจากการใช้
แล้วทิ้งแทบทุกวันปริมาณขยะขวดพลาสติกในประเทศ
ไทยหลายร้อยตันต่อปี ขยะประเภทพลาสติกใช้เวลาย่อย
สลายถึง 450 ปี การกำจัดขยะหรือการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี
เป็นการช่วยการคัดแยกขยะเพ่ือนำส่วนที่สามารถกลับ

นำมาใช้ ได้ใหม่  (Recycle) น้ัน เป็น เรื่ องที่ ทำได้ยาก 
เน่ืองจากปัญหาขยะพลาสติกมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจ
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภค การขาดระบบการ
จัดการที่ดีบางทีทิ้งขยะแยกถังแต่สุดท้ายก็ทิ้งรวมกัน การ
ขาดพ้ืนที่รองรับปริมาณขยะรวมถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ที่ ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ ง ไม่มีการนำขยะมาใช้
ประโยชน์ใหม่โดยเฉพาะในชุมชนเมือง จึงทำให้ปริมาณ
ขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนอย่างมาก   ดังน้ันการศึกษาเรื่อง
เทคโนโลยีในการทำระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรี
ไซเคิล โดยการใช้เทคโนโลยีในการช่วยตรวจจับและ
ประมวลผลจะทำให้ผู้บริโภคสามารถจัดการกับขยะขาด
พลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีระบบการ
จัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิลแบบอัตโนมัติด้วยและให้
ผู้ บ ริ โภคนำขยะขวดพลาส ติกม าทิ้ งและ ยังไ ด้รั บ
ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการทิ้งขยะขวดพลาสติกลงใน
ระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิลแบบอัตโนมัติ 
เช่น การสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือเก็บสะสมแต้มและนำแต้ม
ไปใช้ในการตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะทำให้พฤติกรรม
การทิ้งขยะของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน จาก
ที่มั กจะทิ้ งขยะขวดพลาสติกรวมกับขยะชนิดอื่นๆ 
ผู้บริโภคจะหันมาท้ิงขยะลงในเครื่องบีบขวดพลาสติกแบบ
อัตโนมัติแทน 
    โครงงานน้ีมีขอบเขตในการสร้าง“ระบบการจัดเก็บ
ขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล”สำหรับเป็นต้นแบบ สามารถ
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นำไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือนำถังขยะอัจฉริยะมาใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้ โดยที่ผู้ขายไม่ต้องเก็บสะสมขวดน้ำไว้ที่บ้าน
เป็นจำนวนมากๆ เพ่ือนำมาขายทีเดียวทำให้พ้ืนที่บ้านไม่
เพียงพอ ซึ่งไม่คุ้มกับเงินที่ได้ วิธีน้ีผู้รับซื้อเองมีระบบการ
จัดการได้ง่าย สามารถนำออกไปขายต่อได้เลย หรือ
อาจจะเป็นการร่วมมือกับน้ำด่ืมย่ีห้อต่าง ๆ เพ่ือติ ด 
(Logo) ของตัวเครื่อง ไว้ที่ขวดน้ำด่ืม จะสามารถบอกได้
ว่าขวดน้ำด่ืมน้ีสามารถขายกับตู้รับซื้อขวดน้ำด่ืมน้ี ได้เป็น
การทำธุรกิจร่วมกันอย่างหน่ึง 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
    2.1  เพ่ือสร้างระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติก
ไซเคิล 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.2  เพ่ือแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลออกจาก 
        ขยะทั่วไปให้มีมูลค่ามากข้ึน 
    2.3   เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ
    การจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การออกแบบระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรี
ไซเคิลใช้การทำงานร่วมกันระหว่างระบบตรวจสอบด้วย
เซนเซอร์ที่จะรับคำสั่งผ่านหน้าจอแบบทัชกรีนในการเข้าสู่
ระบบและเริ่มต้นการทำงานของระบบโดยและคัดแยก
ชิ้นงานอัตโนมัติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือการ
ออกแบบด้านฮาร์ดแวร์และการออกแบบด้านซอฟแวร์ 
    3.1 การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย 
 3.1.1  ระบบทางกลของเครื่องบีบอัดชุด
   ล ำ เลี ย ง ชิ้ น ง า น  ซึ่ ง
ประกอบด้วย เซนเซอร์ตรวจจับแบบอินฟราเรดและ
เซนเซอร์ ตรวจจับโลหะทำงานร่วมเซอร์โวมอเตอร์แบบ
 หมุน 180 องศาในการลำเลียงขวดพลาสติกเข้า
สู การบีบอัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 
12  โวลต์ 
   3.1.2  ระบบควบคุม Arduino เซ็นเซอร์  
 เอาต์พุตต่างๆ การรับคำสั่งในการทำงานของ
 ระบบการจัดเก็บ ขวดน้ำพลาสติกรี ไซเคิ ล

มอเตอร์  จะใช้บอร์ด Latte Panda และจอแสดงผลแบบ
 ทัชสกรีน ขนาด7 น้ิ ว ในการติด ต่อสื่ อส าร
ระหว่าง ระบบและผู้ใช้งาน โดยใช้การตรวจสอบและ
 ดำเนินการผ่านการควบคุมของบอร์ดไมโครคอล
 โทรลเลอร์อาดูอิโน่ ในการรับส่งข้อมูลและ
กำหนด เงื่อนไข การท ำงานขอ งม อ เตอร์ โด ย ใช้
เซ็นเซอร์ ในการตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานของระบบ
การ จัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล ว่าชิ้นงานที่ส่ง
เข้า มาเป็นขวดพลาสติกหรือไม่ 
 
    3.2 การออกแบบด้านซอฟแวร์ 
   3.2.1   การออกแบบหน้าต่างโปรแกรม 
  ออกแบบด้วยการใช้โปนแกรม Visual 
   การออกแบบไอคอนคำสั่ง
และช่อง   กรอกข้อมูลต่างๆ 
   3.2.2   การสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ข้อมูล 
  การจัดเก็บข้อมูลผ่านทางโปรแกรม 
   SQL ที ่ สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลและ   เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ 
Visual Studio C# ได้ 
   3.2.3   การส่งข้อมูลผู้ใช้เข้าสู่ระบบไลน์กลุ่ม 
  ผ่านทางการข้อ Token จากผู้บริการ
ใน   การส่งผ่านข้อมูลเพ่ือแสดง
ข้อมูลของแต่   ละคนได้ เ ป็ น
การแสดงเป็นข้อมูล   ร า ย ชื่ อ แ ล ะ
จำนวนแต้มสะสมสูงสุด 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
    4.1    การออกแบบวงจรและระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์
  
  การออกแบบวงจรและระบบไฟฟ้า
ของ อุปกรณ์ ต่างๆให้ระบบทำงานเชื่อมต่อกันโดย
ใช้ แหล่งจ่ายไฟด้วย Power Supply  24V 14A  
 และควบคุมในส่วนของการทำงานของระบบ
ด้วย หน้าจอทัชสกรีนของ  Board Latte Panda 
 2G/32GB with Win10 product key พร้อม
จอ ทัชสกรีน และควบคุมการทำงานของเซนเซอร์
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 และมอเตอร์ ด้วย   Board Arduino Uno R3  
ใช้  Servo Motor ค วบ คุ ม ก ารท ำงานของชุ ด
ลำเลียง ขวดพลาสติก 

 
รูปที่ 1  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ 

จากรูปที่ 1 แสดงข้ันตอนการทำงานของวงจร ดังน้ี 
      4.1.1 Board Latte Panda รั บ พ ลั ง ง าน
ผ่าน   สาย  Micro USB และส่ ง
ต่อกระแสไฟ   ไ ป ยั ง  Board 
Arduino UNO R3 ผ่าน   ส า ย 
USB แบบ RJ-232 โดยตัวบอร์ด   
 Arduino UNO R3 จะจ่าย พลังงาน 
  ไฟฟ้าเลี้ยงวงจรของเซนเซอร์ และ
เซอร์   โวมอเตอร์ 
      4.1.2.     Power Supply 24V จะรับพลังงาน
   จ า ก แ ห ล่ ง จ่ า ย ไ ฟ ฟ้ า
ภายนอกส่งต่อไปยัง  
 มอเตอร์ ไฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง  แ ล ะ  Motor 
  Drive Module  (BTS7960)-43A 
       เ พ่ื อ เป็ น ตั ว สั่ ง ขั บ
มอเตอร์ให้ เดินหน้า หรือถอยหลัง โดยข้อดีของ 
Motor  Drive Module (BTS7960) คื อ ส าม ารถท น
 กระแสไฟ สูง ได้โดยอุปกรณ์จะไม่ เกิดความ
 เสียหาย  และทำงานร่วมกับ Limit Switch ที่
จะ ทำหน้าท่ี ในการป้องกันความเสียงหายจาก
 กระแสไฟเกินไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย  

 
รูปที่ 2  การเชื่อมบอร์ด Arduino Uno R3 กับเซนเซอร์

และมอเตอร์ต่างๆ 
จากรูปที่ 2  แสดงการเชื่อมต่อวงจรของระบบการทำงาน
ระหว่างเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆเช่น Servo Motor, 
DC Motor Motor, Drive Module (BTS7960) จ า ก
บอร์ด Arduino Uno R3 
    4.2 การออกแบบด้านซอฟแวร์ 
       4.2.1 การออกแบบหน้าต่างโปรแกรม 
      4.2.2 การส่งข้อมูลผู้ใช้เข้าสู่ระบบไลน์กลุ่ม 
 4.2.3 การออกแบบหน้าต่างโปรแกรม 
    การออกแบบหน้าต่างโปรแกรมในการทำงานของ
ระบบน้ันจะถูกสร้างออกาจำนวน 2 ฟอร์มโดยแบ่ง
ออกเป็นฟอร์มที่ 1 ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการ
เข้าสู่ระบบ และฟอร์มที่ 2 ที่จะใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง
หน้าจอทัชสกีนและบอร์ดอาดูอิโน่ การรับส่งข้อมูล
ระหว่างกัน ในการนับจำนวนและแสดงข้อมูลต่างๆ ของ
ผู้ใช้งานน้ันๆ รวมทั้งการทำการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแจ้ง
เตือนผ่านทางระบบไลน์กลุ่ม 

 
รูปที ่3  การออกแบบหน้าต่างลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ 
จากรูปที่ 3   แสดงภาพการออกแบบหน้าต่างสำหรับ
      ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ  
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    โดยลำดับการลงทะเบียนสำหรับการสมัครเป็นสมาชิก

เพ่ือใช้งานน้ัน ผู้ที่ต้องการสมัครต้องทำการกรอกข้อมูล

ต่างๆที่กำหนดไว้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน ซึ่งหากการใส่ข้อมูลมูลใดๆที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วน ระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยข้อความแบบ 

Massage box เป็นการแจ้งเตือนผู้ ใช้ ให้กรอกข้อมูล

ถูกต้อง 

 
รูปที ่4  การออกแบบหน้าต่างแสดงข้อมูลผู้ใช ้

 จากรูปที่  4  โดยลำดับการทำงานของหน้าต่าง
ที่ 2 น้ัน จะเริ่มจากการแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยเมื่อ
ผู้ใช้งานเริ่มต้นการทำงานตัวเครื่องโดยการกดที่ปุ่ม Start 
เพ่ือทำการเชื่อมต่อกับบอร์ดอาดูอิโน่ในการเปิดกระแส
ไฟเลี้ยงไปยังเซนเซอร์ต่างๆ ให้เริ่มทำการตรวจสอบ
คุณสมบัติของขวดที่จะทำการนำเข้าสู่กระบวนการบีบอัด
ขวด โดยที่กระบวนการจะเริ่มและจบลงใน 1 รอบ บอร์ด
อาดูอิโน่จะทำการส่งข้อมูลกลับมายังฐานข้อมูลเพ่ือบวก
จำนวนแต้สะสมที่จะเพ่ิมข้ึนจำนวน 1 แต้ม   

 
 
  

4.3 การส่งข้อมูลผู้ใช้เข้าสู่ระบบไลน์กลุ่ม 

 
รูปที ่5  การส่งข้อมูลผู้ใช้เข้าสู่ระบบไลน์กลุ่ม 

จากรูปที่  5 สามารถอธิบายข้ันตอนของผู้ใช้ใน
เมื่อผู้ใช้งานจบกระบวนการแล้ว โดยให้กดที่ปุ่ม Stop 
เพ่ือตัดการเชื่อมต่อกับบอร์ดอาดูอิโน่ ซึ่งจะทำให้เครื่อง
บีบอัดขวดน้ันจะไม่สามารถทำงานได้ จนกว่าจะมีการเข้า
สู่ระบบและทำการกดปุ่ม Start เพ่ือเชื่อมต่อระบบอีกครั้ง 

และเมื่อผู้ใช้ทำการบีบอัดขวดในแต่ละครั้ง ตัวเครื่องจะส่ง
ข้อความรายงานผลข้อมูลผู้ใช้และแต้มที่มีอยู่แจ้งไปยัง
กลุ่มไลน์ โดยที่ผู้ใช้งานจะต้องทำการสแกน QR-Code 
เพ่ือเข้ากลุ่มไลน์ที่ถูกสร้างไว้แล้ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำ
แต้มที่สะสมไว้ ไปใช้ในการแลกเป็นเงินหรือสิ่งของ ซึ่งจะ
ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขหรือโปรโมชั่นที่ทางผู้ที่ติดต้ังเครื่องได้ทำ
การกำหนดไว้ โดยแต้มที่สะสมไว้ไม่มีการกำหนดแต้ม
สะสมข้ันต่ำหรือสูงสุดและไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งจะทำให้
ผู้ ใช้งานสามารถเก็บสะสมแต้มไว้ได้ นานตามความ
ต้องการและไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุของแต้ม และยัง
สามารถนำแต้มไปแลกได้ตลอดเวลาตามที่ผู้ ใช้งาน
ต้องการ 
สมาชิกใหม่ ลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลต่าง ๆ 
ตามที่กำหนด เพ่ือลงทะเบียน และหากเป็นสมาชิกเก่า 
กรอกข้อมูลสมาชิกเพ่ือเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบ ระบบ
จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน และให้ผู้ใช้งานเริ่มทำการกดปุ่ม

เริ่ม (Start) เพ่ือเชื่อมต่อระบบกับ Board Arduino R3 
กับหน้าจอผู้ใช้งาน เพ่ือให้เครื่องเริ่มต้นทำงาน ให้ใส่ขวด
ลงในช่อง เซนเซอร์จะทำการตรวจสอบขวดตามเงื่อนไขที่
กำหนด โดยหากขวดที่ใส่ลงไปมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
แผ่นกั้นจะเปิดออก และขวดจะถูกบีบอัดและตกไปยัง
ด้านล่าง แต่หากคุณสมบัติของขวดไม่ตรงตามที่กำหนด 
เครื่องจะทำการส่งสัญญาณเตือน ให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนขวด
ใหม่ กดปุ่มหยุด (Stop) เมื่อจบกระบวนการทำงานและ
ระบบจะส่งแต้ม (Point) ของผู้ใช้งานไปยังไลน์กลุ่ม กด
ปุ่มออก (Exit) เพ่ือตัดการเชื่อมต่อกับเครื่องออกหลังจาก
ที่ใช้งานเสร็จแล้ว และกลับเข้าสู่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ 
รูปที่  3.13 ไดอะแกรมการทำงานของระบบถังขยะ
อัจฉริยะ 
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จากรูปที่ 6 สามารถอธิบายข้ันตอนการทำงาน

ของระบบถังขยะอัจฉริยะ เมื่อเริ่มเข้าสู่โปรแกรมเพ่ือ
เริ่มต้นการใช้งาน ดังน้ี 
           
5. ผลการวิจัย  
การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์และการออกแบบด้าน
ซอฟแวร์ 
5.1 การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ 
รูปแบบโรงสร้างทำจากเหล็กกล่องเก็บรายละเอียดด้วยสี
น้ำเงินป้องกันการเกิดสนิม                          

 
รูปที่ 7  ระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล 

5.2        การใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน 
 วิธีการคำนวณก็คือ Watt = Volt x Amp  
 DC 12V 1A จะได้ค่า Watt คือ 12 x 1 = 12W  
 คำนวณค่าไฟ 
            จำนวนวัตต์ x จำนวนชั่วโมง เช่น 50W x 0.1   
            ชม. = 5W  จะเป็น 5/1000 = 0.005 kW/h  
           นำค่าเอา kW/h มาคูณด้วยจำนวนค่าไฟต่อ
หน่วย 
            เช่น 6 บาท/หน่วย  
            จะได้ 0.005 x 6 = 0.03 บาทต่อการทำงาน
หน่ึง       
            ครั้ง 

ตารางที่ 1 การทดลองบีบอัดขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล 

 
รูปทีต่ารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการทำงานระบบการ
จัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิลจากขวดพลาสติก 10 ย่ีห้อ 
 จากรูปที่  ตารางที่  1  เป็นการทดลองให้
ตัวเครื่องทำการทดสอบบีบอัดขวดให้มีขนาดเล็กลงเพ่ือ
ประหยัดพ้ืนที่ ในการจัดเก็บขวด โดยการใช้  ขวดน้ำ
พลาสติกจำนวน 10 ย่ีห้อ ทดสอบด้วยจำนวนย่ีห้อละ 10 
ครั้ง พบว่ามีค่าความผิดของการทำงานโดยประมาณคิด
เป็น 10 เปอร์เซ็นของการทดสอบทั้งหมด 
 ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการบีบ
อัดน้ันได้ทำการแก้ไขโดยการให้มีช่องเปิดเพ่ือเอาขวด
พลาสติกที่ไม่ผ่านกระบวนการออกจากตัวเครื่องโดยการ
ปล่อยให้ตกลงสู่ช่องเก็บด้านล่างโดยที่ไม่ต้องทำการบีบอัด
แต่แต้มสะสมจะไม่ได้ถูกบวกเข้าไปยังฐานข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
ด้วย 
 
 
6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

  "ระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล" ได้
จัดทำเพ่ือคัดแยกขยะขวดน้ำพลาสติก ซึ่งเป็นการสร้าง
ค วาม ส ะ ด วก ส บ าย ต่ อ ผู้ ใช้  บ ริ ก า ร  แ ล ะ เข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึนรวมถึงการอำนวยความสะดวกใน
การติดต่อ โดยที่ผู้ขายไม่ต้องเก็บสะสมขวดน้ำไว้ที่บ้ าน
เป็นจำนวนมากอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยให้พ้ืนที่บ้านไปรกและ
เต็มไปด้วยขยะขวดน้ำพลาสติก และผู้รับซื้อขยะเอง
สามารถขนส่งขยะเหล่าน้ีได้ง่ายเน่ืองจากมีการบีบอัดขวด
ให้มีขนาดเล็กลงง่ายต่อการขนส่ง และสามารถขายกับตู้
รับซื้อขวดน้ำด่ืมน้ีได้เป็นการทำธุรกิจร่วมกันอย่างหน่ึง 
หากใช้ในการสะสมแต้ม เช่น ในโรงเรียนทำเป็นระบบเก็บ
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สะสมแต้มเพ่ือนำมาแลกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก
นักเรียน หรือ สำนักงานบริษัททำเป็นระบบการสะสม
แต้มเพ่ือแลกกาแฟ และ น้ำด่ืม เป็นส่วนลดภายในองค์กร 
ยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และ
สถานศึกษาได้อีกด้วย และยังสามารถถูกนำไปพัฒนาต่อ
ยอดเพ่ือนำตู้รับซื้อขวดน้ำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้                                             
ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ 

ระบบการลำเลียงและตรวจสอบชิ้นงานไม่
สามารถใช้ได้กับวัสดุอื่นๆที่เงื่อนไขไม่ตรงกับคุณสมบัติขิง
เซ๋นเซอร์ เช่น เศษไม้ ก้อนหินที่มีลักษณะไกล้เคียงกันหรือ
ขวดพลาสติกที่มีความแข็งและการคืนรูปมากกว่าขวด
ปกติทั่วไป  
ปัญหาด้านซอร์ฟแวร์ 

การส่งข้อมูลระหว่างหน้าจอทัชสกรีนและชุด
ควบคุมมอเตอร์มีปัญหาเรื่องของสัญญาณการเชื่อมต่อกัน
ที่อาจเกิดจากระบบไฟฟ้าและสัญญาณที่ รับส่ งกับ
เซนเซอร์ต่างของระบบทำงานตัวเครื่องทำงานผิดพลาด
หรือไม่ทำงานเลยในบางครั้ง จนต้องมีการีสตาร์ทเครื่อง
ใหม่เพ่ือเริ่มต้นการทำงานและอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
ได้ 
ข้อเสนอแนะ 
-  โครงสร้างควรให้มีน้ำหนักเบาและคำนวณพ้ืนที่
ใน การวางอุปกรณ์ให้เหมาะสม เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลือง
 พ้ืนที่มากจนเกินไป 
-  เซ็นเซอร์ที่ใช้กับเครื่องรับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ
 จำเป็นต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่แม่นยำและมีความ
 ทนทานต้องการใช้งาน 
- ชุดลำเลียงต้องออกแบบให้มีลักษณะการทำงาน
ที ่ เงียบและเบา เพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่ของ
 เซนเซอร์และอุปกรณ์ภายในต่างๆเสียหายจาก
การ ทำงาน  
- แหล่งจ่ายพลังงานของแต่ละส่วนควรแยกออก
จา กันเพ่ือป้องกันเสียหายของอุปกรณ์ที่อาจเกิด
จาก การทำงานของระบบไฟฟ้า 
แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
    เครื่องรับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติสามารถนำไปปรับปรุง
แก้ไขปัญหาความผิดพลาดส่วนต่าง ๆ และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการตรวจสอบวัสดุที่นำเข้าเครื่องให้มี
ความเสถียรและแม่นยำก็จะได้จำนวนของขวดหรือที่
เรียกว่าเอาต์พุตของขวดพลาสติกที่ผ่านการตรวจ โดยการ
พัฒนาปรับปรุงออกแบบในส่วนที่เป็นช่องใช่ขวดน้ำให้มี
ขนาดที่ เหมาะสมกับขวดน้ำทุกขนาดและให้ เซนเซอร์
ตรวจจับขนาดของขวดเพ่ือให้มีการแยกแยะขนาดและส่ง
เป็นน้ำหนักในการเก็บข้อมูล เป็นการพัฒนาต่อยอดของ
โครงงานซึ่งจะทำให้โครงงานเครื่องรับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ
มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับที่สั่งซื้อจากต่างประเทศราคา
แพงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย “คนไทยก็
สามารถทำได้ไม่แพ้ชาติใดโลก” 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการน้ีสำเร็จลงด้วยดีเพราะความกรุณาของ
อาจารย์ว่าท่ีร้อยตรี กิตติศักด์ิ วาดสันทัด  
และอาจารย์ ศิริวรรณ พลเศษ อาจารย์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  ผู้ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการ
ดำเนินโครงการ ต้ังแต่ข้ึนตอนแรกคือการศึกษาเก็บรวม
รวมข้อมูลไปตลอดจนถึงข้ันตอนสุดท้ายและทำให้
โครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จด้วยดี ซึ่งผู้จัดทำ
ได้รับคำแนะนำ ติชม ด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์
ซึ่งส่งผลให้ผลงานของโครงการน้ีประสบความสำเร็จ 
ผู้จัดทำโครงงานรู้สึกขอบประคุณเป็นอย่างย่ิง 
 นอกจากน้ีขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่
ของผู้จัดทำเป็นอย่างสูงที่ช่วยเหลือทั้งด้านทุนทรัพย์และ
เป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา ขอขอบคุณเพ่ือนของผู้จัดทำที่ให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือให้โครงงานน้ีได้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
 โครงงานถังขยะอัจฉริยะ สำเร็จได้เน่ืองจาก
บุคคลหลายท่านดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน รวมถึงผู้มีพระคุณ
อีกหลายท่านที่ยังไม่ได้กล่าวถึงไว้ใน ณ ที่น้ีด้วย ซึ่งทุก
ท่านล้วนมีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือผู้จัดทำเป็น
อย่างดี ฉะน้ันในโอกาสน้ีผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสู ง หวังเป็นอย่างย่ิงถังขยะอัจฉริยะ ที่ ได้
พัฒนาข้ึนครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เกี่ยวข้อง และ
สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยน้ีนำเสนอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบบำบัดน้ำเสียทาง
ชีวภาพแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์โดยใช้ Visual Basic Application (VBA) ซึ่งมีอยู ่ในโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 
เนื่องจากโปรแกรมนี้มีราคาถูกเมื่อเทียบกับโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ และติดตั้งอยู่แล้วบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การ
พัฒนาดำเนินการโดยออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ำเสีย องค์ประกอบของระบบบำบัด
น้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ รูปแบบการควบคุมระบบ พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์ และปริมาณสารสัมพันธ์ เมื่อได้รับข้อมูล
ครบถ้วน จึงสร้างระบบของสมการไม่เชิงเส้นขึ้นและแก้ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชัน Solver ซึ่งใช้วิธีการ Generalized Reduced 
Gradient (GRG) ที่ช่วงเวลาต่างๆ จนระบบเข้าสู่สภาวะคงตัว ผลที่ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับโปรแกรม GPS-X Lite ซึ่งสรุป
ได้ว่า ประสิทธิภาพการกำจัดสารอินทรีย์มีค่าใกล้เคียงกัน บ่งชี้ด้วยความเข้มข้นของสารอินทรีย์รูปแบบต่างๆ โดยมีความ
แม่นยำจากการทำนายไม่ต่ำกว่า 79.5% การทำนายแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรทรอฟและออโตทรอฟมีความแม่นยำเท่ากับ  
92.5% และ 89.9% ตามลำดับ ยกเว้น การทำนายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากการเสื่อมสลายของแบคทีเรีย เน่ืองจากไม่ได้
รวมไว้ในโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนน้ี 

 
คำสำคัญ: แบบจำลองแอกทิเวเต็ดสลัดจ์  Microsoft Excel  Visual Basic Application 

 
Abstract 

This paper presents computer software development for mathematically simulating the activated 
sludge (AS) biological wastewater treatment system using Visual Basic Application (VBA) in Microsoft Excel. 
It is relatively inexpensive compared with other simulation software and it is already installed on a personal 
computer. Several components, including wastewater characteristics, AS components, operating 
parameters, and stoichiometric and kinetic parameters, were developed in Microsoft Excel. After all input 
values were obtained, a system of nonlinear equations was developed and then solved by Excel Solver. 
The Generalized Reduced Gradient (GRG) function was used to solve the nonlinear equations at different 
time intervals to achieve steady-state conditions. The results were compared with GPS-X Lite software. The 
organics removal efficiencies were approximately the same between the two software, with more than 
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79.5% accuracy. The accuracies for heterotropic and autotrophic bacteria predictions were 92.5% and 
89.9%, respectively, except for the products from the bacteria decays because this component was not 
included in the program. 

 
Keywords: Activated Sludge Model, Microsoft Excel, Visual Basic Application 
 

1. บทนำ 
ระบบบำบัดน้ำเส ียแบบแอกทิเวเต็ดสล ัดจ์ 

(Activated Sludge, AS) เป ็นระบบบำบัดน้ำเส ียทาง
ชีวภาพที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่
สามารถกำจัดสารอินทรีย์และธาตุอาหารไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความสามารถ
ของจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในถังปฏิกิริยาในการกำจัด
สารอาหารเหล่านี้ โดยทั่วไปการออกแบบ ปรับปรุง วิจัย 
พัฒนา หรือวิเคราะห์ปัญหาสำหรับการควบคุมระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ส่วนใหญ่มักใช ้การ
สร้างแบบจำลองทางกายภาพเนื่องจากมีความแม่นยำสูง 
สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนได้
อย่างชัดเจน แต่การใช้วิธีดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะ
เวลานานสำหรับการควบคุมระบบให้เข้าสู่สภาวะคงตัว 
(Steady State Conditions) และมีค่าใช้จ่ายทางสำหรับ
การก่อสร้างและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียค่อนข้างสูง 
(Rivas et al., 2008) อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการหน่ึงที่นิยม
นำมาใช้ คือ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ซึ่งถูก
พัฒนาขึ ้นมาโดยกลุ ่มนักวิจ ัยต่างๆ ได้แก่ Activated 
Sludge Model (ASM), Biological Nutrient Removal 
Model No.1  ( BNRM1 ) , University of Cape Town 
(UCT) Model เช ่น IAWPRC/UCTOLD, UCTPHO และ 
Technical University of Delft Phosphorus Model 
(TUDP) เป็นต้น (Hu et al., 2003) โดยแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์เหล่าน้ีมีข้อดีคือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
อย่างมาก ตลอดจนไม่จำเป็นต้องใช้พื ้นที ่สำหรับการ
ทดสอบระบบเหม ือนก ับแบบจำลองทางกายภาพ 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Activated Sludge Model 
(ASM) (Wu et al., 2016) ซ ึ ่ งถ ูกพัฒนาข ึ ้นโดยกลุ่ม
นักว ิจ ัยท ี ่ เร ียกว ่า International Water Association 
(IWA) โดยแบบจำลองภายใต้กลุ่มวิจัยนี้มีรุ่นต่างๆ ได้แก่ 
แบบจำลองรุ่น ASM1, ASM2, ASM2d และ ASM3 โดย
แบบจำลองรุ่น ASM1 เป็นรุ่นพ้ืนฐานที่ง่ายที่สุดสำหรับ
การจำลองระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสล ัดจ์ 
(Henze et al., 2000) 

ในปัจจุบัน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับ
การจำลองระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ได้ถูก
พัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้แก่ STOWA, 
WEST, HSG, DESASS, EFOR, BioWin, GPS-X แ ล ะ 
SIMBA เป็นต้น (Ferrer et al., 2008) ทำให้สามารถนำ
แบบจำลองเหล่านี ้ไปใช้งานได้อย่ างสะดวกมากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม โปรแกรมสำหรับการจำลองระบบบำบัดน้ำ
เสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์มักจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ทางการค้าและมีราคาสูงมากจนทำให้การเข้าถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เหล่านี ้ของวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ใน
กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเพื ่อการใช้งานเป็นไปได้ยาก
โดยเฉพาะในประเทศไทย นอกจากนี้ โปรแกรมที่มีการ
พัฒนาข้ึนมาเพ่ือการค้ามักขาดความยืดหยุ่นในการพัฒนา
แบบจำลองให้มีศักยภาพสูงข้ึนเน่ืองจากเป็นข้อมูลเชิงลึก
ที่ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ปิดกั้นไว้ และส่วนใหญ่มักถูกติดต้ัง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางสำหรับองค์กรหรือบริษัท
เป็นหลัก เน่ืองจากลิขสิทธ์ิที่ซื้อมักจำกัดจำนวนผู้ใช้ เช่น 1 
ลิขสิทธิ ์ต่อ 1 เครื ่อง เท่านั ้น ทำให้ผู ้ใช้งานขาดความ
สะดวกสำหรับการนำโปรแกรมไปใช้งาน 
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ดังนั ้น หากสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื ่อการ
จำลองระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบแอกทิเวเต็ด
สลัดจ์ที ่ทำงานได้บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท ั ่วไปที่
ผู้ใช้งานคุ้นเคย เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 
ที่ปกติติดต้ังอยู่แล้วบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
สามารถทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows และ 
Mac OS โดยพัฒนาเป ็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที ่ใช้
ภาษาไทยและที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการ
สั่งซื้อโปรแกรม ก็จะส่งผลให้การใช้งานโปรแกรมมีความ
สะดวกมากข้ึน สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ตลอดเวลาและ
ติดตั ้งง่าย ทำให้วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย
สามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี ้ไปใช้งานได้อย่าง
ง่ายดาย นอกจากนี้ สามารถนำมาใช้ในการฝึกอบรม
บุคลากรด้านน้ำเสียได้อีกด้วย 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื ่อการจำลองระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวเต็ทสลัดจ์ได้ถูกสร้างขึ้นในชว่ง
กลางทศวรรษที่ 1990 เพื ่อใช้จำลองกระบวนการทาง
ชีวภาพต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในระบบบำบัด ซึ่งประกอบด้วย 
2 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อมูลแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และ
ข้อมูลจากระบบบำบัดน้ำเส ียแบบแอคติเวเต็ทสลัดจ์ 
นำมาพัฒนาและสร้างเป็นข้อมูลพื ้นฐานในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการจำลองระบบ
บำบัดน้ำเสีย สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื ่อการจำลองทั่วไป (General 
simulators) ได ้แก่  MATLAB และ AQUASIM เป ็นต้น 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองระบบบำบัดน้ำ
เ ส ี ย โ ด ย เ ฉพ า ะ  ( Specific wastewater treatment 
simulator) ไ ด ้ แ ก ่  STOWA, WEST, HSG, DESASS, 
EFOR, BioWin, GPS-X และ SIMBA เป็นต้น (Ferrer et 
al., 2008) โดยทั่วไปการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ม ักใช ้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือการจำลองระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
โดยเฉพาะมากกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลอง
ทั่วไป เพราะมีความสมบูรณ์และช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
ป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด (Gernaey et al., 2004) อย่างไรก็

ตาม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองระบบ
บำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยเฉพาะก็มักเผชิญปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ใช้งานขาดความสะดวกสำหรับการนำ
โปรแกรมไปใช้งาน ยกตัวอย่าง โปรแกรม BioWin มี
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อลิขสิทธ์ิดังนี ้ ค่าใช้จ่ายในปีแรก
ประมาณ 78,000 บาท ค่าใช้จ่ายในปีถัดไปประมาณ 
63,000 บาท ถ้าหากเป็นลิขสิทธ์ิถาวรมีค่าใช้จ่ายประมาณ 
251,000 บาท ในงานวิจัยของ McGehee และทีมงาน 
กล่าวถึงการนำโปรแกรม BioWin ไปใช้งานในการพัฒนา
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวเต็ทสลัดจ์ผสมผสานไบโอ
ฟิล์มสำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน ในเขตกรีนส์โบโร รัฐ
นอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (McGehee et 
al., 2009) และงานวิจัยของ Lei และทีมงาน นำโปรแกรม 
BioWin ไปใช้ในการเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสม
สำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน ในเขตเอวอนเดล เมืองโอ๊ค
แลน ประเทศนิวซีแลนด์ (Lei et al., 2006) อย่างไรก็
ตาม ในปี 2007 ที ่ผ่านมา นักวิจัยที ่ชื ่อว่า Rivas และ
ทีมงาน ได้กล่าวถึงการนำโปรแกรมที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยอย่าง
โปรแกรม Mcrosoft Excel มาประยุกต ์ใช ้งาน และ
พัฒนาให้กลายเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลอง
ระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยใช้การจำลองระดับสูง
ของ Microsoft Excel (Premium Solver Platform) ผล
คือ โปรแกรม Microsoft Excel ที ่พัฒนาขึ ้นใช ้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Rivas et al., 2008) แต่โปรแกรมน้ี
เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิ ในงานวิจัยน้ีจึงเล็งเห็นประโยชน์
และมุ่งพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย
ทางชีวภาพแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ เพื่อให้ประชาชนไทย
ใช้ได้แบบไม่มีสิขสิทธ์เพ่ือการศึกษาและวิจัยต่อไป 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจำลอง
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที ่ใช้พัฒนาเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำลองระบบบำบัดน้ำ
เสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์นี้มีต้นแบบมาจากแบบจำลอง 
ASM รุ ่นที่ 1 (ASM1) เพราะเป็นแบบจำลองที่ง ่ายต่อ
การศึกษาและมีความแม่นยำเพียงพอสำหรับการใช้พัฒนา
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โปรแกรม สำหรับแบบจำลอง ASM1 ประกอบด้วย 8 
กระบวนการ และ 13 องค์ประกอบ ดังรูปที่ 1 ซึ่งแต่ละ
พารามิเตอร์มีความสัมพันธ์กันในรูปเมทริกซ์  (Matrix) 
นิยามของแต่ละส่วนประกอบพร้อมหน่วย ดังตารางที่ 1 
พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์และปริมาณสารสัมพันธ์มี
จำนวน 14 และ 5 พารามิเตอร์ ตามลำดับ ดังตารางที่ 2 
และตารางที่ 3 (Henze et al., 2000) แบบจำลองระบบ
แอกทิเวเต ็ดสล ัดจ ์น ั ้นใช ้การสมดุลมวลของแต ่ละ
ส ่วนประกอบเป ็นหล ักสำค ัญ  โดยมวลของแต ่ละ
ส ่วนประกอบน ั ้นม ีการเปล ี ่ ยนแปลงไปข ึ ้นอย ู ่กับ
กระบวนการชีวเคมีต่างๆ ดังนั้น อัตราการแปลงผันของ
แต่ละส่วนประกอบจึงต้องรวมอัตราการแปรผันของทุก
กระบวนการเข้าด้วยกัน หากกำหนดให้ ri คือ อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาขององค์ประกอบ i คำนวณได้จากผลรวมของ

แต่ละผลคูณของสัมประสิทธิ ์ปริมาณสารสัมพันธ์ (ij) 

และอัตราเร็วของกระบวนการ (j) ดังสมการที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 แบบจำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์รุ่น ASM1 

(Henze et al., 2000) 
 

  = =i ij ij j
j j

r r                                       (1) 

 
3.2 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำลอง
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

โปรแกรมสำหรับการจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์สำหรับโครงการวิจัยนี้ถูกพัฒนา

โดยใช้ชุดภาษา Visual Basic for Applications (VBA) ที่
ม ีล ักษณะการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented 
Programming (OOP) โต ้ตอบกับเหตุการณ์ต ่างๆ ที่
ผู้ใช้งานกำหนดข้ึนในแผ่นงาน (Spreadsheet) ที่เชื่อมต่อ
กับ VBA ด้วย Excel Object Model โดยผู้ใช้ป้อนขอ้มูล
ที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแอกทิเวเต็ดสลัดจล์ง
ในแผ่นงานของโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel และ
ดำเนินการจำลองระบบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองระบบ
ถ ูกแสดงในหน ้าแผ ่นงานของโปรแกรมสำ เร ็ จ รูป 
Microsoft Excel โปรแกรมน้ีสามารถทำงานได้ทั ้งบน
ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS มีประสิทธิภาพ
ในการจำลองในร ูปแบบสภาวะพลว ัต  ( Dynamic 
conditions) การทำงานของโปรแกรม (Flow diagram) 
ดังรูปที่ 2 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ โปรแกรมเริ่มต้นการทำงาน
โดยผู้ใช้กดปุ่มเริ่มและเลือกจำนวนถังปฏิกิริยา ดังรูปที่ 3 
จากนั้นเลือกข้อมูลของระบบที่ต้องการออกแบบจำแนก
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การหมุนเวียนตะกอนจากถัง
ตกตะกอน การหมุนเว ียนน้ำเส ียภายในระบบ และ
ประเภทของถังปฏิกิริยา ดังรูปที่ 4 โดยจำเป็นต้องเลือก
การหมุนเวียนตะกอนอย่างน้อย 1 รูปแบบ และกดปุ่ม
ยืนยัน จากนั้นป้อนข้อมูลที่เกี ่ยวกับลักษณะของน้ำเสีย 
และสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบในน้ำเสีย ดังรูปที่ 5 
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง
พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์หรือปริมาณสารสัมพันธ์อื่นๆ 
ก็สามารถเริ่มต้นการจำลอง ดังรูปที ่6 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 ข้ันตอนการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับการจำลองระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ด

สลัดจ ์
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รูปที่ 3 การระบุจำนวนถังปฏิกิริยาสำหรับการจำลอง 
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

 

 
 

รูปที่ 4 การระบุข้อมูลระบบสำหรับการจำลอง 
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

 

 
 

รูปที่ 5 การระบุข้อมูลลักษณะของน้ำเสียสำหรับการ
จำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

 

 
 

รูปที่ 6 การเริ่มต้นการจำลองสำหรับการจำลอง 
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

 
ตารางที่ 1 คำนิยามของส่วนประกอบต่างๆ ของแบบจำลองแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 
หมายเลข สัญลักษณ ์ คำนิยาม 

1 SI สารอินทรีย์เฉ่ือยที่ละลายน้ำ [M (COD) L-3] 
2 SS สารอินทรีย์ย่อยสลายง่ายทางชีวภาพ [M (COD) L-3] 
3 XI สารอินทรีย์เฉ่ือยที่เป็นอนุภาคแขวนลอย [M (COD) L-3] 
4 XS สารอินทรีย์ย่อยสลายยากทางชีวภาพ [M (COD) L-3] 
5 XH แบคทีเรีย กลุ่มเฮเทโรทรอฟ [M (COD) L-3] 
6 XA แบคทีเรีย กลุ่มออโตทรอฟ [M (COD) L-3] 
7 XP ผลิตภัณฑ์จากการเสื่อมสลายในรูปอนุภาค [M (COD) L-3] 
8 SO ออกซิเจน [M (COD) L-3] 
9 SNO ไนเตรทและไนตรท์ไนโตรเจน [M (N) L-3] 
10 SNH แอมโมเนียมและแอมโมเนียไนโตรเจน [M (N) L-3] 
11 SND ไนโตรเจนอินทรีย์ที่ละลายน้ำ [M (N) L-3] 
12 XND ไนโตรเจนอินทรีย์ที่เป็นอนุภาค [M (N) L-3] 
13 SALK ความเป็นด่าง [หน่วยโมลาร์] 
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ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ทางจลนศาสตรส์ำหรับแบบจำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร ์ สัญลักษณ ์
การเจริญและการเสื่อมสลายของเฮเทอโรทรอฟ max,H, KS, KO,H, KNO, bH 
การเจริญและการเสื่อมสลายของออโททรอฟ max, A, KNH, KO,A, bA 
ตัวปรับแก้สำหรับการเจริญของเฮเทอโรทรอฟในสภาวะ 
แอนนอกซิก 

g 

สัมประสิทธ์ิของการแอมโมนิฟิเคชั่น ka 
สัมประสิทธ์ิของการไฮโดรไลซิส kh, KX 
ตัวปรับแก้สำหรับการไฮโดรไลซสิในสภาวะแอนนอกซิก h 
พารามิเตอร์ทางปริมาณสัมพันธ์ สัญลักษณ ์
สัมประสิทธ์ิปริมาณผลิตจริงของเฮอเทอโรทรอฟ YH 
สัมประสิทธ์ิปริมาณผลิตจริงของออโททรอฟ YA 
สัดส่วนของชีวมวลที่เป็นอนุภาค fP 
อัตราส่วนมวลไนโตรเจนต่อมวลซีโอดีของชีวมวล iXB 
อัตราส่วนมวลไนโตรเจนต่อมวลซีโอดีของผลผลิตจากชีวมวล iXP 

 
ตารางที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์สำหรับแบบจำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 
สัญลักษณ ์ ค่าพารามิเตอร์ ณ อุณหภูมิ 20 C๐ หน่วย 

พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร ์

max,H 6.0 day-1 

KS 20 gCOD m-3 
KO,H 0.2 gO2 m-3 
KNO 0.5 gNO3-N m-3 
bH 0.62 day-1 

g 0.8  

h 0.4  

kh 3.0 gXS (gXH day)-1 
KX 0.03 gXS gXH

-1 

max, A 0.8 day-1 

KNH 1 gNH3-N m-3 
KO,A 0.4 gO2 m-3 
bA 0.08 day-1 
พารามิเตอร์ทางปริมาณสัมพันธ์ 

YA 0.24 gXA gN-1 
YH 0.67 gXH gXS

-1 
fP 0.08  
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สัญลักษณ ์ ค่าพารามิเตอร์ ณ อุณหภูมิ 20 C๐ หน่วย 
iXB 0.086 gN gCOD-1 
iXP 0.06 gN gCOD-1 

3.3 การพัฒนาแบบจำลองย่อย (Sub Models) สำหรับ
แบบจำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการ
จำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส ำ เร ็ จ ร ูปน ี ้ ม ี การพ ัฒนาแบบจำลองย ่ อยต ่ า ง ๆ 
ประกอบด้วย 

3.3.1 แบบจำลองย่อยสำหรับรูปแบบชลศาสตร์
ขอ ง ร ะบบบำบ ัดน ้ ำ เ ส ี ยทาง ช ี วภ าพ  (Hydraulic 
configuration model) โ ดย โปรแกรมท ี ่ พ ัฒนา ข้ึ น
สามารถให้ผู้ใช้งานระบุปริมาตรของน้ำเสียในถงัปฏิกิริยา 
อัตราการไหลของน้ำเสียระหว่างถังปฏิกิริยา และระหว่าง
ถังตกตะกอนขั้นที่สอง ขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบบำบัด
น้ำเสียทางชีวภาพแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 

3.3.2 แบบจำลองย่อยสำหรับลักษณะของน้ำ
เส ียในระบบบำบัดน้ำเส ียแบบแอกทิ เวเต ็ดสล ัดจ์  
(Influent wastewater characterization model) การ
ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จำเป็นต้องทราบลักษณะ
ของน้ำเสียที ่เข้าสู ่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแบบจำลอง 
ASM1 จำแนกลักษณะของน้ำเสียทางกายภาพออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ สารอาหารที่ละลายน้ำและสารอาหารที่เป็น
อนุภาคแขวนลอย การระบุว่าสารอาหารละลายน้ำน้ันมัก
นำไปกรองด้วยกระดาษกรองที่มีความพรุน 0.45 ไมครอน 
ถือว่าเป็นสารอาหารที ่ละลายน้ำได้  นอกจากนั ้น ยัง
จำแนกสารอาหารโดยใช้คุณลักษณะเกี ่ยวกับการย่อย
สลายทางชีวภาพร่วมด้วย (Henze et al., 2000) ดังน้ัน 
สารอาหารในน้ำเสียซึ่งบ่งชี้ในรูปของซีโอดีสำหรับการใช้
งานในแบบจำลอง  ASM1 น ั ้น  จ ึ งถ ูกจำแนกตาม
คุณลักษณะทางกายภาพและตามอัตราการย่อยสลายทาง
ชีวภาพได้โดยจำแนกเป็นกลุ่มที่ย่อยสลายง่ายทางชีวภาพ 
(Readily biodegradable substrate, SS) กล ุ ่มท ี ่ ย ่อย
ส ล า ย ย า ก ท า ง ช ี ว ภ า พ  ( Slowly biodegradable 
substrate, XS) และกลุ่มเฉื่อยซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ สำหรับซับสเตรตเฉื ่อยยังจำแนกย่อยตาม

ลักษณะทางกายภาพของซับสเตรต คือ สารอาหารเฉื่อย
ละลายน ้ำ  ( Inert soluble substrate, SI) และท ี ่ เป็น
อนุภาคแขวนลอย ( Inert suspended substrate, XI) 
(Henze et al., 2000) ทั้งน้ี ผลรวมสารอาหารกลุ่มต่างๆ 
ที่บ่งชี้ในรูปซีโอดีต้องเท่ากับซีโอดีทั้งหมด (Total COD, 
ST) ดังสมการที่ 2 

 
 

= + + +T S S I IS S X S X                               (2) 

 
 

สำหรับลักษณะของน้ำเสียที ่เป็นไนโตรเจน 
โปรแกรมจำแนกไนโตรเจนในน้ำเส ียออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ไนเตรทและไนไตรท์ไนโตรเจน (SNO) แอมโมเนียม
และแอมโมเนียมไนโตรเจน (SNH) ไนโตรเจนอินทรีย์ที่
ละลายน้ำ (SND) และไนโตรเจนอินทรีย์ที ่ เป็นอนุภาค
แขวนลอย (XND) สำหรับการประเมินไนโตรเจนทั้งหมด
นั้นใช้วิธีการวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบเจลดาห์ล (Total 
Kjeldahl Nitrogen, TKN) ซึ่งสามารถตรวจวัดปริมาณ
ไนโตรเจนอินทรีย์ (Organic nitrogen) และแอมโมเนีย
และแอมโมเนียมทั้งหมดในน้ำเสียได้ หากตรวจวัดปริมาณ
แอมโมเนียและแอมโมเนียในน้ำเสียแล้วก็สามารถคำนวณ
ไนโตรเจนอินทรีย์ได้โดยนำมาหักลบจาก TKN สำหรับไน
ไตรท์และไนเตรทไนโตรเจนมักไม่พบในน้ำเสียชุมชนมาก
นัก 

3.3.3 แบบจำลองของถังปฏิก ิร ิยาชีวภาพ 
(Bioreactor model) ที ่ครอบคลุมถึงแบบจำลองทาง
พลศาสตร์ของการผสมน้ำเสีย (Hydrodynamic mixing 
model) และแบบจำลองจลนศาสตร์ชีวภาพ (Biokinetic 
model) ทั้งที่เป็นแบบจำลองย่อยทางจลนศาสตร์สำหรับ
การกำจ ัดสารอ ินทร ี ย์  (Biokinetic model for COD 
removal) ของ ASM1 ดังตารางที่  2 ประกอบไปด้วย
กระบวนการชีวเคมีต่างๆ สำหรับการกำจัดสารอินทรียท์ี่
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เก ิดข ึ ้นในระบบแอกท ิ เวเต ็ดสล ัดจ์  แบบจำลองมี
กระบวนการเจริญและการเสื่อมสลายของแบคทีเรีย กลุ่ม
เฮเทโรทรอฟภายใต้สภาวะแอโรบิกและแอน็อกซิกรวมถึง
กระบวนการไฮโดรไลซ ิส เพ ื ่อใช ้จำลองการกำจัด
สารอินทรีย์ ดังร ูปที่  1 สำหรับแบบจำลองย่อยทาง
จลนศาสตร์สำหรับกระบวนการไนตริฟิเคชัน (Biokinetic 
model for nitrification) ของแบบจำลอง ASM1 มีการ
จำลองเพียงขั ้นตอนเดียวเท่านั ้นโดยรวมขั ้นตอนไนตริ
เตชั ่นและไนตราเตชั ่นเข้าด้วยกัน โดยมีสมมติฐานว่า 
พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์ของกลุ่ม Nitrosomonas sp. 
และกลุ่ม Nitrobacter sp. นั้นคล้ายกันทำให้ไม่เกิดการ
สะสมของไนไตรท์ภายในระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเว
เต็ดสลัดจ์ 

สำหรับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
โครงการวิจัยน้ีได้ตัดองค์ประกอบ 3 ตัว ได้แก ่ผลิตภัณฑ์
จากการเสื่อมสลายในรูปอนุภาค (XP) ไนโตรเจนอินทรีย์ที่
เป็นอนุภาค (XND) และ ไนโตรเจนอินทรีย์ที ่ละลายน้ำ 
(SND) เนื ่องจากต้องการเน้นการทำงานของโปรแกรมที่
กำจัดสารอินทรีย์และธาตุอาหารไนโตรเจนจากระบบ
แอกท ิ เวเต ็ดสล ัดจ ์ เป ็นหล ัก  และต ัดกระบวนการ 
Ammonification ออกโดยระบุว่าไนโตรเจนทั้งหมดในน้ำ
เสียอยู่ในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจน 

3.3.4 แบบจำลองของถังตกตะกอนขั้นที ่สอง 
(Clarifier model) เป็นแบบจำลองย่อยเพื ่อจำลองถัง
ตกตะกอนขั ้นท ี ่สอง  ซ ึ ่งการพัฒนาโปรแกรมครั ้งน้ี
กำหนดให้ถังตกตะกอนข้ันที่สองเป็นถังตกตะกอนในอุดม
คติ (Ideal settler) ที ่สามารถตกตะกอนแขวนลอยได้ 
100% ของมวลของแข็งแขวนลอย ทำให้ตะกอนของแข็ง
แขวนลอยทั้งหมดที่จมตัวในถังตกตะกอนถูกสูบกลับเข้าสู่
ถังปฏิกิริยาเติมอากาศได้ที่สภาวะคงตัว 
 
3.4 การเปรียบเทียบผลการทำนายของโปรแกรมที่
พัฒนากับโปรแกรมสำเร็จรูป GPS-X Lite 

GPS-X Lite เป็นส่วนย่อยของโปรแกรมสำหรับ
การจำลองระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ที่มี
ช ื ่อว ่า GPS-X ซ ึ ่งโปรแกรมนี ้ถ ูกพัฒนาขึ ้นมาเพื ่อมี
วัตถุประสงค์ด้านการค้าและมีความแม่นยำอย่างมาก

สำหรับการทำนายผลการจำลองระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
แอกทิเวเต็ทสลัดจ์ อย่างไรก็ตาม โปรแกรม GPS-X Lite 
ถูกปิดกั ้นการกำหนดข้อมูลหลายส่วน เนื ่องจากเป็น
โปรแกรมที่เปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ศึกษาและผู้ที่ต้องการทดสอบหรือเปรียบเทียบโปรแกรม
ทำนายได้นำมาใช้ได้บางส่วน สำหรับส่วนของโปรแกรมที่
ได้ปิดกั้นไว้ ประกอบด้วย การกำหนดให้ใช้ได้แค่ถังเติม
อากาศ กำหนดปริมาตรถังปฏิกิริยาแบบตายตัว และการ
กำหนดลักษณะของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ เป็นต้น 
 
4. ผลการวิจัย  

การทดสอบนี้กำหนดให้จำลองระบบบำบัดน้ำ
เสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่มีถังเติมอากาศเพียงถังเดียว 
เนื่องจากข้อจำกัดของโปรแกรม GPS-X Lite ดังรูปที่ 7 
กำหนดให้ลักษณะของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบมีอัตราการไหล
เท่ากับ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์รวม (TCOD) เท่ากับ 430 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และความเข ้มข ้นของไนโตรเจนทั ้งหมดเท ่าก ับ 40 
มิลลิกรัมต่อลิตร ระบบบำบัดน้ำเสียมีอายุสลัจด์เท่ากับ 
10 วัน ปริมาตรของถังเติมอากาศเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์
เมตร ระบบมีการเติมออกซิเจนอย่างต่อเนื่องในถังเติม
อากาศและมีความเข้มข้นของออกซิเจนอิสระเท่ากับ 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร และการสูบตะกอนหมุนเวียนกลับจากถัง
ตกตะกอนมีค่าเท่ากับ 100% ของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ ดัง
รูปที ่ 8 ส่วนของค่าพารามิเตอร์ทางจลศาสตร์และค่า
ปริมาณสารสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบกำหนดให้มีค่า
เท่ากันทั้งสองโปรแกรม ดังรูปที่ 9 
 

 
 
รูปที่ 7 ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ใช้ในการทดสอบความ
แม่นยำของโปรแกรมที่พัฒนากับโปรแกรม GPS-X Lite 
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รูปที่ 8 ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบความแม่นยำของ
โปรแกรมที่พัฒนากับโปรแกรม GPS-X Lite 
 

 
 
รูปที่ 9 ค่าพารามิเตอร์ที ่ใช้ในการทดสอบความแม่นยำ
ของโปรแกรมที่พัฒนากับโปรแกรม GPS-X Lite 
 

จากตารางที่  3 และรูปที่ 10 เมื ่อนำผลการ
ทำนายของโปรแกรมที่พัฒนาเทียบกับโปรแกรม GPS-X 
ท ี ่สภาวะคงต ัว  พบว ่า  ประส ิทธ ิภาพในการกำจัด
สารอินทรีย์มีค่าใกล้เคียงกัน บ่งชี้ด้วยความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายง่ายทางชีวภาพ (SS) มีค่าเท่ากับ 0 
และ 2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์ที ่ไม่สามารถย่อยสลายได้ (SI) มีค่าเท่ากับ 
21.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่
ย่อยสลายยากทางชีวภาพ (XS) มีค่าเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เท่ากันทั ้งสองโปรแกรม โดยมีความแม่นยำสูงสุด
เท่ากับ 100% ในหัวข้อของการทำนายความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และสารอินทรีย์ที่
ย่อยสลายยากทางชีวภาพ ดังตารางที่ 4 ซึ่งสามารถกล่าว
ไ ด้ว ่ า โปรแกรมท ั ้ ง สองประ เภทสามารถท ำ นาย
กระบวนการกำจัดสารอินทรีย์ได้อย่างแม่นยำไม่ต่างกัน 

เนื ่องจากสารอินทรีย์เหล่านี ้ ได้แก่ สารอินทรีย์ที ่ย่อย
สลายง่ายทางชีวภาพ (SS) และสารอินทรีย์ที่ย่อยสลาย
ยากทางชีวภาพ (XS) ส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นแหล่งพลังงาน 
แหล่งคาร์บอน สำหรับการเจริญของแบคทีเรียออโตทรอฟ
และเฮเทอโรทรอฟ นอกจากนั้น แนวโน้มของการกำจัด
สารอินทรีย์ยังส่งผลต่อการเจริญของแบคทีเรีย กลุ่มเฮเทอ
โรทรอฟโดยตรง  เม ื ่ อการกำจ ั ดสารอ ินทร ี ย์ เ ป็น
กระบวนการหนึ่งที่ทำให้แบคทีเรีย กลุ่มเฮเทอโรทรอฟ
เจริญ โดยโปรแกรมทั้งสองประเภททำนายค่าความเข้มข้น
ของแบคทีเร ีย กลุ ่มนี ้ได้เท่ากับ 1,587 และ 1,716 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และมีความแม่นยำในการ
ทำนายเท่ากับ 92.5% ไม่เพียงเท่านั ้น โปรแกรมที่
พัฒนาข้ึนยังสามารถจำลองกระบวนการกำจัดแอมโมเนีย
และการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันได้อย่างแม่นยำอีกด้วย 
โดยความเข้มข้นของแอมโมเนียที่ออกจากระบบบำบัดมี
ค่าเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากันทั้งสองโปรแกรม มี
ความแม่นยำของการทำนายเท่ากับ 100% รวมถึงค่า
ความเข้มข้นของไนไตร์และไนเตรทที่ออกจากระบบบำบัด
มีค่าเท่ากับ 14.0 และ 17.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ 
ม ีความแม ่นยำของการทำนายเท ่าก ับ  79.5% ซึ่ ง
สอดคล้องกับการเจริญของแบคทีเรีย กลุ่มออโตทรอฟที่
ใช้แอมโมเนียในการเจริญเป็นหลัก โดยแบคทีเรีย กลุ่มน้ีมี
ค่าความเข้มข้นจากการทำนายเท่ากับ 113.0 และ 125.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ มีความแม่นยำของการทำนาย
เท่ากับ 89.9% อย่างไรก็ตาม มีข้อแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนใน 3 พารามิเตอร์หลัก ได้แก่ ปริมาณสารอินทรีย์
เฉี ่อย (XI) มีความแม่นยำจากการทำนายเพียง 3.6% 
ผลิตภัณฑ์ที ่ได้จากการเสื ่อมสลายในรูปอนุภาค (XP) มี
ความแม่นยำจากการทำนายเพียง 1.6% และการทำนาย
ผลรวมตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสียที่บ่งชี้ในรูปของ
ค่า MLSS มีความแม่นยำของการทำนายเพียง 39.2%  
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ ื ่อการจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบแอกทิ
เวเต ็ดสล ัดจ ์ท ี ่ถ ูกพัฒนาขึ ้นด ้วยโปรแกรม  VBA บน 
Microsoft Excel ในครั้งน้ี สามารถให้ผลการทำนายการ
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กำจัดสารอินทรีย์และธาตุอาหารไนโตรเจนในน้ำเสีย 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแบคทีเรีย กลุ่มเฮเท
โรทรอฟและออโตทรอฟในระบบได้ใกล้เคียงกับโปรแกรม
สำเร็จรูปอื่นๆ ยกเว้น การทำนายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
เสื ่อมสลายของแบคทีเรีย กลุ ่มเฮเทโรทรอฟและออโต
ทรอฟ เพราะได้ถูกตัดออกจากเมทริกซ์ของแบบจำลอง 
เนื ่องจากข้อจำกัดด้านการประมวลผลของโปรแกรม 
Microsoft Excel ในการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ของ
ร ะบบสมการ ไม ่ เ ช ิ ง เ ส ้ น  (Systems of nonlinear 
equation) ด้วยฟังก์ชัน Solver บนแพลตฟอร์มของ VBA 
ทำให้ไม่สามารถประมวลผลหลายพารามิเตอร์พร้อมกันได้
อย่างแม่นยำหรือผลที่ได้จากการทำนายผิดพลาดเกินกว่า
ท ี ่ควรจะเป ็น นอกจากนั ้น ในบางกรณีการทำนาย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเสื ่อมสลายของแบคทีเรียทั้งสอง
กลุ ่มมักเกิดปัญหาในขั ้นตอนของการประมวลผลจนไม่
สามารถคำนวณหาคำตอบได้ ทำให้โปรแกรม Microsoft 
Excel ค้างและไม่สามารถใช้งานต่อได้  

รวมถึงรายละเอียดข้อมูลเช ิงล ึกของแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของโปรแกรม GPS-X ที ่ถูกปิดกั ้นไว ้ ไม่
สามารถตรวจสอบได้ จึงไม่ทราบค่าปริมาณสารสัมพันธ์
ของสารอ ินทร ีย ์ เฉ ื ่ อย (XI) ในแบบจำลองดังกล ่าว 
เน่ืองจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์รุ่น ASM1 มิได้มีการ
นำค่าสารอินทรีย์เฉื่อย (XI) มาคิดคำนวณแต่อย่างใด จึง
กล่าวได้ว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรม 
GPS-X ถูกพัฒนาให ้แตกต่างจากแบบจำลอง ASM1 
บางส่วน 
6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจ ัยนี ้ได ้ร ับท ุนสนับสนุนการวิจ ัยจาก
งบประมาณเง ินรายได ้ จ าก เง ิ นอ ุ ดหน ุ นร ั ฐบ าล 
(งบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เลขที่สัญญา 144/2559 
 
 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลข้อมูลจากโปรแกรม VBA บน Microsoft excel กับ GPS-X 

ชื่อพารามิเตอร์ น้ำเสียเข้า ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน 
VBA GPS-X VBA GPS-X VBA GPS-X 

SS 86.0 86.0 0.0 2.8 0.0 2.8 
SI 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 
XI 55.9 55.9 55.9 1548.0 0.0 0.0 
XS 266.6 266.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
XH 0.0 0.0 1587.0 1716.0 0.0 0.0 
XA 0.0 0.0 113.0 125.7 0.0 0.0 
XP 0.0 0.0 16.0 986.4 0.0 0.0 
SNO 0.0 0.0 14.0 17.6 14.0 17.6 
SNH 40.0 40.0 0.0 0.3 0.0 0.3 
MLSS 0.0 0.0 1716.0 4376.2 0.0 0.0 
 
  



91 
 

ตารางที่ 4 ความแม่นยำของโปรแกรมที่พัฒนาเทียบกับโปรแกรม GPS-X 

ชื่อพารามิเตอร์ 
ความแม่นยำ (%) 

น้ำเสียเข้า ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน 

SS 100   

SI 100 100 100 
XI 100 3.6 100 
XS 100 100 100 
XH 100 92.5 100 
XA 100 89.9 100 
XP 100 1.6 100 
SNO 100 79.5 79.5 
SNH 100   

MLSS 100 39.2 100 
 
 

 
 

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบผลการทำนายจากโปรแกรม VBA บน Microsoft excel กับ GPS-X 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาเกณฑ์ในการตัดสินใจเพ่ือการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย 2) เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี และ 3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือ
การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี   การ
ดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูลกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและเอกชน โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 3 แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพ่ือสร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย 2) การพัฒนาโมเดลกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และเว็บเทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมต่อกับโมเดลเอเอชพีด้วย
ไลบราลี่พีวายเอเอชพี ในไพธอน  ภาษาพีเอชพี และระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล และ 3) ประเมินประสิทธิภาพการ
จัดลำดับความสำคัญในการตัดสินใจ  และประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการจัดลำดับใน
ภาพรวมเท่ากับ 80% และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
คำสำคัญ :  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย  กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ เว็บ 
 

Abstract 
This research aims 1) to study the decision criteria for considering the internal research budget of 

the university, 2) to develop the decision support system for considering the university's internal research 
using the analytic hierarchy process (AHP) via web technology, and 3) to assess the decision support 
system for considering the internal research of university using by AHP via web technology. The research 
operation is divided into 3 steps 1) gathering data with the directors of research and development 
institution of 3 government and private universities by purposive sampling includes Uttaradit Rachabhat 
university, Rajamangala university of technology Lanna, Pitsanulok, and Phitsanulok university for creating 
the decision criteria to consider the internal research budget of university  2) developing AHP model and 
web technology for connecting the AHP model by PyAHP Library in Python, PHP and MySQL database 
management system and 3) assessing system performance in the decision for ranking to select a research 
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project and users' satisfaction to decision support system. The research is found that the system has the 
performance in ranking the research project by 80% and users' satisfaction to the system at a high level. 
 
Keywords: Decision Support System, Internal Research Budget, Analytic Hierarchy Process, Web   
 
 
1. บทนำ 
 การวางแผนการตัดสินใจของผู้บริหารงานวิจัย
ในมหาวิทยาลัยให้ เกิดประสิทธิภาพที่ ดี  ต้องทำการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน
จากงบประมาณ ภายในมหาวิทยาลั ย  ทั้ ง น้ี ข้อมู ล
สารสนเทศที่สำคัญในการนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจ 
แบ่งเป็น 3 เกณฑ์หลัก  ได้แก่ เกณฑ์เก่ียวกับนักวิจัย คือ  
ข้อมูลประวัติบุคลกร/นักวิจัย การได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการ และการลาศึกษาต่อ เกณฑ์เก่ียวกับประวัติการ
ทำงานวิจัย คือ    ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
และการติดค้างทุนวิจัยที่ผ่านมา ผลงาน และความสำเร็จ
ในการบรรลุตัวชี้ วัดการทำงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ  และเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพโครงการวิจัย คือ 
หัวข้อเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีงานที่เกี่ยวข้องและ
ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงอย่างถูกต้อง โครงการวิจัยชัดเจน
และเป็นรูปธรรมสามารถทำการวิจัย ได้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ งบประมาณทีใช้ทำการวิจัยมีความเหมาะสม 
มีการบูรณาการการเรียนการสอน  มีแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย งานวิจัย
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ หรือสร้างคุณค่าเพ่ิม
ทางสังคม  รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  (สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2562) ซึ่ ง
ข้อมูลสารสนเทศเหล่าน้ีล้วนมีประโยชน์ต่อผู้บริหารที่ต้อง
ทำรวบรวมรวมและนำมาวิเคราะห์ตัดสินใจ และสรุป
รายงานเพ่ือให้เห็นถึงความก้าวหน้าและรับทราบปัญหา
อุปสรรค และความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือนำมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกิด
ประสิทธิภาพที่ดี และเน่ืองจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ต้อง
แบกรับความคาดหวังจากสังคม  มหาวิทยาลัยจะเป็น

มหาวิทยาลัยที่ ดี ได้ ย่อมดูจาก ผลงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยน้ันๆ มหาวิทยาลัยของไทยที่ไม่ได้มาตรฐาน
ของโลก ก็เน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยน้ันๆไม่ผลิตผลงาน
วิชาการ ไม่ทำงานวิจัย ซึ่งผลงานวิชาการ งานวิจัย แสดง
ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้ (ญาณภา สมนึก, 2558) 
และจากสภาพปัญหาท่ีพบในการพิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยภายในของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ มักจะต้องเชื่อมโยง
กับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับส่วนต่างๆ ในองค์กร และมีปัจจัย
จำนวนมากที่ ต้อ งนำมาใช้ พิ จารณ าคุณ ภ าพ ของ
โครงการวิจัย พร้อมทั้งประวัติและคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ทุนด้วยความละเอียดถ่ีถ้วน ดังน้ันจึงควรมีการนำระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะ
ช่วยให้การดำเนินการวิจัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์  (AHP : 
Analytical Hierarchy Process)  พั ฒ น า ข้ึ น ม า จ า ก
พ้ืนฐานของความรู้ ในด้านคณิตศาสตร์และจิตวิทยา 
พัฒนาข้ึนมาโดย โธมัส แอล. ซาตี ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 
1970 ลักษณะของเอเอชพีจะเริ่มกำหนดกรอบงานของ
โครงสร้างการวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องมีการตัดสินใจ โดย
แสดงองค์ประกอบเชิงปริมาณสำหรับปัจจัยแต่ละอย่างที่
เก่ียวโยงกับเป้าประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือประเมินหาคำตอบใน
เชิงปริมาณสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Thomas L. 
Saaty, 1980)   จุดเด่นของกระบวนการลำดับข้ันเชิง
วิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ให้ผลการสำรวจน่าเชื่อถือกว่า
วิธีอื่นๆ เน่ืองจากใช้ วิธีการเปรียบเทียบเชิงคู่ ในการ
ตัดสินใจก่อนที่จะลงมือตอบคำถาม  มีโครงสร้างที่เป็น
แผนภูมิลำดับข้ันเลียนแบบกระบวนความคิดของมนุษย์ทำ
ให้ง่ายต่อการใช้และการทำความเข้าใจ และผลลัพธ์ที่ได้
เป็นปริมาณตัวเลขทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ 
และยังสามารถนำผลลัพ ธ์ดั งกล่าวไป เปรียบ เทียบ 
(Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ (จุฬาลักษณ์ กอง
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เพชร, 2559) ทั้งน้ี โรเบิร์ต ไคเซอร์ และคณะ (2019) ได้
นำเสนอเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญและเลือก
วิธีการในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ AHP เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีทีสุดกับความท้าทายของการมีแหล่งข้อมูลที่
จำกัด โดยได้กำหนดผู้จัดการและนักวิเคราะห์ข้อมูลใน
การกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจที่สอดคล้องตามกลยุทธ์
ขององค์กร การดำเนินงานวิจัยน้ี จึงได้นำโมเดล  AHP 
ร่วมกับความสามารถของเว็บเทคโนโลยีมาประยุกต์พัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือพิจาณาทุนอุดหนุนการ
วิจั ยภ าย ในมห าวิท ยาลั ย ที่ เป็ น ม าตรฐานของทั้ ง
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบ
การให้คะแนนการประเมินและโหวตเสียงส่วนใหญ่จาก
คณะกรรมการในรูปแบบเดิมให้อ ยู่บนฐานของการ
ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะช่วยให้การบริหาร
งานวิจัยเกิดประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างรวดเร็ว 
ควบคู่ไปกับการตัดสินทุนวิจัยโดยมนุษย์ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานวิจัย ดังน้ี  

2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยภายในมหาวิทยาลัย  

ตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาทุนวิจัยภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น 12 เกณฑ์   ดังน้ี  
1) หัวข้อเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ หรือเป็นประเด็น
เร่ งด่วนทีมี ความจำเป็น ต้องทำวิจัยหรือแก้ปัญหา
หน่วยงาน 2) ผู้วิจัย / คณะผู้วิจัยมีความพร้อมและมีความ
เหมาะสมกับภารกิจทีกำหนดไว้ในโครงการวิจัย  3) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
4) มีงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเอกสารอ้างอิงอย่าง
ถูกต้อง 5) จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถทำการวิจัยได้สำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 6)งบประมาณทีใช้ทำการวิจัยมีความ
เหมาะสม 7) มีการบูรณาการการเรียนการสอน  8) มี
แผนการ ถ่ ายท อด เท ค โน โล ยี  ห รื อผ ลการ วิจั ยสู่
กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ข้ันต่อไป 9)  งานวิจัยก่อให้เกิดมูลค่า  เพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

หรือสร้างคุณค่าเพ่ิมทางสังคม  และ 10) มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที
คาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้งตอบสนองตอบยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาประเทศ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ย 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 
2562)  
 2.2 ทฤษฎีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(AHP) 

กระบวนการตัดสินใจด้วยโมเดล AHP โดย
สามารถแสดงข้ันตอนการประมวลผล AHP ดังสมการ
ต่อไปน้ี (Thomas L. Saaty, 1980)    

1. เปรียบเทียบค่าน้ำหนักความสำคัญในการ
ตัดสินใจแบบรายคู่   โดยที่ระดับความเข้มของค่าน้ำหนัก
ในการวินิจฉัยเปรียบเทียบรายคู่  จะใช้ตัวเลข 1  - 10  
โดยจะพิจารณาการใช้งานจากเลขคี่ คือ 1 คือ สำคัญ
เท่ากัน 3 คือ สำคัญกว่าปานกลาง 5 คือ สำคัญกว่ามาก  
7 คือ สำคัญกว่ามากที่สุด และ 9 คือ สำคัญกว่าสูงสุด 
และหากการเปรียบเทียบรายคู่มีความเข้มไม่ห่างกันมาก 
อาจพิจารณใช้เลขคู่แทนได้ และทำการคำนวณดังสมการ
ที่ 1  
 
 

 
 
 
4 
 
(สมการที่ 1)  
 
  โดยที่   Ci  คือ เกณฑ์การตัดสินใจหลัก  โดย

ที่ I = 1,2………….n 
 Aj  คือ เกณฑ์การตัดสินใจรอง  โดยที่ 

j = 1,2………….n 
   aij  คือ  ผลการเปรียบ เที ยบค่ า

น้ำหนักความสำคัญในการตัดสินใจแบบรายคู่   Ci  กับ  A                                         
2. หาค่า Eigenvector ของน้ำหนักแมทริกซ์แต่

ละแถว ดังสมการที่ 2  
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AW = λmax      (สมการที่ 2)     
           

 โดยที่  
 A คือ สแคว์แมตทริกซ์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
แสดงด้วยค่าตัวเลขที่ Normalized ให้เป็น 1 แล้ว  
 W คือ Eigenvector น้ำหนักความสำคัญที่อยู่
ในลําดับชั้นเดียวกัน หรือกลุ่มของที่อยู่ภายใต้ของในลําดับ
ชั้นที่สูงกว่า 
 

 Λmax  คือ ค่า Eigenvector สูงที่สุด 
 
 3. ตรวจสอบความสอดคล้องกันของเหตุผล 
(Consistency ratio :  CR)  จ า ก ผ ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
เปรียบเทียบค่าน้ำหนักในข้อ 1  ดังสมการที่ 3   
 

CI =  (Λmax – n)           (สมการที่ 3)  
                (n-1) 

 
ถ้า CR <= 0.10 คือ ยอมรับได้ และสามารถนำ 

Eigenvector ไปใช้ได้ แต่ CR > 0.10 คือ ยอมรับไม่ได้ 
ต้องกลับไปทบทวนการให้ค่าน้ำหนักเปรียบเทียบใหม่ 
 2.3 แนวคิดการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน  

เว็บ แอปพลิ เค ชัน  (Web Application) คื อ 
โปรแกรมประยุกต์ที่จะเข้าถึงด้วยโปรแกรม Internet 
Browser ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ 
Real Time จะพบข้อดีของเว็บแอปพลิเคชัน คือ ข้อมูล
ต่างๆ ที่อยู่ในระบบที่มีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ จึง
สามารถโต้ตอบกับผู้ ใช้บริการแบบเรียล์ไทม์ โดยไม่
จำเป็นต้องติดต้ังโปรแกรมฝั่งไคล์เอนซ์  และไม่ต้องอัป
เกรดโปรแกรมฝั่งไคล์เอนซ์ โดยสามารถใช้งานผ่าน 
Internet ได้เลย โดยงานวิจัยน้ีใช้ภาษา PHP เวอร์ชัน 7 
ในการติดต่อกับโมเดล AHP ที่พัฒนาจากไลบราลี่ PyAHP 
ใน Python และมีการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ รายการ
เกณฑ์การตัดสินใจ ทางเลือกในการตัดสินใจ ค่าน้ำหนัก 
และคะแนนการประเมินโครงการวิจัยตามเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
สามารถทำการปรับปรุงได้ตลอดเวลา   

 2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
โรเบิร์ต ไคเซอร์ และคณะ (2019) ได้ 

นำเสนอเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญและเลือก
วิธีการในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ AHP เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีทีสุดกับความท้าทายของการมีแหล่งข้อมูลที่
จำกัด โดยได้กำหนดผู้จัดการและนักวิเคราะห์ข้อมูลใน
การกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจที่สอดคล้องตามกลยุทธ์
ขององค์กร  แอนเดรย์ แอนเดรด ลองกาเรย์ และคณะ 
(2015) ได้นำเสนอการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สำหรับประเมินคุณภาพการให้บริการของบริษัทที่ปรึกษา
รายย่อยในประเทศบราซิล จำนวน 158 แห่ง โดยใช้ AHP 
ซึ่งจะช่วยในการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพ
การให้บริการของบริษัทที่ปรึกษาตามตัวชี้วัดต่างๆ และ
ไอเรนิซ่า และฟลาวิโอ (2013) ได้สร้างมุมมองการ
วิเคราะห์ลำดับความสำคัญของแบบเสนอโครงการวิจัย
โดยใช้การสร้างเกณฑ์การตัดสินใจและประยุกต์ใช้ AHP 
เพ่ื อ เป็ นกุญ แจส ำคัญ ในการ ดึง ข้อมู ลประ วัติขอ ง
โครงการวิจัยในบริษัท  ใช้ ในการวิเคราะห์ โครงการ
ต่อเน่ืองทั้ง 6 โครงการ โดยใช้การสัมภาษณ์นักวิจัยและ
ให้ค่าคะแนนน้ำหนักเพ่ือคำนวณด้วย AHP  ซึ่งพบว่า 
AHP สามารถระบุความสำคัญของเกณฑ์ปัจจัยสำหรับการ
จัดการข้อมูลโครงการได้ และ  
 การดำเนินงานวิจัยครั้ง น้ี ได้กำหนดกรอบ
แนวคิดงานวิจัยดังน้ี 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยน้ี ได้กำหนดวิธีการดำเนินงานวิจัยที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ต้ังไว้ ดังน้ี 

3.1 การศึกษาเกณฑ์ในการตัดสินใจเพ่ือการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 

ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย กับ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและเอกชน โดยคัด เลื อกแบบ เจาะจงจาก
มหาวิทยาลัยที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทุน
วิจัยภายในโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเป็นพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจ และมีความยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลเกณฑ์การ
ตัดสินใจทุน วิจั ยภ ายในได้  จำนวน  3 แห่ ง   ได้แก่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
เพ่ื อนำมาใช้ สร้ าง เกณ ฑ์ ในการตัดสิน ใจ พิจารณ า
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้โมเดล 
AHP 
 
 

3.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือ
การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดย
ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี  

    ผู้วิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHP เวอร์ชัน 7 ใน
การติดต่อกับโมเดล AHP ที่พัฒนาจากไลบราลี่ PyAHP 
ใน Python และมีการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ รายการ
เกณฑ์การตัดสินใจ ทางเลือกในการตัดสินใจ ค่าน้ำหนัก 
และคะแนนการประเมินโครงการวิจัยตามเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
สามารถทำการปรับปรุงได้ตลอดเวลา จากน้ันทำการ
อัป โหลดเพ่ื อ ให้ บ ริ กา รแก่ ผู้ ใช้ บนสถาปั ตยกรรม 
Client/Server  

 3.3  การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการพิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี   
     ผู้ วิจัยประเมินประสิทธิภาพระบบการตัดสินใจ 

จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประเมินความถูกต้องใน

การ จั ด ล ำ ดั บ ค วาม ส ำคั ญ ใน ก าร ตั ด สิ น ใจ เลื อ ก

โครงการวิจัยเพ่ือให้ทุน  โดยทำการทดสอบให้คะแนนการ

ประเมินด้วยเอกสาร (แบบเดิม) และให้คะแนนประเมิน

ด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ AHP (แบบใหม่) จาก

การสุ่มเลือกแบบเจาะจงจากโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณา

ขอรับทุนของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ปี 2562  จำนวน 10 

โครงการวิจัย เพ่ือหาประสิทธิภาพการจัดลำดับแบบ 3 

ลำดับ และ 5 ลำดับ เพ่ือสรุปว่าทั้งสองวิธีได้ลำดับที่

ตรงกันหรือไม่ ในอัตราร้อยละเท่าใด และ 2) ประเมิน

ความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบ และแปรผลด้วยค่าค่าเฉลี่ย

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

เกณฑ์การตัดสินใจอุดหนุน
ทุนวิจัยภายใน 

- ตำแหน่งทางวิชาการ 

- คุณวุฒิ 

- การลาศึกษาต่อ 

- การติดค้างทุน 

- การบรรลุตัวชี้วัด 

- คุณภาพของโครงการวิจัย 

- งบประมาณ 

- การบูรณาการกับการบริการ
วิชาการสู่สังคม 

- ความสอดคล้องกับ ID Plan 

AHP  
- การเปรียบเทียบ
ค่าน้ำหนักเกณฑ์ให้
ทุ น วิ จั ย โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 
-  การตรวจทาน
ความสอดคล้องของ
ค่าน้ำหนัก 
- การนำค่าน้ำหนัก
ไปใช้ตัดสินใจ 

ประเมินระบบ 
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4. ผลการวิจัย 
 งานวิจัยน้ี ได้นำเสนอผลการวิจัยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้ังไว้ ดังน้ี 
 4.1 ผลการศึกษาเกณฑ์ในการตัดสินใจเพ่ือการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้
รวบ รวมหลั ก เกณ ฑ์ ในการ พิจ ารณ าทุ น วิจั ยขอ ง
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง โดยสามารถอธิบายเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจ ดังน้ี A1 คือ  ตำแหน่งทางวิชาการ  A2  คุณวุฒิ

การศึกษาสูงสุด  A3 การลาศึกษาต่อ A4  การติดค้างทุน
ปีที่ผ่านมา  A5 การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ/รางวัลโดด
เด่น A6  คุณภาพของโครงการวิจัย A7 ความเหมาะสม
ของงบประมาณ A8 การบูรณาการกับการบริการวิชาการ
สู่สังคม และการจัดการเรียนการสอน และ A9 ความ
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) และ
สามารถสรุปการตรวจสอบรายการได้ดังตารางที่ 1 
 

 
ตารางที่ 1  การตรวจสอบรายการเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภาย 
ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน  
 

เกณฑ์ที่ใช้/ 
มหาวิทยาลัย 

A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

A 
6 

A 
7 

A 
8 

A9 

ม . ร า ช ภั ฏ
อุตรดิตถ์    

/ / / / / / / / / 

ม.เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  

/ / / / / / / / / 

ม.พิษณุโลก / / / / / / / / - 

รวมร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 66.7 
  
จากตารางที่  1 พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุ โลก ใช้ เกณฑ์ในการตัดสินใจเพ่ือการพิจารณา
ทุนอุดห นุนการ วิจั ยภายใน  จำนวน 9 เกณ ฑ์   แต่
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ใช้ 8 เกณฑ์ ยกเว้น A9 ความ
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan)  ซึ่ ง
มหาวิทยาลั ยพิษณุ โลก ยั งไม่ ได้ ใช้ เกณ ฑ์ ข้อ น้ี  ม า
ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการพิจารณาให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย จากผลการวิจัยส่วนน้ี สามารถนำ
เกณฑ์ A9 มาใช้สร้างแผนผังการตัดสินใจได้ในข้ันต่อไป 
เน่ืองจากยึดตามเสียงส่วนใหญ่คิดเป็น 2 ใน 3 (66.7%)  

ผู้วิจัยทำการสร้างโมเดล AHP เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจด้วยเกณฑ์ A1 – A9 เพ่ือการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย และทำการ
ค ำน วณ ค่ า น้ ำห นั ก เป รี ยบ เที ยบ ที่ พิ จ า รณ า โดย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และจัดลำดับค่า 
Eigenvector ของเกณฑ์การตัดสินใจ โดยได้ค่า CR  ที่
ยอมรับได้เท่ากับ 0.04 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ค่าน้ำหนักของเกณฑ์การตัดสินใจพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน 
 

เกณฑ์การตัดสินใจพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน 

(Criteria) 

ค่าน้ำหนัก 
(Eigenvector) 

อันดับ 
(Ranking) 

A1 0.06 5 

A2 0.05 6 
A3 0.03 7 

A4 0.02 8 

A5 0.14 3 
A6 0.28 1 

A7 0.22 2 

A8 0.11 4 
A9 0.11 4 

Sum 1.00  

 
 จากตารางที่  2  ได้จากการให้ค่าน้ำหนักของ
เกณฑ์การตัดสินใจพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
3 แห่ง ซึ่งสามารถจัดอันดับเกณฑ์ที่มีค่าน้ำหนักสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1)  A6  คุณภาพของโครงการวิจัย ค่า

น้ำหนักเท่ากับ  0.28 2) ความเหมาะสมของงบประมาณ 
ค่าน้ำหนักเท่ากับ  0.22  และ 3)  A5 การบรรลุตัวชี้วัด
ความสำเร็จ/รางวัลโดดเด่น ค่าน้ำหนักเท่ากับ  0.14 และ
เกณฑ์ที่ค่าน้ำหนักต่ำท่ีสุด คือ A4  การติดค้างทุนปีที่ผ่าน
มา ค่าน้ำหนักเท่ากับ  0.02   

 
4.2 ผลการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี 

  ผู้ วิจัยทำการออกแบบ ข้ันตอนการ
ประมวลผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้
แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล ดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการประมวลผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวทิยาลัย 

โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี  

 

เริ่มต้นการทำงาน 

โหลดค่าน้ำหนักของเกณฑ์ A1 – A9 (ตามตารางที่ 2)  
จัดเก็บในฐานข้อมูล  

รับคะแนนการประเมินโครงการวิจัยจากคณะกรรมการแต่ละคน 

(j=1…..n) ของแต่ละเกณฑ์ (i=1…..9) ผ่าน Web interface  

วนรอบรับค่าและประมวลผล

ตามเกณฑ์ Ai=1…9 

 Scoreij = คะแนนการประเมินij x ค่าน้ำหนักประจำเกณฑ์i 

 

จัดอันดับ   
และแสดงผลการตัดสินใจผ่าน Web interface 

คณะกรรมการยืนยันผลพิจารณาทุนวิจัยผ่าน Web interface 
จัดเก็บในฐานข้อมูล โดยโครงการที่ได้รับทุน (status =1) และ

โครงการที่ไม่ได้รับทุน (status =0) 

จบการทำงาน 

 jn 
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จากรูปที่ 2 ข้ันตอนการประมวลผลของระบ
สนับสนุนการตัดสินใจ สามารถอธิบายได้ดังน้ี  1) วนรอบ
รับค่าน้ำหนักแต่ละเกณฑ์ เช่น A1 = 0.06......A9=0.11  
2) รับคะแนนประเมินโครงการวิจัยที่ เสนอขอรับทุน 
Project1……n  ของกรรมการแต่ละคน 3) คำนวณคะแนน
การประเมินแต่ละเกณฑ์ โดยนำคะแนน x น้ำหนักประจำ
เกณฑ์ เช่น A1 ได้คะแนนเท่ากับ  6 คะแนนที่ ได้ คือ 
6x0.06 = 0.36 วนรอบคำนวณจนครบทุกเกณฑ์ (A1 – 
A9) 4)  รวมคะแนนของกรรมการแต่ละคนในแต่ละ
โครงการ(SumscoreofProject) และหารด้วยจำนวน
กรรมการที่ ประเมินโครงการ น้ันๆ    5 ) จัดอัน ดับ 
SumscoreofProject และ 6) ยืนยันผลพิจารณาทุนวิจัย
ผ่าน Web interface และปรับปรุงสถานะในฐานข้อมูล  

จากน้ันผู้วิจัยทำการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพ่ือการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
ผ่านเว็บเทคโนโลยี โดยใช้ภาษา PHP เวอร์ชัน 7 ในการ
ติดต่อกับโมเดล AHP ที่พัฒนาจากไลบราลี่ Python คือ 
PyAHP และมีการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้ รายการ
เกณฑ์การตัดสินใจ ทางเลือกในการตัดสินใจ ค่าน้ำหนัก 

และคะแนนการประเมินโครงการวิจัยตามเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
สามารถทำการปรับปรุงได้ตลอดเวลา   

ผลการพัฒนาระบบ นำเสนอใน 2 ส่วน ได้แก่ 
1.  หน้าจอการประเมินโครงการวิจัยเพ่ือ

พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย จะมีการ
เชื่อมโยงกับโมเดล AHP  ที่พัฒนาจากไลบราลี่ PyAHP 
ใน Python ที่มีข้ันตอนการประมวลผลดังสมการที่ 1 – 3 
ข้างต้น  และส่งค่าน้ำหนักที่ผ่านการตรวจสอบความ
สอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency ratio : CR) ได้
เท่ากับ 0.04 ผ่านโปรโตคอล JSON ไปยังส่วนเว็บแอป
พลิเคชัน PHP ที่มีฟังก์ชันสำหรับให้กรรมการใส่คะแนน
ในแต่ละเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย และคลิกที่ปุ่ม 
Submit จากน้ันระบบจะทำการประมวลผลคะแนนการ
ประเมิน (Score) ร่วมกับค่าน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ (EV)  
และบันทึกข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูล ดังรูปที่ 3  

2. หน้าจอการจัดเรียงลำดับความสำคัญของ
โครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
โดยกรรมการประเมินโครงการวิจัย สามารถเลือก
โครงการวิจัยอันดับต้นๆ ในการพิจารณาให้ทุนวิจัยภายใน
ได้ทันที ดังรูปที่ 4  

 

 
 

รูปที่ 3 หน้าจอการประเมินโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
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รูปที่ 4 หน้าจอการจัดลำดับความสำคญัโครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
 
4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพ่ือการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
ผ่านเว็บเทคโนโลยี ผู้วิจัยนำเสนอผลการประเมินระบบ
จำแนกได้ 2 ส่วน ดังน้ี 

4.3.1 ผลการประเมินความถูก ต้องในการ
จัดลำดับความสำคัญในการตัดสินใจเลือกโครงการวิจัย
เพ่ือให้ทุน ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความถูกต้องในการจัดลำดับความสำคัญในการตัดสินใจเลือกโครงการวิจัยเพื่อให้ทุน 

รหัส
โครงการวิจัย 

ผลการทดสอบการประเมินจากคณะกรรมการ 

ผลการ
ประเมิน

ด้วยเอกสาร 
(แบบเดิม) 

ผลการ
ประเมินด้วย

ระบบ
สนับสนุนการ

ตัดสินใจ 
AHP 

(แบบใหม่) 

A1 
0.06 

A2 
0.05 

A3 
0.03 

A4 
0.02 

A5 
0.14 

A6 
0.28 

A7 
0.22 

A8 
0.11 

A9 
0.11 

คะ 
แน
น 

ลำ 
ดับ 

คะ 
แน
น 

ลำ 
ดับ 

P1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 1.02 10 

P2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 4 2.04 6 

P3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 1 3.06 1 
P4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 7 1.74 8 

P5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 2 2.76 2 

P6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 21 3* 2.24 4 
P7 1 2 2 3 3 4 1 2 3 21 3 2.59 3 

P8 3 1 1 1 4 1 1 1 1 14 6 1.56 9 

P9 2 1 2 1 2 1 2 1 5 17 5 1.91 7 
P10  5 1 1 2 5 1 1 2 3 21 3* 2.17 5 

การจัด 3 ลำดับ         100% 
(True =P3, P5, P7) 

การจัด 5 ลำดับ         60% 
(True=P3, P5, P7 
False=P6, P10) 

รวมเฉลี่ยประสิทธิภาพการจัดลำดับ 80% 

 
4.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ ต่อ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบ 

x̄ S.D. แปลผล 

1. ฟังก์ชันการทำงานของระบบทำงานได้ถูกต้องและครบถ้วน 4.19 0.55 มาก 
2. ระบบใช้งานง่าย 4.59 0.59 มากท่ีสุด 

3. ระบบเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 4.67 0.45 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.53 มาก 
    

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
เกณ ฑ์ ในการ ตั ดสิ น ใจ เพ่ื อก าร พิ จ ารณ า

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มีจำนวน 9 เกณฑ์ ได้แก่  
ตำแหน่งทางวิชาการ  คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  การลา
ศึกษาต่อ การติดค้างทุนปีที่ผ่านมา  การบรรลุตัวชี้วัด
ความสำเร็จ/รางวัลโดดเด่น  คุณภาพของโครงการวิจัย 
ความเหมาะสมของงบประมาณ การบูรณาการกับการ
บริการวิชาการสู่สังคม และการจัดการเรียนการสอน และ
ความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) เพ่ือ
นำมาสร้างโมเดล AHP ที่จะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดลำดับความสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจทุนวิจัย ซึ่งบางมหาวิทยาลัยอาจมีบริบท และ
ทรัพยากรทางการวิจัยที่ไม่เท่ากัน ท้ังน้ี จุฬาลักษณ์ กอง
เพชร (2559) ได้สรุปว่า จุดเด่นของ AHP จะให้ผลการ
สำรวจ น่ าเชื่ อ ถือก ว่า วิ ธีอื่ นๆ  เน่ื องจ าก ใช้ วิ ธีก าร
เปรียบเทียบเชิงคู่ในการตัดสินใจก่อนที่จะลงมือตอบ
คำถาม  มีโครงสร้างที่เป็นแผนภูมิลำดับข้ันเลียนแบบ
กระบวนความคิดของมนุษย์ทำให้ง่ายต่อการใช้และการ
ทำค วาม เข้า ใจ   ใน การออกแบบ และพั ฒ นาเว็บ                 
แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจประกอบด้วย 2 
ส่วนหลัก ได้แก่ การประเมินโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย จะมีการเชื่อมโยง
กับโมเดล AHP  ในการประมวลผลคะแนนการประเมิน 
ร่วมกับค่าน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ และการจัดเรียงลำดับ
ความสำคัญของโครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนวิจัย โดย
กร รม ก ารป ระ เมิ น โค รงก าร วิจั ย  ส าม ารถ เลื อ ก
โครงการวิจัยอันดับต้นๆ ในการพิจารณาให้ทุนวิจัยภายใน
ได้ทันที ทั้งน้ีผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบบน

ฐานของ AHP ที่พัฒนาข้ึนในครั้งน้ี จะมีความน่าเชื่อถือ
เพ่ิมมากย่ิงข้ึนกว่าระบบการประเมินเพ่ือให้ทุนวิจัยรูป
แบบเดิมที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้ ที่ให้เพียงค่า
คะแนนลงในแบบประเมิน โดยไม่ได้นำการจัดลำดับ
ความสำคัญในแต่ละเกณฑ์ที่อาจมีความสำคัญไม่เท่ากัน
มาประมวลผลร่วมด้วย  ทั้งน้ี โรเบิร์ต ไคเซอร์ และคณะ 
(2019) ได้นำเสนอเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญและ
เลือกวิธีการในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ AHP 
เพ่ือให้ ได้ผลลัพธ์ที่ ดีทีสุดกับความท้าทายของการมี
แหล่ ง ข้ อมู ลที่ จ ำกั ด  โดยได้ก ำห นดผู้ จั ดก ารและ
นักวิเคราะห์ข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจที่
สอดคล้องตามกลยุทธ์ขององค์กร  ทั้งน้ีในการวิจัยครั้ง
ต่อไปอาจมีการพัฒนาเพ่ิมในส่วนต่างๆ ได้แก่ 1) การ
พัฒนาเกณฑ์รองในชั้นการตัดสินใจต่างๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้
โมเดลการตัดสินใจมี ระบบการคิดที่ ซับซ้อนและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 2) พัฒนาข้ันตอนวิธีบูรณาการกับ
วิทยาการข้อมูล หรือการเรียนรู้ของเครื่องเพ่ือนำผลตอบ
กลับจากผู้ใช้ที่มีต่อผลลัพธ์ในการตัดสินใจจากระบบ เพ่ือ
นำมาใช้ปรับปรุงโมเดล AHP ให้สามารถนำเสนอผลการ
ตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์เพ่ิมมากย่ิงข้ึน  และ 3) 
พัฒนาโมบายแอพพลิเคชันเพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้งาน เพ่ือ
เชื่อมต่อกับโมเดล AHP เน่ืองจากในงานวิจัยน้ีได้สร้าง
โปรโตคอลแบบ JSON ที่รองรับการอ่านและเขียนข้อมูล
ได้โดยสะดวกระหว่างฝั่ง Client และ Server 
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บทคัดย่อ  

เส้นโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการออกแบบระบบระบายน้ำ โดยจะอยู่ใน
รูปแบบของลอการิทึมกราฟ ส่งผลให้การนำไปใช้มีความลำบากเนื่องจากการหาค่าแม่นยำจากมาตราส่วนล็อกเป็นเรื่องยาก 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสมการเส้นโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ เพ่ือให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน 
โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ีแบบกัมเบล
กับข้อมูลฝนสูงสุดที ่ช่วงเวลา 15, 30, 45 นาที 1, 2, 3, 6, 12, 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาได้สมการเส้นโค้งความเข้มฝน-
ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ โดยสมการดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธ์ิในการตัดสินใจ
และประสิทธิภาพแนซ-ซัทคลีฟเกิน 0.9 ข้ึนไปทุกสมการ  

 
คำสำคัญ: เส้นโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ, การออกแบบระบบระบายน้ำ, การแจกแจงความถ่ีแบบกัมเบล  

 
Abstract  

   The rainfall-intensity-return period curve is the main factor in drainage system design. The curve 
has been plotted in the logarithm scale, which provides insufficient accuracy value. This research proposes 
a developed rainfall- intensity- return period curve methodology, which provides a high accuracy rainfall 
intensity value.  Eight case study areas in the Upper Northern of Thailand were examined. The 15, 30 45 
minutes and 1, 2, 3, 6, 12, 24 hours of rainfall intensity period were analyzed by Gumbell distribution 
analysis. The result shows that the proposed equation provides practically sufficient values with a 
coefficient of determination and Nash-Sutcliffe efficiency higher than 0.9. 

 
Keywords: Rainfall intensity-duration-return period curve, Drainage system design, Gumbel distribution 
frequency analysis 
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1. บทนำ  
เส้นโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ 

เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการออกแบบระบบระบายน้ำ มี
การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-
รอบปีการเกิดซ้ำ เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น พักตร์จิรา 
ส ิทธิวงศ์ และละอองดาว ยนต์ช ัย (2556) ได้ศ ึกษา
เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงของโค้งความเข้มฝนจังหวัด
กาญจนบุรี  พิสิษฐ บำเพ็ญกิจ และจิรา สุขกล่ำ (2544) 
ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถ่ี
ฝนและเปอร ์เซ ็นต ์การแผ ่กระจายของฝนส ูงส ุดใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย แต่ทั้งน้ี โค้งความเข้ม
ฝนดังกล่าวยังอยู่ในรูปของกราฟล็อค การนำไปใช้มีความ
ลำบากเนื่องจากต้องอ่านข้อมูลจากกราฟซึ่งบางครั้งอาจ
ให้ค่าที ่ผิดพลาด อารียา ฤทธิมา และคณะ (2556) ได้
พัฒนาสมการโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ 
สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง โดยนำเสนอเป็นสมการยก
กำลัง และเปรียบเทียบผลการจำลองความเข้มฝนของ
สมการกับข้อมูลการแจกแจงความเข้มฝนเดิมของกรม
ชลประทาน พบว่า สมการความเข้มฝนที ่สร ้างขึ ้นมี
แนวโน้มให้ค่าปริมาณฝนมากกว่าข้อมูลในอดีตในฝน
ช่วงเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และให้ค่าน้อยลงในฝนช่วงเวลา
มากกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลให้ผู้นำไปใช้งานควรพิจารณา
ถึงช่วงเวลาในการนำไปใช้งานให้ดี นอกจากนี้ ข้อจำกัด
ของงานวิจัยน้ีศึกษาเพียงสถานีฝนภาคกลางของประเทศ
ไทยเท่าน้ัน แต่ยังไม่มีการศึกษาในภาคอื่น ๆ ของประเทศ
ไทย ดังนั ้น การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนา
สมการความเข้มฝนออกแบบสำหรับ 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ และ
น่าน โดยสมการดังกล่าวจะถูกตรวจสอบความเหมาะสม
โดยสัมประสิทธ์ิความแม่นยำทางอุทกวิทยา 2 ชนิด ได้แก่ 
สัมประสิทธิ ์ในการตัดสินใจและประสิทธิภาพแนซ-ซัท
คลีฟ เพ่ือให้ได้สมการที่เหมาะสมต่อวิศวกรในการนำไปใช้
ออกแบบระบบระบายน้ำและวิเคราะห์หาปริมาณน้ำท่า
จากน้ำฝนสำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี 

 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
แนวคิดการสร้างสมการความเข้มฝนประกอบด้วย

การวิเคราะห์การแจกแจงความถี ่ของน้ำฝนส ูงส ุดที่
ช่วงเวลาต่าง ๆ ออกตามรอบปีการเกิดซ้ำที่พิจารณา โดย 
Sabur (1982)  ได ้แนะนำให ้ ใช้ การแจกแจงความถ่ี
แบบกัมเบลเนื่องจากมีความเหมาะสมต่อลักษณะข้อมูล
ฝนในประเทศไทย ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจะนำมา
จัดทำสมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ 
จากน้ันทำตรวจสอบสมการที่ได้กับข้อมูลการแจกแจงของ
ฝนสูงสุด ทำการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ในสมการเพื่อให้ได้
สมการที่มีสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจและประสิทธิภาพ
แนช-ซัทคลีฟที่ดีที่สุด  
2.1 การแจกแจงความถ่ีแบบกัมเบล 

Gumbel (1941) ได้เสนอแนะการแจกแจงความถ่ี
แบบกัมเบล หรือเร ียกกันว่า Generalized Extreme 
Value Distribution Type- I ส ำ ห ร ั บ ใ ช ้ จ ำลองการ
กระจายของค่าสูงสุด (Extreme value) ของข้อมูลอัตรา
การไหลหรือสามารถประยุกต์ใช้หาฟังก์ชันการกระจาย
โอกาสท ี ่ จ ะ เก ิ ดค ่ า ส ู ง ส ุ ด ในงานอ ุทกว ิทยาและ
อุตุนิยมวิทยาหลายลักษณะงาน เช่น การคาดการณ์การ
เกิดน้ำท่วมสูงสุด ปริมาณน้ำฝนสูงสุด และค่าความเร็วลม
สูงสุด 

เม ื ่อนำค ่าการกระจายแบบกัมเบลมาใช้ในการ
วิเคราะห์ความเข้มฝน จะได้สมการในการหาโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ ดังน้ี 
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โดย TrR คือ ค่าความเข้มฝนสำหรับรอบปีการเกิดซ้ำที่
พิจารณา 

       R  คือ ค่าเฉลี่ยของความเข้มฝนสูงสุดรายปี 
       iR คือ ค่าความเข้มฝนจำนวนที่ i 
       ds  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้มฝน 
       rT  คือ รอบปีการเกิดซ้ำ 
 
2.2 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ 

ในกรณีที ่กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปี
การเกิดซ้ำถูกพล็อตในมาตราส่วนล็อคเพื ่อทำการหา
ความสัมพันธ์ที่นำไปสู่สมการ พบว่า ลักษณะของเส้นโค้ง
ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่ทำการพิจารณา โดย
เส้นกราฟมีลักษณะโค้งที่บริเวณช่วงเวลาน้อย ๆ (ไม่เกิน 1 
ชั่วโมง) และเป็นเส้นตรงที่ช่วงเวลามาก (1 ชั่วโมงขึ้นไป) 
สามารถแปลงกราฟดังกล่าวให้เป็นเส้นตรงได้โดยการบวก
ค่าคงที่เข้าไปในสมการความเข้มฝน น่ันคือ 

 

  
( )

E

d

B
i

T D
=

+
       (4)

  
         
เมื่อ  i  คือ ความเข้มฝน, มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
B  คือ ค่าความเข้มของฝนซึ่งมีช่วงเวลาเท่ากับ 1 
นาที, มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
D  คือ ค่าคงที่เพ่ือปรับกราฟให้เป็นเส้นตรง 
E  คือ ความลาดชันของเส้นกราฟความเข้มฝน-
ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ 

dT  คือ ช่วงเวลาของฝน, นาที 
 
 ค่าคงที ่ D  ที่บวกเข้ามาไม่สามารถทราบค่า
ล่วงหน้าได้ ต้องทำการทายค่าและตรวจสอบจนกว่าจะได้
ค่าซึ ่งทำให้กราฟที่พล็อตได้เป็นเส้นตรง ทั ้งนี ้สามารถ
ตรวจสอบความเหมาะสมของค่า D ได้ด้วยการหาค่า
ส ั ม ป ร ะ ส ิ ท ธ์ิ ใ น ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ  ( Coefficient of 
determination) ของข้อมูลจริงและข้อมูลที่ได้จากสมการ
น่ันเอง 
 

2.3 สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (Coefficient of 
determination) 

 สัมประสิทธ์ิในการตัดสินใจ ( 2r ) สามารถแสดง

ให ้อย ู ่ ในร ูปรากที ่สองของอ ัตราส ่วนระหว่างความ

แปรปรวนร่วมและผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ความเข้มฝนจริงและความเข้มฝนจำลองได้ บางครั้งอาจ

เรียกค่าดังกล่าวว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าของ 2r  

จะม ีค ่าอย ู ่ระหว่าง 0 ถึง 1 ในกรณีที่ผลการจำลอง

สอดคล้องกับข้อมูลจริง ค่า 2r  จะมีค่าเข้าใกล้ 1 และ

หากข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ค่าดังกล่าวจะเข้าใกล้ 0 

สัมประสิทธ์ิในการตัดสินใจแสดงได้ดังสมการ 
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เมื่อ 2r  คือ สัมประสิทธ์ิในการตัดสินใจ  

iR  คือ ความเข้มฝนจริง 

iRs  คือ ความเข้มฝนจำลอง 

iR  คือ ความเข้มฝนจริงเฉลี่ย 

Rs  คือ ความเข้มฝนจำลองเฉลี่ย 

 
2.4 ประสิทธิภาพแนช-ซัทคลีฟ (Nash-Sutcliffe 
efficiency)  
 Nash and Sutcliffe (1970) ได้สร้างประสิทธิภาพที่

ใช ้ในการตัดสินความถูกต้องการจำลองโดยโดยเน้น

วิเคราะห์ผลรวมกำลังสองของผลต่างระหว่างค่าจริงและ

ค่าจำลอง โดยมีสมการดังน้ี 
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(6) 
เมื่อ NSE  คือ ประสิทธิภาพแนช-ซัทคลีฟ  

 

 ค่าของ NSE  จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง −  

ในกรณีที่ผลการจำลองสอดคล้องกับข้อมูลจริง ค่า NSE  

จะมีค ่าเข้าใกล้ 1 และจะน้อยมากลงไปเมื ่อข้อมูลไม่

สอดคล้องกัน Moriasi et al. (2007) ได้ให้ข้อสังเกตว่า

หากค่า NSE  มากกว่า 0.5 แสดงว่ายอมรับได้ และหาก

ผลการจำลองมีค่ามากกว่า 0.65 แสดงว่าดี นอกจากน้ี 

การใช้ NSE  ในการตรวจสอบผลการจำลองช่วงค่า

ความเข ้มฝนส ูงจะมีประส ิทธ ิภาพด ี เน ื ่องจากการ

เปลี่ยนแปลงที่ช่วงความเข้มฝนสูงส่งผลต่อผลรวมกำลัง

สองของผลต่างระหว่างค่าจริงและค่าจำลองมากกว่าชว่ง

ความเข้มฝนน้อย  

2.5 พื้นที่ศึกษา 
 พ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย 8 จังหวัดในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ได้แก่ เช ียงใหม่ เช ียงราย 
แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ น่าน ลำปาง และพะเยา โดยใช้
ข้อมูลฝนไม่ต่ำกว่า 10 ปี จากสถานีวัดน้ำฝนของกรม
อุตุนิยมวิทยา มีตำแหน่งสถานีวัดน้ำฝนหลักของแต่ละ
จังหวัดแสดงได้ดังรูปที่ 1  
   

 
 

รูปที่ 1 สถานีวัดน้ำฝนที่ใช้ในการศึกษา 
 

3. วิธกีารศึกษา 
ข้ันตอนในการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 
3.1 การรวบรวมข้อมูล 
 ประกอบด้วยข้อมูลฝนสูงสุดที่ช่วงเวลา 15, 30, 
45 นาที 1, 2, 3, 6, 12 และ 24 ชั่วโมง โดยแต่ละข้อมูล
ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ปี   
3.2 การปรับข้อมูลฝนสูงสุดให้เป็นความเข้มฝน 
 เนื่องจากข้อมูลฝนสูงสุดเป็นข้อมูลที ่ช่วงเวลา
ต่างกัน ทำให้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ความถี่ได้ ดังน้ัน 
ทำการแปลงข้อมูลฝนสูงสุดที่ช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นความ
เข้มฝนต่อชั่วโมง 
3.3 การวิเคราะห์การกระจายของความเข้มฝน 
 หลังจากได้ความเข้มฝนต่อหน่วยเวลาเดียวกัน
แล้ว ทำการวิเคราะห์ความถี ่การเกิดด้วยการแจกแจง
แบบกัมเบลดังหัวข้อ 2.1 โดยหาค่าความเข้มฝนที่รอบปี
การเกิดซ้ำ 2, 5, 10, 20, 50 และ 100 ปี 
3.4 การสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของสมการ
ความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ  
 การสร้างสมการความเข้มฝนออกแบบดังแสดง
ในหัวข้อ 2.2 จะเริ่มจากการหาค่าสมการเริ่มต้นที่ยังไม่
รวมค่าคงที่ของการปรับกราฟ ( D ) โดยทำการพล็อตค่า
ความเข้มฝนที่ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง-24 ชั่วโมงลงในกราฟ
ล็อค สมการความสัมพันธ์ที ่ได้คือสมการความเข้มฝน
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เริ่มต้นน่ันเอง จากน้ันทำการทายค่าคงที่ลงในสมการ และ
หาค่าความเข้มฝนของแต่ละช่วงเวลาออกมา 
 ทำการตรวจสอบความถูกต้องของสมการจาก
ค่าคงที่ที่สมมุติขึ้น โดยนำค่าความเข้มฝนจริงและความ
เข้มฝนจำลองที่ได้จากสมการไปหาค่าสัมประสิทธิ์ในการ
ตัดสินใจและประสิทธิภาพแนช-ซัทคลีฟ (ตามหัวข้อ 2.3 
และ 2.4) โดยค่าคงที่ที่ให้ค่าเกิน 0.6 และได้ค่ามากที่สุด
จะเป็นค่าคงที่ที่เหมาะสม  
  
4. ผลการวิจัย  
4.1 กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ 
 ผลการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ีแบบกัมเบล
ของความเข้มฝนสูงสุดที่ช่วงเวลาและรอบปีการเกิดซ้ำต่าง 
ๆ แสดงได้ดังรูปที่ 2 โดยจังหวัดที่มีความเข้มฝนสูงสุดและ
ความเข้มฝนน้อยสุดในช่วงเวลาเริ่มต้น ได้แก่จังหวัดแพร่

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ซึ่งความเข้มฝนที่สูง
ดังกล่าวจะมีผลต่อการออกแบบระบบระบายน้ำขนาดเล็ก 
เช่น หมู่บ้านจัดสรร ทำให้ต้องออกแบบขนาดท่อระบาย
น้ำที ่มีขนาดใหญ่ขึ ้น เนื ่องจากความเข้มฝนเป็นตัวแปร
หลักในสมการหลักเหตุและผล ซึ่งเป็นสมการที่ใช้แปลง
ปริมาณฝนเป็นปริมาณน้ำท่าอีกที 
 
4.2 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ 
 ผลการหาสมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปี
การเกิดซ้ำของ 8 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย
แสดงได้ดังตารางที ่ 1 ถึงตารางที ่ 8 ทั ้งนี ้จะเห็นได้ว่า
สมการที ่ได้จะมีค ่าส ัมประสิทธิ ์ในการตัดสินใจและ
ประสิทธิภาพแนซ-ซัทคลีฟเกิน 0.9 ทุกค่า แสดงว่ามีความ
เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานอย่างสูง 
 

 
ตารางที่ 1 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำจังหวัดเชียงใหม่ 

rT  สมการ 2r  NSE  

2 
( )

0.882

1577.1

12.4d

i
T

=
+

 0.9958 0.9882 

5 
( )

0.883

2142.2

14.9d

i
T

=
+

 0.9913 0.9770 

10 
( )

0.882

2513.1

16.4d

i
T

=
+

 0.9890 0.9712 

20 
( )

0.882

2869.5

17.3d

i
T

=
+

 0.9867 0.9656 

50 
( )

0.882

3327.9

18.2d

i
T

=
+

 0.9839 0.9590 

100 
( )

0.882

3677.9

18.7d

i
T

=
+

 0.9821 0.9550 
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ตารางที่ 2 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำจังหวัดเชียงราย 

rT  สมการ 2r  NSE  

2 
( )

0.766

1215.6

8.7d

i
T

=
+

 0.9980 0.9944 

5 
( )

0.771

1539

10.5d

i
T

=
+

 0.9976 0.9928 

10 
( )

0.774

1751.8

11.1d

i
T

=
+

 0.9970 0.9915 

20 
( )

0.801

2310.6

15d

i
T

=
+

 0.9981 0.9945 

50 
( )

0.777

2220.5

12.6d

i
T

=
+

 0.9963 0.9896 

100 
( )

0.778

2420

13.2d

i
T

=
+

 0.9962 0.9889 
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รูปที่ 2 กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ ของสถานีวัดน้ำฝน 8 จังหวัด 
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ตารางที่ 3 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดพะเยา 

rT  สมการ 2r  NSE  

2 
( )

0.807

1178.3

8.7d

i
T

=
+

 0.9965 0.9909 

5 
( )

0.818

1607.7

12.9d

i
T

=
+

 0.9974 0.9917 

10 
( )

0.823

1899.5

14.8d

i
T

=
+

 0.9970 0.9911 

20 
( )

0.827

2176.1

16.4d

i
T

=
+

 0.9966 0.9896 

50 
( )

0.83

2537.7

18.4d

i
T

=
+

 0.9960 0.9881 

100 
( )

0.833

2809.7

19.4d

i
T

=
+

 0.9953 0.9861 

 
 
 

ตารางที่ 4 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

rT  สมการ 2r  NSE  

2 
( )

0.852

1066.6

9.9d

i
T

=
+

 0.9970 0.9910 

5 
( )

0.802

1344

7.1d

i
T

=
+

 0.9955 0.9886 

10 
( )

0.819

1828.3

7.8d

i
T

=
+

 0.9954 0.9884 

20 
( )

0.831

2312.5

8.4d

i
T

=
+

 0.9954 0.9882 

50 
( )

0.843

2961.8

8.8d

i
T

=
+

 0.9952 0.9879 

100 
( )

0.849

3451.2

9.1d

i
T

=
+

 0.9952 0.9879 
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ตารางที่ 5 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดลำปาง 

rT  สมการ 2r  NSE  

2 
( )

0.828

1363.3

9d

i
T

=
+

 0.9965 0.9908 

5 
( )

0.846

1973.5

9.8d

i
T

=
+

 0.9961 0.9872 

10 
( )

0.854

2386.6

10.3d

i
T

=
+

 0.9960 0.9892 

20 
( )

0.86

2789.9

10.5d

i
T

=
+

 0.9958 0.9888 

50 
( )

0.866

3309.2

10.8d

i
T

=
+

 0.9956 0.9882 

100 
( )

0.87

3710.3

11d

i
T

=
+

 0.9955 0.9879 

 
ตารางที่ 6 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดลำพูน 

rT  สมการ 2r  NSE  

2 
( )

0.866

1315

10.2d

i
T

=
+

 0.9951 0.9875 

5 
( )

0.865

1602.2

8.9d

i
T

=
+

 0.9963 0.9905 

10 
( )

0.865

1794.9

8.3d

i
T

=
+

 0.9966 0.9913 

20 
( )

0.865

1978.4

7.8d

i
T

=
+

 0.9967 0.9917 

50 
( )

0.865

2212.2

7.3d

i
T

=
+

 0.9967 0.9919 

100 
( )

0.864

2389

7d

i
T

=
+

 0.9967 0.9923 

ตารางที่ 7 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดแพร่ 

rT  สมการ 2r  NSE  

2 
( )

0.852

1482.7

8.1d

i
T

=
+

 0.9975 0.9933 

5 
( )

0.851

2146.2

9.4d

i
T

=
+

 0.9979 0.9938 

10 
( )

0.851

2586.8

9.8d

i
T

=
+

 0.9979 0.9938 

20 
( )

0.851

3007.1

9.5d

i
T

=
+

 0.9935 0.9822 

50 
( )

0.851

3552.3

9.1d

i
T

=
+

 0.9810 0.9449 

100 
( )

0.851

3963.4

10.5d

i
T

=
+

 0.9979 0.9935 

 
ตารางที่ 8 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดน่าน 

rT  สมการ 2r  NSE  

2 
( )

0.751

986.44

6.7d

i
T

=
+

 0.9951 0.9881 

5 
( )

0.732

1139.9

6.6d

i
T

=
+

 0.9943 0.9863 

10 
( )

0.723

1239.1

6.4d

i
T

=
+

 0.9936 0.9849 

20 
( )

0.715

1324.7

6.1d

i
T

=
+

 0.9929 0.9833 

50 
( )

0.708

1453.3

6d

i
T

=
+

 0.9924 0.9823 

100 
( )

0.704

1552.8

6d

i
T

=
+

 0.9921 0.9816 

5. สรุปผลการวิจัย  
การพัฒนาสมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปี

การเกิดซ้ำของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย จากโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำซึ่ง
สร้างจากการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่แบบกัมเบล 

สามารถจำแนกออกได้เป็นสมการตามรอบปีการเกิดซ้ำ 2, 
5, 10, 20, 50 และ 100 ปี ของแต่ละจังหวัด ความเข้ม
ฝนที่ได้จากสมการให้ความแม่นยำของการจำลองเป็น
อย ่ า งด ี  โ ดยม ีค ่ าส ั มประส ิทธ ิ ์ค วามแม ่นยำและ
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ประสิทธิภาพแนซ-ซัทคลีฟเกิน 0.9 ขึ ้นไปทุกสมการที่
สร้างข้ึน   

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาท่ีอุดหนุนทุนในการนำเสนอผลงานวิจัย 
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Development of Stand Alone Data Logger for Soil Temperature and Moisture 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้เป็นการนำเสนอการพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในดินที ่ระดับความลึกต่างๆ  ใน

โครงการศึกษาชั้นสภาพอุณหภูมิดินและความชื้นดินในบริเวณพ้ืนที่สูง ของกลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน กองสำรวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน อุปกรณ์เก็บข้อมูลใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน ทำงานร่วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ESP8266 ทำงานเก็บข้อมูลทุกๆ 30 นาทีและนอนหลับเพื่อประหยัดพลังงาน แหล่งจ่าย
ไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด  20 วัตต์ ผลการทดสอบภาคสนามพบว่าอุปกรณ์ที่
พัฒนาขึ ้นสามารถทำงานตรวจวัดและเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในดินที ่ระดับความลึก  2 ระดับคือ 15 และ 50 
เซ็นติเมตร โดยลำพังในพื้นที่ห่างไกลได้ไม่มีการบำรุงรักษาใดใด ข้อมูลการวัดมีความต่อเนื่องยาวนานหลายเดือน อุปกรณ์ที่
พัฒนาข้ึนน้ีมีความเหมาะสมต่อการนำไปขยายผลใช้ในการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในดินได้  
 
คำสำคัญ: อุปกรณ์เก็บข้อมูล อุณหภูมิในดิน ความชื้นในดิน 
 

Abstract  
This article presents the development of a device for measuring and keeping data for soil 

temperature and moisture. This device was used for project study of the layer condition of soil temperature 
and moisture of highland, for soil classification survey standard group, the office of Soil survey and soil 
resource research, Department of Land Development. This device operated by using sensors to measure 



116 
 

the temperature and moisture in the soil. Moreover, it cooperated with microcontroller Node MCU ESP8266. 
The system kept measuring data every 30 mins and provided a sleep mode for saving electric energy. The 
electric power supply was a high-performance battery with a 20-watt solar cell. The field-test result showed 
that this device could automatically measure soil temperature and soil moisture for 2 levels at 15 and 50 
centimeters without any maintenance. The measurement data operated consecutively for months. This 
device could extend to collect data about soil temperature and moisture. 

 
Keywords: Data Logger, Soil Temperature, Soil Moisture. 

1. บทนำ  
ทรัพยากรดินถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการ

เจริญเติบโตของพืชในพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ กรม
พัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสำรวจ 
วิจัย ศึกษาข้อมูลทรัพยากรดินและที่ด ิน เพื ่อกำหนด
นโยบาย วางแผนการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการ
พัฒนาท่ีดิน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการในพ้ืนที่ราบซึ่งเป็น
พื ้นที ่ส ่วนใหญ่ของประเทศแล้ว แต่สำหรับพื ้นที ่ทาง
ภาคเหนือที่มีความสูงมีภูเขาสลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวน
มากส่งผลให้เกิดความยากในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพ่ือ
จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน แม้ว่าจะมีการสำรวจอยู่
บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการนำมา
วางแผนจัดการการใช้ประโยชน์ทร ัพยากรดินได ้แก่
ความชื้นและอุณหภูมิดินที่ระดับความลึกต่างๆ โดยข้อมูล
เหล่าน้ียังสามารถนำไปใช้ในการสำรวจดินและการจำแนก
ดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินต่างๆ 

แต่การเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดินด้วย
วิธีการดั้งเดิม จำเป็นต้องใช้เครื่องมือมาตรฐานราคาแพง 
และต้องมีการเก็บตัวอย่างดินออกมาทำการวัด ส่งผลต่อ
ความผิดพลาด/ความคลาดเคลื่อนระหว่างการย้ายดินจาก
จุดที่ต้องการวัดมายังจุดที่ใช้เครื่องมือวัด อีกทั้งการวัดแต่
ละครั้งใช้เวลานานและทำการวัดได้ไม่ต่อเนื่อง ตลอดจน
การใช้เครื่องมือที่มีเซ็นเซอร์แยกและมีระบบเก็บข้อมูลใน
ตัวมีข้อจำกัดด้านราคาท่ีสูงมาก ปัจจุบันอุปกรณ์เซ็นเซอร์
ราคาถูกที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน อีก
ทั้งสามารถต่อร่วมกับไมโครคอนโทรเลอร์มีราคาไม่แพง
มาก แต่การนำอุปกรณ์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการเก็บ

บันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในดิน จะต้องมีการ
ออกแบบเป็นพิเศษเพื ่อรองรับในด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานที่ต่อเนื่องไม่มีความผิดพลาดตลอดระยะเวลาที่ทำ
การวัดเก็บข้อมูล ระบบทำงานโดยลำพังโดยใช้พลังงาน
ไฟฟ้าต่ำเนื่องจากจะต้องติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้า
พื ้นฐาน 220 โวลต์ ทนต่อความร้อนจากแสงแดดและ
ความชื้นในบรรยากาศหรือน้ำฝน การพัฒนาอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลแบบทำงานลำพังสำหรับเก็บข้อมูลความชื้นดินจึงมี
ความจำเป็นต่อโครงการศึกษาชั้นสภาพอุณหภูมิดินและ
ความชื้นดินในบริเวณพื้นที ่สูง ของกลุ ่มมาตรฐานการ
สำรวจจำแนกดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
กรมพัฒนาท่ีดินเป็นอย่างมาก 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ดิน 

การศึกษาเรื ่องดินในประเทศไทยจะกำหนดให้
บริเวณพื้นที่ที่มีความสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 
360 เ ม ต ร  ม ี ช ั ้ น ส ภ า พ อ ุณ หภ ู ม ิ ด ิ น ท ี ่ เ ร ี ย ก ว่ า 
isohyperthermic ซึ่งหมายถึงดินที ่มีอ ุณหภูมิเฉลี ่ยใน
รอบปีสูงกว่า 22 องศาเซลเซียส และมีความแตกต่างของ
อุณหภูมิดินระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวมากกว่า 6 องศา
เซลเซียส ส่วนในพื้นที ่สูงที ่มีระดับความสูงตั ้งแต่ 360 
เมตรขึ ้นไปนั ้น ยังไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ของ
อุณหภูมิดินที่แน่นอนได้ ด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะมีการเก็บ
ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดินอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 
เพ่ือนำมาใช้ศึกษาและวิจัย เพ่ือกำหนดชั้นสภาพอุณหภูมิ
และความชื้นดินในระดับความสูงของพ้ืนที่ต่างๆ อีกทั้งใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนการสำรวจ จำแนกดิน ในการกำหนด
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เกณฑ์ มาตรฐานชั้นสภาพอุณหภูมิดินและสภาพความชื้น
ตามระบบการจำแนกดินในพื้นที่สูงของประเทศไทย การ
ประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรดินเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ที ่ด ินอย่างคุ ้มค ่าและยั ่งยืน นอกจากนี ้ยัง
สามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญในเรื ่องการบริหารจัดการ
รวมถึงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นการไหลบ่า
ของน้ำป่า น้ำท่วม ดินถล่ม รวมถึงการวางระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ การคัดเลือกพันธุ์พืช/พันธุ์ไม้ให้เหมาะสมต่อ
พ้ืนที่ในแต่ละบริเวณ [3] 
2.2 อุปกรณ์เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลอุณหภูมิดิน 

เซ็นเซอร์ DS18B20 [2] แบบมีสายโพรบสามารถ
ใช้วัดอุณหภูมิได้ระหว่าง -55 ถึง 125 องศาเซลเซียส ใช้
แรงดันตั้งแต่ 3.3 ถึง 5 โวลต์ โดยมีสัญญาณเอาต์พุตเป็น
แบบดิจ ิตอล ซึ ่งทำให้มีข้อจำกัดด้านความยาวของ
ส ายส ัญญาณท ี ่ เ ช ื ่ อ มต ่ อ ร ะหว ่ า ง เ ซ ็ น เ ซอร ์ กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งผู้ผลิตจะให้สายสัญญาณท่ีมีความ
ยาวเพียง 1 เมตร อย่างไรก็ตามถือว่าเพียงพอต่อการ
นำมาใช้เก็บข้อมูลในโครงการนี้ที่มีระยะความลึกในดนิที่
เก็บข้อมูลอุณหภูมิเพียง 50 เซ็นติเมตร  
2.3 อุปกรณ์เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลความชื้นดิน 

เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินหรือ Soil Moisture ที่
ใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่มี 2 แบบ คือ
แบบหลักการใช้การตรวจวัดความจุไฟฟ้าของดินซึ่งแบบน้ี
มีข้อดีที่ไม่ผิดเพี้ยนต่อชนิดของดินหรือจากชนิดของปุ๋ย
บำรุงดินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความนำไฟฟ้า
ในดิน แต่เซ็นเซอร์แบบนี้มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่บนตัว
เซ็นเซอร์ซึ่งการนำมาใช้งานจริงที่จะต้องฝังเซ็นเซอร์อยู่ใต้
ดินนั ้น พบว่าความชื ้นในดินจะซึมเข้าไปทำให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรน้ี ทำงานผิดเพ้ียน เซ็นเซอร์อีกแบบ
คือหลักการใช้แท่งตัวนำ 2 แท่งวางขนานกันเพื ่อวัดค่า
ความนำไฟฟ้าของดินแล้วแปลงเป็นค่าความชื ้นซึ ่งถูก
นำมาประยุกต์ใช้ในโครงการน้ี โดยยังไม่มีการพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อค่าความนำไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงตามเคมีของ
ดินในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งผู้ผลิตได้ใช้สายสัญญาณยาวประมาณ 
1.5 เมตร จากตัวเซ็นเซอร์มายังตัวแปลงสัญญาณซึ่ง
เพียงพอต่อการนำมาใช้ในโครงการนี้ สัญญาณเอาต์พุต
อนาลอกเมื่อนำมาต่อร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Node 
MCU ESP8266 จะให้ค่าสูงสุดไม่เกิน 3.3 โวลต์ ซึ ่งขา

อนาลอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้มีเพียง 1 ช่องและ
เป็น 10 บิต ซึ่งมีความละเอียดเพียง 1,024 ระดับ โดยใน
โครงการนี้จะใช้ชุดแปลงสัญญาณ ADS1115 ซึ่งมีความ
ละเอียดถึง32,768 ระดับ หรือ 15 บิต อีกทั ้งมีช่องรับ
อนาลอกมากถ ึ ง  4 ช ่อง  และม ีการ เช ื ่ อมต ่ อกั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ i2c [6]  
2.4 Node MCU ESP8266 และอุปกรณ์อื่นๆ 

บทความนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU 
ESP8266 แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องวัดฝุ่น DustBoy [4, 
5] ซึ ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที ่สามารถเชื ่อมต่อกับ 
WiFi ได้และยังมีจุดเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วย
โหมดการทำงานแบบนอนหลับ (Sleep Mode) การ
ทำงานปกติจะกินกระแสไฟฟ้าประมาณ 70 – 80 มิลลิ
แอมป์ แต่เมื่อทำงานแบบนอนหลับจะกินกระแสในระดับ
ไมโครแอมป์ และจุดเด่นในด้านการสื ่อสารไร้สายผ่าน 
WiFi น้ีที่จะมีการพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลในโครงการน้ีให้
สามารถส่งสัญญาณระยะไกลไปยังตัวเก็บข้อมูลต่างพื้นที่
ในอนาคต เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลดินจะถูกต่อเข้าท่ีขาดิจิตอล 
ส่วนอุปกรณ์แสดงผล OLED อุปกรณ์ฐานข้อมูลเวลา 
Real Time Clock และเซ ็นเซอร ์ว ัดค ุณภาพอากาศ 
BME280 [1] จะเชื ่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทาง
พอร์ต i2c นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์บันทึกข้อมูล SD Card 
สำหรับบันทึกข้อมูลการวัดเป็นค่าเฉลี่ยราย 30 นาที และ
รีเลย์ไฟฟ้าทำหน้าท่ีเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
ต่อร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งหมด ซึ่งใช้รีเลย์ขนาด 
5 โวลต์ที่มีการขับด้วยทรานซิลเตอร์ ชนิด NPN เบอร์ 
2N2222 
2.5 แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์แบตเตอรี่ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ทำงานต่างๆ มี
ความต้องการไฟฟ้าระดับ 5 โวลต์ ซึ่งในโครงงานน้ีใช้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด 12 โวลต์ 20 วัตต์ 
จ่ายไฟฟ้ากับอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี ่ชนิด 18650 ที่มี
แรงดัน 3.7 โวลต์ จำนวน 3 ก้อน ที่ต่ออนุกรมกันโดยมี
อุปกรณ์ Battery Management System (BMS) ขนาด 
3s ควบคุมการประจุ คายประจุ และป้องกันแบตเตอรี่ 
อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่มีเอาต์พุต 5 โวลต์ 2 แอมป์ ซึ่งมี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์
และอุปกรณ์ทำงานต่างๆ โดยมีการต้ังค่าให้จ่ายแรงดัน 5 
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โวลต์ ออกมาตลอดเวลา ซึ ่งอุปกรณ์ทั ้งหมดแสดงใน
แผนภาพรูปที่ 1 

อุปกรณ์เก็บข้อมูลถูกโปรแกรมด้วย Arduino IDE 
ซึ่งกำหนดให้มีลำดับการทำงานอยู ่ 3 ขั้นคือ ขั ้นแรก
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งรีเลย์ทำงานจ่ายไฟฟ้าให้กับ
อุปกรณ์ทั ้งหมดและตรวจสอบระบบการทำงานของ
อุปกรณ์ต่อร่วมทั้งหมด โดยเริ่มจากการตรวจสอบอุปกรณ์
แ ป ล ง ส ั ญ ญ า ณ  ADS1115 เ ซ ็ น เ ซ อ ร ์  DS18B20 
เซ็นเซอร์BME280 และตรวจสอบการ์ดบันทึกข้อมูล หาก
อุปกรณ์ใดไม่สมบูรณ์จะทำการรีสตาร ์ทเร ิ ่มทำงาน
ตรวจสอบใหม่ จากน้ันข้ันที่ 2  

 

Solar Cell 

Solar Charger

Battery 18650 x 3

Node MCU ESP8266

Soil Sensor(1)

DS18B20(1)

Soil Sensor(2)

DS18B20(2)

RTC

SD Card

OLED

ADS1115
Relay

 
 

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่พัฒนาข้ึน 
 

ทำการทำงานตรวจวัดอ ุณหภูม ิและความช ื ้นในดิน 
(สามารถเก็บอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศและ
ระดับแรงดันในระบบได้) และเก็บข้อมูลทุกๆ วินาที เป็น
ค่าเฉลี่ยราย 10 วินาที ลงในการ์ดบันทึก โดยเรียงลำดับ
ข้อมูลจาก ปี/เดือน/วัน เวลา ข้อมูลเซ็นเซอร์ดินตัวที่ 1 
ข้อมูลความชื้นดินตัวที่ 1 ข้อมูลเซ็นเซอร์ดินตัวที่ 2 ข้อมูล
ความชื ้นดินตัวที ่ 2 ข้อมูลอุณหภูมิดินตัวที ่ 1 ข้อมูล
อุณหภูมิดินตัวที่ 2 อุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในอากาศ 
ความดันบรรยากาศ และ แรงดันไฟฟ้าในระบบ และ
ส ุ ดท ้ า ย ในข ั ้ น ท ี ่  3 จะ เป ็ นก ารนอนหล ั บ  โ ดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งตัดการทำงานของรีเลย์ที่จ่ายไฟ
ให้กับอุปกรณ์ต่อร่วมทั้งหมด เป็นระยะเวลา 29 นาที ซึ่ง

ทั้ง 3 ขั้นจะใช้เวลา 30 นาที ทำให้สามารถบันทึกข้อมูล
การวัดในทุกๆ 30 นาที ได้ต่อเนื่องโดยมีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าท่ีต่ำมาก 
2.5 การแปลงข้อมูลเซ็นเซอร์เป็นความชื้นในดิน 

เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื ้นในดินที ่นำมาใช ้มี
เอาต์พุตเป็นแรงดันไฟฟ้าซึ ่งเมื ่อต่อร ่วมกับอุปกรณ์ 
ADS1115 [6] จะสามารถอ่านค่าได้ตั ้งแต่ 0 ถึง 32,767 
(32,768 ระดับ) โดยหากนำเซ็นเซอร์น้ีไปทดสอบแช่น้ำจะ
พบว่าอ่าค่าได้ 0 และในทางตรงกันข้ามเมื่อเช็ดเซ็นเซอร์
ให้แห้งจะอ่านค่าได้ 32,767 ซึ่งการแปลความหมายค่า
เหล ่าน ี ้ เป ็นค ่าความช ื ้นในดินจะต้องม ีการทดสอบ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดความชื้นดินมาตรฐาน หรือมี
การนำตัวอย่างดินที ่ทราบค่าความชื ้นแน่นอนมาให้
เซ ็นเซอร์วัดค ่า ซึ ่งได้ม ีการนำอุปกรณ์เก ็บข้อม ูลที่
พัฒนาข้ึนน้ีไปให้ห้องปฏิบัติการดินทำการตรวจสอบเทียบ
ค่า และอยู่ระหว่างการทดสอบ แต่ในบทความน้ีจะสมมติ
ว่าความสัมพันธ์ของสัญญาณที ่ได้จากเซ็นเซอร์และ
ความชื้นในดินเป็นแบบเชิงเส้นและใช้สมการที่ (1) ทำการ
แปลงค่าโดยตัวแปล ad ที ่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ จะถูก
คำนวณเป็นค่าความชื้น sm ซึ่งมีผลการแปลงตามรูปที่ 2 
2.6 ติดต้ังและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 

อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ ้นจะต้องถูกติดตั ้งตามรูปที ่ 3 
โดยฝังส่วนเซ็นเซอร์ที ่ 2 ระดับความลึก คือที่ระดับ 15 
และ 50 เซ็นติเมตร ทั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น
ในดิน นอกจากนี้ยังมีการฝังส่วนฐานโครงสร้างลงในดิน
เพ่ือความแข็งแรงด้วย สำหรับจุดติดต้ังอุปกรณ์เก็บข้อมูล
ตามโครงการทั้งหมดจำนวน 10 จุด แสดงในแผนภาพรูป
ที่ 4 แต่ในบทความนี้เป็นการนำเสนอจุดที่ติดตั้งทดสอบ
ระบบเพียง 1 จุด ณ แปลงสมุนไพร พด.7 ศูนย์ปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
เชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เท่าน้ัน  
 
3. ผลการวิจัยและอภิปราย 

การทำงานของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที ่พัฒนาข้ึน
พบว่าระบบใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 180 มิลลิแอมป์ 
ขณะอยู่ในขั้นที่ 1 และ 2 และใช้กระแสประมาณ 10 ไม
โครแอมป์ในโหมดนอนหลับ ซึ่งข้อมูลในการ์ดบันทึกแสดง
ให้เห็นในรูปที่ 5 โดยมีการเรียงลำดับข้อมูลตามที่กำหนด
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ไว้ เมื่อนำข้อมูลการวัดอุณหภูมิและความชื้นดินที่ได้มาทำ
เป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงตามช่วงเวลาต่างๆ  

ข้อมูลอุณหภูมิดิน (แกน y ด้านซ้าย) และข้อมูล
ความชื้นในดิน (แกน y ด้านขวา) ในรูปที่ 6 แสดงให้เห็น
ว่า ช่วงแรกที่ข้อมูลความชื้นในดินมีการแกว่งลงมาที่ศูนย์ 
ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าเป็นเพราะการฝังเซ็นเซอร์ใหม่ ที่
เน้ือของดินยังไม่ประสานเข้าไปท่ีตัวเซ็นเซอร์ แต่เมื่อเวลา
ผ่านไประยะหนึ่ง ดินที่จุดฝังเซ็นเซอร์มีการเซทตัว จะทำ
ให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ปกติ ซึ่งจาก
สมมติฐานดังกล่าวผู้วิจัยได้ทำการขุดเซ็นเซอร์ออกมาใน
วันที่ 7 มีนาคม 2563 แล้วเริ่มฝังลงเซ็นเซอร์ลงไปใหม่ใน
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งผลการวัดในช่วงแรกที่ม ีการ
ติดต้ังใหม่ในรูปที่ 7 แสดงให้เห็นเหมือนกับรูปที่ 6 ผลการ
วัดอุณหภูมิในรูปที่ 6 และ 7 มีความคล้ายกันโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นรอบเหมือนรูปคลื่นไซน์ตามช่วงเวลาใน
แต่ละวัน และเห็นชัดว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิที ่ระดับ 15 
เซ็นติเมตร ทั้งสองรูปมีการแกว่งเป็นรอบที่สูง ซึ่งหมายถึง
บริเวณผิวดินมีการรับและคายความร้อนได้ดีกว่าใต้ดินลึก
ที่มีค่าอุณหภูมิที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากจากผลความร้อนของ
แสงแดด ส่วนค่าความชื้นในดินรูปที่ 6  
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รูปที่ 2 การแปลงสัญญาณจากเซ็นเซอร์เป็นค่าความชื้น 

Data 

Logger

Solar Cell

Ground

15 cm

50 cm

A

B
 

 
รูปที่ 3 ลักษณะการติดต้ังอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่พัฒนาข้ึน 

 
พบว่าที่ความลึด 50 เซ็นติเมตร มีความชื้นมากกว่าที่ผิว
ด ินสม ่ ำ เสมอ โดยเม ื ่ อพ ิ จ ารณาเท ี ยบก ับข ้อมูล
อุตุนิยมวิทยาที่ช่วงเวลาในรูปที่ 6 ไม่มีฝนตก ซึ่งแตกต่าง
จากข้อมูลความช ื ้นในร ูปท ี ่ 7 ที ่ม ีฝนตกในวันท ี ่ 17 
เมษายน ทำให้ความชื้นที่ผิวดินมีค่าเพ่ิมสูงข้ึนต่อเน่ืองและ
มีฝนตกอีกครั้งในวันที่ 25  
 

 
 

รูปที่ 4 ตำแหน่งจุดต้ังต้ังอุปกรณ์เก็บข้อมูลในโครงการ 
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รูปที่ 5 ลักษณะข้อมูลที่บันทึกในหน่วยความจำ SD Card 
เมษายน ส่วนความชื้นในดิน 50 เซ็นติเมตร มีค่าค่อยๆ
เพ่ิมข้ึนตามไป จากน้ันประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ไม่มี

ฝนตกแล้ว พบว่าความชื้นที่ 15 เซ็นติเมตร มีค่าลดน้อยลง
เนื่องจากผลของแสงแดด ส่วนรูปที่ 8 เป็นข้อมูลต่อเนื่อง
จากรูปที ่ 7 ทีแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ทำงานเก็บข้อมูล
ต่อเนื ่องได้ดี นอกจากนี ้ในร ูปที ่ 8 ยังวิเคราะห์ได้ว่า
ประมาณวันที่ 3 มิถุนายน มีฝนตกที่ทำให้ความชื้นผิวดิน
ทีค่าเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่าความชื้นในดินลึก ซึ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลทั ้งหมดเป็นเพียงการตรวจสอบการทำงานของ
เซ็นเซอร์ในอุปกรณ์เบื้องต้นที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ผิวดินและในดินลึก 15 และ 50 
เซ็นติเมตร ตามลำดับเท่าน้ัน ยังคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ดินเฉพาะมาทำการวิเคราะห์ต่อไป 

 
 

รูปที่ 6 ข้อมูลระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ถึงวันที่ 7 มี.ค. 2563 
 

 
รูปที่ 7 ข้อมูลระหว่างวันที่ 17 มี.ค. ถึง 17 พ.ค. 2563 
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รูปที่ 8 ข้อมูลระหว่างวันที่ 17 พ.ค. ถึง 25 มิ.ย. 2563 

 
4. บทสรุป 

บทความน้ีเป็นการนำเสนอการพัฒนาอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดินโดยใช้เซ็นเซอร์ราคาถูกใช้
งานร่วมกับไมโครคอน เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิ
และความชื้นในดินในพื้นที่ห่างไกลพลังงานไฟฟ้าได้ โดย
ทำงานลำพัง ผลการทดสอบติดตั ้งและใช้งานต่อเนื ่อง
พบว่าสามารถใช้งานได้จริง สามารถเก็บบันทึกข้อมูล
ค่าเฉลี่ยราย 30 นาที ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการนำไปขยายผลเก็บข้อมูลในพื้นที ่ตามโครงการ
ศึกษาชั ้นสภาพอุณหภูมิดินและความชื้นดินในบริเวณ
พื้นที ่สูง ของกลุ ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน กอง
สำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดินได้ 
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บทคัดย่อ  

 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายแบบเหนี่ยวนำ ส่งกำลังไฟฟ้าผ่านช่องว่างอากาศด้วยการเหนี่ยวนำ
สนามแม่เหล็กด้วยความถ่ีเรโซแนนซ์ ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูงสุดที ่ระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับระยะหนึ่งเท่าน้ัน  
การศึกษานี้ได้วิเคราะห์แนวทางการรักษาระดับกำลังไฟฟ้าถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่งและขดรับของระบบอัดประจุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายแบบเหน่ียวนำ 
  ในการศึกษา ขดลวดขนาด 24 SWG จำนวน 30 รอบ ที่พันบนแกนเฟอร์ไรต์ขนาด  กว้าง X ยาว 16.5 ซม. X 19 
ซม. มีช่องว่างกาอาศ 10 ซม. ถูกวัดค่าความเหน่ียวนำร่วมด้วยวิธี ความเหน่ียวนำเสริมและความเหน่ียวนำหักล้าง แล้วนำค่า
ความเหน่ียวนำร่วมที่วัดได้ตามระยะห่าง Tx และ Rx ที่ 0 ถึง 20 ซม. มาประมาณค่ากำลังไฟฟ้าถ่ายโอนสูงสุดโดยใช้โปรแกรม
แมตแลบ แล้วควบคุมค่าอิมพีแดนซ์ของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายให้สัมพันธ์กับค่าพิมพีแดนซ์เหน่ียวนำร่วมของระบบ ซึ่งทำ
ให้เกิดกำลังงานสูงสุด เพ่ือหาค่าความถ่ีเรโซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนส์ที่ทำให้เกิดความถ่ีเรโซแนนซ์ สำหรับนำไปคำนวณค่า
กำลังงานไฟฟ้าถ่ายโอนให้มีค่าสูงสุดตลอดทุกระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับ   
 
คำสำคัญ: ระยะห่าง, ความถ่ีเรโซแนนซ์, กำลังไฟฟ้าขาออก, การส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย, การอัดประจุแบตเตอรี่ 
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Abstract 
 Inductive wireless EV charger transfers electric power through the air gap using resonant frequency 
magnetic inductive. A maximum power transfer occurs at only a distance between transmitter (Tx) and 
receiver (Rx) coils.  
            This study, maximum power point transfer tracking related to the distances of transmitter and 
receiver coils of inductive wireless EV charger, was analyzed. In the experiment, the Litz wire made of x 
wires of SWG# 18 was built for 30 turns wound on the 16.5x19 cm ferrite with 10 centimeters air gap. The 
mutual inductance (M) between the Tx and Rx was measured using Series-aiding / Series-opposing method. 
The measured values of M along the distance of Tx and Rx of 0 to 20 cm were used for estimating the 
maximum power transfer using MATLAB Simulink. WPT impedance control correlated to the mutual 
impedance between the Tx and Rx to achieved the maximum power transfer at any distance with the 
optimum resonant frequencies and capacitances. 
  
Keywords: Distance, Resonance Frequency, Output Power, Wireless Power Transmission, Battery Charging 
 
1. บทนำ  
 การส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย คือเทคโนโลยีทสามา
รถ ส่งกำลังไฟฟ้าได้โดยไม่ใช้สายตัวนำแบ่งประเภทตาม    
กลไกการส่งกำลังงานได้ 2 แบบ คือ แบบ Riadiative 
และ Non-radiative โดยที่แบบ Radiative ใช้หลักการ 
แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กออกมาจากสายอากาศ การส่ง
กำลังงานทำได้ระยะไกลแต่ให้ประสิทธิภาพต่ำ ส่วนแบบ 
Non-radiative ใช้สนามแม่เหล็กในสภาวะรีโซแนนซ์  
คล้องระหว่างขดตัวนำ การส่งกำลังงานทำได้ในระยะใกล้ 
[1,2] 
 ล ักษณะก ํ าล ั ง ไฟฟ ้ าขาออกของวงจรส่ง
กําลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้สนามแม่เหล็กคล้องระหว่าง ขด
ตัวนำมีการเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วเมื ่อระยะห่าง
ระหว่างขดตัวนํามีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ ตำแหน่งการ
เกิดกําลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นที่ระยะห่างระยะหนึ่งขึ้นอยู่
กับพารามิเตอร์ของระบบส่ง  กําลังไฟฟ้าไร้สาย จาก
ลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดข้อจํากัดด้านการออกแบบ
ระบบส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย จึงมีความจำเป็นต้องหาวิธีย้าย
ตำแหน่งจุดการเกิดกําลังไฟฟ้าสูงสุดไปยังตำแหน่งที่
ต้องการ  
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตพบว่ามี
อยู่ 2 กลุ่มหลักที่เกี่ยวกับการปรับปรุง ประสิทธิภาพและ
กําลังไฟฟ้าขาออกของวงจรส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย คือ 1) 

การปรับค่าความถ่ี และ 2) การปรับค่าอิมพีแดนซ์ของ
วงจรส่งกําลังไฟฟ้าไร้สายได้ปรับค่าความถี่ของวงจรส่ ง
กําลังไฟฟ้าไร้สาย โดยพิจารณาจากข้อมูลทางด้านส่งและ
ด้านรับกําลังงานซึ่งวิธีการดังกล่าวจำเป็นต้องเพิ่มวงจร
สื่อสาร เข้าไปในวงจรทั้งสองด้าน ได้ศึกษาผลกระทบทาง
ความถี ่ท ี ่ เก ิดข ึ ้นก ับวงจรส่งก ําล ังไฟฟ้าไร ้สายเมื่อ 
ระยะห่างมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ ได้ทำการปรับค่า
อิมพีแดนซ์ของวงจรส่งกําลังไฟฟ้าไร้สายโดย การต่อคาปา
ซิเตอร์และความเหนี่ยวนําในลักษณะอนุกรมและขนาน
เข้าไปในวงจรทั้งสองด้าน [1-7] 
 บทความน้ีได้เสนอวิธีการรักษาระดับกําลังไฟฟ้า
สูงสุดเมื ่อระยะห่างระหว่างขดลวดตัวนําเปลี ่ยนแปลง 
ด้วยการใช้ค่าความถ่ีและคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมในแต่ละ
ระยะห่าง ได้ศึกษาความเป็นไปได้โดยการวิเคราะห์วงจร
ทางไฟฟ้าของระบบส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย ออกแบบวงจรส่ง
ก ําล ั ง ไฟฟ ้าไร ้สาย  โดยใช ้วงจรข ับแบบฟล ูบร ิดจ์
อินเวอร์เตอร์ และทดสอบส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
    2.1 ทฤษฎีการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด 
 หลักการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด คือการทำให้
ความต้านทานของโหลดมีค่าเท่ากับความต้านทานภายใน
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ของต้นกำเนิดสัญญาณ ซึ ่งจะเป็นผลทำให้โหลดได้รับ
กำลังงานไฟฟ้าสูงที่ได้ดีที่สุด [8-10] 
 

 
 

รูปที่ 2.1 ลักษณะการส่งกำลงัไฟฟ้าสูงสุด 
 

 จากรูปที่ 2.1 เป็นการนําเอาทฤษฎีการถ่ายโอน
กําลังไฟฟ้าสูงสุดมาวิเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
ส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย โดยวิธีการปรับค่าอิมพีแดนซ์ภายใน
วงจรการส่ง กําลังไฟฟ้าไร้สายทั ้ง 4 รูปแบบ ให้มีค่า
อิมพีแดนซ์เท่ากับแหล่งจ่าย 
 
    2.2 วิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้า 
 2.2.1 สัมประสิทธิ์การเชื่อมต่อ [11] 
 ตามท่ีได้กล่าวไว้ก่อนที่ปริมาณฟลักซ์แม่เหล็กที่
ถ่ายโอนจากขดลวด Tx ไปยังขดลวด Rx ขึ้นอยู ่กับการ
เชื่อมต่อระหว่างขดลวดเหน่ียวนำ การเชื่อมต่อระดับของ
ขดลวดจะถูกแสดงโดยค่าสัมประสิทธิ ์การเชื ่อมต่อและ
มักจะแสดงโดย K ค่าของพารามิเตอร์นี้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 
1 โดยที่ K เท่ากับ 1 หมายถึงการเชื่อมต่อสูงสุด K ข้ึนอยู่
กับจำนวนของตัวแปร จากผลงานก่อนหน้านี ้ มันเป็นที่
รู้จักกันดีว่าค่าสัมประสิทธ์ิการเชื่อมต่อลดลงด้วยการเพ่ิม
ระยะห่างระหว่างขดลวด และสัมประสิทธ์ิการเชื่อมต่อ K 
ยังขึ ้นอยู ่กับโครงสร้างทางเรขาคณิตของแต่ละขดลวด 
หรือรูปร่างของขดลวด จำนวนรอบ จำนวนชั้น ช่องว่าง
ระหว่างรอบและขนาดสัมพัทธ์ของแต่ละขดลวด 
 ค่าความเหนี่ยวนำเสริม (Laid) และค่าความ
เหนี ่ยวนำหัก(Lopp) จะได้มาจากการวัดค่าที ่ต่อตาม       
รูปที่ 2.1 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.1 ซ้าย: ( series-aiding configuration ) 
ขวา: (series-opposing configuration) 

 
 เมื ่อได้ค่าความเหนี่ยวนำเสริม (Laid) และค่า
ความเหนี่ยวนำหัก (Lopp) นำมาแทนในสมการที่ (2.1) 
จะได้สมการค่าความเหน่ียวนำร่วมดังน้ี 
 

𝑀 =
𝐿𝑎𝑖𝑑 − 𝐿𝑜𝑝𝑝

4
      (2.1) 

 
 เมื่อต้องการหาค่าสัมประสิทธ์ิการเชื่อมต่อ นำ
ค่าท่ีได้จากสมการที่ (2.1) มาแทนค่าในสมการที่ (2.2) จะ
ได้สมการดังน้ี 
 

𝑘 =
1

[1+2
2
3(

𝑑

𝑟1𝑟2
)

2
]

3
2

  , 𝑘 =
𝑀

√𝐿1𝐿2
 (2.2) 

 
 2.2.1 การวิเคราะห์วงจรสมมูลเพื ่อพิสูจน์
สมการ 
 

 
 

รูปที่ 2.1 วงจรสมมูลของวงจรส่งกำลงัไฟฟ้าไร้สาย 
 

 จากรูปที่ 2.1 V1 คือแรงดันไฟฟ้าขาเข้า I1,I2 คือ
กระแสไฟฟ้าขาเข้าและขาออก C1,C2 คือ ค่าคาปาซิแตนซ์
ที ่ต่อเข้าไปในวงจรเพื่อทําให้เกิดการสภาวะเรโซแนนซ์  
R1,R2คือความต้านของขดส่ง และขดรับกําลังงาน L1,L2 
คือค่าความเหนี่ยวนําของส่งและขดรับกําลังงาน M คือ 
ค่าความเหนี่ยวนําร่วมระหว่างขดลวดตัวนํา RL คือโหลด
ตัวต้านทาน พิสูจน์หาสมการกําลังไฟฟ้าขา ออก และ
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อิมพีแดนซ์ได้ตามสมการที่ (3) - (6) โดยใช้วิธีการตามดังน้ี 
[8-10] 
 

𝑃𝑜𝑢𝑡 =
(𝜔𝑀)2𝑉1

2𝑅𝐿

[𝑅1(𝑅2+𝑅𝐿)−𝑋1𝑋2+(𝜔𝑀)2]2+[𝑅2𝑋2+(𝑅2+𝑅𝐿)𝑋2]2
 

(2.3) 
 
 

𝜂 =  
(𝜔𝑀)2𝑉1

2𝑅𝐿

(𝑅2+𝑅𝐿)[𝑅1(𝑅2+𝑅𝐿)+(𝜔𝑀)2]
 (2.4) 

 
 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍1 +  
(𝜔𝑀)2

𝑍2
   (2.5) 

 
เมื่อ 
 

𝑋1 =  𝜔𝐿1 −
1

𝜔𝐶1
, 𝑋2 =  𝜔𝐿2 −

1

𝜔𝐶2
, 𝜔 = 2𝜋𝑓    

 
 

𝑍1 =  𝑅1 + 𝑗𝜔𝐿1 − 𝑗
1

𝜔𝐶1
, 

 
 

𝑍2 =  𝑅2 + 𝑗𝜔𝐿2 − 𝑗
1

𝜔𝐶2
, 

 
 

𝑀 = 𝑘√𝐿1𝐿2   (2.6) 
 

 ทำการ dPout / dM จากสมการที่  (2.3) 
ในสภาวะรีโซแนนซ์ได้ 
 

𝑀 =
√(𝑅1+𝑅2)𝑅𝐿

𝜔
   (2.7) 

 

     𝑓 =
√(𝑅1+𝑅2)𝑅𝐿

2𝜋𝑀
     (2.8) 

 เม ื ่ อได ้สมการของค ่า ความถ ี ่  แล ้วต ้อง
คำนวณหาค่าคาปาซิแตนส์ ที่ทำให้เกิดสภาวะเรโซแนนซ์
ในแต่ละระยะห่างโดยใช้สมการ (2.8) 
 

𝐶 = (
1

2𝜋𝑓√𝐿
)

2
         (2.9) 

 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
    3.1 การทดสอบหาค่าความเหนี ่ยวนำร่วมเมื่อ
ระยะห่างเพิ่มข้ึน 
 การหาค่าความเหนี่ยวนำร่วมโดยการวัดค่า
ความเหนี ่ยวนำเสริม ( series-aiding configuration ) 
และค ่ าความ เหน ี ่ ยวนำห ักล ้ า ง  (series-opposing 
configuration) โดยใช้ RLC Meter ในการว ัดค ่าทั้ง
สองค่าจากจุดระยะห่างระหว่างขดลวดด้านส่งและด้านรับ 
ที่พิกัด 0 ถึง 20 ซม. ค่าที่ได้จะแสดงในตารางที่ 1 ใช้ใน
การจำลอง และใช้ในการออกแบบวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สาย ดังน้ี  
 
ตารางที่ 1 ค่าความเหนี่ยวนำเสริม (Laid) และค่าความ
เหน่ียวนำหักล้าง (Lopp) จากการวัด 
 

d (cm) Laid (µH) Lopp (µH) 
0 4578.00 458.10 
2 1535.40 514.50 
4 1148.10 564.30 
6 995.30 606.30 
8 911.00 640.00 
10 862.90 664.70 
12 834.10 681.80 
14 813.90 696.50 
16 800.00 706.60 
18 789.50 715.50 
20 781.70 721.50 
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    3.2 การทดสอบการจำลองการทำงานของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยโปรแกรมแมตแลบ ซิมมูลิงค์  
 เพื ่อแสดงผลของพารามิเตอร์ดังกล่าวที ่มีต่อ
กำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟา้ไร้
สาย จึงได้กำหนดค่าพารามิเตอร์แสดงในตารางที่ 2 ใช้ใน
การจำลอง และใช้ในการออกแบบวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สาย ดังน้ี  
 
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์สำหรับการจำลองโดยใช้สมการ 
 

L1 
(uH) 

L2 
(uH) 

R1 
(Ω) 

R2 
(Ω) 

RL 
(Ω) 

fr 
(kHz) 

V1  
(V) 

365 387 0.16 0.19 100 10-100 100 
 
 จากตารางที่ 2 นำค่าพารามิเตอร์ในตารางมา
ออกแบบวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายในโปรแกรมแมตแลบ 
ซ ิมม ูล ิงค ์  เพ ื ่อการจำลองการทำงานของระบบสง่
กำลังไฟฟ้าไร้สาย แสดงวงจรในรูปที่ 3.1  
 

 
 
รูปที่ 3.1 การจำลองการทำงานของระบบสง่กำลังไฟฟ้าไร้

สายด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์ 
 
4. ผลการวิจัย  
    4.1 ผลจำลองการทำงานของระบบสงกำลังไฟฟ้าไร้
สายด้วยการคำนวณ 
 จากตารางที่ 1  เมื่อแทนค่าพารามิเตอร์ลงใน
สมการที่ (2.1) จะได้ผลของลักษณะการลดลงของค่า
ความเหน่ียวนำร่วม ที่มีต่อระยะห่างระหว่างขดตัวนำด้าน
ขด Tx และขด Rx ที่มีระยะห่างระยะหว่าง 0 ถึง 20 ซม. 
ดังรูปที ่ 4.1 และค่าความเหนี่ยวนำร่วม (M) ส่งผลต่อ

กำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะแสดงดัง
รูปที่ 4.3 - 4.4 ดังน้ี 
 ลักษณะการลดลงของความเหนี่ยวนำร่วม และ
ลักษณะการลดลงของค่า Coefficient of Coupling (K) 
ตามรูปที่ 4.1-4.2 
 

 
 
รูปที่ 4.1 ลักษณะการลดลงของความเหน่ียวนำร่วม (M)  

 
 จากสมการที่ (3.2) เมื่อแทนค่าที่ได้จากสมหาร
ที่ (3.1) ลงในสมการที่ (3.2) จะได้ผลของลักษณะการ
ล ดล ง ขอ งค ่ า  Coefficient of Coupling (K) ท ี ่ ม ี ต่ อ
ระยะห่างระหว่างขดตัวนำด้านขด Tx และขด Rx ที ่มี
ระยะห่างระยะหว่าง 0 ถึง 20 ซม. ดังรูปที่ 4.2 
 

 
 

รูปที่ 4.2 Coefficient of coupling (k ) 
 

 จากลักษณะกราฟดังร ูปที ่ 4.1 และ4.2  ค่า 
Coefficient of Coupling (K) ล ดล ง ต า ม ร ะ ยะห ่ า ง
ระหว่างขดตัวนํา แสดงให้เห็นว่า เมื่อระยะห่างระหว่างขด
ตัวนําเพิ ่มมากขึ ้นทำให้อัตราการคล้องสนามแม่เหล็ก
ลดลงตาม ซ ึ ่งส ่งผลต่อการ เปล ี ่ยนแปลงของความ
เหนี่ยวนําร่วมลดลงในลักษณะเดียวกัน การลดลงของ k 
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และค่าความเหนี่ยวนําร่วม (M) ส่งผลต่อกําลังไฟฟ้าขา
ออก และประสิทธิภาพของวงจรส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย เพ่ือ
แสดงผลดังกล่าวจึงได้แทนสมการ (3.1) - (3.2) และ 
พารามิเตอร์ในตารางที่ 1 ลงในสมการกําลังไฟฟ้าขาออก
และประสิทธิภาพตามสมการที ่ (3.3.3) และ (3.4) ได้
ลักษณะ กราฟตามรูปที่ 4.3 และ 4.4 
 ลักษณะการลดลงของความเหนี่ยวนำร่วม ค่า 
Coefficient of Coupling (K) และค่าความถี ่ส ่งผลต่อ
กำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะแสดงดัง
รูปที่ 4.3-4.4 ดังน้ี 
 

 
 
 

รูปที่ 4.3 ระยะห่างของขดตัวนำ 
ที่มีผลต่อกำลังไฟฟ้าขาออก 

 
 

 
 
 

รูปที่ 4.4 ระยะห่างของขดตัวนำท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

รูปที่ 4.5 กำลังงานขาออกสูงสุดเทียบกับ 
ประสิทธิภาพการส่งกำลงัไฟฟ้าไร้สาย 

 
 จากรูปที ่ 4.5 แสดงลักษณะการรักษาระดับ
กำลังไฟฟ้าที่ถ่ายโอนเมื่อมีระยะห่างระหว่างขดลวด Tx 
และ Rx เพิ่มขึ้น เมื่อมีระยะห่างตั้งแต่ 0 ถึง 20 ซม. ซึ่ง
การรักษาระดับกำลังไฟฟ้าที่ถ่ายโอนให้ได้กำลังงานสูงสุด
เมื ่อมีระยะห่างเพิ ่มขึ ้นนั้น ต้องมีการปรับจูนความถี่เร
โซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์ ของะบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สายให ้อย ู ่ ในสภาวะเรโซแนนซ ์จ ึ งจะร ักษาระดับ
กำลังไฟฟ้าที่ถ่ายโอนออกไปได้ อย่างไรก็ตามกำลังไฟฟ้า
ขาออกสูงสุดจะมีประสิทธิภาพในการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย
อยู ่ท ี ่ประมาณ 50 % ซ ึ ่ง เป ็นไปตามทฤษฎ ีการส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย [x] 
 
4.2 ผลการจำลองการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สายด้วยโปรแกรมแมตแลบ ซิมูลิงค์ 
 ผลการ จ ำลองการทำ ง านของ ร ะบบส่ ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย เมื่อทำการเปลี ่ยนแปลงค่าความถี่เร
โซแนนซ์และคาปาซิแตนซ์ เพ่ือการรักษาระดับกำลังไฟฟ้า
ถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่งและขดรับที่ตำแหน่ง
ของช่องว่างอากาศที่ระยะห่าง 2 ซม. แสดงในรูปที่ 4.6  
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รูปที่ 4.6 ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
และขาออก ท่ีระยะห่าง 2 ซม.  

 
 ผลการ จ ำลองการทำ ง านของ ร ะบบส่ ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย เมื่อทำการเปลี ่ยนแปลงค่าความถี่เร
โซแนนซ์และคาปาซิแตนซ์ เพ่ือการรักษาระดับกำลังไฟฟ้า
ถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่งและขดรับที่ตำแหน่ง
ของช่องว่างอากาศที่ระยะห่าง 10 ซม. แสดงในรูปที่ 4.7 
 

 
 
รูปที่ 4.7 ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า

และขาออก ท่ีระยะห่าง 10 ซม.  
 

 ลักษณะผลการจำลองด้วยโปรแกรมแมตแลบ 
ซิมูลิงค์และการคำนวณของกำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดที่
รักษาระดับกำลังไฟฟ้าถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่ง
และขดรับ ที่มีระยะห่างต้ังแต่ 0 ถึง 10 ซม. แสดงดังรูปที่ 
4.8 
 

 
 

 รูปที่ 4.7 เปรียบเทียบรูปคลื่นกำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด
ระหว่างการคำนวณและการจำลอง  

 
 จากการจำลองการรักษาระดับกำลังไฟฟ้าถ่าย
โอนส ูงส ุดตามระยะห่างขดส ่งและขดร ับ  ด้วยการ
เปลี ่ยนแปลงค่าความถี ่เรโซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์
ของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย เมื ่อขดส่งและขดรับมี
ระยะห่างที่พิกัด 2 ซม. จะใช้ความถี่ 2.318 kHz ค่าคา
ปาซิแตนซ์ของขดส่งเท่ากับ 12.956 µF และค่าคาปาซิ
แตนซ์ของขดรับเท่ากับ 12.186 µF จะได้กำลังไฟฟ้าขา
ออกสูงสุดเท่ากับ 10.5 kW ทีร่ะยะห่างพิกัด 4 ซม. จะใช้
ความถี ่ 4.199 kHz ค่าคาปาซิแตนซ์ของขดส่งเท่ากับ 
3.949 µF และค่าคาปาซิแตนซ์ของขดรับเท่ากับ 3.714 
µF จะได้กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดเท่ากับ 10.8 kW ที่
ระยะห่างพิกัด 6 ซม. จะใช้ความถี่ 6.573 kHz ค่าคาปา
ซิแตนซ์ของขดส่งเท่ากับ 1.611 µF และค่าคาปาซิแตนซ์
ของขดรับเท่ากับ 1.515 µF จะได้กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด
เท่ากับ 11.19 kW ที่ระยะห่างพิกัด 8 ซม. จะใช้ความถ่ี 
9.865 kHz ค่าคาปาซิแตนซ์ของขดส่งเท่ากับ 715.79 nF 
และค่าคาปาซิแตนซ์ของขดรับเท่ากับ 672.95 nF จะได้
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดเท่ากับ 11.3 kW และทีร่ะยะห่าง
พิกัด 10 ซม. จะใช้ความถ่ี 12.119 kHz ค่าคาปาซิแตนซ์
ของขดส่งเท่ากับ 467.89 nF และค่าคาปาซิแตนซ์ของขด
รับเท่ากับ 440.07 nF จะได้กำลังไฟฟ้าขาออกส ูงสุด
เท่ากับ 10.67 kW 
 จากรูปที ่ 4.7 จะเห็นได้ว่าการจำลองด้วย
โปรแกรมแมตแลบซิมมูลิงค์จะมีค่ากำลังไฟฟ้าขาออกที่
น้อยกว่าการจำลองด้วยการคำนวณ ซึ ่งเหตุนี ้เกิดจาก
ความผิดพลาดในการตั้งค่าความละเอียดในการจำลองใน
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ต ั ว โปรแกรม และค ่ าความผ ิดพลาดจากการ วัด
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณ  
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
    5.1 อภิปราย 
 พิจารณาร ูปท ี ่  4.3 จะเห ็นได้ว ่าในขณะที่
ระยะห่างระหว่างขดตัวนํารับและส่งเพิ่มขึ้น กําลังไฟฟ้า
ขาออกทีค่วามถ่ีแต่ละค่า ได้เพ่ิมข้ึนก่อนแล้วจึงลดลง และ
ตำแหน่งจุดการเกิดกําลังไฟฟ้าสูงสุดก็จะแตกต่างกัน
ออกไป เนื่องจากระยะห่าง (d) เปลี่ยนแปลงทำให้ความ
เหน่ียวนําร่วม (M) เปลี่ยนแปลงตาม และความถ่ีแต่ละค่า 
มีผลต่อค่าอิมพีแดนซ์ของวงจร โดยตรง และอิมพีแดนซ์
ของวงจรมีผลต่อการส่งกําลังไฟฟ้าขาออก เป็นไปตาม
หลักการส่งกําลังไฟฟ้าสูงสุด ผลการศึกษาพบว่าเมื่อ
ระยะห่างเพ่ิมข้ึน และต้องการเพ่ิมพลังกำลังไฟฟ้าขาออก
เพิ ่ม ควรเปลี่ยนแปลงความถ่ีรีโซแนนซ์และค่าคาปาซิ
แตนส์ของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย จึงสามารถรักษา
ระดับการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าขาออกได้ 
 พิจารณาร ูปท ี ่  4.4 จะเห ็นได้ว ่าในขณะที่
ระยะห่างระหว่างขดตัวนํารับและส่งเพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพ
ของการส่งกำลังไร้สายที่ความถ่ีแต่ละค่า จะลดลงตาม
ระยะห ่างระหว ่างขดต ัวนำ  และตำแหน ่งจ ุดท ี ่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดของการส่งกำลังไร้สายก็จะแตกต่างกัน
ออกไป เน่ืองจากระยะห่าง (d) ระหว่างขดตัวนําเพ่ิมมาก
ข้ึนทำให้อัตราการคล้องสนามแม่เหล็กลดลงตาม ซึ่งส่งผล
ต่อการ เปลี ่ยนแปลงของค่าความเหนี่ยวนําร่วมลดลง 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของวงจรส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย  
 จากการจำลองด้วยการคำนวณและการจำลอง
ด้วยโปรแกรมแมตแลบ เมื ่อเปลี ่ยนแปลงค่าความถี ่เร
โซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์ ของระบบส่งกำลังงานให้อยู่
ในสภาวะเรโซแนนซ์จะสามารถรักษาระดับกำลังไฟฟ้า
ถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่งและขดรับได้  
 
    5.2 สรุป 
 ในการศึกษาได้ใช ้โหลดความต้านทาน 100 
โอห์ม แรงดันอินพุต 100 V และปรับค่าความถ่ีและค่าค่า
คาปาซิแตนส์ให้อยู ่ในสภาวะรีโซแนนซ์ในระแบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายตั้งแต่ความถี่ 10-100 kHz โดยกำหนด

ระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับระหว่าง 0 – 20 ซม. 
หรือในระยะ 2 เท่าของระยะช่องว่างระหว่างขั้วแม่เหล็ก
ของแกนเฟอร์ไรต์  ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลง
ความถี ่ร ีโซแนนซ์และค ่าคาปาซิแตนส ์ของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร ้สาย สามารถรักษาระดับการถ่ายโอน
กำลังไฟฟ้าของระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้
สายได้ 
 ผลการจำลองเมื่อความถี่เรโซแนนซ์และค่าคา
ปาซิแตนซ์คงที่ จะไม่สามารถรักษาระดับกำลังไฟฟ้าถ่าย
โอนส ู งส ุ ดตามระยะห ่ า งขดส ่ งและขดร ับ ได ้  ใน
ขณะเดียวกันเมื ่อทำการเปลี ่ยนแปลงค่าค่าความถี ่ เร
โซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์ ของระบบส่งกำลังงานให้อยู่
ในสภาวะเรโซแนนซ์ ก็จะสามารถรักษาระดับการถ่ายโอน
กำลังไฟฟ้าของระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้
สายได้ ซึ่งการศึกษานี้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่เร
โซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์  
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บทคัดย่อ  
บทความวิจัยน้ีนำเสนอการจำลองการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้วยเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสสำหรับ

ระบบแสงสว่างในกรณีที่แรงดันแหล่งจ่ายมีค่าสูงกว่าค่าปกติ โดยใช้วงจรกำลังแบบใหม่ที่มีการยกค่าระดับแรงดันทางออกให้สูงกว่า
ค่าศูนย์ส่งผลให้ค่าพารามิเตอร์ของวงจรกรองมีค่าต่ำลงทำให้ระบบมีผลตอบสนองที่รวดเร็วข้ึน ใช้หลักการควบคุมแรงดันในวงรอบ
ปิดเพ่ือสร้างสัญญาณควบคุมแบบพีดับบลิวเอ็มให้กับเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ ผลการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พบว่าแบบจำลองที่นำเสนอสามารถรักษาค่าแรงดันทางออกให้มีค่าคงที่ได้เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีค่าสูงกว่าค่าปกติ มีผลตอบสนอง
ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน และแรงดันทางออกท่ีผ่านวงจรกรองแบบความถ่ีต่ำผ่านมีค่าความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกรวมที่ต่ำ 
มีความเป็นไปได้ในการทดสอบจริงในอนาคต 
คำสำคัญ: เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบหนึ่งเฟส การควบคุมแรงดัน วงจรกรองแบบความถ่ีต่ำผ่าน  

 
Abstract  

This paper presents the simulation of regulation of AC voltage with a single-phase matrix converter 
for the lighting system in case the supply voltage is higher than the average value. It is operated by using a 
new power converter circuit that provides the output voltage, raising the level to greater than zero, causes 
the use of small filtering parameters, resulting in sensitive system responses. Use closed-loop voltage control 
to generate PWM signals for converters. The simulation using the computer program is found that the 
proposed model can maintain a constant output voltage when the supply voltage is higher than average. It 
leads to a good response to sudden changes, and the output voltage through the low pass filter circuit has a 
low total harmonic distortion. It is possible to implement in the future.  
Keywords: Single phase matrix converter, Voltage control, Low pass filter. 
 
1. บทนำ 

เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ถูกใช้ในการแปลงผันกำลัง
งานจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ Venturini 
และ Alessina ได้นำเสนอหลักการไว้ครั้งแรกในปี ค.ศ.
1979 (Venturini et al., 1980)  โดยเมตริกซ์คอนเวอร์

เตอร์มีข้อได้เปรียบอินเวอร์เตอร์ในด้านค่าตัวประกอบกำลัง
และความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกรวม (N. Nguyen-Quang al., 
2009) เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์จะใช้ความถ่ีของการสวิตช์ที่
ต่ำกว่าอินเวอร์เตอร์ (José-Luis G. et al.,2009) ส่งผลให้มี
การสูญเสียจากการสวิตช์ที่ต่ำ ทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า  
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ระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่จะส่งผลต่อ
ขนาดแรงดันของกริดจนอาจถึงข้ันเกิดความผิดพลาดกับ
ระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า (John W. S., 1997) และส่งผล
กระทบกับระบบแสงสว่างที่ถูกใช้งานร่วมกัน โดยทั่วไป
ขนาดของแรงดันจะถูกปรับต้ังเพ่ือรองรับกับระบบของ
เครื่องปรับอากาศ ดังน้ันเมื่อเครื่องปรับอากาศหยุดการ
ทำงานแรงดันแหล่งจ่ายจะมีค่าสูงข้ึนจนเกินค่าพิกัด ทำให้
หลอดไฟเกิดความเสียหาย หรือมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ 
แรงดันที่สูงข้ึนยังอาจมีสาเหตุมาจากโหลดที่เป็นขับเคลื่อน
มอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ โดยอาจมีขนาดต้ังแต่ 1.1 p.u.ถึง 
1.8 p.u. ในช่วงเวลาสั้น ๆ (Pisan B. et al, 2006) 

ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจที่จะศึกษาและประยุกต์ใช้
งานเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสในการควบคุมระดับ
แรงดันทางออกของคอนเวอร์เตอร์ ให้มีค่าคงที่ในกรณีที่
แรงดันแหล่งจ่ายมีค่าสูงกว่าค่าปกติ ด้วยการใช้หลักการ
ควบคุมแรงดันในวงรอบปิดด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
สร้างแรงดันอ้างอิงให้กับชุดสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็มให้
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์  ทำการจำลองการทำงานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โหลดที่ เป็นตัวต้านทานที่
เปรียบเสมือนกับหลอดไฟในระบบแสงสว่าง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทำงานของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 
และประเมินคุณภาพของแรงดันทางออกในด้านขนาด และ
ความผิดเพ้ียนฮามอร์นิกรวมของแรงดัน และประยุกต์ใช้งาน
โครงข่ายประสาทเทียม  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.1 เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 
  เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสทั่วไปจะมี
วงจรกำลังดังรูปที่ 1 โดยใช้อุปกรณ์สวิตช์จำนวน 8 ตัว ต่อ
รับไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับโดยตรง และใช้
สัญญาณควบคุมแบบพีดับบลิวเอ็มทำการควบคุมการทำงาน
ของอุปกรณ์สวิตช์ในแต่ละตัว 
 

 
 

รูปที่ 1 เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสทั่วไป 
 

มีสัญญาณควบคุม และแรงดันทางออกดังรูปที่ 2 ซึ่งจะเห็น
ว่าแรงดันทางออกจะมีความสอดคล้องกับสัญญาณควบคุม 
ในแกนเวลา (t) และมีขนาดในแต่ละช่วงเวลาของการทำงาน 
(Ton) เท่ากับขนาดของแรงดันแหล่งจ่ายในเวลาน้ัน ๆ 

 

 
 

รูปที่ 2 สัญญาณควบคุมและสัญญาณแรงดันทางออก 
 

 2.2 โครงข่ายประสาทเทียมโมเดลของฮอปฟิลด์ 
  โครงข่ายประสาทเทียมโมเดลของฮอปฟิลด์ 
(Hopfield’s model) จะแสดงในรูปที่ 3 อาศัยหลักการ
ป้อนกลับในโดเมนเวลาแบบไม่ต่อเน่ืองผ่านค่าถ่วงน้ำหนัก  
ซึ่งมีข้อได้เปรียบคือ ไม่จำเป็นต้องหาโมเดลทางคณิตศาสตร์
ของระบบ และมีผลตอบสนองที่ไว และเป็นแบบเวลาจริง 
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รูปที่ 3 โครงข่ายประสาทเทียมโมเดลของฮอปฟิลด์ 
 

มีค่าสัญญาณทางออกในรอบปัจจุบัน ดังสมการที่ 1 
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เมื่อ       
   ( ).f   คือ ฟังก์ชั่นทางออก 
 ( )kO j   คือ สัญญาณทางออกในรอบที่ผ่านมา     
     W   คือ ค่าถ่วงน้ำหนัก (Weight) 
     x    คือ สัญญาณทางเข้า 
        คือ ค่าเริ่มต้นของโครงข่าย (Network threshold) 
 
 2.3 วงจรกรองความถ่ีต่ำผ่าน 
  วงจรกรองความถ่ีต่ำผ่านแบบแอนะลอก ที่ใช้
ตัวเหน่ียวนำ และตัวเก็บประจุ สามารถหาค่าพารามิเตอร์ 
ของตัวเหน่ียวนำและตัวเก็บประจุ ได้ดังสมการที่ 2 และ
สมการที่ 3 ตามลำดับ 
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1

LR
C =                       (3) 

เมื่อ 
    L   คือ ตัวเหน่ียวนำ 
    C   คือ ตัวเก็บประจุ 
    LR  คือ ตัวต้านทานโหลด 
    0  คือ ค่าความถ่ีตัดข้าม 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่นำเสนอ 
 เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสที่นำเสนอใน
งานวิจัยน้ีจะมีวงจรกำลังดังรูปที่ 4 โดยอาศัยพ้ืนฐานของ
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ทั่วไปแต่ทำการปลดไดโอดในกิ่งแรก
ด้านบน และกิ่งที่สองด้านล่างออกจากวงจร 
 

 
 

รูปที่ 4 เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสที่นำเสนอ 
 

เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ทั่วไปค่าแรงดันทางออกจะมีค่าต่ำสุด
อยู่ที่ศูนย์โวลต์ตลอดรูปคลื่น ส่วนเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่
นำเสนอจะมีแรงดันทางออกที่ ถูกยกระดับให้มีค่าสูงข้ึน
มากกว่าศูนย์ ดังรูปที่ 5  

 

 
 

รูปที่ 5 แรงดันทางออกเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่นำเสนอ 
 
ผลของการยกระดับแรงดันน้ีจะทำให้ได้แรงดันทางออกมีค่า
ความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกรวมที่ลดลง โดยฮาร์มอนิกเลขคี่จะ
ลดลงในเกือบทุกลำดับ (Order) ยกเว้นที่ค่าความถ่ีหลักมูล 
(Fundamental) ดังแสดงในรูปที่ 6 จากการจำลองด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับเมตริกซ์คอนเวอร์
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เตอร์ทั่วไป  พบว่าเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่นำเสนอจะมี
ความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกรวมน้อยกว่า 23.64 % 
 

 
 

               (ก) เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสทั่วไป 
 

 
 

(ข) เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสที่นำเสนอ 
 

รูปที่ 6 ความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกรวมของแรงดันทางออก 
 3.2 การทดสอบผลตอบสนองของตัวควบคุม 
  การควบคุมแรงดันแบบป้อนกลับในวงรอบ
ปิด งานวิจัยน้ีได้เลือกใช้ตัวควบคุมที่ใช้หลักการโครงข่าย

ประสาทเทียมโมเดลของฮอปฟิลด์ โดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนัก 0.3 
ใช้ฟังก์ชั่นทางออกแบบ Tan sigmoid เมื่อทำการทดสอบ
หาผลตอบสนองเชิงข้ันบันได (Step response) จะมีผลดัง
รูปที่ 7 จะเห็นว่าสัญญาณทางออกจะมีช่วงเวลาในการลู่เข้า
สู่ค่าเป้าหมาย (Target) ในเวลาประมาณ 0.05 ms และมี
ค่าความผิดพลาดในภาวะคงตัว (Steady state error) ที่
เข้าใกล้ศูนย์ 
 

 
 

รูปที่ 7 ผลตอบสนองชั่วครู่ของตัวควบคุมที่นำเสนอ 
 

 3.3 การออกแบบวงจรกรองความถ่ีต่ำผ่าน 
  ในงานวิจัยน้ีเลือกใช้ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดัง
ตารางที่ 1 ทำการจำลองการทำงานเพ่ือหาผลตอบสนอง 
โดยมีผลการจำลองดังรูปที่ 8 จะเห็นว่าผลตอบสนองขนาด 
(Magnitude) ของวงจรกรองความถ่ีต่ำผ่านที่นำเสนอ ที่
ค่าความถ่ีตัดข้าม 439.6 rad/s มีผลตอบสนองขนาดที่ -3 
dB ที่ค่าความถ่ี 481 rad/s และมีผลตอบสนองขนาดที่ -20 
dB ที่ค่าความถ่ี 1,140 rad/s และมีความปลอดภัยเชิงเฟส
ตลอดย่านความถ่ี 
 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของวงจรกรองความถ่ีต่ำผ่าน                                

)(LR  )(mHL  )( FC   )/(0 srad  
16 50 100 439.6 
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รูปที่ 8 ผลตอบสนองของวงจรกรองความถ่ีต่ำผ่าน 
 

 3.4 การจำลองการรักษาระดับแรงดัน 

                 การจำลองการทำงานโดยการใช้โมเดลทาง
คอมพิวเตอร์แสดงดังรูปที่ 9 โดยใช้ความถ่ีในการสวิตช์
ขน าด  1 kHz ซึ่ ง มี ค่ า ต่ ำก ว่าค วาม ถ่ีก าร ส วิต ช์ ข อ ง
อินเวอร์เตอร์ประมาณ 3 เท่าตัว ทำการควบคุมแรงดันแบบ
เวลาจริงด้วยตัวควบคุมที่ใช้หลักการโครงข่ายประสาทเทียม
โมเดลของฮอปฟิลด์ในโดเมนเวลาไม่ต่อเน่ือง ทำการจำกัด
ค่าดัชนีการมอดูเลตไว้ที่ไม่เกิน 1.2 ใช้แรงดันแหล่งจ่ายเป็น
ค่าอ้างอิงและตรวจจับแรงดันทางออกเป็นค่าป้อนกลับ 

 
 

รูปที่ 9 โมเดลจำลองการทำงานของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสสำหรับระบบแสงสว่างที่นำเสนอ 
 

แหล่งจ่ายเป็นแบบปรับต้ังค่าแรงดันได้ระหว่าง 1.0 p.u. ถึง 
1.2 p.u. เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์จะใช้โครงสร้างวงจรกำลัง
แบบใหม่ แรงดันทางออกจะถูกกรองด้วยวงจรกรองแบบ
ผ่านต่ำ ใช้โหลดเป็นตัวต้านทานขนาด 2.5 kW เสมือน
หลอดไฟในระบบแสงสว่าง ทำการจำลองการทำงานเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมของการรักษาระดับแรงดันทางออกเมื่อ
แรงดันแหล่งจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในกรณีที่แรงดันมี
ค่ าสู งก ว่าค่ าปกติ รวมทั้ งศึ กษาถึงผลตอบสนองเมื่ อ

แหล่งจ่ายเปลี่ยนแปลงฉับพลัน และค่าความผิดเพ้ียนฮาร์มอ
นิกรวมของแรงดันทางออกที่จ่ายให้กับโหลด 
 
4. ผลการวิจัย  

4.1 การรักษาระดับแรงดันทางออก 
     เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายเปลี่ยนแปลงจากค่า 

1.0p.u. เป็น 1.1p.u. และ 1.2p.u. ที่เวลา 1 s. และ 2 s. 
ตามลำดับ พบว่าแรงดันทางออกของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์
ที่จ่ายให้กับโหลดจะมีค่าคงที่ และในทางกลับกันถ้าแรงดัน



137 
 

แหล่งจ่ายเปลี่ยนแปลงจากค่า 1.2p.u. เป็น 1.1p.u. และ 
1.0p.u. ตามลำดับ พบว่าแรงดันโหลดจะมีค่ าคงที่  ที่  

1.0p.u. ดังแสดงในรูปที่ 10 ซึ่งระบบสามารถรักษาระดับ
แรงดันได้เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 

รูปที่ 10 แรงดัน และกระแสโหลด เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายเปลี่ยนแปลง 
 

ส่วนผลตอบสนองชั่วครู่ของตัวควบคุมจะแสดงดังรูปที่ 11 
เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงดันแหล่งจ่ายจากค่า  
1.0p.u. เป็น 1.2p.u. ในทันทีทันใดที่เวลา 2 s. ตัวควบคุม
แบบป้อนกลับที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมโมเดลของฮอป
ฟิลด์ที่นำเสนอจะทำการชดเชยระบบ ซึ่งจะเห็นว่าขนาดของ
แรง ดันทางออก จะมี ค่ าป ระมาณ  1.0p.u. โดยจะมี
ผลตอบสนองที่ดี เป็นผลให้กระแสไฟฟ้าโหลดมีค่าคงที่
ผลตอบสนองดังกล่าวในข้างต้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่า
สัญญาณอ้างอิงสำหรับการมอดูเลต ซึ่งแสดงดังรูปที่ 12 

 
 

รูปที่ 11 ผลตอบสนองชั่วครู่ของแรงดันทางออก 
 

สัญญานอ้างอิงสำหรับส่วนการมอดูเลตที่จ่ายให้กับส่วนสร้าง
สัญญาณขับนำแบบพีดับบลิวเอ็มสำหรับอุปกรณ์สวิตช์ของ
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ โดยเมื่อแรงดันทางเข้ามีค่าปกติที่ 
1.0p.u. ต้องทำการควบคุมโดยยอมให้สัญญาณอ้างอิงมีค่า
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มากกว่าสัญญาณพาหะในบางช่วงของรูปคลื่น และสัญญาณ
พี ดับบ ลิ วเอ็ม จ ะมี ค่ า คล้ ายการมอ ดู เลตเกิ น  (Over 
modulate) ดังแสดงในรูปที่ 12 (ก) แรงดันทางออกในย่าน
น้ีจะมีขนาดและเฟสเหมือนกับแรงดันแหล่งจ่ายในบางช่วง 
แต่ถ้าแรงดันแหล่งจ่ายมีค่าสูงข้ึนมากกว่า 1.0pu. สัญญาณ

อ้างอิงจะมีค่าน้อยกว่าสัญญาณพาหะ และเปลี่ยนแปลงตาม
การควบคุมแรงดันในวงรอบปิดโดยความกว้างของพัลส์จะ
แปรผกผันกับค่าความแตกต่างของแรงดันแหล่งจ่ายและ
แรงดันทางออก ดังแสดงในรูปที่ 12 (ข) และรูปที่ 12 (ค) 
เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.1p.u. และ 1.2p.u. ตามลำดับ  

     
 
       (ก) แรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.0 pu.       (ข) แรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.1 pu.   (ค) แรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.2 pu. 

 
รูปที่ 12 สัญญาณอ้างอิง และสัญญาณควบคุมแบบพีดับบลิวเอ็มที่ค่าแรงดันแหล่งจ่ายต่าง ๆ

 
 4.2 ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของแรงดัน 
      แรงดันทางออกของเมติกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่
จ่ายให้กับโหลดจะถูกทำการกรองด้วยวงจรกรองแบบ    

ผ่านต่ำในเชิงแอนะลอกด้วยตัวเหน่ียวนำและตัวเก็บประจุที่
ทำการออกแบบไว้ในข้างต้น เพ่ือกำจัดฮาร์มอนิกในลำดับที่
สูงกว่าลำดับที่ 1 มีผลดังแสดงในรูปที่ 13 

 

      
  

   (ก) เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.0 p.u.        (ข) เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.1 p.u.      (ค) เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.2 p.u. 

 
รูปที่ 13 ความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกรวมของแรงดันทางออก 
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เมื่อค่ายอดคลื่นแรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 311 V (1.0p.u.), 
342.1 V (1.1p.u.) แ ล ะ  373.2 (1.2p.u.) V จ ะ เห็ น ว่ า
สัญญาณแรงดันทางออกจะมีค่ายอดคลื่นและความผิดเพ้ียน
ฮาร์มอนิกรวมของแรงดันที่ค่า 306.4 V ; 1.90 %, 309.9 
V ; 1.37 % และ 313.2 V ; 1.30 % ตามลำดับ ซึ่งจะเห็น
ว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าหลักมูลคือ 311 V 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การรักษาระดับแรงดันด้วยของเมตริกซ์คอนเวอร์
เตอร์หน่ึงเฟสสำหรับระบบแสงสว่างที่ใช้โครงสร้างของวงจร
กำลังแบบใหม่ที่นำเสนอ ใช้หลักการควบคุมแรงดันแบบ
ป้อนกลับในวงรอบปิดด้วยตัวควบคุมที่ใช้หลักการโครงข่าย
ประสาทเทียม จากผลการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พบว่าระบบมีผลตอบสนองที่รวดเร็วต่อการ
เปลี่ยนแปลงของแรงดันแหล่งจ่าย สามารถรักษาระดับ
แรงดันทางออกได้ โดยมีความผิดพลาดสูงสุด 1.48 % มี
ความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกรวมของแรงดันทางออกเมื่อผ่าน
วงจรกรองแบบความถ่ีต่ำผ่าน ท่ี 1.90 % ซึ่งจะเห็นว่าความ
ผิดพลาดสูงสุดและความผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกรวมสูงสุดจะเกิด
ที่ค่าขนาดของแรงดันแหล่งจ่ายที่ค่าปกติ แต่เมื่อแรงดัน
แหล่งจ่ายสูงข้ึนความผิดพลาดในการชดเชยและความ
ผิดเพ้ียนฮาร์มอนิกรวมของแรงดันจะมีค่าลดลง จากผลการ
จำลองการทำงานจะเห็นว่าระบบการรักษาระดับแรงดันด้วย
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่นำเสนอจะมีค่าความผิดเพ้ียนฮาร์
มอนิกรวมของแรงดันที่ต่ำ และมีขนาดของแรงดันทางออกท่ี
ค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าพิกัดมาตรฐานของระบบไฟฟ้า แต่
อย่างไรก็ตามจะมีผลของเฟสล้าหลัง (Phase lagging) 
ประมาณ 2-4 องศาทางไฟฟ้า ซึ่งต้องทำการพัฒนาและวิจัย
เพ่ือปรับปรุง รวมทั้งทำการทดสอบกับอุปกรณ์จริงเพ่ือหา
ผลกระทบอื่น ๆ เพ่ือการพัฒนาและวิจัยในการนำไปใช้งาน
จริงในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ  

ประเทศไทยมีชุมชนมีพื้นที่ตั้งอยู่บนที่สูงเช่น บนยอดดอย หรือบริเวณหุบเขา หลายชุมชนมีระบบน้ำประปาที่
เรียกว่าประปาภูเขาสำหรับใช้อุปโภค-บริโภคในชุมชน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปทำให้แหล่งน้ำของระบบประปาภูเขา
หลาย ๆ ชุมชนไมม่ีน้ำเพียงพอสำหรับส่งเข้ามาหล่อเลี้ยงคนในชุมชนได้ ทำให้ชุมชนเหล่าน้ันต้องแสวงหาแหล่งน้ำแห่งใหม่เพ่ือ
นำน้ำเข้ามาใช้ในชุมชนแทนระบบประปาภูเขาเดิม ซึ่งส่วนใหญ่แหล่งน้ำดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ตั้งของชุมชนและห่างไกล
ออกไป บทความน้ีนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบระยะไกล เพ่ือส่งน้ำ
จากแหล่งน้ำท่ีอยู่ต่ำกว่าพ้ืนที่ต้ังของชุมชนและไกลออกไปเข้ามาใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคโดยออกแบบระบบสูบน้ำเป็นแบบ
ขั้นๆ แบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 มีจุดสูบน้ำอยู่ 4 จุด ส่วนกรณีที่ 2 มีจุดสูบน้ำอยู่ 3 จุด จากการศึกษาพบว่ากรณีที่ 2 มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำกว่ากรณีที่ 1 และได้ปริมาณน้ำท่ีเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

 
คำสำคัญ: ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบประปาภูเขา  
 

Abstract  
 Thailand has communities in high places such as on the top of a mountain or in a valley. Many 
communities have a water supply system called the mountain water supply system for community 
consumption. In this changing environment, the water supply of the mountain water supply system in many 
communities does not have enough water to supply the people in the community. So, those communities 
need to search for new water sources to use in the community instead of the old mountain water supply 
system. Most of the water sources are lower and farther from the community area. This paper presents a 
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feasibility study in the design of a remote solar water pumping system to deliver water from water sources 
below and further away from the community area to use for consumption. The pumping system was 
designed to be pumped in the working points, which were divided into 2 cases, 1) provide 4 pumping points, 
and 2) provide 3 pumping points. The study was found that case no.2 used lower expense than case no.1. 
Moreover, it provided a sufficient water supply to meet community needs. 
 
Keywords: Solar Water Pump Systems, Mountain water supply system. 
  
1. บทนำ 

บ้านห้วยต้า ต้ังอยู่ที่หมู่ 4 ต.นางพญา อ.ท่าปลา 
จ.อุตรดิตถ์ อยู่กลางหุบเขา เหนืออ่างเก็บน้ำเข่ือนสิริกิต์ิ มี
ประชากรทั้งหมด 570 คน มี 148 หลังคาเรือน หมู่บ้าน
ห้วยต้าน้ันเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มีชาวบ้านอยู่อาศัยมาก่อน
การก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ โดยชาวบ้านได้อพยพขึ้นไปบน
พ้ืนที่สูงเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการสร้างเข่ือนสิริกิต์ิ 
กว่า 42 ปีที่ผ่านมา มีระบบน้ำประปาภูเขาสำหรับใช้เพ่ือ
อุปโภค บริโภคในชุมชน จากที่ตั ้งภูมิศาสตร์ของบ้าน
ห้วยต้าซึ่งอยู่เหนือเขื่อนและอีกฝั่งหนึ่งเป็นป่าสงวนซึ่งไม่
สามารถเชื่อมกับโลกภายนอกได้จากทางถนนและสำหรับ
รถยนต์สัญจร ดังนั ้นการสัญจรต้องใช้ทางเรือโดยสาร
อย่างเดียว ต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า 2-3 ชั่วโมง อีกท้ัง
ยังใช้ไฟฟ้าได้เป็นบางเวลาเท่านั ้น ชุมชนบ้านห้วยต้ามี
สภาพพื้นที่เป็นภูเขาระบบน้ำที ่ใช้จึงเป็นระบบน้ำจาก
ประปาภูเขา แต่เนื่องด้วยปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนไป 
ระบบประปาภูเขาจึงมีปริมาณไม่เพียงพอต่อหมู่บ ้าน
ในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำแหล่งใหม่
มาทดแทนสภาพชุมชนบ้านห้วยต้าแสดงดังรูปที่ 1  

 

 
 

รูปที่ 1 สภาพชุมชนบ้านห้วยต้า 
 

ระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นระบบสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำจากที่ต่ำข้ึนไปยังที่สูงโดย
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการออกแบบให้สูบน้ำส่งต่อกัน
ขึ ้นไปเป็นขั ้น ๆตามระดับความสูงล ักษณะคล้ายกับ
ขั ้นบ ันไดซ ึ ่งการออกแบบระบบสูบน้ำในล ักษณะน้ี
เหมาะสมกับการใช้งานในพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ำอยู่ต่ำกว่าที่ต้ัง
ของชุมชนมาก ๆหรือชุมชนที่อยู่บนยอดเขาหรือเนินเขา 
[1] การออกแบบระบบสูบน้ำน้ันต้องคำนึงถึงพารามิเตอร์
ต่าง ๆที่มีผลกระทบต่อระบบสูบน้ำ เช่น การสูญเสียต่าง 
ๆในระบบ ระยะทาง ความสูง ขนาดท่อ ภูมิอากาศรวมไป
ถึงความต้องการน้ำของแต่ละพ้ืนที่ [2] 

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์น้ันมีทั้งระบบที่
มี แบตเตอรี ่สํารองพลังงาน และไม่มีแบตเตอรี ่สํารอง 
ระบบที่ไม่มีแบตเตอร์รี่สำรองนั ้นเมื ่อมีความเข้มของ
แสงอาทิตย์มากระบบจะได้รับพลังงานสูงกว่าระบบที่มี
พลังงานแบตเตอร์รี ่สำรอง เพราะระบบที่มีแบตเตอร์รี่
สำรองแรงดันไฟฟ้าที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูกจำกัดด้วย
แบตเตอร์รี่เพื ่อให้ระบบทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและมี
ความเร็วรอบที่คงที ่ ไม่ว่าความเข้มแสงอาทิตย์มีการ
เปลี ่ยนแปลงระบบก็สามารถทำงานได้ดังนั ้นระบบที่มี
แบตเตอร์รี่สํารองสามารถสูบน้ำได้ปริมาณมากกว่าระบบ
ที่ไม่มีแบตเตอร์รี่สำรอง [3] 

ในบทความนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ 
และออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้งาน
จริงในชุมชนบ้านห้วยต้า ซึ่งอยู่ต่ำกว่าที่ตั ้งของชุมชนมี
ระยะห่างออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร และมีแท็งก์เก็บน้ำ
ในชุมชนอยู่หลายจุด ดังน้ันการออกแบบ จึงเป็นระบบสูบ
น้ำแบบขั ้นบันได ในระบบใช้มอเตอร์ปั ๊มกระแสสลับ
เพ่ือให้สามารถเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของเครื่องปั่นไฟในช่วง
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ที ่ระบบโซล่าเซลล์ไม่สามารถทำงานได้ อีกทั ้งไม่ใช้
แบตเตอร์รี่สำรองพลังงานเพื่อประหยัดต้นทุน โดยระบบ
สูบน้ำแบ่งออกเป็น 2 กรณี เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของ
ระบบสูบน้ำ และให้ได้ระบบสูบน้ำที่มีประสิทธ์ิภาพที่ดี มี
ความเหมาะสมกับการอุปโภค-บริโภคในชุมชน 
 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์หลักในการสูบน้ำเพ่ือ
นำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆเช่นนำมาใช้สูบน้ำเพื่ออุปโภค-
บริโภค และในการเกษตร เครื่องสูบน้ำถือว่าเป็นอุปกรณ์
ที่สำคัญมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในการเกษตรและชุมชนที่
อาศัยอยู่บริเวณหุบเขา มักจะเป็นพื้นที่ที่มีระดับสูงกว่า
แหล่งน้ำต่าง ๆ [3] 

เครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์สเป็นเครื่องสูบนำ้ที่มี
ส ่วนสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือส่วนปั ๊ม และส่วนมอเตอร์  
ทำงานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลวในของตัวเครื่อง
สูบน้ำโดย ของเหลวจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องแล้วทำให้เกิด
แรงดันแล้วปล่อยออกมาทางด้านปล่อย ชิ้นส่วนที่หมุน
ดังกล่าวเรียกว่าโรเตอร์ การหมุนของโรเตอร์จะทำให้
ของเหลวที่ไหลผ่านเครื่องสูบน้ำมีอัตราการไหลอย่าง
ต่อเนื ่องตลอดเวลา ในปัจจุบันเครื ่องสูบน้ำชนิดนี้นิยม
นำมาใช้ในการสูบน้ำที ่ม ีระดับลึก เช ่นบ่อน้ำบาดาล 
เน่ืองจากมีความสามารถในการขับดันน้ำข้ึนที่สูงได้ [1] 

พลังงานแสงอาทิตย์ คือพลังงานที่ผลิตได้จาก
การแผ ่ร ังส ีของดวงอาทิตย ์ในร ูปของแสงแดด และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิต พลังงานไฟฟ้า ได้
โดยผ่านแผงโซล่าเซลล์ แสดงดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 แผงโซล่าเซลลห์รือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ถูกนำมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันอย่าง กว้างขวาง เช่น การสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับสูบน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เป็น
ต้น 

อินเวอร ์ เตอร์ เป็นเคร ื ่องท ี ่ ใช ้ในการแปลง
พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ือขับเคลื่อนให้ปั้มน้ำทำงาน โดยมีหลักการทำงาน
คืออินเวอร์เตอร์จะทำการดึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์หรือ
พลังงานงานจากแผงโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าตรง 
แล้วจากนั้นอินเวอร์เตอร์ก็จะทำการแปลงกระแสให้เป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วอินเวอร์เตอร์ก็จะทำการจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับไปยังปั้มน้ำเพื ่อขับเคลื ่อนให้ปั้มน้ำทำงาน
ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื ่องสูบน้ำซึ ่งปัจจุบัน  
ตัวแปลงกระแสไฟฟ้ามีหลากหลายย่ีห้อ หลายขนาดให้
เลือกใช้ และเหมาะสมกับขนาดของเครื่องสูบน้ำ แสดงดัง
รูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 อินเวอร์เตอร์ 
 

การออกแบบระบบสูบน้ำ จึงจำเป็นที ่จะต้อง
คำนวณหาการสูญเสียทั ้งหมดในระบบของเครื่องสูบน้ำ
เสียก่อนเพ่ือการออกแบบและเลือกขนาดให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที ่
การคำนวณหา  Total pump head (TPH)   
 

TPH = Hmajor + Hminor + HEQ +

Hst (1) 
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 Hmajor  = Major loss (ft.wg.) 

Hminor = Minor loss (ft.wg.) 

HEQ     = การสูญเสียแรงดันในอุปกรณ์ 
เครื่องจักร เช่นเครื่องกรองน้ำ  

 

  Hst = static head 
 

การหา Hmajor 

 

Hmajor = ( 
L

100
) ∗

Friction Loss rate  (2) 
 

การหา Hmajor นิยมแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความ
ยาวเทียบกับความยาวท่อ แล้วนำไปคูณกับ Friction 
Loss rate 
 
การหา Friction Loss rate [6]  
 

hf =
K1L

CHW
1.852D4.87 Q1.852  

 (3) 
 

hf =
0.2083(L)

(C)1.85x(gpm1.85/d4.8655)
 

 (4) 
 

hf = head loss in feet of water 

L  = length of pipe in feet 

C = friction coefficient 

gpm = gallons per minute (USA 
gallons not imperial gallons) 

d = inside diameter of the pipe in 
inches 
The flow velocity ความเร็วน้ำในท่อ (fps) [5]   

 

v =  
0.408709 q

dh2     

 (5) 

v = flow velocity (ft/s) 
Velocity Head (ft.wg) 
 

hw =  v2/ 2gi      (6) 
 

gi = 32.2, gravitational constant 
การสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำน้ันสามารถคํานวณหาขนาด
ของมอเตอร์ได้จากสมการ 7 [3] 
  

             PPump =  
ρ.g.Q.THD

η
   (7) 

  

ρ   = ความหนาแน่นของน้ำ มีค่าเท่ากับ 1 
kg/m3    

g   = ความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลกมคี่าเท่ากับ 
9.81 m/sec2   

Q   = ปริมาณความต้องการของน้ำ (m3 /sec)   

THD = เฮดรวมของระบบสูบน้ำ (m)    

𝜂   = ประสิทธิภาพของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ 
 

3. วิธกีารดำเนินการวิจัย 
การดำเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล

ของชุมชนในแต่ละด้านได้แก่ การสำรวจ เช่น ประชากร 
จำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู ่จริงในชุมชน ระบบประปา
ภูเขา และลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำของชุมชน เพื่อนำ
ข้อมูลด้านนี้ไปวิเคราะห์ปริมาณอัตราการใช้น้ำในชุมชน 
และศึกษาความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนที่ใช้
ในระบบประปาภูเขา เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค
หรือไม่ รวมถึงแท็งก์เก็บน้ำในชุมชนทั้งหมด ทั ้งที ่ยัง
สามารถใช้ได้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ออกแบบระบบ
สูบน้ำระยะไกล และหาวิธีการแก้ไขปัญหา  
 จากการสำรวจข้อมูลพบว่า จำนวนครัวเรือนที่
ใช ้น ้ำจร ิง จำนวน  132 หล ัง รวมโรงเร ียนและวัด 
ประชากรที่อยู่อาศัยจริง จำนวน  348 คน ความต้องการ
ใช้น้ำ 24,360 ลิตร/วัน เมื่อคำนวณความต้องการใช้น้ำ 
70 ลิตร:คน:วัน [4] 
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และสำรวจจุดรับน้ำในช่วงเดือน มกราคม  มีจุดรับน้ำของ
ระบบประปาภูเขาอยู่ 3 จุด ซึ่งในแต่ละจุดมีปริมาณน้ำไม่
มากเเสดงดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงจุดรับน้ำ 
 

ซึ่งที ่ผ่านมาน้ำที ่ได้มาจากระบบประปาภูเขา 
ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ระบบประปา
ภูเขาในปัจจุบันไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ุถึงเดือนพฤษภาคม เนื ่องจาก
แหล่งต้นน้ำแห้งแล้ง จากการสำรวจพบว่าในบริเวณ
ใกล้เคียงกับชุมชนห่างออกไประยะทาง 4 กิโลเมตร มีน้ำ
จากเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีเหมาะแก่การใช้เป็น
แหล่งน้ำสำหรับทำระบบน้ำประปาของชุมชน แต่เนื่อง
ด้วยสภาพพื้นที่ของน้ำของเขื่อนสิริกิติ์อยู่ต่ำกว่าที่ตั้งของ
แทง็ก์ชุมชน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 215 เมตร  

จากการลงพื ้นที่สำรวจเพื ่อเก็บข้อมูลระบบ
น้ำประปาหมู ่บ ้าน สามารถเข ียนเป ็น Single Line 
Diagramของระบบน้ำประปาหมู่บ้านได้ดังรูปที ่ 5 การ
สำรวจแท็งก์กักเก็บน้ำทั้งหมดของชุมชน มีจำนวน 6 จุด 
โดยแท็งก์จุดที ่ 1 มีขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 
แท็งก์ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แท็งก์ แท็งก์จุด
ที ่ 2 เร ียกว่าแท็งก์น้ำบ้านห้วยต้าเหนือ มีขนาด 50 
ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แท็งก์ แท็งก์จุดที ่ 3 เรียกว่า
แท็งก์น้ำโรงเรียนบ้านห้วยต้า มีขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 2 แท็งก์ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็น 3 
ชุด ชุดละจำนวน 3 แท็งก์ แท็งก์จุดที่ 4 เรียกว่าแท็งก์น้ำ
บ้านห้วยสะแห้ว มีขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 
แท็งก์ แท็งก์จุดที่ 5 เรียกว่าแท็งก์น้ำห้วยน้ำใส มีขนาด 
50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แท็งก์ แท็งก์จุดที่ 6 เรียกว่า

แท็งก์น้ำบ้านใต้ มีขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 
แท็งก์   
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รูปที่ 5 Single Line Diagram ระบบประปาหมู่บ้าน 
 
เนื ่องด้วยสภาพพื้นที่เป็นป่าและเนินเขาสลับ 

ซ ับซ ้อนการออกแบบระบบสูบน้ำจ ึงจำเป ็นต้องให้
เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที ่ จากพื้นที ่ดังกล่าวไม่มี
ระบบไฟฟ้า ดังน้ันทางเลือกที่ดีที่สุด คือการใช้ระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ในบทความนี้ได้แสดงการนำปัจจัย
ข้างต้นมาพิจารณาออกแบบระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และ
ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ข้อมูลที ่ใช้สำหรับการออกแบบได้จากการลง
สำรวจพื้นที ่จริง ซึ ่งจากการสำรวจพบว่าพื ้นที ่ตั ้งของ
ชุมชนบ้านห้วยต้าเป็นชุมชนที่ตั้งอยู ่กลางหุบเขา เหนือ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิต์ิ สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง 
215 เมตร และมีแหล่งน้ำซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน ระยะทาง 
4 กิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 183 เมตร 
กล่าวคือชุมชนอยู่สูงกว่าแหล่งน้ำ 32 เมตร และชุมชนมี
อัตราการใช้น้ำเฉลี ่ย 24.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวันจาก
ข้อมูลดังกล่าวผู ้วิจัยจึงออกแบบระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ระยะไกล โดยแบ่งสถานีส ูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ออกเป็นขั ้น ๆโดยจากการสำรวจพบว่าใน
ชุมชนมีแท็งก์เก็บน้ำอยู่ 4 จุดที่มีระยะความสูงไม่มากนัก 
ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แท็งก์ ที่ตั้งอยู่ติดกัน 
จำนวน 1 จุด  50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 จุด  แสดงดัง
รูปที ่6 
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รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดของแท็งก์ 
 
จากข้อมูลความสูงที่ต้ังของชุมชนกับแหล่งน้ำปริมาณการ
ใช้น้ำเฉลี่ยและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ที่สามารถ
ติดตั้งสถานีสูบน้ำได้ ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสูบน้ำให้มี 
ลักษณะเป็นขั ้น ๆเพื ่อสูบน้ำส่งต่อกันเป็นทอด ๆโดย
แบ่งเป็น 2 กรณี  

กรณีที ่ 1 สถานีสูบน้ำจุดที่ 1 ทำหน้าที่สูบน้ำ
จากเข่ือนสิริกิต์ิเพ่ือส่งข้ึนไปยังสถานีสูบน้ำจุดท่ี 2 เรียกว่า
แท็งก์น้ำบ้านใต้ ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร ที่ระยะความสูง 
183 เมตร และมีระยะห่างประมาณ 2 ,000 เมตร ส่วน
สถานีสูบน้ำจุดท่ี 2 จากแท็งก์น้ำบ้านใต้ทำหน้าที่ส่งน้ำไป
ยังสถานีสูบน้ำจุดที่ 3 เรียกว่าแท็งก์น้ำห้วยน้ำใส ขนาด 
50 ลูกบาศก์เมตร ระยะความสูง 196 เมตร และมี
ระยะห่างประมาณ 1,000 เมตร ส่วนสถานีสูบน้ำจุดที่ 3 
จากแท็งก์น้ำห้วยน้ำใส ทำหน้าที่ส่งน้ำไปยังสถานีสูบน้ำ
จุดที่ 4 เรียกว่าแท็งก์น้ำห้วยสะแห้ว ขนาด 50 ลูกบาศก์
เมตร ระยะความสูง 217 เมตร และมีระยะห่างประมาณ 
1,160 เมตร ส่วนสถานีสูบน้ำจุดท่ี 4 จากแท็งก์น้ำห้วยสะ
แห้ว ทำหน้าที ่ส่งน้ำไปยังแท็งก์น้ำปลายทาง เรียกว่า
แท็งก์น้ำโรงเรียนบ้านห้วยต้า ขนาดรวม 2 แท็งก์ 100 
ลูกบาศก์เมตร ท่ีระยะความสูง 215 เมตร และมีระยะทาง
ประมาณ 280 เมตร ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8 

 

 
 

รูปที่ 7 ลักษณะของระบบสูบน้ำระยะไกล กรณีที่ 1 

 
 

รูปที่ 8 แสดงตำแหน่งแนวท่อ กรณีที่ 1 
 

กรณีที่ 2 สถานีสูบน้ำจุดที ่ 1 ทำหน้าที่สูบน้ำ
จากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อ ส่งขึ้นไปยังเรียกว่าแท็งก์น้ำบ้านใต้ 
ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร ที่ระยะความสูง 183 เมตร และ
มีระยะห่างประมาณ 2,000 เมตร ส่วนสถานีสูบน้ำจุดท่ี 2 
จากแท็งก์น้ำบ้านใต้ ทำหน้าท่ีส่งน้ำไปยังสถานีสูบน้ำจุดที่ 
3 เรียกว่าแท้งค์น้ำห้วยน้ำใส ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 
ระยะความสูง 196 เมตร และมีระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร ส่วนสถานีสูบน้ำจุดที่ 3 จากแท็งก์น้ำห้วยน้ำใส ทำ
หน้าที ่ส่งน้ำไปยังแท็งก์น้ำปลายทาง เรียกว่าแท็งก์น้ำ
โรงเรียนบ้านห้วยต้า ขนาดรวม 2 แท็งก์ 100 ลูกบาศก์
เมตร ท่ีระยะความสูง 215 เมตร และมีระยะทางประมาณ 
1,200 เมตร ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10 

 

 
 

รูปที่ 9 แสดงตำแหน่งแนวท่อ กรณีที่ 2 
 

 

รูปที่ 10 ลักษณะของระบบสูบน้ำระยะไกล กรณีที่ 2 
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4. ผลการวิจัย 
การศ ึกษาความเป ็นไปได้ของระบบสูบน้ำ

ระยะไกล ชุมชนบ้านห้วยต้า จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถ

ออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ซึ ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 

 
 

ตารางที่ 1 แสดงการคำนวณ Total Head กรณีที่ 1 
กรณีที1่ จุดสูบน้ำท่ี1 จุดสูบน้ำท่ี2 จุดสูบน้ำท่ี3 จุดสูบน้ำที4่ 

อัตราการไหล (m3/h) 6 6 6 6 

อัตราการไหล (GPM) 26.42 26.42 26.42 26.42 
ขนาดท่อ (น้ิว) 2 2 2 2 

ค่า C ตามประเภทท่อ 140 140 140 140 

ความสูงถังล่าง(มรทก.) 132 183 196 215 
ความสูงถังบน(มรทก.) 183 196 215 215 

ความยาวท่อ (เมตร) 2,000 1,000 1,160 280 

static head(เมตร) 51 13 19 0 
Friction loss(ft./100) 1.65 1.65 1.65 1.65 

major loss 108.07 54.04 62.68 15.13 

minor loss ประมาณ 10 10 10 10 
ค่าเผื่อ % 30 30 30 30 

Total head (เมตรน้ำ) 113.10 42.28 53.51 9.96 

*หมายเหตุ ค่า C เป็นค่าคงที่ตามประเภทท่อ(ท่อ PE) 
 มรทก. คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง 
 GMP คือ Gallon Per Minute 

 
ตารางที่ 2 แสดงชุดโซล่าปั๊ม กรณีที่ 1 

ขนาดของปั๊ม 
5HP 380V 22 ใบพัด
HEAD 113 เมตร Q 
Max 5.4 Q/hr.  

2HP 220V  8 ใบพัด
HEAD  47 เมตร Q 
Max 5.4 Q/hr. 

2HP 220V  14 ใบพัด
HEAD  57 เมตร Q 
Max 6 Q/hr. 

1HP 220V  8 ใบพัด
HEAD  10 เมตร Q 
Max 7.2 Q/hr.  

แผงโซล่าเซลล์ 
384W 

จำนวน18 แผง จำนวน 6 แผง จำนวน 6 แผง จำนวน 3 แผง 

ขนาดของ
อินเวอร์เตอร์ 

5.5 HP 380V 2.5 HP 220V   2.5 HP 220V   1.5 HP 220V   

ราคารวม 155,000 77,000 85,000 48,000 
*หมายเหตุ  ราคาเบื้องต้นไม่รวมอุปกรณ์อื่น ๆในระบบ 
 
 

 
 



147 
 

กรณีที่ 1 ใช้ปั๊มน้ำท้ังหมดอยู่ 4 จุด โดยจุดแรก
จากจุดสูบน้ำท่ี1ข้ึนบ้านใต้ ใช้ปั๊มแบบซับเมอร์ส 5 แรง ที่
ความสูงสูงสุด 113 เมตร และปริมาณน้ำที่สูบได้ 5.4 คิว
ต่อชั่วโมงใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 384 วัตต์ จำนวน 18 
แผง ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 5.5 HP 380V จุดสูบน้ำที่ 2 
บ้านใต้ขึ้นวังน้ำใสใช้ปั๊มแบบซับเมอร์ส 2 แรง ที่ความสูง 
47 เมตร และปริมาณน้ำที่สูบได้ 5.4 คิวต่อชั่วโมงใชแ้ผง
โซล่าเซลล์ขนาด 384 วัตต์ จำนวน 6 แผง ใช้อินเวอร์เตอร์
ขนาด 2.5 HP 220V  จุดสูบน้ำท่ี3 วังน้ำใสข้ึนห้วยสะแห้ว

ใช้ปั ๊มแบบซับเมอร์ส 2 แรง ที ่ความสูง 57 เมตร และ
ปริมาณน้ำที่สูบได้ 6 คิวต่อชั่วโมงใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 
384 วัตต์ จำนวน 6 แผง ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 2.5 HP 
220V  จุดที่ 4 ห้วยสะแห้วขึ ้นโรงเร ียนใช้ปั ๊มแบบซับ
เมอร์ส 1 แรง ท่ีความสูง 10 เมตร และปริมาณน้ำท่ีสูบได้ 
7.2 คิวต่อชั่วโมงใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 384 วัตต์ จำนวน 
3 แผง ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 1.5 HP 220V  ดังตารางที่ 
2 
 

 
ตารางที่ 3 แสดงการคำนวณ Total Head กรณีที่ 2 
กรณีที่ 2 จุดสูบน้ำท่ี1 จุดสูบน้ำท่ี2 จุดสูบน้ำท่ี3 

อัตราการไหล (m3/h) 6 6 6 

อัตราการไหล (GPM) 26.42 26.42 26.42 
ขนาดท่อ (น้ิว) 2 2 2 

ค่า C ตามประเภทท่อ 140 140 140 

ความสูงถังล่าง(มรทก.) 132 183 196 
ความสูงถังบน(มรทก.) 183 196 215 

ความยาวท่อ (เมตร) 2,000 1,000 1,200 

static head(เมตร) 51 13 19 
Friction loss(ft./100) 1.65 1.65 1.65 

major loss 108.07 54.04 64.84 

minor loss ประมาณ 10 10 10 
ค่าเผื่อ % 30 30 30 

Total head (เมตรน้ำ) 113.10 42.28 54.36 

*หมายเหตุ  ค่า C เป็นค่าคงที่ตามประเภทท่อ(ท่อ PE) 
  มรทก. คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง 
   
GMP คือ Gallon Per Minute 
 

กรณีที่ 2 ใช้ปั๊มน้ำท้ังหมดอยู่ 3 จุด โดยจุดแรก
จากจุดสูบน้ำท่ี1ข้ึนบ้านใต้ ใช้ปั๊มแบบซับเมอร์ส 5 แรง ที่
ความสูง 113 เมตร และปริมาณน้ำที่สูบได้ 5.4 คิวต่อ
ชั่วโมงใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 384 วัตต์ จำนวน 18 แผง 
ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 5.5 HP 380V จุดสูบน้ำที่2บ้านใต้
ขึ ้นวังน้ำใสใช้ปั ๊มแบบซับเมอร์ส 2 แรง ที ่ความสูง 47 
เมตร และปริมาณน้ำท่ีสูบได้ 5.4 คิวต่อชั่วโมงใช้แผงโซล่า

เซลล์ขนาด 384 วัตต์ จำนวน 6 แผง ใช้อินเวอร์เตอร์
ขนาด 2.5 HP 220V จุดสูบน้ำท่ี3 วังน้ำใสข้ึนห้วยสะแห้ว
ใช้ปั ๊มแบบซับเมอร์ส 2 แรง ที ่ความสูง 57 เมตร และ
ปริมาณน้ำท่ีสูบได้ 6 คิวต่อชั่วโมงใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 
384 วัตต์ จำนวน 6 แผง ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 2.5 HP 
220V ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 แสดงชุดโซล่าปั๊ม กรณีที่ 2 

ขนาดปั๊ม 
5HP 380V  22 ใบพัด HEAD 
113 เมตร Q Max 5.4 Q/hr. 

2HP 220V 8ใบพัด HEAD  
47 เมตร Q Max 5.4 Q/hr. 

2HP 220V 14 ใบพัด HEAD  
57 เมตร Q Max 6 Q/hr. 

แผงโซล่าเซลล์ 384W จำนวน 18 แผง 
จำนวน 6 

 แผง 
จำนวน 6 แผง 

ขนาดของอินเวอร์เตอร์ 5.5 HP 380V 2.5 HP 220V   2.5 HP 220V   

ราคารวม 155,000 77,000 85,000 

*หมายเหตุ ราคาเบื้องต้นไม่รวมอุปกรณ์อื่น ๆในระบบ 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ในการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบสูบน้ำ
ระยะไกลชุมชนบ้านห้วยต้า ผู้วิจัยได้ลงสำรวจพื้นที่จริง
พบว่าในชุมชนบ้านห้วยต้านั ้นมีความต้องการใช้น้ำใน
ประมาณ 24,360 ลิตร/วัน จึงเล ือกระบบสูบน้ำที ่ได้
ปริมาณ คิวไม่ต่ำกว่า 5.4 คิวต่อชั่วโมง เมื่อคิดตามเวลา
การสูบน้ำที่ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน(ในกรณีที่ไม่มีแบตเตอร์รี่
สำรอง)ได้ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 27,000 ลิตร/วัน และ
ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ให้มากที่สุดโดยการ
ออกแบบระบบสูบน้ำระยะไกลนี้ ได้แบ่งได้เป็น 2 กรณี 
คือ กรณีที่ 1 มีจุดสูบน้ำท้ังหมด 4 จุด และกรณีที่ 2 มีจุด
สูบน้ำทั้งหมด 3 จุด โดยสูบน้ำจากเขื่อนสิริกิต์ิขึ้นไปเป็น
ขั้น ๆจนถึงแท็งก์ของโรงเรียนบ้านห้วยต้าที่อยู่สูงสุดและ
จ่ายลงมาให้ชุมชนอุปโภค-บริโภค จากผลการศึกษาพบว่า
กรณีที่ 2 มีความเป็นไปได้มากกว่ากรณีที่ 1 ซึ่งทำใหท้าง
ชุมชนประหยัดต้นทุนในการติดตั้งและยังได้ปริมาณน้ำ
เพียงพอต่อการความต้องการในชุมชน 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคนิคการควบคุมโหลดโดยตรงของระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยโซล่าเซลล์แบบมีแบตเตอรี่ระดับครัวเรือน   ระบบทดสอบได้ออกแบบติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วิทยาเขตดอยสะเก็ดประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ชนิดขนาด  10 กิโลวัตต์  อินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางขนาด 10 กิโลโวลท์
แอมป์  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดขนาดความจุ 4.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง  แบตเตอรี่ชนิดลิเธ่ียมขนาดความจุ 5.28 กิโลวัตต์ชั่วโมง มี
ภาระไฟฟ้า แบ่งเป็นโหลดที่ไม่สามารถดับได้และสามารถดับได้ตามลำดับ   โดยออกแบบการทดสอบหยุดจ่ายไฟตามมาตรการ
ตอบสนองด้านโหลดและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดและแบบลิเธี่ยม จ่ายให้โหลดที่ไม่สามารถดับได้ในช่วงเวลา 
19.00-22.00 น.  สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 150 หน่วยและเกินกว่า 150 หน่วย   ผลการทดสอบพบว่าแบตเตอรี่ชนิด 
ตะกั่วกรด สามารถจ่ายพลังงานได้ตามทฤษฎีและผลการจำลอง แต่ในสภาวะการทดลองจริง เนื่องด้วยประสิ ทธิภาพของ
แบตเตอรี่ และการตั้งค่าการดึงพลังงานได้เพียง 60-80% จึงทำให้ในบางกรณีไม่สามารถจ่ายพลังงานได้เพียงพอ  ในขณะที่
แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง สามารถต้ังค่าให้ดึงพลังงานออกจากแบตเตอรี่ได้ถึง 100% จึงทำให้สามารถ
จ่ายพลังงานได้ปริมาณมากกว่า   แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนของแบตเตอรี่ชนิดลิเธ่ียมมีราคาสูงกว่า จึงต้องพิจารณาความคุ้มค่า
ในทางเศรษฐศาสตร์ร่วมด้วย 
 
คำสำคัญ: โซล่าเซลล์, ตอบสนองด้านโหลด, ควบคุมโหลดโดยตรง, แบตเตอรี่, อินเวอร์เตอร์, ครัวเรือน  
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Abstract  
This article expresses the experimental study on demand response with the direct load control 

technique of solar household battery. The system was installed at Rajamangala University of Technology 
Lanna, Doi Sa Ket campus. The system consisted of the 10 kW photovoltaic, 10 VA of the bidirectional 
invertor, 4.8 kWh of the Lead acid, and 5.28 kWh of Lithium battery. The sensitivity and sheddable load 
were applied. The experiment was set up with demand response of direct load control during 19:00-22:00 
for small house with energy consumption not exceeding 150 kWh and big house with energy consumption 
exceeding 150 kWh. The results found that both lead-acid and lithium battery could provide energy. In 
some cases, the lead energy could not provide sufficient power because the limitation of discharge depth 
was about 60%-80%. The lithium battery could discharge 100% of battery capacity. The cost of a lithium 
battery is higher; economics evaluation needs to be considered for investment decisions in future work. 

 
Keywords: Photovoltaic, demand response, direct load control, battery, inverter, household 
  
1. บทนำ  
 ในปี 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบข้อมูลว่า มี
บ้านครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งสิ้น 23.3  ล้าน
ราย (19.5 /3.8 ล้านราย)  ในจำนวนน้ี มีอัตราการเติบโต
เฉลี ่ยนับตั ้งแต่ปี 2552 -2561 ของการไฟฟ้าทั ้งสอง
ประมาณปีละ 2.9 % เท่าๆ กัน  [1,2] 
 ประเทศไทยเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เมื่อ
ว ันท ี ่  11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22:28 น. เท ่ากับ 
29,618.80 เมกะวัตต์เพิ่มขึ้น 8% หรือ 2,273 เมกะวัตต์ 
นับเป็นครั ้งแรกในรอบกว่า 23 ปี ที ่พีคเกิดในเวลา
กลางคืน สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที ่ฟื ้นตัว อากาศ
ร้อนสะสม และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า   และจากข้อมูล
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบว่า 
เมื่อเวลา 20.29 น. วันที่ 24 เม.ย.62 ได้เกิดความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ใหม่ ในระบบ กฟผ. อยู่ที่ 30,120.2 
เมกะวัตต์ อุณหภูมิ (กทม.) 32.6 องศาเซลเซียส สูงกว่า
สถิติเดิม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 21.35 น. ที่ 
29,680.3 เมกะวัตต์ ซึ ่งเกิดในช่วงเวลากลางคืนเช่นกัน 
[3] 
 ในการนี้ ปัจจัยที่ทำให้พีคในระบบของ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต (กฟผ.) เกิดขึ้นหลังเวลา 2 ทุ่ม เนื่องจากกำลัง
การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของผู้ผลิตขนาดเล็ก

มาก (VSPP) ราว 1,000 เมกะวัตต ์ (เป ็นผลมาจาก
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 
2558 - 2579 (AEDP2015) ) ทำให้ค่าพีคของระบบ กฟผ. 
ในช่วงบ่ายต่ำกว่าค่าที ่เกิดจริง ในขณะที่โรงไฟฟ้าก๊าซ  
ถ่านหิน เดินเครื ่องเป็นโรงไฟฟ้าหลักตลอด 24 ชั ่วโมง 
และรองรับพีคของระบบที่เกิดซ้ำในเวลากลางคืนของวัน
เดียวกัน [4] 
 จากประเด็นข้างต้น ส่งผลให้มีอัตราการเพิ่มข้ึน
ของผู ้ใช้ไฟฟ้า นโยบายของรัฐที ่สนับสนุนด้านพลังงาน
ทดแทนกอปรกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่
และแนวโน้มของราคาแบตเตอรี่ลดลง  จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งต้องทำการศึกษาด้านเทคนิคเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมการจัดการการใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสะสม
พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีแผนศึกษาถึงความ
เป็นไปได้ และแนวทางในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
บริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้า ในภาคที่อยู่อาศัย 
 ในงานวิจัยได้ออกแบบการทดสอบการ    สำหรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบมีแบตเตอรี่ประกอบ
ระดับครัวเรือนเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เทคนิคการควบคุม
กำลังไฟฟ้าสูงสุดแบบ demand respond direct load 
control  โดยมีเป้าหมายจะได้ทราบถึงวิธีการควบคุมและ
การจัดการระบบพลังงานในบ้านที่มีแบตเตอรี่ติดต้ัง  
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดการบริหารจัดการความต้องการการใช้
พลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ [5,6,7] 

พฤต ิกรรมผ ู ้ ใ ช ้ ไฟฟ ้ า ในอนาคตม ี แนว โ น้ม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก
ไปสู่การใช้ไฟฟ้าเพื่อยานพาหนะและสำรองไฟฟ้า  โดย
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้
น้ำมัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ระบบเดิมอย่างรุนแรง   

ดังนั ้นจึงจำเป็นต้องเร ่งศ ึกษา วิจ ัย ผลกระทบ
ดังกล่าวเพื ่อหาวิธีการป้องกันหรือมาตรการ  รวมถึง
รูปแบบและการจัดการ  โดยมีตัวอย่างของการพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าเดือนมีนาคม ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา ที ่ได้สร้างสถานการณ์จำลองขนาดของ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีผลต่อค่าความ
ต้องการไฟฟ้าโดยใช้เส้นกราฟมีลักษณะเป็นเส้นโค้งเป็ด   

กรณีเส้นโค้งเป็ดอ้วน (ติดเซลล์แสงอาทิตย์มาก
เกินไป) จะเกิดความเสี่ยงในการจัดการ ดังแสดงในรูปที่ 1 
ทั ้งนี ้ลักษณะเส้นกราฟพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในระดับ
ครัวเรือนเป็นเส้นโค้งเป็ดเช่นกันแต่จะแนวโน้มใช้เพ่ิมมาก
ขึ้นในช่วงเวลาเย็น  ถ้าตั้งสมมุติฐานอัตราการใช้เฉพาะ
ในช่วงเย็นเพิ่มขึ ้นและช่วงกลางวันคงที่ลักษณะรูปทรง
อาจเปลี่ยนไปเส้นโค้งห่านได้ 

 

 
 

รูปที่ 1 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเดือนมีนาคมใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

 
ดังนั ้นจึงเป็นประเด็นคำถามว่าถ้าบ้านแต่ละหลัง

ต ิดต ั ้ง เซลล์แสงอาทิตย ์ เก ็บสะสมพลังงานในระบบ
แบตเตอรี่ในช่วงกลางวันและใช้ไฟฟ้าที่เก็บได้ใช้ในช่วง

กลางค ืนและมียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเด ินทางใช้ไฟ
บางส่วนจากการไฟฟ้าหรือ บ้านแต่ละหลังไม่ใช้ไฟจาก
การไฟฟ้าจะเกิดผลทางด้านเทคนิคอย่างไรบ้าง 
 โครงการนี ้ม ีแนวคิดในการบริหารจัดการความ
ต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าดังประเด็นที ่ได้กล่าวมา
ข้างต้นด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบมี
แบตเตอรี ่ระดับครัวเร ือนอ้างอ ิงอัตราค่าไฟฟ้าตาม
ประเภทที่ 1 บ้านอยู ่อาศัย ดังนี ้ ก) อัตราปกติ และข) 
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ 
 

 
 

รูปที่ 2 Load Profile บ้านที่มีการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์

เชื่อมต่อกับสายส่ง 

 

 
 

รูปที่ 3 แนวคิดการจัดการระบบสะสมพลังงานในระดับ

ครัวเรือน 
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2.2 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ชนิดเชื่อมต่อกับระบบ
จำหน่ายที่มีแบตเตอรี่สำรองพลังงาน 

ระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบ Off Grid และ
ระบบ On Grid เข้าด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งมีข้อดีที่
สามารถบริหารจัดการพลังงานได้  โดยออกแบบขนาด
ระบบให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ 
ปริมาณโหลดในเวลากลางวัน  ปริมาณโหลดในเวลา
กลางคืนตามเงื่อนไขและนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าหรือหน่วยงานภาครัฐ 

 

 
 

รูปที่ 4 ไดอะแกรมระบบ Grid Tie PV  
with Battery Backup 

 
2.3 อินเวอร์เตอร์แบบผสมผสาน (Hybrid Inverter) 

อ ินเวอร ์ เตอร ์แบบผสมผสานหร ือไฮบริด
อ ินเวอร ์ เตอร ์เป ็นอ ุปกรณ์ท ี ่หน้าท ี ่แปลงไฟฟ้าจาก
กระแสตรงเป็นกระแสสลับ และทำหน้าที่วงจรอัดประจุ
แบตเตอรี่ โดยสามารถรับไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยัง
แบตเตอรี่ ไปยังโหลดและการไฟฟ้า หรือสามารถรับไฟ
จากแบตเตอรี ่ไปยังโหลดและการไฟฟ้า ในเวลาที่ไม่มี
แสงอาทิตย์ และยังสามารถรับไฟจากไฟฟ้ามาอัดประจุ
แบตเตอรี่ ในเวลาที่ไม่มีแหล่งจ่ายแบตเตอรี่และพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้อีก แต่ต้องการสำรองพลังงานและจ่าย
ไฟฟ้าให้กับโหลด ซึ ่งจะเห็นว่าการควบคุมการไหลของ
กำลังไฟฟ้า สามารถบริหารจัดการตามเง ื ่อนไขเวลา 
สภาวะแสงอาทิตย์และสภาวะโหลดและการไฟฟ้าได้ดัง
แสดงในรูปที่ 9 

 

 
 

รูปที่ 5 อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 
 

Ppv + Pbatt = Pload + Pgrid    (1) 
Epv + Ebatt = Eload + Egrid               (2) 
 
Ppv [W] คือ กำลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
Pbatt [W] ค ือ กำล ังไฟฟ้าก ักเก ็บหร ือจ ่ายออกจาก
แบตเตอรี่ 
Pload [W] คือ กำลังไฟฟ้าท่ีโหลดรับจากแหล่งจ่าย 
Pgrid [W]คือ กำลังไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้ารับหรือจ่ายออก 
Epv [Wh] คือ พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
Ebatt [Wh] ค ือ พล ังงานไฟฟ้าเก็บหร ือจ่ายออกจาก
แบตเตอรี่ 
Eload [Wh] คือ พลังงานไฟฟ้าท่ีโหลดรับจากแหล่งจ่าย 
Egrid [Wh] คือ พลังงานไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้ารับหรือจ่ายออก 
 

สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์และโหลดอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในบ้านจะมีทิศทางเดียว แต่แบตเตอรี่และกริด
ระบบไฟฟ้า จะมีการไหลได้สองทิศทาง   
 
2.4 เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำรองพลังงาน  

แบตเตอรี ่เป็นอุปกรณ์สำรองพลังงานที ่ ใช้
หลักการทางเคมีไฟฟ้าในการเก็บพลังงาน ส่วนประกอบที่
สำคัญของแบตเตอรี ่  ประกอบด้วยขั ้วแบตเตอรี ่ (ข้ัว
แคโทด ข ั ้ วแอโนด) และสารละลายอ ิเลคโตรไลท์ 
(electrolyte) แบตเตอร ี ่จะเป ็นท ั ้ง เซลล ์ก ัลป ์วานิก 
(galvanic cell) ในขณะใช้งาน และเซลล์อิเลคโตรไลติค 
(electrolytic cell) ในขณะประจุไฟฟ้า ในขณะใช้งาน
กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วแคโทดผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าไปสู่
ขั้วแอโนด  แบตเตอรี่ที่นิยมใช้ มีหลายประเภท ตย. เช่น 
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Ni-cd, Ni-Mh, Lead Acid, Li-ion Li-Polymer ดังแสดง
ในตาราง 

 

 
ตารางที่ 1 สมบัติของแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ  

 
หมายเหตุ - ประเภทของแบตเตอรี่ที่แสดงในตารางเป็นแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การแพทย์   
- Specific energy เป็นค่าช่วงประมาณของพลังงานจำเพาะของแบตเตอรี่เพ่ือใช้อ้างอิงเท่าน้ัน  
 
2.5 ระบบการติดต่อสื่อสารและการควบคุมอุปกรณ์เพ่ือ
การจัดการพลังงานไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ ้ากำล ัง  (Power Systems)  เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อชีวิตความ
เป ็นอยู ่ของประชาชน ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ในภาพรวมของทั้งประเทศ 
สำหรับประเทศไทย การจัดการระบบไฟฟ้าถูกแบ่งความ
รับผิดชอบออกเป็นสามฝ่ายได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านคร
หลวง ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าให้พอเพียงกับ
ความต้องการและส่งจ่ายไฟฟ้าไปให้กับผู ้ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง นอกจากน้ันการไฟฟ้าท้ังสามฝ่ายยังมีหน้าที่ในการ
ดูแลประสิทธิภาพ (Efficiency) คุณภาพของกำลังไฟฟ้า 
(Power Quality) และความเชื่อถือได้ของการจ่ายไฟฟ้า 
(Reliability) ของระบบ ในการติดต้ังองค์ประกอบที่ใช้ใน
การผลิตและจ่ายไฟฟ้าได้แก่ โรงไฟฟ้า สายส่ง สาย
จำหน่าย สถานีไฟฟ้าจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายส่วน 
เช่น ตำแหน่งของผู้ใช้ไฟฟ้า แหล่งต้นกำลังที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าและความเหมาะสมทางสภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง

ปัจจัยดังกล่าวทำให้องค์ประกอบต่างๆ ของระบบกระจาย
อยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ย่ิงไปกว่าน้ัน ในการผลิตไฟฟ้า
มีล ักษณะที ่แตกต่างไปจากการผลิตในอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นคือ พลังงานไฟฟ้าไม่สามารถผลิตไว้ก ่อน
ล่วงหน้า แต่ต้องผลิตเพื่อใช้งานพอดีกับความต้องการใช้
ไฟฟ้าในขณะนั้น ดังนั้นการควบคุมปริมาณการผลิต การ
ตรวจสอบการทำงาน การประสานงานเพื่อการจ่ายไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ความ
บกพร่องของระบบต้องทำอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  

จากสาเหตุด ังกล ่าวจ ึงม ีความจำเป ็นต ้อง
ดำเนินการควบคุมและติดตามตรวจสอบสถานะการ
ทำงานของระบบผลิตและส่งจ ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่าน
ระบบสื่อสาร ซึ่งอาจเป็นระบบสื่อสารที่สร้างขึ้นเฉพาะ
สำหรับระบบไฟฟ้ากำลังหรือเป็นการใช้งานร่วมกับระบบ
อื่นๆ ได้ 
2.6 การตอบสนองด้านโหลด Demand Response (DR)  

Demand Response คือ การตอบสนองด้าน
โหลด (Demand Response) คือ การส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟเองจากรูปแบบการใช้
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ปกติ เพื่อตอบสนองต่อราคาค่าไฟในช่วงเวลาต่างๆ เพ่ือ
เพิ่มศักยภาพในการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak 
Demand) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสภาวะ
วิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า และเสริมความมั ่นคงด้าน
พลังงานไฟฟ้าทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว โดย DR คือ
รูปแบบการตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้าระหว่าง
ผู้ผลิต/จําหน่ายและผู้ใช้ไฟฟ้า DR รูปแบบในอดีตคือการ
ควบคุมความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยการสื่อสารทางเดียวโดย
ส่งส ัญญาณจากผู ้ผล ิต/จําหน่าย ผ่านสายไฟฟ้าหรือ
ระบบสื่อสารอื่น ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือทําการควบคุมให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าลดระดับความต้องการให้อยู่ในระดับที่ตกลงกัน เช่น 
ร ะ บ บ  Ripple Control ค ว บ ค ุ ม อ ุ ณ ห ภ ู มิ
เครื่องปรับอากาศ  

รูปแบบ DR อีกชนิด คือการส่งสัญญาณควบคุม
จากผู้ผลิต/จําหน่าย ไปยังสถานที่ใช้ไฟฟ้าท่ีมีเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าสํารอง  (Standby     Generator) เพื่อเดินเครื่อง
จ่ายไฟฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความต้องการใช้
ไฟฟ้า (Peak Cut) ในเวลาท่ีระบบต้องการ โดยมีข้อตกลง
หรือสัญญาระหว่างกัน  
นอกจากนี้ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายยังมีการบริหาร
ความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง (Load management) 
ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง
ในช่วงที่มีอัตราค่าไฟฟ้าสูงหรืองด/ลดการใช้งาน อุปกรณ์
ที่มีความจําเป็นน้อยบางชนิดลง เพ่ือบริหารให้มีค่าใช้จ่าย
กระแสไฟฟ้าต่ำลง   

สามารถแบ่งประเภทของ DR ตามลักษณะกลไก
การตอบสนอง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) มาตรการตอบสนองด้านโหลดต่อความ
น่าเชื่อถือของระบบ (Reliability-based Options) เป็น
ร ูปแบบการตอบสนองด้านโหลดต่อช่วงเวลาที ่ความ
น่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าต่ำ เหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า โดย
อาจมีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เข้าร่วมดำเนินการ ได้แก่ 

-  มาตรการควบค ุม โหลดโดยตรง  ( Direct Load 
Control) 

- มาตรการเชื่อมต่อผ่านระบบจัดการควบคุมโหลดผ่าน
ระบบจัดการ (AutoDR to EMS) 

- มาตรการอัตราค่าไฟฟ้าที ่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ 
(Curtailable/Interruptible Tariff) 

-  มาตรการตอบสนองแบบฉ ุกเฉ ิน (Emergency 
Demand Response Program) 

-  ม า ต ร ก า ร ป ร ะ ม ู ล ห ร ื อ ซ ื ้ อ ค ื น  ( Demand 
Bidding/Buyback Program) 

-  มาตรการตลาดกำล ัง ไฟฟ ้ า (Capacity Market 
Program) 

- มาตรการเคร ื ่องกำเน ิดไฟฟ้าสำรอง (Standby 
Generator) 

- มาตรการระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 
- มาตรการกำลังผลิตเสร ิมความมั ่นคง (Ancillary 

Service) 
(2) มาตรการตอบสนองด้านโหลดต่อกลไกราคา 

(Price-based Options) 
เป็นร ูปแบบการตอบสนองด้านโหลดโดยใช้

กลไกราคา ตั้งราคาค่าไฟฟ้าให้มีราคาสูงในช่วงที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูง หรือช่วงที ่มีความเสี ่ยงต่อที ่จะเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติในระบบไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดการ
ใช้ไฟฟ้า หรือหลีกเลี่ยงไปใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาอื่นที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ ซึ่งมีราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า ได้แก่ 

- มาตรการอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (Time of 
Use Rates) 

- มาตรการอัตราค่าไฟฟ้าช ่วงวิกฤต (Critical Peak 
Pricing) 

- มาตรการอัตราค่าไฟฟ้าส่วนลดช่วงวิกฤต (Peak 
Time Rebate) 

- มาตรการอัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลาปัจจุบัน (Real Time 
Pricing) 

- มาตรการ Demand Response เพ่ือลด Peak 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การทดลองหยุดจ่ายไฟตามมาตรการ demand 

และใช้พลังงานจากแบตเตอรี ่ จ่ายให้โหลด sensitive 

Loadเป็นการทดสอบการหยุดจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

ตามมาตรการ Demand  Response ในช่วงเวลา 19.00-

22.00 น.  ซึ่งจะบริหารจัดการโหลดโดยใช้แหล่งจ่ายจาก

แบตเตอรี ่ ทั ้งสองชนิด ค ือ แบบตะกั่ วกรดและแบบ 

Lithium  จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลด Sensitive Load 

สำหรับผู ้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 150 หน่วยและเกินกว่า 

150 หน่วย   

ตารางที่ 2 การทดสอบการควบคุมโหลดโดยตรงด้วยแบตเตอรี่ 

 
 

 
รูปที่ 6 บ้านสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ที่มี

แบตเตอรี่ของผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

 
 
ร ูปท ี ่  7 ต ิดต ั ้ งระบบทดสอบสำหร ับ Direct Load 
Control 
 

 

Emer

Big Home 
> 150 kWh 

60 AT

10 kW Hybrid Inverter

20 A

20 A

grid

load

Load sensitive Load shedable

48 V 50 Ah 2 kWh 
DOD = 80%, Eff=80%

Lead 

Demand Response 19.00-22.00 PM

 
 
รูปที่ 8 การทดสอบมาตรการ Demand  Response 
ในช่วงเวลา 19.00-22.00 น.  โดยใช้แหล่งจ่ายจาก
แบตเตอรี่ตะกั่วกรดและแบบ Lithium  จ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้กับโหลด Sensitive Load สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
ขนาดไม่เกิน 150 หน่วยและเกินกว่า 150 หน่วย 
 
 
 
 
 
 

 

       
                (kWh)           (kWh) Demand 

Response (h) < 150  > 150                    
1  - 2.4  - 19.00-22.00 (3h) 
2  - - 2.64  19.00-22.00 (3h) 
3 -  4.8  - 19.00-22.00 (3h) 
4 -  - 5.28  19.00-22.00 (3h) 
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4. ผลการวิจัย  
การจำลองและทดลองการเกิดสภาวะที่มีการ

หยุดจ่ายไฟตามมาตรการตอบสนองต่อโหลด (Demand 
Response) ในช่วงเวลา 19.00-22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มี
ปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้าสูง  โดยเมื่อเกิดไฟฟ้าดับแล้ว 
Sheddable Load จะถูกหยุดการจ่ายไฟ และ Sensitive 
Load จะได้รับการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายแบตเตอรี่สำรอง
พลังงานชนิดตะกั่วกรด หรือลิเทียมที่ได้ออกแบบไว้ โดย
ในการทดลองที่1-2 เป็นการจำลองและทดลองสำหรับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 150 หน่วย และการทดลองที่ 3-4 
เป็นการจำลองและทดลองสำหรับผู ้ใช้ไฟฟ้า ขนาดเกิน
กว่า 150 หน่วยตามลำดับ 

ผลการจำลองและทดลองหาค่าภาระโหลดของ
ผู ้ใช้ไฟขนาดเกินและไม่เกิน 150 หน่วย ที ่เกิดสภาวะ 
Demand Response ในช่วงเวลา 19.00-22.00 น. โดย
ใช้แหล่งจ่ายจากแบตเตอรี ่สำรองพลังงาน  จ่ายโหลด  
Sensitive ได้ โดยผลการจำลองและการทดลอง ดังแสดง
ในรูปที่ 9 -16 ตามลำดับ 
 

 
 
รูปที่ 9 ผลการจำลองภาระโหลดของผู้ใช้ไฟขนาดไม่เกิน 
150 หน่วย โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดจ่ายพลังงาน
ให้ในช่วงที่เกิดสภาวะ Demand Response ในช่วงเวลา 

19.00-22.00 น.  
 

 
 

รูปที่ 10 ผลการทดลองภาระโหลดของผู้ใช้ไฟขนาดไม่
เกิน 150 หน่วย โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดจ่าย
พลังงานให้ในช่วงที่เกิดสภาวะ Demand Response 

ในช่วงเวลา 19.00-22.00 น. 
 

 
 

รูปที่ 11 ผลการจำลองภาระโหลดของผู้ใช้ไฟขนาดไม่เกิน 
150 หน่วย โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมจ่ายพลังงานให้
ในช่วงที่เกิดสภาวะ Demand Responseในช่วงเวลา 

19.00-22.00 น. 

 
 

รูปที่ 12 ผลการทดลองภาระโหลดของผู้ใช้ไฟขนาดไม่เกิน 
150 หน่วย โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมจ่ายพลังงานให้
ในช่วงที่เกิดสภาวะ Demand Response ในช่วงเวลา 

19.00-22.00 น.  
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รูปที่ 13 ผลการจำลองภาระโหลดของผู้ใช้ไฟขนาดเกิน 
150 หน่วย โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดจ่ายพลังงาน
ให้ในช่วงที่เกิดสภาวะ Demand Responseในช่วงเวลา 

19.00-22.00 น.  
 

 
 

รูปที่ 14 ผลการทดลองภาระโหลดของผู้ใช้ไฟขนาดเกิน 
150 หน่วย โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดจ่ายพลังงาน
ให้ในช่วงที่เกิดสภาวะ Demand Response ในช่วงเวลา 

19.00-22.00 น. 

 
 

รูปที่ 15 ผลการจำลองภาระโหลดของผู้ใช้ไฟขนาดเกิน 
150 หน่วย โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมจ่ายพลังงานให้
ในช่วงที่เกิดสภาวะ Demand Response ในช่วงเวลา 

19.00-22.00 น.  
 

 
 

รูปที่ 16 ผลการทดลองภาระโหลดของผู้ใช้ไฟขนาดเกิน 
150 หน่วย โดยใช้แบตเตอรี่ชนิด 

ลิเทียมจ่ายพลังงานให้ในช่วงที่เกิดสภาวะ Demand 
Response ในช่วงเวลา 19.00-22.00 น.  

 
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดลองมาตรการ Demand Response 

 
 

No 

Battery Type 
SOCinitial 

(%) 
SOCfinal 

(%) 
Capacityinitial 

(kWh) 
Capacityfinal 

(kWh) 

Sensitive 
Load 

energy 
(kWh) 

Note Lead 
Acid 

Lithium 

1 √  100 80.7 1.92 1.55 0.37 Sufficient 

2  √ 100 86.0 2.64 2.27 0.37 Sufficient 

3 √  100 77.3 3.84 2.97 0.87 Insufficient 

4  √ 100 77.1 5.28 4.07 1.21 Sufficient 
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จากการทดลองในสภาวะที่มีการหยุดจ่ายไฟ
ตามมาตรการ Demand Response ในช่วงเวลา 19.00 
น. – 22.00 น. พบว่าช่วงเวลาดังกล่าว โหลด Sensitive 
ของผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 150 หน่วย มีปริมาณการใช้
ไฟฟ้า หน่วย และ  ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเกินกว่า 150 หน่วยมี
ปร ิมาณการใช้ไฟฟ้า  ซึ ่งแบตเตอรี ่ชน ิด ตะกั ่วกรด 
สามารถจ่ายพลังงานได้ตามทฤษฎีและผลการจำลอง แต่
ในสภาวะการทดลองจริง เนื ่องด้วยประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่ และการต้ังค่า DOD ให้สามารถดึงพลังงานได้
เพ ียง60-80% และสภาวะปริมาณสถานะ (State of 
Charge : SOC) อาจมีค่าไม่เป็นไปตามจริง จึงทำให้ใน
บางกรณีไม่สามารถจ่ายพลังงานได้เพียงพอ  ในขณะที่
แบตเตอรี ่ชนิดลิเทียม มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง ค่า 
DOD. สามารถต้ังค่าให้ดึงพลังงานออกจากแบตเตอรี่ได้ถึง 
100% จึงทำให้สามารถจ่ายพลังงานได้ปริมาณมากกว่า   
แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมมีราคาสูง
กว่า จึงต้องพิจารณาความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ร่วม
ด้วย ซึ่งจะได้วิเคราะห์ในลำดับต่อไป 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การทดลองหยุดจ่ายไฟตามมาตรการ demand 
และใช้พลังงานจากแบตเตอรี ่ จ่ายให้โหลด sensitive 
Loadเป็นการทดสอบการหยุดจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ตามมาตรการ Demand  Response ในช่วงเวลา 19.00-
22.00 น.  ซึ่งจะบริหารจัดการโหลดโดยใช้แหล่งจ่ายจาก
แบตเตอรี ่ ทั ้งสองชนิด ค ือ แบบตะกั่ วกรดและแบบ 
Lithium  จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลด Sensitive Load 
สำหรับผู ้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 150 หน่วยและเกินกว่า 
150 หน่วย น้ันผลการทดสอบเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด   
ทั้งนี้ต้องพิจารณาพารามิเตอร์ทางเทคนิคของแบตเตอรี่
เช่น State of health , SOH มาประกอบเพื่อพิจารณา
อายุการใช้การรวมไปถึงพารามิเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์ใน
การลงทุนเช่น Net Present Value, IRR, COE เป็นต้น  
อีกท้ังมาตราการและกลไกการสนับสนุนของทางภาครัฐฯ 
อีกด้วยจึงจะทำให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมด้านพลังงาน
ของประเทศในระดับครัวเรือน 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์
ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ด้วยแบตเตอรี่ตะกั่ว
กรดและแบตเตอรี ่ล ิเธียมไอออน ในระดับครัวเร ือน  
คณะผู้วิจัยขอพระขอบคุณ สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ที่ได้สนับสนุนทุนการ
วิจัยครั้งน้ี    

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงต่อ ท่าน
อาจารย์จัตตุฤทธิ ์ ทองปรอน ท่านอาจารย์ ธีระศักด์ิ 
สมศักด์ิ ที่กรุณาให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ทำ
ให้ได้รายงานการวิจัยมีความความสมบูรณ์ และเป็น
ประโยชน์ในภาพรวมต่อไป 

การดำเนินการวิจัยมิอาจสำเร็จลุล่วงไปได้ หาก
ปราศจากความร ่วมม ือของผ ู ้ เก ี ่ ยวข ้องหลายฝ ่าย  
ตลอดจน ศ ูนย ์ ว ิ จ ั ยระบบพล ั งง านสะอาด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอย
สะเก็ด ที่ให้การสนับสนุนการใช้อุปกรณ์การวิจัย รวมถึง
สถานที่ในการดำเนินการจัดทำวิจัย   จนโครงการน้ีสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ  
การออกแบบระบบระบายน้ำควรมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือความแม่นยำของผลลัพธ์

และลดความผิดพลาดในการคำนวณ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โปรแกรม Storm and sanitary analysis ในการ
วิเคราะห์ระบบระบายน้ำของหมู่บ้านจัดสรร วิธี Rational จะถูกใช้ในการหาอัตราการไหลสูงสุดจากน้ำฝน การศึกษาน้ี
ประยุกต์ใช้กับผังหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดลพบุรี ทำการตรวจสอบผลความถูกต้องของโปรแกรมด้วยค่าอัตราการไหลสูงสุดที่
ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ได้จากรายการคำนวณ และใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ระดับน้ำในท่อท่ีรอบปีการเกิดซ้ำ 5 และ 10 ปี ผลที่
ได้จากการศึกษาพบว่า 1) โปรแกรมสามารถคำนวณค่าอัตราการไหลได้ใกล้เคียงกับรายการคำนวณโดยมีผลคลาดเคลื่อนจาก
การประมาณค่าความเข้มฝน 2) ระดับน้ำในเส้นท่อแสดงให้เห็นว่าท่อที่ออกแบบไว้สามารถรองรับอัตราการไหลสูงสุดได้โดย
ระดับน้ำสูงไม่เกินขนาดของท่อ  

 
คำสำคัญ: ระบบระบายน้ำ, ความเข้มฝน, อัตราการไหลสูงสุด  

 
Abstract  

The drainage system design should be analyzed using a computer program for precise results and 
reduced error in calculation. The purpose of this study was to use the Storm and sanitary analysis program 
to analyze the drainage system of a housing estate. The rational method was used to find the peak flow 
from rainfall. This study was applied to the housing estate plan in Lopburi Province. The peak flow in various 
locations from the calculation list was used to calibrate and verify the program results. This program was 
then used to analyze the water surface profile in the conduit where the return period varies from five to 
ten. The study results were as follows: 1) The peak flow calculated by this program is close to the result 
from the calculation list where the deviations happen from the estimation of rainfall intensity. 2) The water 
surface profile along the pipeline shows that the designed pipe can support the peak flow because the 
water level is not over pipe size.   

 
Keywords: Drainage system, Rainfall intensity, Peak flow 
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1. บทนำ  
การออกแบบระบบระบายน้ำมีความจำเป็น

อย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วม การยื่นขอจัดสรร
หมู่บ้าน การก่อสร้างทุกประเภท โดยวิธีที่หน่วยงานและ
วิศวกรในประเทศไทยส่วนใหญ่ยอมรับคือ วิธีหลักเหตุ
และผล (Rational method) ซึ่งเป็นการหาอัตราการไหล
สูงสุดจากปริมาณฝนสูงสุดที ่ตกในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน 
สาเหตุที่วิธีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับอย่างสูงเน่ืองจากเป็นวิธี
ที ่คำนวณได้ง่าย มีความแม่นยำ และใช้เวลาคำนวณไม่
นาน ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ภัทรกร รังษีภโนดร (2551) 
ได้ใช้หลักการดังกล่าวในการวิเคราะห์ระบบระบายน้ำใน
พ้ืนที่ปิดล้อม กรณีศึกษาพ้ืนที่บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ณัฐ
ว ุฒิ โนช ัย และคณะ (2552) ได ้ทำการสำรวจและ
ออกแบบระบบระบายน้ำ พื้นที่วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก Wang and Wang (2018) ได้
พัฒนาวิธีหลักเหตุและผลเพื ่อใช้ในการออกแบบระบบ
ระบายน้ำของเมืองที ่มีโครงสร้างควบคุมในทางน้ำอยู่ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อนำวิธีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่
ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน อาจส่งผลให้วิศวกรผู้
คำนวณเกิดความผิดพลาดได้ง่ายและคำนวณการเชื่อมโยง
ท่อโครงข่ายยาก ดังนั้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วยในการวิเคราะห์จึงเป็นสิ ่งจำเป็นอย่างสูง โดย
วัตถุประสงค์ในการศึกษาน้ีเลือกใช้โปรแกรม Storm and 
sanitary analysis (SSA) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Autodesk 
มาทำการวิเคราะห์ระบบระบายน้ำด้วยวิธี Rational 
เลือกใช้ตัวอย่างออกแบบเป็นผังหมู่บ้านจัดสรรแห่งหน่ึง
ในจังหวัดลพบุรี ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะบอกให้รู้ถึงความ
เหมาะสมและประส ิทธ ิภาพเบ ื ้องต ้นในการใช ้งาน
โปรแกรมเพ่ือเป็นทางเลือกให้วิศวกรสามารถนำไปใช้ได้ 

  
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การวิเคราะห์ระบบระบายน้ำคือการหาขนาด
ของท่อและความลาดชันที่สามารถรับปริมาณน้ำท่าจาก
น้ำฝนที่ตกลงมา สำนักการระบายน้ำ (2535) และสำนัก
มาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(2555) ได้กำหนดให้คำนวณหาปริมาณน้ำที่ต้องระบาย
จากฝนที่ตกลงมาด้วยวิธีหลักเหตุและผลสำหรับพื้นที่
ระบายน้ำที่มีขนาดไม่เกิน 25 ตารางกิโลเมตร ขนาดของ
ท่อและความลาดชันสามารถหาได้ด้วยสมการการไหล
ในทางน้ำเปิดโดยนำอัตราการไหลที่ได้จากวิธีหลักเหตุและ
ผลมาคำนวณ โปรแกรม Storm and sanitary analysis 
สามารถทำการวิเคราะห์โดยใช้หลักการดังกล่าวและยัง
สามารถทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใน
ท่อตามเวลาอีกด้วย 
2.1 วิธีหลักเหตุและผล (Rational method) 

ในการคำนวณปริมาณน้ำท่าผิวดินในพื้นที่การ
ระบายน้ำใดๆ เพ่ือออกแบบขนาดท่อระบายน้ำให้มีความ
จุเพียงพอน้ัน ค่าท่ีได้จะเป็นอัตราการไหลสูงสุดที่ไหลผ่าน
ท ่อ และคำนวณโดยใช ้ว ิ ธ ีหล ัก เหต ุผล ( Rational 
method) ดังน้ี 

 

 ( )
3.6

i i

R

I C A
Q


=           

(1) 
 
เมื่อ RQ  คือ อัตราการไหลของน้ำฝน, ลบ.ม.ต่อวินาที 
      I  คือ ความเข้มฝน, มม./ชม. 
      iC  คือ สัมประสิทธ์ิน้ำท่าของพ้ืนที่ย่อย i 
     iA  คือ พ้ืนที่ลุ่มน้ำย่อย I, ตร.กม. 
2.2 การไหลในท่อ 
 การไหลในท่อระบายน้ำจะพิจารณาเป็นการไหล
ในทางน้ำเปิด แสดงได้ดังสมการ  
 

2 3 1 21
Q AR S

n
=               

(2) 
 

เมื่อ  Q   = อัตราการไหลสูงสุดที่ผ่านท่อ, ลบ.ม./ว. 
       n   = สัมประสิทธ์ิความขรุขระแมนน่ิง และสำหรับ
ท่อคอนกรีตจะใช้ค่าเท่ากับ 0.017 
       R  = รัศมีชลศาสตร์ (Hydraulic Radius), ม. 
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 = A P  
       A  = พ้ืนที่หน้าตัดของท่อหรือทางน้ำไหล, ตร.ม. 
       P  = เส้นขอบเปียก, ม. 
       S   = ความลาดชันท่อออกแบบ 

โดยปกติในการคำนวณทั่วไปจะพิจารณาการ
ไหลเป ็นแบบสม่ำเสมอ (Uniform flow) แต่ในการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SSA จะพิจารณาเป็นการไหลไม่
สม่ำเสมอและคงที่ (Steady and Non-uniform flow) 
สำหรับการไหลหลากในท่อจะใช้วิธี Kinematic wave 
routing ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใน
ท่อตามเวลา 
2.3 โปรแกรม Storm and sanitary analysis 
 โ ป ร แกรม  Autodesk Storm And Sanitary 
Analysis 2018 เ ป ็ น ช ุ ด โ ป ร แก รม ขอ ง  Autodesk 
AutoCAD Civil3D 2018 ซ ึ ่ งสามารถนำมาใช ้ ในการ
ออกแบบระบบระบายน้ำสำหรับทางหลวง ระบบระบาย
น้ำฝนและน้ำเสียตลอดจนการเชื ่อมต่อกับอ่างชะลอน้ำ 
หาขนาดและออกแบบอ่างชะลน้ำและอาคารทางออก 
การไหลผ่านสะพานและท่อลอด การไหลล้นคันถนน 
การศึกษาด้านคุณภาพน้ำ ระบบท่อสุขาภิบาล และสถานี
ยกระดับน้ำ สำหรับในการศึกษาครั ้งน ี ้ จะเลือกใช้
โปรแกรมในขอบเขต Education เพ ื ่อว ิ เคราะห์การ
เปลี ่ยนแปลงของระดับน้ำในท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน
จัดสรรขนาดเล็ก และตรวจสอบศักยภาพการระบายน้ำใน
ปัจจุบันของโครงการ โดยผู้ที่สนใจคุณสมบัติของโปรแกรม
เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม  ส า ม า ร ถ เ ข ้ า ไ ป ศ ึ ก ษ า ไ ด ้ ที่  
https://www.autodesk.com/subinsights/civil-
ids/storm-and-sanitary-analysis 
2.4 พื้นที่ศึกษา 
 พื้นที ่ออกแบบเลือกใช้ผังหมู่บ้านจัดสรรแห่ง
หนึ่งในจังหวัดลพบุรี ขนาด 23,464 ตร.ม. กำหนดจุดรับ
น้ำไว้ 16 ตำแหน่ง แสดงแผนผังเส้นทางการไหลได้ดังรูปที่ 
1 
2.5 ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบ 
2.5.1 ความเข้มฝนออกแบบ 
 ความเข ้มฝนท ี ่ ใช ้ ในการออกแบบได ้จาก
การศึกษาของอารียา ฤทธิมา และคณะ (2556) ซึ่งได้ทำ

การวิเคราะห์การแจกแจงความถี ่ของอนุกรมเวลาฝน
สูงสุดรายปี แสดงได้ดังรูปที ่ 2 และสมการที่ 3 ทั้งนี้ใน
การศึกษาจะเลือกใช้ความเข้มฝนที่รอบปีการเกิดซ้ำ 5 
และ 10 ป ี เน ื ่องจากเป ็นความเข้มฝนมาตรฐานที่
เหมาะสมสำหรับการออกแบบหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน
ตามลำดับ 
 

 
0.22,781.46

32.91c
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I
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รูปที่ 1 ผังเส้นทางการระบายน้ำในโครงการ 

N16 (ทางออก) 

N1 N2 

N5 N6 

N3 N9 N7 

N4 N8 N10 

N13 

N14 N12 N11 

N15 

https://www.autodesk.com/subinsights/civil-ids/storm-and-sanitary-analysis
https://www.autodesk.com/subinsights/civil-ids/storm-and-sanitary-analysis
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รูปที่ 2 กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ 

จังหวัดลพบุร ี
ที่มา: อารียา ฤทธิมา และคณะ (2556) 
 
 เมื่อ  I  คือ ความเข้มฝน, มม./ชม. 
     Tr  คือ รอบปีการเกิดซ้ำที่พิจารณา, ปี 
      cT  คือ เวลาการไหลรวมตัวของน้ำท่า, นาที 
2.5.2 สัมประสิทธ์ิการไหล 

สัมประสิทธิ์การไหลใช้ตามค่ากำหนดของสำนัก
มาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(2555) แสดงได้ดังตารางที่ 1 
2.5.3 เวลาการรวมตัวของน้ำท่า 
 เวลาในการรวมตัวของน้ำท่า พิจารณาจากเวลา
ที่น้ำจากทุกตำแหน่งในพ้ืนที่ระบายน้ำออกแบบไหลมาถึง
จุดทางออก ซึ่งจะประกอบด้วยเวลาการไหลเข้าเริ ่มต้น
รวมกับ 
ตารางที่ 1 สัมประสิทธ์ิการไหลตามลักษณะพ้ืนที่ใช้สอย 

ลักษณะการใช้พื้นที่ ค่าสัมประสิทธิ ์
ไหลนอง (C) 

ค่าที่ใช ้

1. หลายครอบครัว 
ติดกัน 

0.60-0.75 0.60 

2. สวนสาธารณะ / 
สนามหญ้า 

0.10-0.25 0.20 

3. ที่จอดรถ ค.ส.ล. / 
สนามกีฬาผิวทึบน้ำ/
ถนน 

0.85-0.95 0.90 

ที่มา: สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (2555) 
 
เวลาที่น้ำใช้เดินทางในท่อจากทางเข้าถึงจุดทางออกที่
พิจารณา แสดงได้ดังสมการ 
 

0c tT T T= +           
(4) 

 
เมื่อ cT  คือ เวลาการไหลรวมตัวของน้ำท่า, นาที 
      0T  คือ เวลาการไหลเข้าเริ่มต้น, นาที 
      tT  คือ เวลาท่ีน้ำใช้เดินทางในท่อ, นาที 

ค่าของ tT  จะพิจารณาจากระยะทางที่น้ำใช้
เดินทางในท่อหารด้วยความเร็วของน้ำในท่อ แต่สำหรับ 

0T  จะเลือกใช้ตามการแนะนำของสำนักมาตรฐานการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2555) สำหรับ
พื้นที่มีการพัฒนาและภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบ โดย
เลือกใช้เท่ากับ 15 นาที 
2.5.4 อัตราการไหลเพ่ิมเติม 
 ในการออกแบบระบบระบายน้ำ นอกจากอัตรา
การไหลจากน้ำฝนแล้ว ยังรวมถึงอัตราการไหลจากน้ำเสีย
และอัตราการไหลซึมเข้าส ู ่ท ่อด้วย โดยเลือกใช้ตาม
ข้อกำหนดเกี ่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที ่อยู ่อาศัยและ 
พาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้
อัตราน้ำเสียไม่ต่ำกว่า 1 ลบ.ม.ต่อวันต่อครัวเรือน และ
อัตราน้ำไหลซึมไม่ต่ำกว่า 20 ลบ.ม./วัน/กิโลเมตร  

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
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3.1 การจัดเตรียมข้อมูล 
 ประกอบด้วยการจ ัดหาหร ือกำหนดข้อมูล
พื้นฐานของสภาพพื้นที่ระบายน้ำ ตำแหน่งการระบายน้ำ
ออก ทางระบายน้ำสาธารณะ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยแยกตาม
ประเภทหร ือล ักษณะส ิ ่งก ่อสร้าง แบบภูม ิประเทศ
ตลอดจนค่าระดับพ้ืนที่ 
3.2 การวางเส้นทางการระบายน้ำ 
 ในข้ันตอนน้ีจะทำการวางผังกำหนดทิศทางการ
ระบายน้ำ เริ่มต้นจากการเลือกทางออกของการระบายน้ำ
สายหลักและสายรอง ทำการแบ่งพื้นที่โครงการออกเป็น
พื้นที่ย่อย ๆ ให้สัมพันธ์กับการระบายน้ำในท่อสายต่าง ๆ  
จากนั้นกำหนดจุดเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ำสายหลัก
กับท่อระบายน้ำสายรองให้สัมพันธ์กับการต่อเชื่อมและ
ขนาดพ้ืนที่ระบายน้ำ โดยผังการออกแบบระบบระบายน้ำ
ของงานวิจัยน้ีแสดงได้ดังรูปที่ 1 
3.3 การวิเคราะห์ระบบระบายน้ำด้วยการคำนวณ 
 จากข้อมูลต่าง ๆ ในข้อ 3.1 และ 3.2 จะทำการ
คำนวณเพื่อหาอัตราการไหลในจุดเชื่อมต่อแต่ละจุด ทั้ง
รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี และ 10 ปี ทำการกำหนดความลาด
ชันของท่อและหาขนาดของท่อท่ีเหมาะสมออกมา จากน้ัน
ทำการตรวจสอบความเร็วการไหลจริงในท่อเป็นลำดับ
สุดท้าย 
3.4 การวิเคราะห์ระบบระบายน้ำด้วยโปรแกรม  
 ในการวิเคราะห์ระบบระบายน้ำด้วยโปรแกรม 
ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณใน
โปรแกรมเสียก่อน ค่าอัตราการไหลที่ได้จากการคำนวณ
ในข้อ 3.3 จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่าอัตราการไหลที่
ได้จากโปรแกรมภายใต้คุณสมบัติพื้นฐานการออกแบบที่
เหมือนกัน เช่น ความลาดชันท่อ ลักษณะการใช้พื้นที่ ค่า
สัมประสิทธ์ิการไหล หากค่าอัตราการไหลที่ได้จากทั้งสอง
วิธีแตกต่างกัน จะต้องทวนซ้ำการออกแบบและตรวจสอบ
การป้อนค่าในโปรแกรมให้ถูกต้องจนกว่าค่าอัตราการไหล
ที่ได้จากท้ังสองวิธีใกล้เคียงกัน 
3.5 การวิเคราะห์ระดับน้ำทีเ่กิดขึ้นในท่อ  
 หลังจากท่ีได้ปรับเทียบโปรแกรมแล้ว จะทำการ
วิเคราะห์การเปลี ่ยนแปลงระดับน้ำในเส้นท่อตามการ
เปลี่ยนแปลงของเวลา เพื่อดูความสามารถในการรองรับ

ปร ิมาณน้ำฝนที ่รอบปีการเก ิดซ ้ำ 5 ป ี และ 10 ปี 
ตามลำดับ 

  
4. ผลการวิจัย  
4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม 
 ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลสูงสุดในเส้นท่อที่
รอบปีการเกิดซ้ำ 5 และ 10 ปี แสดงได้ดังตารางที่ 2 และ 
3 ตามลำดับ จะเห ็นได ้ว ่าในแต ่ละเส ้นท ่อจะม ีค่ า
คลาดเคลื่อนของอัตราการไหลสูงสุดไม่เกินร้อยละ ±20 
โดยความคลาดเคลื่อนเกิดจากการประมาณค่าความเข้ม
ฝนที่เวลาการรวมตัวของน้ำท่าแตกต่างกัน ในขณะที่การ
คำนวณจะหาค่า ความเข้มฝนจากสมการโดยตรง แต่
สมการดังกล่าวไม่สามารถป้อนให้กับโปรแกรมได้โดยตรง 
ต้องทำการใส่ค่าความเข้มฝนที่เวลาต่าง ๆ ไว้ เพื ่อให้
โปรแกรมทำการ interpolate ออกมาอีกที ดังนั้นค่าตัว
คูณของความเข้มฝนในสมการหลักเหตุและผลจะแตกต่าง
กันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึน
ยังคงน้อยมากและไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกขนาดท่อ 
ดังน้ัน การคำนวณอัตราการไหลโดยโปรแกรมจึงสามารถ
นำไปใช้ได้ ในกรณีที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง ต้อง
ทำการป้อนค่าความเข้มฝนที่ช่วงเวลาต่าง ๆ ให้ละเอียด
เพ่ือให้การ interpolate โดยโปรแกรมแม่นยำข้ึน 
 เมื่อทำการพิจารณาความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึน 
จะเห็นได้ว่าค่าความคลาดเคลื ่อนส่วนใหญ่จะมีค่าเป็น
บวก หมายถึงค่าอัตราการไหลที่ได้จากรายการคำนวณ
มากกว่าค่าจากโปรแกรม สำหรับค่าท่ีเป็นลบ เกิดจากการ
ประเมินค่าความเข้มฝนที่ต้องพึ ่งการ interpolate ของ
โปรแกรม ทำให้ได้ค่าที ่ต่างจากความเข้มฝนซึ่งมาจาก
สมการโดยตรงในการคำนวณ  
ตารางที่ 2 อัตราการไหลสูงสุดในแต่ละจุดการออกแบบที่
รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี 
 

เส้นท่อ อัตราการไหลสูงสุด (ลบ.
ม./วินาที) 

ร้อยละความ
คลาดเคลื่อน 

รายการ
คำนวณ 

โปรแกรม 

N1-N2 0.024 0.026 -12.00 
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N2-N3 0.085 0.074 12.94 
N3-N4 0.131 0.112 14.50 

N1-N13 0.062 0.053 14.52 

N13-N14 0.115 0.103 10.44 
N5-N6 0.002 0.002 0 

N6-N7 0.058 0.049 15.52 

N7-N8 0.104 0.098 5.77 
N8-N4 0.116 0.110 5.17 

N11-N4 0.002 0.002 0 

N5-N9 0.015 0.012 20.00 
N9-N10 0.025 0.020 20.00 

N10-N8 0.025 0.028 -12.00 

N4-N12 0.229 0.211 7.86 
N14-N12 0.111 0.100 9.91 

N12-N15 0.332 0.308 7.23 

N15-N16 0.351 0.319 9.12 
 
 
ตารางที่ 3 อัตราการไหลสูงสุดในแต่ละจุดการออกแบบที่
รอบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี 
 

เส้นท่อ อัตราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วินาที) 

ร้อยละความ
คลาดเคลื่อน 

รายการ
คำนวณ 

โปรแกรม 

N1-N2 0.030 0.027 10.00 

N2-N3 0.097 0.084 13.40 

N3-N4 0.151 0.130 13.91 
N1-N13 0.072 0.060 16.67 

N13-
N14 

0.133 0.118 11.28 

N5-N6 0.002 0.003 0 
N6-N7 0.067 0.056 16.42 

N7-N8 0.120 0.114 5.00 

N8-N4 0.134 0.122 8.96 
N11-N4 0.003 0.003 0 

N5-N9 0.017 0.014 17.65 
N9-N10 0.029 0.024 17.24 

N10-N8 0.029 0.035 -20.69 

N4-N12 0.263 0.240 8.75 
N14-
N12 

0.129 0.113 12.40 

N12-
N15 

0.383 0.350 8.62 

N15-
N16 

0.405 0.363 10.37 

 
4.2 ผลการตรวจสอบระดับน้ำในท่อ 
 รูปที่ 3 ถึงรูปที่ 6 แสดงระดับน้ำในท่อที่รอบปี
การเกิดซ้ำ 5 และ 10 ปี ของเส้นทางการไหลในท่อ 4 เส้น 
จะเห็นได้ว่าขนาดของท่อที่ออกแบบไว้สามารถรับอัตรา
การไหลที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากสังเกต
การไหลในท่อช่วงต้นทาง เช่น เส้นท่อ N2-N3 ในรูปที่ 3 
จะเห็นได้ว่าระดับน้ำในท่อระหว่างสองตำแหน่งใกลเ้คียง
กัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเกิดปรากฏการณ์น้ำ
ย้อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเร็วการไหลโดยตรง อาจ
ทำให้มีตะกอนตกค้างในท่อช่วงแรกได้มาก ทั้งน้ี ลักษณะ
ดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นในท่อช่วงต้นทางของเส้นท่อทุก
ช่วง 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ระบบระบายน้ำด้วยโปรแกรม 
Storm and sanitary analysis แสดงให ้ เห ็นว ่าท ่ อที่
ออกแบบไว้สามารถรับอัตราการไหลจากน้ำฝนที่รอบปี
การเกิดซ้ำ 5 ปีและ 10 ปีได้อย่างเพียงพอ โดยมีความ
คลาดเคลื่อนของการคำนวณอัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 20 อันเนื่องมาจากการประมาณค่าความเข้มฝน 
และเมื่อทำการจำลองระดับน้ำในท่อ พบว่าระดับน้ำในท่อ
ไม่เกินความสูงของท่อทุกเส้น แต่เป็นที่สังเกตว่าระดับน้ำ
ในท่อช่วงต้นทางเกิดปรากฏการณ์น้ำย้อนซึ ่งจะทำให้
ความเร็วการไหลในท่อลดลง ส่งผลให้ตะกอนตกค้างในท่อ
ระบายน้ำง่าย ดังนั ้น ควรมีการขุดลอกหรือทำความ
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สะอาดท่อช่วงต้นทางเป็นประจำเพื่อลดปัญหาการอุดตัน
และทำให้เกิดน้ำท่วมได้  

 
6. งานที่ควรพัฒนาต่อไป  

การวิเคราะห์ของโปรแกรม Autodesk Storm 
And Sanitary Analysis 2018 ในงานวิจัยน้ีใช้กรณีศึกษา
เพียงบ้านจัดสรร 1 โครงการซึ ่งหากมีการวิเคราะห์
กรณีศึกษาให้มากขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
โปรแกรมได้ชัดเจนขึ ้น อีกทั ้งค่าความคลาดเคลื ่อนที่
เก ิดขึ ้นกำหนดเกณฑ์ยอมรับไว้ที ่ร ้อยละ 20 ซึ ่งหาก
ก ำ ห น ด เ ก ณ ฑ์  
 
 

 
 

(ก) รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี 

 
 

(ข) รอบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี 
รูปที่ 3 ระดับน้ำในท่อช่วง N1-N4-N16  ที่เวลา 21.40 

นาที 
 

 

 
 

(ก) รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี 

 

 
 

(ข) รอบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี 
รูปที่ 4 ระดับน้ำในท่อช่วง N1-N14-N16  ที่เวลา 21.40 

นาที 
 
 
 

 
 

(ก) รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี 

 
 

(ข) รอบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี 
รูปที่ 5 ระดับน้ำในท่อช่วง N5-N7-N16  ที่เวลา 21.40 

นาที 
 

 

 
 

(ก) รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี 

N1 N2 N3 N4 N16 
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(ข) รอบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี 
รูปที่ 6 ระดับน้ำในท่อช่วง N5-N10-N16  ที่เวลา 21.40 

นาที 
 
ยอมรับน้อยลงไป ต้องทำการพัฒนาเรื่องของสมการความ
เข ้มฝนให ้สามารถใช ้งานได้โปรแกรมเพื ่อลดความ
ผิดพลาดของการประมาณค่าลงไป 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณบริษัท ฟินิกซ์ อินสเปคเตอร์ ดีไซน์ 
คอนซัลแตนท์ จำกัด ที ่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลใน
การศึกษา และขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาท่ีอุดหนุนทุนในการนำเสนอผลงานวิจัย 

 
8. เอกสารอา้งอิง  
ณัฐวุฒิ โนชัย, สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด, และอิทธินันท์ แสน

ไชย (2552). การสำรวจและออกแบบระบบ
ระบายน้ำ (วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัด
พ ิษณ ุ โลก )  (ปร ิญญาน ิพนธ ์ ) .  พ ิษณ ุ โ ลก : 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ภัทรกร รังษีภโนดร (2551). การวิเคราะห์ระบบระบายน้ำ
ในพ้ืนที่ปิดล้อมด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์: กรณ ี
ศึกษาพ้ืนที่บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์). 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   

สำนักการระบายน้ำ กร ุงเทพมหานคร. (2535). การ
ออกแบบระบบระบายน้ำตามมาตรฐานของ กทม 
สำหรับพื้นที ่โครงการขนาดเล็ก ในระดับชุมชน
หมู่บ้านจัดสรร.  กรุงเทพมหานคร: สํานักการ
ระบายน้ำ.  

สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ ่น. (2555). มาตรฐานทางระบายน้ำ . 
กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย. 

อารียา ฤทธิมา, คุณากร เปี่ยมฟ้า, ณัฏฐ์ อู่ไทย และอรรค
เดช จ ันทรมานะ. (2556) . การปร ับปร ุงการ
วิเคราะห์ฝนออกแบบของพื้นที่ลุ ่มนํ้าภาคกลาง . 
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 24(4). 28-38. 

Wang, S. , & Wang, H.  ( 2018) .  Extending the 
Rational Method for assessing and 
developing sustainable urban drainage 
systems. Water research, 144, 112-125. 

 
 

Station (m) 



168 
 

 

การศึกษาแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิพลาสมา่สำหรับเครื่องสร้างพลาสมา่ 
Education of Voltage and Temperature Beam Plasma for Plasma Set 

 
เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด1* และ กิตติศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ1  

Accarat Chaoumead1* and Kittisak Srisawas 1 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, พิษณุโลก, ประเทศไทย 

1Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok, Thailand 
*Corresponding Author E-mail: kittisakd_s@rmutl.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาผลความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าและด้านออกรวมถึงอุณหภูมิพลาสม่าที่ได้อยู่ในระดับใด  เพ่ือ
นำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทำการศึกษาวิจัยต่อยอดต่อไป  คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ออกแบบและสร้างชุดกำเนิด
สัญญาณไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือสร้างลำแสงพลาสม่าโดยใช้อากาศเป็นก๊าซผ่านอิเล็กโทรดแบบระนาบ  โดยผลการทดสอบตัวแปรค่าทางไฟฟ้า
ที่ได้พบว่าการเกิดพลาสม่าจะอยู่ในช่วงแรงดันประมาณ 11.3 – 28.9 กิโลโวลท์ ที่แรงดันป้อนขาเข้า 100 - 240 โวลท์ ความถ่ีที่ได้จาก
การตรวจวัดด้วยออสซิลโลสโคปอยู่ระหว่าง 5,2571 - 5,3146 เฮิรตซ์ และผลการตรวจวัดอุณหภูมิของลำแสงพลาสม่าด้วยกล้องส่อง
อุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 31.2 – 40.4 องศาเซลเซียส  โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ควรเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส ซึ่งที่แรงดันป้อนเข้า
เท่ากับ 220 โวลต์ มีอุณหภูมิ พลาสม่าสูงสุดเท่ากับ 38.4 องศาเซลเซียส 

 
คำสำคัญ: พลาสม่า, ไฟฟ้าแรงดันสูง, อิเล็กโทรดระนาบ 
 

Abstract  
This research studied the relationship between input and output voltages, including the level of plasma 

temperature, in order to use the obtained information to study as preliminary data for further research. The research team 
conducted, designed, and built a high voltage electrical signal generator to create a plasma beam using air as a gas through a 
plane electrode. The voltage range results were found that the plasma was between 11.3 – 28.9 kV at the input voltage of 
100 - 240 volts. The frequency from the oscilloscope measured is in the range 5,2571 - 5,3146 Hz. The measurement results 
of the plasma beam's temperature using the endoscope were in the range of 31.2 - 40.4 °C. The optimum temperature 
should not exceed 40 °C. The input voltage was equal to 220 volts which the highest plasma temperature was 38.4 °C. 
Keywords: Plasma, High Voltage, Plane electrode 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บทนำ  
 เทคโนโลยีพลาสม่า (Plasma) ในช่วงที่ผ่านมามี
การนำมาประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงคุณภาพหรือลด
ปริมาณสิ่งมีชีวิตที ่ไม่พึงประสงค์ที ่ติดมากับวัตถุดิบที ่
มนุษย์นำมาใช้แปรรูปเป็นอาหาร หรืออาหารนำไปเลี้ยง
สัตว์ 

จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ
ทางคณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการศึกษาผล Cold Plasma 
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โดยคณะผู้ วิจัยได้ทำการสร้างเครื่องต้นแบบ Cold Plasma 
จากน้ันทำการทดสอบหาค่าทางไฟฟ้า  และอุณหภูมิของพ
ลาสม่าที่เกิดข้ึน 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำผลที่ได้ไปศึกษา
หาความเหมาะสมในการพัฒนาสำหรับการโครงการศึกษา
การใช้พลาสม่ากับเชื้อโรคที่มีในหญ้าเลี้ยงกวางต่อไป 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 รายงานการศึกษาที่ เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น Kyung Ha 
Lee และคณะ [Z1] ได้ทำการศึกษาการประเมินคุณลักษณะทาง
ฟิสิกส์และจุลินทรีย์ของข้าวกล้องภายหลังการใช้ Plasma 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ  โดยใช้เครื่องสร้าง Plasma ขนาด 
250 W ความถี่ 15 kHz โดยใช้อากาศซึ่งเป็นแบบ Cold 
Plasma โดยทำการสุ่มทดสอบ 5, 10 และ 20 นาที ผลที่ได้
พบว่าที่การใช้ 20 นาที สามารถลดจำนวนของแบคทีเรีย
ประมาณ 2.30 log CFU/g ค่า PH ของข้าวกล้องมีการ
ลดลงเล็กน้อยจากการใช้ Plasma เป็นเวลา 5 นาที โดยสรุป
แสดงให้ เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพด้วย Cold Plasma 
ยอมรับได้ในด้านคุณภาพจุลินทรีย์และมีผลต่อทางคุณภาพ
ด้านเคมีกายภาพเล็กน้อยในข้าวกล้อง Zifan Wan และคณะ 
[Z2] ได้ทำการศึกษาการใช้ Cold Plasma ที่เกิดจากแรงดัน
สูงที่บรรยากาศในการปรับปรุงสภาพไข่ไก่ที่ถูกแช่เย็นโดย
การควบคุมเชื้อ Salmonella ที่มีการปนเปื้อนที่เปลือกไข่  
โดยพบว่าหากใช้การปรับปรุงสภาพด้วย Cold Plasma (85 
kV) ทั้ งทางตรงและทางอ้อมด้วยอากาศและก๊าซ หาก
ทดสอบด้วยก๊าซที่ระดับบรรยากาศในเวลา 15 นาทีจะสามารถ
ลดเชื้อได้ 5.53 log CFU/egg เมื่อสังเกตที่ผิวเปลือกไข่ สามารถ
สรุปได้ว่าศักยภาพจากการใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงพลาสม่าเย็นที่
ระดับบรรยากาศสามารปรับปรุงคุณภาพโดยไม่มีผลความ
ร้อนและเชื้อ Salmonella ที่ปนเปื้อนที่ผิวของเปลือกไข่ไก่
ได้ และยังมีอีกรายงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาและทดสอบ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษา และออกแบบวงจร
สำหรับชุดสร้าง Cold Plasma ต้นแบบที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
น้ี ตามรูปที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยชุดสร้างสัญญาณแรงดัน

สูง และแผ่นอิเล็กโตรดแบบระนาบที่เป็นตำแหน่งการเกิด
ปล่อยพลาสมา 
 การทดลองได้ทำการศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างแรงดันด้านเข้ากับแรงดันด้านออกที่บริเวณพ้ืนผิว
อิ เล็กโตรดระนาบโดยใช้กระดาษอะลูมิ เนียมทำเป็นซี่
ลั กษณะฟั นหวีขนาด 2 มิลลิ เมตรขนาดกว้าง 10x10 
เซนติเมตร เป็นพ้ืนผิวในการสร้างพลาสม่า ความถ่ีของ
สัญญาณด้านออก อุณหภูมิบริเวณลำแสงพลาสม่าที่สร้างข้ึน
ที่ระดับแรงดันต่าง ๆ  กัน โดยมีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ใน
การตรวจวัดประกอบด้วย 
 - โพรบวัดค่าแรงดันไฟฟ้าสูง รุ่น HV-54A (Max 30 
kV) 
 - มัลติมิเตอร์แอนาล็อค  
 - Osciloscope (สำหรับแสดงรูปของสัญญาณ) 

 

 
 

รูปที่ 1 ชุดสร้าง Cold Plasma สำหรับใช้ทดลอง 
 

             
 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องมือตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า และความร้อน 
 

4. ผลการวิจัย  
คณะผู้วิจัยได้ทำการทดสอบหาค่าแรงดันไฟฟ้า

ที่ทำให้เกิดพลาสม่า ผลที่ได้พบว่าการเกิดพลาสม่าจะเริ่มที่
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ประมาณแรงดันด้านเข้าที่ระดับ 100 โวลท์ จึงทำการทดสอบ
ค่าแรงดันในช่วง 100-230 โวลท์ ผลที่ได้แสดงตามรูปที่ 3 

 

    
 

(ก) VInput เท่ากับ 100 โวลท ์  (ข) VInput เท่ากับ 110 
โวลท ์

 

    
 

(ค) VInput เท่ากับ 120 โวลท ์   (ง) VInput เท่ากับ 130 
โวลท ์

 

    
 

(จ) VInput เท่ากับ 140 โวลท ์   (ฉ) VInput เท่ากับ 150 
โวลท ์

 

    
 

(ช) VInput เท่ากับ 160 โวลท ์  (ซ) VInput เท่ากับ 170 
โวลท ์

 

    
 

(ฌ) VInput เท่ากับ 180 โวลท์   (ญ) VInput เท่ากับ 190 
โวลท ์

 

    
 

(ฎ) VInput เท่ากับ 200 โวลท์   (ฏ) VInput เท่ากับ 210 
โวลท ์

 

    
 

(ฐ) VInput เท่ากับ 220 โวลท์   (ฑ) VInput เท่ากับ 230 
โวลท ์

 
รูปที่ 3 ผลการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าและความถ่ีของสัญญาณ 

ที่บริเวณแผ่นอิเล็กโทรดระนาบ 
 

 
 

รูปที่ 4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ได้จาก Osciloscope  
และ มัลติมิเตอร์ 

 
 ผลการทดลองที่ได้จากการป้อนสัญญาณ
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าแบบ AC 50Hz พบว่าท่ีการปรับต้ัง
ความถ่ีด้านออกประมาณ 5 kHz สำหรับแผ่นอิเล็กโตรด
ระนาบที่ออกแบบ พบว่่าเมื่อทำการปรับแรงดันจาก 0 V ข้ึน
ไป  จะเริ่มสังเกตการเกิด พลาสม่าและได้รับกลิ่นโอโซนที่
ประมาณแรงดันใกล้เคียง 100 V จึงได้ทำการทดสอบเพ่ือ
ตรวจวัดค่าแรงดันเริ่มต้นที่ 100 V โดยปรับเพ่ิมข้ึนทุกๆ 10 
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V ด้วย หม้อแปลงปรับค่าได้ (Variac) 0 ถึง 250V โดยทำ
การตรวจวัดแรงดันด้านออกด้วย Oscilloscope ผ่านโพรบ
อัตราส่วน 1,000:1 พบว่าแรงดันไฟฟ้ามีค่าระหว่าง 11.3 
V ถึง 27.3 V (หรือ 11.3 kV ถึง 27.3 kV) ทีแ่รงดันเข้า 
100-230V  ในขณะที่การตรวจวัดด้วยมัลติเมิเตอร์ย่าน
วัดแรงดันพบว่ามีค่าแรงดันที่ได้มีค่าเฉลี่ยในช่วง 1.74 V ถึง 
4.89 V ในส่วนของค่าความถ่ีที่วัดได้อยู่ในช่วง 5.2571 Hz ถึง 
5.3416 Hz 
 การทดลองต่อมาเป็นการศึกษาอุณหภูมิของ 
พลาสม่าที่ สร ้างขึ ้นของช ุดทดลองต้นแบบด ้วยการ
ตรวจวัดด้วยกล้องความร้อน โดยมีผลการทดลองแสดง
ดังน้ี 

 

     
 

(ก) VInput เท่ากับ 100 โวลท ์       (ข) VInput เท่ากับ 120 
โวลท ์

 

    
 

(ค) VInput เท่ากับ 140 โวลท ์       (ง) VInput เท่ากับ 160 
โวลท ์

 

    
 

(จ) VInput เท่ากับ 180 โวลท ์       (ฉ) VInput เท่ากับ 200 
โวลท ์

 

    
 

(ช) VInput เท่ากับ 220 โวลท ์       (ซ) VInput เท่ากับ 240 
โวลท ์

 
รูปที่ 5 ผลการตรวจวัดอุหภูมิของพลาสม่าบริเวณพ้ืนผิว

อิเล็กโทรดระนาบ 
 

ปริมาณการเกิดพลาสม่าและก๊าซโอโซนบริเวณ
โดยรอบอิเล็กโทรดระนาบ (Plane) เกิดข้ึนไม่มากเมื่อสังเกต
ด้วยตาเปล่า เมื่อเพ่ิมระดับแรงดันปริมาณการเกิดพลาสม่า
เพ่ิมข้ึน และก๊าซโอโซนยังเปลี่ยนแปลงไม่มาก การ
เปลี่ยนแปลงของระดับการเกิดพลาสม่าค่อย ๆ เพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากผลของสนามไฟฟ้าบริเวณหน้าแผ่นอิเล็กโทรด
อากาศเกิดความเครียดเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลทำให้ก๊าซในอากาศ
เกิดการแตกตัวเพ่ิมมากข้ึนต่อเน่ืองไปตามลำดับ จนถึงรูป
สุดท้ายที่เป็นระดับการป้อนแรงดันขาเข้าสูงที่สุดที่ได้ทำ
การทดลองทำให้เกิดพลาสม่าอย่างเห็นได้ชัดเจนพร้อมทั้ง
ก๊าซโอโซนที่สามารถรับรู้ได้ชัดเจนเช่นกัน 

 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิค่าสงูที่แรงดันต่างๆ 
 

แรงดัน
ป้อน 
(โวลท)์ 

Temp 

(C) 

 แรงดัน
ป้อน 
(โวลท)์ 

Temp 

(C) 

100 31.6  180 34.1 

120 32.4  200 36.3 

140 31.2  220 38.4 
160 32.8  240 40.4 
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ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของตำแหน่งการเกิดพ
ลาสม่าด้วยเครื่องวัดพบว่าตลอดช่วงการป้อนแรงดันทดสอบ  
อุณหภูมิค่าต่ำสุดอยู่ที่ 31.20 องศาเซลเซียสที่แรงดันป้อน 
100 โวลท์ และค่าสูงสุดอยู่ที่ 40.40 องศาเซลเซียสที่แรงดัน
ป้อน 240 โวลท์ ภายใต้ Ambient Temperature ประมาณ 
25 องศาเซลเซียส จากรูปจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของอุณหภูมิ
ค่าสูงของพลาสม่ามีค่าเพ่ิมข้ึนเป็นไปตามการเพ่ิมข้ึนของ
แรงดันไฟฟ้าท่ีป้อน 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ทดสอบเครื่องแสดงให้เห็นถึงการสร้างพลาส
ม่าโดยเครื่องต้นแบบสามารถสร้างพลาสม่าได้ตามผลการ
ทดลองที่นำเสนอ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของคณะ
ผู้วัจิย เพ่ือนำไปใช้ในการศึกษาและวิจัยในข้ันต่อไป 

จากผลการวิจั ยพบว่าเครื่ องสามารถสร้ าง
แรงดันไฟฟ้า กระแสสลับความถ่ีสูง ที่แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูง
ประมาณ 27.3 kV ที่ความถ่ีเฉลี่ยประมาณ 5.279 kHz และ
ระดับค่าอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ตลอดช่วงแรงดันทดลอง
พบว่ามีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 40.4 องศาเซลเซียส  ซึ่งผลที่ได้จาก
การทดลองน้ีคณะผู้วิจัยสามารถนำแนวทางผลการทดลอง
เครื่องที่ได้ไปปรับใช้เพ่ือทดสอบกับการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการลดเชื้อโรคที่สามารถพบได้ในหญ้าที่เป็นอาหาร
สำหรับเลี้ยงกวาง 
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วิศวกรรมในการผลิตอาหารแห้งปลอดภัยสำหรับธุรกิจ
การผลิตกวางเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย เดชธรรม
รงค์ที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีศึกษาการเลือกสารทำความเย็นที่เหมาะสมในระบบปรับอากาศขนาดการทำความเย็น 1 TR (3.517 kW) 
สำหรับปลูกเพาะกัญชา โดยทำการเปรียบเทียบสารทำความเย็น 3 ชนิด คือ R-32 R-452B และ R-466A ภายใต้เงื่อนไขการ
ทำงานที่อุณหภูมิของอากาศภายในห้องเพาะเลี้ยงอยู่ในช่วง 22-28 oC และความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 50-55% โดยพิจารณา
ตัวแปรอันประกอบไปด้วย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติทางกายภาพ มวลของสารทำความเย็นต่อปริมาณความร้อนที่
ผลิตได้ ปริมาณสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศ และสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ จากผลการศึกษาพบว่า สารทำความเย็น R-
32 มีความเหมาะสมที่นำมาใช้ในระบบปรับอากาศสำหรับกัญชา เนื ่องจากมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค่อนข้างน้อยที่ประมาณ 438.75 kg CO2 eq/kgref มีคุณสมบัติการติดไฟต่ำ มีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็น
ประมาณ 7 มีปริมาณน้ำท่ีได้จากการควบแน่นของระบบปรับอากาศประมาณ 18 l/day สามารถนำไปใช้เพาะปลูกกัญชาได้ 
23 ต้น 
คำสำคัญ: สารทำความเย็น, ระบบปรับอากาศ, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

Abstract 
  This research studies a suitable working fluid in air conditioning at a cooling capacity of 1 TR (3.517 
kW) for planting cannabis. Three refrigerants of R-32 R-452B และ R-466A are considered under the operating 
conditions of air temperature in closed system at the ranges of 22-28 °C and relative humidity at the ranges 
of 50-55 % by considering 4 parameters of the environmental impact, physical property, mass of refrigerant 
per output heating capacity, mass of refrigerant in the air conditioning system and coefficient of performance 
(COP) respective. From the study results, R-32 refrigerant is the suitable working fluid in the cannabis closed 
system, because of carbon dioxide emission at a low value of approximately 438.75 kg CO2 eq/kgref, low-
flammability property, COP at a value of approximately 7, and condensed water from air conditioning 
system at a volume of approximately 18 l/day, which can be used to cannabis cultivate of 23 plants. 
Keyword: Refrigerant, Air-conditioning system, Environmental impact 
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1. บทนำ 
 การเพาะปลูกกัญชาในโรงเรือนเป็นวิธีการควบคุม
สภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตกัญชาได้
อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการปลูก โดยสำหรับ
การปลูกกัญชาในโรงเรือน มีการนำระบบปรับอากาศเข้า
มาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน
เพาะปลูก ซึ่งในระบบปรับอากาศมีสารทำความเย็นทำ
หน้าที ่เป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อนเปลี ่ยนสถานะจาก
ของเหลวกลายเป็นไอ จากน้ันสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น
ของเหลวด้วยการระบายความร้อน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
ทำความเย็นอีกครั้งได้โดยไม่เสื่อมสถานะ 
 ในการเลือกสารทำความเย็นสำหรับระบบปรับ
อากาศสำหร ับการปลูกพืช ควรคำนึงถ ึงด ้านความ
ปลอดภัยในการติดตั ้ง ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และ
ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม เนื ่องจากสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบัน ได้เกิดภาวะโลกร้อนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก และที่สำคัญชั ้นบรรยากาศโอโซนถูก
ทำลาย การเลือกใช้สารทำความเย็นจึงต้องพิจารณาถึง
เรื่องน้ีด้วย  
 โดยในงานว ิ จ ั ยของ  Chaiyat and Kiatsiriroat 
(2015) ได้ทำการศึกษาสมรรถนะการทำความเย็นของ
ระบบปรับอากาศโดยใช้สารทำความเย็น R-32 เทียบกับ
สารทำความเย็น R-410a ภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า สารทำ
ความเย็น R-32 สามารถทำความเย็นได้เร็วกว่าสารทำ
ความเย็น R-410a โดยสมรรถนะการทำความเย็นของ R-
32 สูงกว่า R-410a ทุกสภาวะ และสารทำความเย็น R-32 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า R-410 ในงานวิจัยของ 
Taira et al. (2016) ได้ทำการศึกษาสมรรถนะของปั๊ม
ความร้อนโดยใช้สารทำเย็น สารทำเย็นผสมระหว่าง R-
32 /R- 125 /R-1234yf (67/7 / 26 )  และ  R-32 /R-
1234ze(E) (70/30) เพื่อใช้ทดแทนสารทำความเย็น R-
410a และ R-32 พบว่า สารทำความเย็นผสม R-32/R-
125/R-1234yf สามารถทดแทนสารทำความเย็น R-410a 
และ R-32 ได้ แต่สัมประสิทธ์ิสมรรถนะยังคงน้อยกว่าสาร
ทำค วาม เย ็ น  R-32 ใ นง านว ิ จ ั ย ขอ ง  Dalkilic and 
Wongwises (2010) ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพเชิง

ทฤษฎีเกี ่ยวกับระบบทำความเย็นแบบอัดไอที่มีสารทำ
ความเย็นผสมอยู่บนพื้นฐานของ R-134a R-152a R-32 
R-290 R-1290 R-1270 R-600 และ R-600a ที่อัตราส่วน
ต่าง ๆ และนำผลเปรียบเทียบกับสารทำความเย็น R-12 
R-22 และ R-134a เพื ่อเป็นทางเลือกทดแทนระบบทำ
ความเย็นแบบด้ังเดิม ผลการศึกษาพบว่าสารทำความเย็น
ทางเลือกทั้งหมดนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะต่ำกว่า R-
12 R-22 และ R-134a เล ็กน้อยสำหรับอุณหภูมิการ
ควบแน่นที่ 50 oC และอุณหภูมิระเหยอยู่ระหว่าง −30 ถึง 
10 oC สารทำความเย็นผสมระหว่าง R-290/R-600a 
(40/60) สามารถแทนสารทำความเย็น R-12 ได้และ R-
290/R-1270 (20/80) สามารถแทนสารทำความเย็น R-
22 ได้  
 จากงานวิจัยที ่กล่าวมาข้างต้นทำให้ผู ้วิจัยมีความ
สนใจในการศึกษาทำแบบจำลองเลือกสารทำความเย็น
ของระบบปรับอากาศสำหรับปลูกกัญชา และปริมาณน้ำที่
ควบแน่นเพื ่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการเพาะปลูก
กัญชา จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่ต้องการศึกษาจำลอง
การทำงานของสารทำความเย็น โดยพิจารณาเลือกสารทำ
ความเย ็นให ้เหมาะสมกับระบบปรับอากาศสำหรับ
เพาะปลูกกัญชา 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ระบบปรับอากาศสำหรับกัญชา  
 การปล ูกก ัญชา เป ็นร ูปแบบการเกษตรภายใน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที ่ปกคลุมด้วยฉนวนกันความ
ร ้อนแบบทึบแสง และแสงเทียมประดิษฐ์ถ ูกใช ้เป็น
แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเพียงอย่าง
เดียว  ซึ่งสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจัยหลัก
ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชในกลุ่มสมุนไพรที่ต้องควบคุม
คุณภาพและลดความผันผวนผลผลิตได้ดีกว่าการเกษตร
แบบด้ังเดิม [Kozai, 2013] [Niam et al., 2018] สำหรับ
การปลูกกัญชาแบบปิดมีการนำระบบปรับอากาศมาใช้ใน
การควบค ุมอ ุณหภูม ิและความช ื ้นภายในโรงเร ือน
เพาะปลูก แสดงดังรูปที่ 1 และวัฏจักรการทำความเย็น
แสดงดังรูปที่ 2 
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 หลักการทำงานของระบบ คือ สารทำความเย็น
สถานะไอในจุดที่ 1 มีอุณหภูมิและความดันสูงถูกส่งไปยัง
เครื่องควบแน่นด้วยเครื่องอัดไอ จากนั้นสารทำความเย็น
สถานะไอที่มีอุณหภูมิสูงกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวและ
ระบายความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมที่เครื่องควบแน่นโดยมี
ความดันคงที่ในจุดที่ 2 จากนั้นสารทำความเย็นถูกลด
ความดันด้วยอุปกรณ์ลดความดันทำให้สารทำความเย็นมี
อุณหภูมิและความดันลดลง เปลี่ยนสถานะกลายเป็นของ
ผสมในจุดที่ 3 จากน้ันสารทำความเย็นเข้าสู่เครื่องระเหย
เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับอากาศภายในห้องทำให้

สารทำความเย็นเดือดกลายเป็นไอในจุดที่ 4 โดยอากาศใน
จุดที่ 5 มีอุณหภูมิและความชื้นต่ำ เนื่องจากน้ำในอากาศ 
(ความชื้น) ถูกควบแน่นที่ผิวอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
เกิดเป็นหยดน้ำทำให้อากาศมีอุณหภูมิและความชื้นลดลง 
จากนั้นอากาศถูกส่งไปยังพื้นที่เพาะปลูกด้วยพัดลมในจุด
ที่ 6 เมื่ออากาศผ่านพืชส่งผลให้พืชมีการระเหยน้ำที่ผิวใบ 
ทำให้อากาศมีอุณหภูมิและความชื้นเพิ่มสูงขึ้นในจุดที่ 7 
จากน้ันอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ถูกแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับสารทำความเย็นที่เครื่องระเหยเพื่อระบาย
ความร้อนออกจากระบบอีกครั้ง 

 
รูปที่ 1 แผนภาพการทำงานของระบบปรับอากาศแบบอัดไอ 
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รูปที่ 2 แผนภาพความดันและเอนทัลปีของระบบปรับอากาศแบบอัดไอ

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธ ีการดำเนินงานวิจ ัยนี ้  แสดงดังรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 3.1 ทำการเล ือกสารทำความเย ็น 3 ชนิด ท ี ่มี
ศ ักยภาพก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming 
Potential, GWP) ต่ำ มีผลกระทบด้านการทำลายชั้น
โอโซน (Ozone Depletion Potential, ODP) เท่ากับ 0  

และมีคุณสมบัติการติดไฟต่ำ เพื่อประยุกต์ร่วมกับระบบ
ปรับอากาศสำหรับปลูกกัญชาใน 

3.2 สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื ่อทำนาย
พฤติกรรมการทำงานของระบบปร ับอากาศ  โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Psychro logger 
[Chaiyat, 2019] และ โปรแกรม  Refprop 9.0 [NIST, 
2018] แสดงดังรูปที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ค่ามวลของสารทำ
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ความเย็นต่อปริมาณความร้อนที่ผลิตได้ ปริมาณสารทำ
ค ว า ม เ ย ็ น ใ น ร ะ บ บ  ป ร ิ ม า ณ ก า ร ป ล ่ อ ย ก ๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปริมาณสารทำความเย็นในระบบ 
และสัมประสิทธ์ิของสมรรถนะ และกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น
สำหรับการจำลองการทำงานของสารทำความเย็นใน
ระบบปรับอากาศที ่สภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการ
เพาะปลูกกัญชาใน ดังแสดงเงื่อนไขเริ่มต้นการจำลองใน
ตารางที่ 1 

 3.3 นำผลที่ได้จากการจำลองทางคณิตศาสตร์ของ
การเล ือกสารทำความเย ็นท ี ่ เหมาะสม มาทำการ
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบจริงที ่ได้จากการติดต้ัง
ระบบปรับอากาศสำหรับเพาะปลูกกัญชา 
 3.4 วิเคราะห์หาปริมาณน้ำท่ีควบแน่นของระบบปรับ
อากาศ สำหร ับใช ้ในการเพาะปล ูกจำนวนกัญชาที่
เหมาะสม 
 
 

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการทำงานของระบบปรับอากาศสำหรบัปลูกพืชกัญชาใน [Chaiyat, 2019] [Jin et al., 2019] 
รายละเอียด ข้อมูล หน่วย 

อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศขาออก ( a,5V ) 0.182 m3/s 

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (H) 310 m 
อุณหภูมิของอากาศแห้งขาเข้าเครื่องระเหย (Ta,db,E,7) 22-28 oC 

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขาเข้าเครื่องระเหย (RHa,E,7) 55 % 

อุณหภูมิของอากาศแห้งขาออกเครื่องระเหย (Ta,db,E,5) 12-22 oC 
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขาออกเครื่องระเหย (RHa,E,5) 50 % 

อุณหภูมิของสารทำความเย็นที่เครื่องระเหย (Tref,E) 0 oC 

อุณหภูมิของสารทำความเย็นที่เครื่องควบแน่น (Tref,C) 50 oC 
ค่า Superheating (SH) 5 oC 

ค่า Subcooling (SC) 5 oC 

ความดันตกคร่อมของสารทำความเย็นในอุปกรณ์ต่าง ๆ (P) 0 bar 

ประสิทธิภาพไอเซนทรอปิกของเครื่องอัดไอ (s,Comp) 80 % 
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รูปที่ 3 แบบจำลองสมการคณิตศาสตร์ของระบบปรับอากาศ

4. ผลการวิจัย  
 4.1 การเลือกสารทำงานในระบบปรับอากาศ 

 จากตารางที ่ 2 ผลการเลือกสารทำความเย ็นที่
เหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศเพื่อปลูกกัญชาใน คือ 
R-32 R-452b และ R-466a ที่มีศักยภาพก่อให้เกิดภาวะ

Start

Barometric pressure
Patm = f(H)

Vapor saturation pressure
PWS,5 = f(Ta,db,5) PWS,7 = f(Ta,db,7)
Partial pressure of water vapor

PW,5 = f(Ta,db,5,RHa,5) PW,7 = f(Ta,db,7,RHa,7)
Humidity ratio

w5 = f(Ta,db,5,RHa,5,H) w7 = f(Ta,db,7,RHa,7,H)
Enthalpy

ha,5 = f(Ta,db,5,RHa,5,H) ha,7 = f(Ta,db,7,RHa,7,H)
Specific volume
na,5 = f(Ta,db,5,RHa,5,H)

Dew point temperature
Tdp,7 = f(Ta,db,7,RHa,7) 

Enthalpy of condensation
hf = f(Tdp,7)

Mass flow rates of dry air and condensed water

Given

Input
Working fluid

Output

Pressure
PH = f(Tref,C)
PL = f(Tref,E)

Mass flow rates 

Condenser
Tref,2 = Tref,C – SC
h2 = f(Tref,2,PH)

Expansion valve
h3 = h2

Evaporator
Tref,4 = Tref,E + SH

h4 = f(Tref,4,PL)
s4 = f(Tref,4,PL)
Compressor

s1 = s4

h1s = f(PH,s1)
h1 = [(h1s – h4) / hs,Comp] + 

h4

Tref,1 = f(PH,h1) 

End

Weight of refrigerant 
Mref=r2Vref

da a,5 a,5

W da 7 5

m V /

m m ( )

= n

= w −w

ref E 4 3

ref 1 2 3 4

m Q / (h h )

m m m m m

= −

= = = =

E ref ,E ref,C s,Comp a,5 a,db,5 a,db,7 a,5 a,7Q ,T ,T ,SH,SC, , V , T , T ,RH ,RH ,H

Comp ref 1 4

1 2

ref ref r ef

Cooling E Comp

W m (h h )

MPH 1 / (h h )

CDE M GWP

COP Q / W

= −

= −

=

=



178 

โลกร้อนค่อนข้างน้อย โดยสารทำความเย็น R-32 และ R-
452b มีคุณสมบัติการติดไฟ  

 

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของสารทำความเย็น  

รายละเอียด R-321 R-452b2 R-466a3 

มวลโมเลกุล (kg/kmol) 52.03 63.5 80.7 
อุณหภูมวิกฤติ (oC)  78.11 77.1 83.8 

ความดันวิกฤติ (MPa)  5.78 5.22 5.91 

จุดเดือด (oC)  -51.65 -51.0 -51.7 
กลุ่มความปลอดภัย A2L A2L A1 

ผลกระทบด้านการทำลายชั้นโอโซน (ODP, R11-ralated)  0 0 0 

ศักยภาพก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP, CO2-100 y)  675 698 733 
     หมายเหตุ   1อ้างอิงข้อมูลจาก ASHRAE (2009)  
               2อ้างอิงข้อมูลจาก Honeywell (2020) 
               3อ้างอิงข้อมูลจาก Atilla and  Vedat (2020)

4.2 ผลการจำลองทางคณิตศาสตร์ในระบบปรับอากาศ 
 จากรูปที ่ 4 แสดงถึงมวลของสารทำความเย็นต่อ
หน่วยความร้อนที่ผลิตได้ (Mass of refrigerant per unit 
heat output, MPH) จากปริมาณของสารทำความเย็นที่
ใช้ในระบบปรับอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความ
ร้อนที่เกิดข้ึนในปริมาณความร้อนที่เท่ากัน  
 จะเห็นได้ว่าสารทำความเย็น R-466a มีค่ามากที่สุด
ในระบบอยู่ที่ประมาณ 0.0064 kg/kJ เมื่อเทียบกับสารทำ
ความเย็นชนิดอื่น หากมีค่าท่ีสูงซึ่งบ่งบอกถึงต้องใช้สารทำ
ความเย ็นจำนวนมาก ซ ึ ่ งส ่ งผลให ้ เคร ื ่ องอ ัดไอมี
ส่วนประกอบขนาดใหญ่และงานบีบอัดสูง ในขณะที่สาร
ทำความเย็น R-32 มีค่าน้อยสุดอยู ่ที ่ประมาณ 0.0037 
kg/kJ 

 
รูปที่ 4 มวลของสารทำความเย็นต่อปริมาณ 

ความร้อนที่ผลิตได้ 
 จากรูปที ่ 5 แสดงถึงปริมาณของสารทำความเย็น 
(Weight of refrigerant, Mref) สำหรับบรรจุในระบบปรบั
อากาศ โดยความหนาแน่นของสารทำความเย็นแต่ละชนิด
ที ่ทางออกของเคร ื ่องควบแน่นม ีความหนาแน่นสูง
เน่ืองจากมีสถานะเป็นของเหลว ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณสาร
ทำความเย็นในระบบปรับอากาศ จากผลการจำลองพบว่า
ปริมาณสารทำความเย็น R-32 มีค่าต่ำสุดประมาณ 0.65 
kg ในขณะที่สารทำความเย็น R-466a มีปริมาณสารมาก
ที่สุดประมาณ 0.79 kg 

 
รูปที่ 5 ปริมาณสารทำความเย็นในระบบ 

 จากร ูปท ี ่  6 แสดงผลปร ิมาณการปล ่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อมวลของสารทำความเย็น (Carbon 
dioxide emission per mass of refrigerant, CDEref) ที่

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

R-32 R-452B R-466A

MP
H 
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/k

J)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

R-32 R-452B R-466A

M re
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0.79

0.0037 
0.0044 

0.0064 
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มีผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 
(GWP) ของสารทำความเย็นแต่ละชนิดในระยะเวลา 100 
ปี หากเกิดการรั ่วไหลของสารทำความเย็นในระบบสู่
สิ่งแวดล้อม  
 จากผลการจำลองการทำงานของสารทำความเย็น
ตามปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงดังตารางที่ 
2 พบว่าสารทำความเย็น R-32 และ R-452b มีปริมาณ
การปล ่อยก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์ค ่อนข้างต ่ำ ใน
ขณะเดียวกันสารทำความเย็น R-466a มีปร ิมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง 

 
รูปที่ 6 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสารทำ

ความเย็นแต่ละชนิด 

 จากรูปที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) การทำ
ความเย็นของสารทำความเย็น สำหรับการทำความเย็นที่
มีภาระการทำความเย็น 3.517 kW และอุณหภูมิภายใน
ห้องเพาะปลูกพืชอยู่ระหว่าง 22-28 oC อุณหภูมิควบแน่น 
จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะการทำ
ความเย็นของ R-32 สูงสุดในขณะที่ สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ
ของ R-452b น้ันต่ำท่ีสุด 

 

รูปที่ 7 สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ 

 จากผลการจำลองข้างต้น พบว่าสารทำความเย็น R-
32 มีเหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศ เนื ่องจากมี
สัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ยสูงกว่าสารทำความเย็นชนิด
อื่นรวมถึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 
4.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบของระบบปรับอากาศ 
 นำผลการจำลองทางคณิตศาสตร์มาขยายผล โดยทำ
การเลือกระบบปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R-32 
ย ี ่ ห ้ อ  Daikin ร ุ ่ น  Sabai inverter (FTKQ) ด ั ง แ สดง
รายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในตารางที ่ 3 มาทำการ
ทดสอบที ่เง ื ่อนไขการทำงานที ่อ ุณหภูม ิภายในห้อง
ประมาณ 25 oC และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมประมาณ 30 oC  

ตารางที่ 3 คำอธิบายส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 
ส่วนประกอบ รายละเอียด 

ความสามารถทำความเย็น  
kW 3.5 

BTU/h 12,300 

หน่วยภายใน (Fan coil unit) 
รุ่น FTKQ12SV2S 

อัตราการไหลเชิงปริมาตร 
(m3/min) 

High 9.6 

Medium 8.1 

Low 6.7 

ขนาด (H x W x D, mm)  285 x 770 x 223 
หน่วยภายนอก (Condensing unit) 

รุ่น RKQ12SV2S 

ประเภทเครื่องอัดไอ  
Hermetically 
sealed swing 

กำลังไฟฟ้าท่ีกำหนด (kWe)  1.2 
ขนาด (H x W x D, mm)  550 x 658 x 275 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบของระบบปรับอากาศ 

รายละเอียด 
ผลการ
จำลอง 

ผลการ
ทดสอบ 

สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (COP) 7.36 6.94 
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รายละเอียด 
ผลการ
จำลอง 

ผลการ
ทดสอบ 

ปริมาณน้ำควบแน่น (MW,AC, 
l/day) 

18.742 18.302  

 จากผลการทดสอบและเปรียบเทียบการทำงานของ
ระบบปรับอากาศ พบว่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะมีค่า
ใกล้เคียงประมาณ 7 โดยคิดประสิทธิภาพไอเซนโทรปิก
เท่ากับ 70% และประสิทธิภาพทางกลเท่ากับ 60% 
[Chaiyat, 2019] และมีปริมาณน้ำที่ควบแน่นของระบบ
ปรับอากาศที่ความชื ้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในห้อง
ประมาณ 55% ประมาณ 18.302 l/day หรือ 0.76 l/h 
ซึ่งใกล้เคียงกับผลการจำลองอีกด้วย  

4.4 ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ควบแน่นของระบบ
ปรับอากาศ 
 จากผลการศึกษา พบว่า ปริมาณน้ำ 18.302 l/day 
โดยจะทำการรดน้ำต้นกัญชาทุก ๆ 3 day สามารถใช้ใน
การเพาะปลูกกัญชาได้ 23 ต้น ด้วยระบบแบบน้ำหยด ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 และรูปที่ 8  
 
ตารางที่ 5 รายละเอียดของปริมาณน้ำท่ีเหมาะสำหรับการ
เพาะปลูกกัญชา 

รายการ ข้อมูล 

ปริมาตรความจุของกระถาง (m3) 0.0106 
ปริมาตรดินใส่ 90% ของปริมาตรกระถาง (m3) 0.00954 

สัดส่วนปริมาณน้ำต่อกระถางใช้ 25% ของ
ปริมาตรดิน (l) 

2.39 

ความถ่ีในการรดน้ำต่อครั้ง (day) 3 

ปริมาณน้ำควบแน่นต่อวัน (l/day) 18.302 
ปริมาณน้ำท้ังหมดที่เกิดข้ึนตลอด 3 day (l) 54.906 

จำนวนต้นไม้ที่ประเมินได้ (plant) 23.02 

จำนวนต้นไม้ที่เหมาะสม (plant) 23.00 

 

 
รูปที่ 8 ระบบรดน้ำแบบหยดสำหรับเพาะปลูกกัญชา 

5. สรุปผลการวิจัย  
จากผลการศึกษาเลือกสารทำความเย็นที่เหมาะสมใน

ระบบปรับอากาศสำหรับเพาะปลูกกัญชา พบว่า 
1. สารทำความเย็นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

ที่เลือกมาพิจารณามี 3 ชนิด คือ R-32 R-452B และ R-
466A  

2. สารทำความเย็น R-32 มีความเหมาะสมที่นำมาใช้
ในระบบปรับอากาศ เนื ่องจากมีสัมประสิทธิ ์สมรรถนะ
ป ร ะ ม า ณ  7  แ ล ะ ม ี ป ร ิ ม า ณ ก า ร ป ล ่ อ ย ก ๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 438.75 kg CO2 eq/kgref  

3. ปริมาณน้ำที่ได้จากการควบแน่นของระบบปรับ
อากาศประมาณ 18 l/day และความถี่การรดน้ำทุก ๆ 3 
day จะมีปริมาณน้ำท่ีเกิดข้ึนประมาณ 54.91 l สามารรด
น้ำต้นกัญชาได้ 23 ต้น  

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ภายใต้ “โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
ทางด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ห้องวิจัยการออกแบบและ
เทคโนโลยีด้านอุณหภาพ และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ที่มอบทุนการสนับสนุนสำหรับการดำเนิน
งานวิจัยน้ี 
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8. รายการสัญลักษณ์ 
สัญลักษณ 
CDE การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
 (kg CO2 eq/100 y) 
COP สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ 
H  ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (m) 
h  เอนทัลปี (kJ/kg) 
M  มวล (kg) 
m   อัตราการไหลเชิงมวล (kg/s) 
P  ความดัน (kPa) 
Q  อัตราถ่ายเทความร้อน (kW) 
RH  ความชื้นสัมพัทธ์ (%) 
S  เอนโทรปี (kJ/kg K) 
SC  Sub-cooling (°C) 
SH  Superheating (°C) 
T  อุณหภูมิ (°C) 
V  ปริมาตร (m3) 
W  กำลังงาน (kW) 
ตัวกรีก 

  ประสิทธิภาพ (%) 

w  อัตราส่วนความชื้น (kgW/kga) 

r  ความหนาแน่น (kg/m3) 

n  ปริมาตรจำเพาะ  (m3/kg) 
ตัวย่อ 
a  Air 
AC  air conditioner 
amb Ambient 
C  Condenser 
Comp Compressor 
da  Dry air 
db  Dry bulk 
dp  Dew point 
E  Evaporator 
H  High 
L  Low 
ref  Refrigerant 
s  Isentropic  
W  Water 
 
 



183 
 

 

การเสริมกำลังรับแรงเฉือนของผนังบล็อกมวลเบาด้วยแถบไฟเบอร์กลาส 
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เจษฎาพร ศรีภักดี1* นครินทร์ นิตย์โชติ1 และ สิทธิพงษ์ พิมสอน1 

Jedsadaporn Sreepakdee1*, Nakarin Nitchote1 and Sittipong Phimson1 
 

1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 
1Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Mueang, Chiangmai, THAILAND 

*E-mail: jedsadaporn@rmutl.ac.th, 0899590937 
 

บทคัดย่อ 
 การทดลองในงานวิจัยเชิงทดลองเพ่ือเพ่ิมกำลังรับแรงเฉือนของผนังบล็อกมวลเบาโดยใช้แถบ GFRP การศึกษา
ประกอบด้วยแผ่นผนัง 5 ชนิดสำหรับประเมินกำลังรับแรงเฉือน โดยในแต่ละชนิดของผนัง  จะแบ่งเป็นผนังไม่เสริมกำลัง  1 
ชนิด  และ เสริมกำลังโดยใช้แถบไฟเบอร์กลาส (GFRP Strip) 4 แบบ และนำไปทดสอบกำลังรับแรงเฉือนแบบโดยการให้
แรงอัดในแนวทแยง ในระหว่างการทดสอบจะเก็บบันทึกข้อมูลที่ต้องการคือแรงในแนวด่ิง  การยุบตัวในแนวด่ิง และรูปแบบ
การเสียหายภายใต้แรงอัดในแนวทแยง จากผลการทดลองพบว่า การเสริม GFRP ทำให้กำลังรับแรงเฉือนเพ่ิมข้ึน ซึ่งสรุปได้ว่า
เทคนิคน้ีสามารถนำไปใช้ในการซ่อมแซมอาคารเก่าและเสริมกำลังรับแรงเฉือนของบล็อกมวลเบาในพ้ืนที่รับแรงแผ่นดินไหวได้ 

 
คำสำคัญ: ผนังบล็อกมวลเบา  การเสริมกำลังรับแรงเฉือน แถบไฟเบอร์กลาส 

 
Abstract 

This experimental research was undertaken to ascertain the shear strength enhancement of 
lightweight block wall panels using GFRP strips. Five wall types were used to evaluate shear strength. 
They were divided into one unstrengthened wall, and four strengthened walls using GFRP strip. The shear 
strength was examined using diagonal compression. During the test observations, vertical load, vertical 
deflection, and failure mode of diagonal compression loading were collected. The results demonstrated a 
significant increase in shear strength by anchoring GFRP strips to lightweight block walls' surface. It can be 
concluded that this technique is viable for repairing deteriorating old buildings and strengthening 
unreinforced lightweight block structures in seismic zones. 

 
Keywords: light weight block wall, Shear Strengthening, GFRP Strip 

1. บทนำ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาเรื่อง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงข้ึน เช่น ภัยพิบัติจากวาต
ภัย  ภัยพิบัติจากอุกภัย ภัยพิบัติจากธรณีภัยพิบัติ ซึ่งผล
ต่อเน่ืองที่ตามมาคือความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนที่โครงสร้างหลัก 

โครงสร้างรอง และ ผนัง โดยลักษณะพฤติกรรมการรับ
แรงของผนัง ที่ไม่สามารถรับแรงเมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหวได้
ดั งแสดงในรูปที่  1 เน่ื องจากความเห นียวต่ำและ
ความสามารถในการกระจายพลังงานต่ำ ดังน้ันผนังเหล่าน้ี
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จึงมีความเสี่ยงต่อการเสียหายและพังทลายอย่างฉับพลัน 
ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทั้งหมด  

 
รูปที่ 1 การเสียหายของผนังเมื่ออาคารรับแรงแผ่นดินไหว

(Dinesh B.,Devraj B. and Khimji P.,2001) 
 ทำให้ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงปัญหา และการแก้ไข
ปัญหาที่จะช่วยลดความสูญเสียที่ เกิดข้ึนเน่ืองจากภัย
แผ่นดินไหวโดยจำลองให้ แรงเฉือนเป็นแรงที่เกิดข้ึนจาก
การเกิดแผ่นดินไหว โดยใช้แถบไฟเบอร์กลาส(GFRP) ใน
การเสริมกำลังรับแรงเฉือนของผนังก่ออิฐมวลเบา 
เน่ืองจาก ไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติเด่นคือ น้ำหนักเบา 
กำลังรับแรงดึงสูง และไม่เป็นสนิม ทำให้เหมาะแก่การ
นำมาใช้ในการนำมาใช้ในการเสริมกำลังผนังก่ออิฐวลเบา 
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผนังคอนกรีตมวล
เบาแบบเซลลูล่าสามารถรับแรงได้น้อยกว่าผนังคอนกรีต
ทั่วไปร้อยละ 50 ถึง 80 (วิศวชิต และ เกรียงศักด์ิ,2561) 
เมื่อเสริมกำลังรับแรงเฉือนบล็อกมวลเบาด้วยเดือยรับแรง
เฉือนทำให้ผนังบล็อกมวลเบาสามารถรับกำลังได้เพ่ิมมาก
ข้ึน(เจษฎาพร และบุปผเวช,2561) ผนังก่ออิฐมอญเมื่อ
เสริมกำลังด้วยแถบเหล็กทำให้กำลังรับแรงเฉือนเพ่ิมข้ึน 
(S.H. Farooq ,M. Ilyas and A. Ghaffarb,2006) ผ นั ง
ก่ออิฐมอญเมื่อเสริมกำลังด้วยแถบคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้
ผนังมีค่ากำลังรับแรงเฉือนสูงข้ึน(D. Dizhur, M. Griffith, 
and J. Ingham,2013)  ผนังก่ออิฐมอญเมื่อเสริมกำลัง
ด้วยแถบสแตนเลสทำให้กำลังรับแรงเฉือนและความ
เหนียวเพ่ิม ข้ึน (Antonio B.,Marco C., Giulio C. and 
Alessio M.,2019)  

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 ลักษณะการรับแรงแผ่นดินไหวของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อมีผนังอยู่ในช่องว่างผนังจะรับ
แรงอัดในแนวทแยงดังรูปที่ 2 ซึ่งเห็นได้ว่าเมื่อเกิดแรงอัด
ที่แนวทแยงของผนังน้ันทำให้เกิดแรงดึงในแนวทแยง(แรง
เฉือน)ในด้านตรงข้าม 

 
รูปที่ 2 การรับแรงของผนังเมื่ออาคารรับแรงแผ่นดินไหว 
 รูปแบบการวิบัติของผนังก่ออิฐเมื่อรับแรงเฉือน
เป็นตัวบ่งชี้กำลังของผนังก่ออิฐในที่น้ีจะแบ่งการวิบัติของ
ผนังก่ออิฐเมื่อรับแรงเฉือนออกเป็น 3 แบบคือ การ
แตกร้าวที่มุม(Corner Crushing)เมื่อให้แรงทางด้านข้าง
แก่ผนังก่ออิฐจะเกิดแรงอัดกระทำกับผนังโดยแรงจะ
กระทำที่มุมของผนังอย่างมากทำให้ เกิดการแตกร้าว
บริเวณมุมแสดงถึงผนังน้ันสามารถรับแรงเฉือนที่กระทำ 
การเลื่อนแบบเฉือน (Sliding Shear)เกิดการแยกตัวใน
แกนนอนของปูนก่อมีลักษณะเป็นเส้นตรงเกิดที่ด้านบน
หรือล่างของอิฐก่อ การแตกร้าวในแนวทแยง (Diagonal 
Cracking)เกิดรอยแยกตัวของปูนก่อลักษณะเป็นข้ันบันได
ตามแนวก่อของผนังทแยงผ่านจุดกึ่งกลางของผนังเป็นการ
เสียหายเน่ืองจากความเค้นสูงทำให้เกิดความเครียดในการ
บีบอัด จึงเกิดการเสียหายเป็นเส้นทแยงมุม การวิบัติใน
ลักษณะน้ีจะเกิดการแตกร้าวที่บริเวณกึ่งกลางของผนัง
ก่อนแล้วจึงเสียหายไปในทิศทางของแรงอัดจนไปถึงมุม
ของผนัง ดังรูปที่ 3 

https://ascelibrary.org/author/Dizhur%2C+Dmytro
https://ascelibrary.org/author/Griffith%2C+Michael
https://ascelibrary.org/author/Ingham%2C+Jason
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061819306877#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061819306877#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061819306877#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061819306877#!
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รูปที่ 3 รูปแบบการวิบัติของผนัง 

 
 ในงานวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนากำลังรับแรงเฉือนของ
ผนังบล็อกมวลเบา โดยพิจารณาถึงกำลังรับแรงเฉือน 
พฤติกรรมรับแรงเฉือนของผนังบล็อกมวลเบาท่ีเสริมกำลัง
ด้วยแถบไฟเบอร์กลาส และเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน
กับผนังบล็อกมวลเบา โดยใช้การทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM E 519-02(ASTM International, 2002) ซึ่ ง เป็ น
การทดสอบเพ่ือหากำลังรับแรงดึงทแยงในผนัง โดยในการ
ทดสอบเป็นการให้กำลังอัดในแนวทแยงดังรูปที่ 4  

 
รูปที่ 4 การให้แรงกระทำในแนวทแยง 

 ซึ่งจากแรงอัดที่กระทำสามารถคำนวณเป็นแรง
เฉือนที่กระทำได้จากสมการที่(1) 

n

s
A

P
S

707.0
=                      (1) 

 
เมื่อ sS   คือ แรงเฉือนที่กระทำ ,กก./ตร.ซม.

  
P     คือ แรงอัดที่กระทำ, กก. 

nA   คือ พ้ืนที่รับแรงเฉือน, ตร.ซม. 
 
3.วิธีดำเนินการวิจัย 

การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของผนังอิฐบล็อก
มวลเบาด้วยเส้นไฟเบอร์กลาส  มีตัวอย่างที่ ใช้ในการ
ทดสอบขนาด 100 x 100 x 8 เซนติเมตร โดยตัวอย่างที่
ทำการทดสอบจะมีทั้งหมด 5 รูปแบบคือ แบบควบคุม
(A0)ที่ไม่ได้เสริมกำลัง และมีการเสริมแถบไฟเบอร์กลาส 
4 แบบดังรูปที่ 5 

 
GF1 
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รูปที่ 5 รูปแบบการเสริมแถบไฟเบอร์กลาส 

 

ในการติดต้ังตัวอย่างทดสอบแสดงในรูปที่ 6 และ รูปที่ 7  

โดยการนำฐานของตัวอย่างทดสอบมาวางไว้ในตำแหน่งที่

ต้องการของเครื่องทดสอบแรงดึงทแยง และยึดติดกับพ้ืน

ห้องปฏิบัติการให้แข็งแรง และในการทดสอบน้ันจะทำ

การให้แรงอัดในแนวทแยงจนผนังวิบัติ 

 

 
รูปที่ 6 รูปแบบการติดต้ังการทดสอบ 

 

 
รูปที่ 7 การติดต้ังตัวอย่างทดสอบในห้องปฏิบัติการ 

 
4. ผลการวิจัย  
4.1 คุณสมบัติของบล็อกมวลเบา 

บล็อกมวลเบาที่ใช้ในงานวิจัยเป็นบล็อกมวลเบา
ชนิดเติมฟองอากาศได้นำมาทดสอบคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน มอก.2601-2556(สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม, 2556) ได้ผลดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1คุณสมบัติของบล็อกมวลเบาที่ใช้ในงานวิจัย 

รายการ ผลการทดสอบ 
กำลังรับแรงอัด 21.25 กก./ตร.ซม. 

แรงอัด 

GF2 

GF3 

GF4 

Hydraulic Jack 

Dial Gauge 
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ความหนาแน่น 587 กก./ลบ.ม. 
อัตราการดูดซึมน้ำ ร้อยละ 12.49 

  
 จากผลการทดสอบเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน มอก.2601-2556 พบว่าบล็อกมวลเบาที่ใช้จัด
อยู่ในชนิด C6 โดยกำหนดว่ากำลังอัดไม่น้อยกว่า 20.4 
กก./ตร.ซม. ความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 501-600 กก./
ลบ.ม. อัตราการดูดซึมน้ำ ไม่มากกว่าร้อยละ  25 
4.2 คุณสมบัติของไฟเบอร์กลาส 
 ไฟเบอร์กลาสที่ใช้ในงานวิจัยได้นำมาทดสอบหา
คุณสมบัติทางกายภาพดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2คุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสที่ใช้ในงานวิจัย 

รายละเอียด GFRP 

ความต้านแรงดึงที่จุดคราก 8863 กก./ตร.ซม. 
ความต้านแรงดึงประลัย 8976.3 กก./ตร.ซม. 

โมดูลัสยืดหยุ่นเฉลี่ย 726x103 กก./ตร.ซม. 

การยืด ร้อยละ 1.4 
 
4.3 ผลการทดสอบกำลังรับแรงเฉือน 
 การทดสอบหากำลังรับแรงเฉือนของผนังก่ออิฐ
มวลเบาทั้ง 5 รูปแบบได้ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรง
เฉือนและระยะยุบตัว ดังรูปที่ 8 ซึ่งเห็นได้ว่าท้ัง 5 รูปแบบ
เมื่อแรงกระทำเพ่ิมมากข้ึนระยะยุบตัวก็จะเพ่ิมมากข้ึน
ตามลำดับแต่เมื่อมีการเสริมกำลังรับแรงเฉือนด้วยแถบไฟ
เบอร์กลาส ทำให้อัตราการยุบตัวจะเพ่ิมมากข้ึนแสดงว่า
ผนังมีการยืดหยุ่นที่ดีข้ึน  และผนังที่เสริมแถบไฟเบอร์กลา
สมีกำลังรับแรงเฉือนสูงสุดและความเหนียวที่มากกว่า  

 
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงเฉือนและระยะ

ยุบตัว 
กำลั งรับรับแรงเฉือนสู งสุ ดของผ นังทั้ ง  5 

ประเภทดังตารางที่ 2 เห็นได้ว่ากำลังรับแรงเฉือนของผนัง
ที่เสริมแถบไฟเบอร์กลาส สามารถรับแรงเฉือนได้สูงกว่า 
กรณีที่ไม่เสริมกำลังโดยรูปแบบ GF3 ให้ค่ากำลังรับแรง
เฉือนที่สู งที่ สุดเท่ากับ  27.89 กก./ซม. โดยมากกว่า
รูปแบบ A0 ที่เป็นตัวควบคุมร้อยละ 9.21  
ตารางที่ 2กำลังรับแรงเฉือนสูงสุด 
รูปแบบ กำลังรับแรงเฉือนสูงสุด ร้อยละ 

A0 25.32 กก./ตร.ซม. 0 

GF1 26.26 กก./ตร.ซม. 3.58 
GF2 25.45 กก./ตร.ซม. 0.51 

GF3 27.89 กก./ตร.ซม. 9.21 

GF4 27.07 กก./ตร.ซม. 6.46 
5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยการเสริมกำลังรับแรงเฉือนของ
ผนังบล็อกมวลเบาด้วยแถบไฟเบอร์กลาสน้ันพบว่า เมื่อ
ผนังเสริมกำลังด้วยแถบไฟเบอร์กลาสแล้วทำให้มีค่ากำลัง
รับเฉือนสูงสุดและมีค่าความหนียวสูงกว่ากรณีที่ไม่เสริม
กำลัง ทั้ง 4 รูปแบบโดยรูปแบบที่ไห้ค่ากำลังรับแรงเฉือน
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น้อยที่สุด คือรูปแบบ  GF2 ซึ่งให้ค่ากำลังรับแรงเฉือน
เท่ากับ 25.45 กก./ซม. คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของรูปแบบ
ควบคุม และรูปแบบ GF3 ให้ค่ากำลังรับแรงเฉือนที่สูง
ที่สุดเท่ากับ 27.89 กก./ซม.คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของ
รูปแบบควบคุมเน่ืองจากมีแนวแถบไฟเบอร์กลาสที่
ต้านทานกับรอยแตกของผนังอยู่ 2 แถบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากผลการวิจัยเห็นได้ว่าสามารถนำการเสริม
กำลังด้วยแถบไฟเบอร์กลาสไปเสริมกำลังผนังได้โดย
สามารถเสริมผนังที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวหรือ
เสริมผนังเก่าท่ีเสียหายได้  
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากำลังอัดแกนเดียว (UCS) ของวัสดุชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ตามมาตราฐาน มทช.244-2556 

ของกรมทางหลวงชนบท โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพของวัสดุชั้นพื้นทางด ินซีเมนต์จากเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน 
(OPBA) ที่ซึ่งเป็นวัสดุพลอยได้ทางการเกษตรของบริษัททักษิณปาล์ม (2521) จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการศึกษาน้ีทำ
การทดลอง กำหนดให้ผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA) ร้อยละ 10, 20, 30 และปูนซีเมนต์ (PCM) ร้อยละ 0, 1, 3, 5 โดย
น้ำหนัก ตามลำดับ สำหรับสัดส่วนปริมาณหินคลุก (CR) จะข้ึนอยู่กับการแปรผันของ (OPBA) และ (PCM) จำนวนทั้งหมด 12 
สูตรผสม จากน้ันหาค่าปริมาณความชื่นที่เหมาะสม (OMC) และความหนาแน่นแห้งสูงสุด (MDD) โดยวิธีการบดอัดแน่นแบบ
สูงกว่ามาตราฐาน ตาม มทช.(ท) 501.2-2545 พบว่า ค่า (OMC) นั้นแปรผันตรงกับปริมาณ (OPBA) และ ค่า (MDD) 
แปรผกผันกับปริมาณ (OPBA) นำไปหาค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS) ที่อายุบ่ม 7 วัน พบว่าตัวอย่างที่กำหนดให้ผสมเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมัน (OPBA) ร้อยละ 10, 20, 30 และปูนซีเมนต์ (PCM) ร้อยละ 3, 5 ตามลำดับ จำนวนทั้งหมด 6 สูตรผสม มีค่า
กำลังอัดแกนเดียว(UCS) สูงสุด ดังน้ี 33.10, 36.13, 36.29, 46.76, 27.73 และ 38.16 กก./ซม2 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า
เกณฑ์มาตรฐานชั้นพ้ืนทางชนิดพ้ืนทางดินซีเมนต์ ของกรมทางหลวงชนบท และเมื่อพิจารณาค่า (UCS) ที่ค่า 17.50 กก./ซม2 
เป็นเกณฑ์คัดเลือกสูตรผสม ตามมาตรฐานพื้นทางดินซีเมนต์ จะสามารถนำสัดส่วนสูตรผสม (PBA) ปริมาณร้อยละ 10, 20 
และ 30 โดยผสม (PCM) ปริมาณร้อยละ 1.38, 1.72 และ2.41 ตามลำดับ ไปใช้พัฒนาเป็นชั้นพ้ืนทางดินซีเมนต์ได้ 

 
คำสำคัญ: หินคลุก, เถ้าทะลายปาล์ม, กำลังอัดแกนเดียว, ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม, พ้ืนทางดินซีเมนต์ 

 
Abstract  

This research studied on Unconfine Compressive Strength ( UCS) of soil cement pavement base. 
The objective of this study is to improve the quality of soil-cement pavement base from the oil palm bunch 
ash (OPBA). It is the agricultural waste which was obtained from Taksin Palm (2521) Co., Ltd in Surat Thani 
Province. The pavement’s combination in this study are OPBA, plotland cement (PCM), and crunched rock 
(CR). The mixture ratio of OPBA and PCM was at 10, 20, 30 percent and 0, 1, 3, 5 percent of sample’s weight, 
meanwhile, CR’s ratio configuration (CR) was vary depending on the variance of OPBA and PCM, thus, there 
are 12 formulas of sample in total. The experiment was held in compress by Modified Proctor Compaction 
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Test (Standard No.  S-DRR(T)  501.2-2545)  method in order for seek the optimum moisture content (OMC) 
and maximum dry density (MDD). The experiment indicated that OMC was directly vary to the amount of 
OPBA, in the meantime, MDD was indirectly. After that, the 6 samples of 7-day incubated which has 10, 20, 
30 percent of OPBA and 3, 5 percent of PCM are tested. The test indicated UCS of those samples are 33.10, 
36.13, 3 6 . 2 9 , 46.76, 27.73 and 38.16 kg. / cm2  respectively. Therefore, in conclusion, according to those 
numbers of the UCS in this experiment are higher than the Department of Rural Road department standard. 
Then, when OPBA ratio was at 10, 20, 30 percent and PCM ratio 1.38, 1.72 and 2.41, there could be a ratio 
of combination of solid cement pavement base, while 17.50 kg./cm2 of UCS was determined as its criterion.  

 
Keywords: Crushed rock, Oil palm bunch ash, Unconfined compressive strength, Optimum moisture 
content, Maximum dry density, Soil cement base 
 
1. บทนำ  
 ในอดีตถึงปัจจุบันอุสาหกรรมน้ำมันปาล์มของ
ประเทศไทยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากภาครัฐ ให้มี
พ้ืนที่ปลูกและปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนทุกปี แสดงในรูปที่ 1  
และจะสูงเพิ ่มขึ้น โดยภาครัฐมียุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมัน
ไทยปี 2558-2569 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ในการใช้ประโยชน์
จากปาล์มน้ำมันด้านต่าง ๆ  [1] ในขณะเดียวกันเถ้า
ทะลายปาล์มน้ำมันที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง (Waste Material) 
พลอยได้ทางการเกษตรจากอุตสาหกรรม เกิดจากโรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์มได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า ใยปาล์ม และ
กะลาปาล์ม นำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงให้หม้อต้มไอน้ำเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ก็มีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี    
 

 
 

รูปที่ 1 จำนวนพ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่ให้ผลและปริมาณผลผลิต
ปาล์มน้ำมันของประเทศ ปี 2548-2557 

http://webkc.dede.go.th/testmax/node/2529 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชั้นพ้ืน
ทางชนิดพื้นทางดินซีเมนต์โดยนำเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน 
มาเป็นวัสดุผสมในพื ้นทางดินซีเมนต์ ศ ึกษาหาอัตรา
ส่วนผสมที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน มทช.244-2556 ของ
กรมทางหลวงชนบท ในการพัฒนาชั้นพ้ืนทางชนิดพ้ืนทาง
ดินซีเมนต์ที่มีเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมน้ัน เป็น
แนวทางหนึ่งในการนำวัสดุเหลือทิ ้งจากอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปริมาณเถ้า
ทะลายปาล์มน้ำมันที่เกิดข้ึนในแต่ละปี รวมทั้งยังเป็นการ
พัฒนาคุณภาพวัสดุในงานวิศวกรรมการก่อสร้างทางให้มี
คุณภาพสูงข้ึน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 การนำเถ ้าน ้ำม ันปาล ์มกล ับมาใช ้ ให ้ เกิด
มูลค่าเพิ ่มเชิงพาณิชย์อีกครั ้ง และเถ้าน้ำมันปาล์มนี ้มี
คุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานที่มีคุณภาพดี ยังสามารถ
นำมาใช้นแทนที่ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมของมอร์ตาร์และ
คอนกรีตได้ [9] และในการใช้เถ้าน้ำมันปาล์มแทนที่
ซ ี เมนต์ ปร ิมาณร้อยละ 15 ให ้กำล ังร ับแรงอัดของ
คอนกรีตมีค่าสูงข้ึนถึง 450 กก./ซม2 ที่อายุ 28 วัน [10] 
 วัสดุปอซโซลาน เป็นวัสดุที่ซิลิกาออกไซด์(SiO2) 
และอลูมิน่าออกไซด์ (Al2O3) ในปริมาณสูง ไม่มีคุณสมบัติ
เชื่อมประสาน ต้องทำให้อยู่ในรูปผงละเอียด มีความชื้น 
จึงจะเกิด “ปฏิกิริยาปอซโซลาน”เป็นการเกิด 2 ปฏิกิริยา

http://webkc.dede.go.th/testmax/node/2529
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ต่อเน่ือง ข้ันแรกเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน(Portland cement 
hydration) ข้ัน 2 เกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolanic 
Reaction) คือการผสมกันระหว่างวัสดุปอซโซลานกับ
แค ล เ ซ ี ย ม ไ ฮ ร ด รอก ไ ซด ์  (Ca(OH)2)  ท ำ ใ ห ้ เ กิ ด
สารประกอบที่มีหน้าท่ีเป็นวัสดุเชื่อมประสานและส่งผลให้
กำลังอัดของวัสดุมีค่าเพ่ิมมากข้ึน   
 ป ฏ ิ ก ิ ร ิ ย า ไ ฮ เ ด ร ช ั น (Portland cement 
hydration) เกิดจากสารประกอบ ไตรแคลเซียมซิลิเกต 
(3CaO.SiO2 หรือ C3S), ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO.SiO2 
หรือ C2S), ไตรแคลเซียมอลูมิเนต (3CaO.Al2O3 หรือ 
C3A), แ ล ะ เ ต ต ร ะ แ ค ล เ ซ ี ย ม อ ล ู ม ิ เ ฟ อ ร ์ ไ ร ต์  
(4CaO.Al2O3.Fe2O3 หรือ C4AF) เกิดทำปฏิกิริยากับน้ำ 
ส่งผลให้เกิดสารประกอบใหม่คือ คือแคลเซียมซิลิเกต 
(3CaO.2SiO2.3H2O หรือ C-S-H), แคลเซียมอลูมิเนตไฮ
เดรต (3CaO.Al2O3.6H2O หรือ C-A-H) ซึ่งทำหน้าที่เป็น
วัสดุเชื่อมประสานเพิ่มกำลังอัดให้วัสดุพื้นทาง และเกิด
แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารประกอบตั้งต้นในการทำ
ปฏิกิริรยาต่อเน่ือง ดังสมการ 
 2(3CaO.SiO2) หรือ C3S + 6H2O ----> 
3CaO.2SiO2.3H2O หรือ C-S-H + 3Ca(OH)2         
         (2.1) 
 
 2(2CaO.SiO2) หรือ C2S + 4H2O ----> 
3CaO.2SiO2.3H2O หรือ C-S-H + Ca(OH)2     
         (2.2) 
 
 3CaO.Al2O3 หรือ C3A + 6H2O ----> 
(3CaO.Al2O3.6H2O หรือ C-A-H            
        (2.3) 
 ปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolanic Reaction) 
เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ที่มี
ส่วนผสมของวัสดุปอซโซลานผสมอยู ่ด ้วย โดยการทำ
ปฏิกิริยาของสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับซิลิกา
ออกไซด์และอลูมิน่าออกไซด์ ดังสมการ 
Ca(OH)2 + SiO2 + H2O ----> xCaO.ySiO2.zH2O หรื อ 
C-S-H  (2.4) 

Ca(OH)2 + AlO3 + H2O ----> xCaO.yAlO2.zH2O 
         (2.5) 
ค่า x, y, z จากสมการที่ (2.4) และ (2.5) จะเปลี ่ยนไป
ตามชนิดของแคลเซียมซิล ิเกตไฮเดรต และแคลเซียม
อลูมิเนตไฮเดรต ทำให้เกิดสารประกอบที่มีคุณสมบัติเชื่อม
ประสารเพ่ิมข้ึนส่งผลให้กำลังของวัสดุเพ่ิมข้ึน [6] 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการศึกษานี้ดำเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ชั้นพื้นทางชนิดพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Base) 
ของกรมทางหลวงชนบท ที่มีค่ากำลังรับแรงอัด (UCS) 
เท่ากับ 17.50 กก./ซม.2 และใช้ปริมารปูนซีเมนต์ ร้อยละ 
115 ของค่า (UCS) ที ่17.50 กก./ซม.2  
 3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
 3.1.1 หินคลุก (Crushed Rock, CR) หินคลุก
ในการศึกษาครั้งน้ี นำมาจากโรงโม่หินนันประเสริฐ อำเภอ
พยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งหินคลุกที่
ได้รับความนิยมใช้ในก่อสร้าง แสดงในรูปที่  2 (ก) เก็บ
ตัวอย่างหินคลุกทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม การ
กระจายตัวของขนาดเม็ดผ่านตะแกรงมาตรฐานขนาด 1
น้ิว 3/8นิ้ว เบอร์4, 10, 40, 200 เป็นค่าร้อยละ 94.86, 
51.67, 33.91, 21.56, 15.59, 7.35 ตามลำดับ มีขนาด
คละตัวเข้าเกณฑ์วัสดุพื้นทางหินคลุก ชนิด ข. มีค่าดัชนี
ความเป็นพลาสติก(PI) ไม่เกิน 6 จัดเป็นวัสดุไม่มีพลาสติก 
ค่าความสึกหรอ มีค่า 29.80 หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุด (Dry 
Density Unit Weight) บดอัดความแน่นแบบส ูงก ว่า
มาตารฐานม ีค ่ า  2.278 gm./cc. ปร ิมาณความชื้น
เหมาะสม (OMC) ร้อยละ 5.24 ค่ากำลังรับแรงแบกทาน 
(CBR) แบบแช่น้ำ มีค ่า 100.69 จากผลการทดสอบ
คุณสมบัติพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของหินคลุกที่นำมาศึกษา
นั้น มีคุณสมบัติเป็นวัสดุพ้ืนทางหินคลุก ตามมาตรฐาน 
มทช. 203-2557 กรมทางหลวงชนบท 
 3.1.2 เถ ้ าทะลายปาล ์มน ้ ำม ัน  (Oil Palm 
Bunch Ash, OPBA) เถ้าทลายปาล์มน้ำมัน ได้ร ับการ
สนับสนุนจาก บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด อำเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงในรูปที่ 2 (ข)  ที่นำมา
จากโรงงานมีขนาดหยาบ ลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมรูปร่างไม่
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แน่นอน สีดำปนเทา ในการศึกษาใช้เถ้าสภาพเดิมจาก
โรงงานมีองค์ประกอบทางเคมี แสดงดังตารางที ่ 2 มี
องค์ประกอบของสาร SiO2, Al2O3, และ Fe2O3 รวมกัน
เท่ากับร้อยละ 69.84 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 50-70 
และมีปริมาณของ SO3 ร้อยละ 0.47 และค่า LOI เท่ากับ 
10.05 ตามมาตรฐาน ASTM 618 จึงจัดอยู่ใน สารปอซโซ
ลาน คสาส C น้ำหนักค้างตะแกรงเบอร์ 325 เท่ากับรอ้ย
ละ 65.00 และมีความถ่วงจำเพาะ 1.89 ซึ่งมีค่าต่ำมาก 
[6]  จัดเป็นวัสดุไม่มีพลาสติก หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุด 
(Dry density unit weight)  

 

    

                      (ก)                                
(ข) 

 
รูปที่ 2 วัสดุทดสอบ (ก) หินคลุก (Crushed Rock, CR)   

(ข) เถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (Oil Palm Bunch Ash, 
OPBA) 

 
 3.1.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที ่ 1 
(Portland Cement Type 1, PCM) ป ูนซ ี เมนต ์ปอร์ต
แลนด์ ประเภทที่ 1 (PCM) ที่ใช้มีคุณสมบัติตามกำหนด
มาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15-
2514/2517 ประเภทที่ 1 มีองค์ประกอบทางเคมี แสดง
ในตารางที่ 1 และมาตรฐาน ASTM (150-71 Type I) [7]  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
 เครื ่องมือที ่ใช้ทดสอบความแน่นแบบสูงกว่า
ม าตร ฐ าน  (Modified Compaction Test) ท ี ่ ส ำคัญ
ประกอบด้วยแบบหล่อ(mold) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
102 มม. (4 น้ิว) ตุ้มกระทุ้งโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
50.8 มม. (2 นิ ้ว) น้ำหนักรวมด้ามถือ 2.535 กก. (10 

ปอนด์) และอุปกรณ์อื่น ๆ แสดงในรูปที่ 3 (ก) และเครื่อง
ทดสอบหาค ่ า ก ำล ั ง อ ั ดแ กน เ ด ี ย ว  (Unconfined 
Compression Test Apparatus) แสดงในรูปที่ 3 (ข) 
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ (PCM) เถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA) 

องค์ประกอบ 
ทางเคมี 

ปูนซีเมนต์ 
(PCM) 

เถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมัน 
(OPBA) 

SiO2 20.80 65.30 
Al2O3 5.50 2.56 
Fe2O3 3.16 1.98 
CaO 64.97 6.42 
MgO 1.06 3.08 
Na2O 0.08 0.36 
K2O 0.55 5.72 
SO3 2.96 0.47 

SiO2+ Al2O3+ Fe2O3 29.46 68.84 
LOI 2.96 10.05 

ความถ่วงจำเพาะ 3.15 1.89 

 
 
 3.3 ข้ันตอนการทดลอง 
 3.3.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ วัสดุหินคลุก 
(CR) ที่ผ่านการทดสอบขนาดคละแล้ว และเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมัน (OPBA) ที่นำมาใช้ต้องผึ่งให้แห้งหรือใช้ตู้อบ 
อบที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันนำหิน
คล ุ กทำการคล ุ ก เ ค ล ้ า ก ั น ให ้ ท ั ่ วท ำการ แบ ่ ง สี่  
(QUARTERING) หรือใช้เครื่องมือแบ่งตัวอย่าง (SAMPLE 
SPLITTER)  และปูนซีเมนต์ (PCM) [2] แสดงในรูปที่ 2  
(ก, ข) ชั ่งตวงวัสดุแต่ละชนิดตามสัดส่วนที ่ออกแบบ
ส่วนผสม ดังแสดงในตารางที ่ 2 กำหนดให้ปร ิมาณ 
ปูนซีเมนต์ (PCM) มีค่าร้อยละ 1, 3, 5 และปริมาณเถ้า
ทลายปาล์มน้ำมัน (OPBA) ร ้อยละ 10, 20, 30 โดย
น้ำหนัก สำหรับสัดส่วนปริมาณหินคลุก (CR) จะข้ึนอยู่กับ
การแปรผันของปูนซีเมนต์และเถ้าทลายปาล์มน้ำมัน 
จำนวนทั้งหมด 13 สูตรผสม 



193 
 

 

 

   

 
(ก)         (ข) 

 
รูปที่ 3 แสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ทีจ่ำเป็น (ก) อุปกรณ์
ที่จำเป็น  (ข) เครื่องทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดแกน

เดียว 
 
 3.3.2 การเก็บตัวอย่าง ชั่งวัสดุตามสัดส่วนแต่
ละสูตรผสม ทำการผสมวัสดุให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน 
แสดงในรูปที่ 4 (ก) นำมาทำการบดอัดแน่น ตามมาตรฐาน 
มทช. (ท) 501.2-2545 [2] วิธีการทดสอบความแน่นแบบ
สูงกว่ามาตรฐาน (Modified Compaction Test) เพ่ือหา
ค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (OMC) และค่าความแน่น
แห้งสูงสุด(MDD) แสดงในรูปที ่ 4 (ข) นำค่าความชื ้นที่
เหมาะสม (OMC) ที่ได้ไปทำการบดอัดวัสดุแต่สูตรผสมอีก
ครั ้งสำหรับตัวอย่างทดสอบกำลังอัดแกนเดียว (UCS) 
อัตราส่วนผสมละ 12 ตัวอย่าง นำตัวอย่างออกจากแบบ
หล่อ(mold) แล้วทำการบ่มโดยใช้ถุงพลาสติกห่อไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3, 7 และ 14 วัน แสดงในรูปที่ 4 
(ค, ง) จากน้ันนำก้อนตัวอย่างไปแช่น้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
แสดงในรูปที่ 4 (จ) นำขึ้นมาพักไว้ให้แห้งด้วยอากาศจน
มีสถาพเป็นอิ่มตัวผิวแห้ง จึงนำไปทดสอบกดหาค่ากำลัง
อัดแกนเดียว (UCS) แสดงในรูปที่ 4 (ฉ) 
 

ตารางที่ 2 การออกแบบอัตราส่วนผสมชั้นพ้ืนทาง (Base 
Course) (หน่วย: ร้อยละ) 

สูตรผสม ปูนซีเมนต์ 
 

เถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมัน 

 

หิน
คลุก 

 

จำนวน
ตัวอย่าง 
(ตัวอย่าง) 

Control 0 0 100 20 
BC0-10 0 10 90 20 
BC0-20 0 20 80 20 
BC0-30 0 30 70 20 
BC1-10 1 10 89 20 
BC3-10 3 10 87 20 
BC5-10 5 10 85 20 
BC1-20 1 20 79 20 
BC3-20 3 20 77 20 
BC5-20 5 20 75 20 
BC1-30 1 30 69 20 
BC3-30 3 30 67 20 
BC5-30 5 30 65 20 

หมายเหตุ ทดสอบการรับแรงอัดแกนเดียว (UCS) ทีอ่ายุ 
3, 7 และ 14 วัน 

 
4. ผลการวิจัย  
 4.1  การทดสอบการบดอัดแน่นตัวอย่าง พบว่า 
ตัวอย่างสูตรผสมที่ 1 (Control) มีค่าปริมาณความชื้นที่
เหมาะสม (OMC) ร้อยละ 5.24 ค่าความหนาแน่นแห้ง
สูงสุด (MDD) 2.278 gm/cc. แสดงในรูปที่ 5 (ก)  
 ตัวอย ่างสูตรผสมที ่ 2 -4 (BC0-10, BC0-20, 
BC0-30) ได้ทำการผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันเข้าไป
แทนที่หินคลุกในปริมาณร้อยละ 10, 20, 30 พบว่าค่า
ปริมาณความชื้นที ่เหมาะสม (OMC) มีค่าร้อยละ 7.51, 
11.51 และ 12.55 ตามลำดับ ซึ ่งมีค่าเพิ ่มมากขึ ้นตาม
ปริมาณของเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA) และค่าความ
หนาแน่นแห้งสูงสุด (MDD) มีค่า 2.110, 1.893, และ 
1.697 gm/cc. ตามลำดับ ซึ ่งมีค ่าลดลงตามการเพ่ิม
ปริมาณของเถ้าทลายเถ้าปาล์มน้ำมัน (OPBA)   
 



194 
 

 

   

     (ก) 
       (ข) 

   

 
   (ค)        (ง) 

   

 
   (จ)        (ฉ) 

 
รูปที่ 4 การเตรียมก้อนตัวอย่างและทดสอบกำลังอัดแกน
เดียว (UCS) (ก) ผสมวัสดุตัวอย่าง  (ข) บดอัดแน่นก้อน

ตัวอย่างแบบสูงกว่ามาตรฐาน  (ค) เก็บตัวอย่างใส่
ถุงพลาสติก  (ง) บ่มก้อนตัวอย่าง (จ) นำก้อนตัวอย่างแช่ 
2 ชม. ก่อนการทดสอบ (ฉ) ทดสอบหาค่ากำลังอัดแกน

เดียว 
 

 ตัวอย ่างสูตรผสมที ่ 5 -7 (BC1-10, BC3-10, 
BC5-10) ตัวอย่างสูตรผสมที่ 8-10 (BC1-20, BC3-20, 
BC5-20) ตัวอย่างสูตรผสมที่ 11-13 (BC1-30, BC3-30, 
BC5-30) ได้ทำการผสมซีเมนต์ (PCM) เพ่ิมแทนที่หินคลุก 
ร้อยละ 1, 3, 5 ตามลำดับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสูตรผสมที่ 
5-7 (BC1-10, BC3-10, BC5-10) มีค่าปริมาณความชื้นที่
เหมาะสม (OMC) ร้อยละ 8.45-9.67 มีค่ามากกว่า และ
ค ่ าความหนาแน ่นแห ้ งส ู ง ส ุ ด  (MDD) 1.988-2.074 
gm/cc. มีค่าน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ สูตรผสมที่ 2 
(BC0-10) ซึ่งมีเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA) เท่ากัน ที่
ร้อยละ 10  กลุ่มตัวอย่างสูตรผสมที่ 8-10 (BC1-20, BC3-
20, BC5-20) มีปริมาณค่าความชื ้นที ่เหมาะสม (OMC) 
ร้อยละ 12.07-12.43 มีค่ามากกว่า และค่าความหนาแน่น
แห้งสูงส ุด (MDD) 1.851-1.863 gm/cc. มีค ่าน้อยกว่า 
เมื ่อเปรียบเทียบกับ สูตรผสมที่ 3 (BC0-20) ซึ ่งมีเถ้า
ทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA) เท่ากัน ที่ร้อยละ 20  และ
กลุ่มตัวอย่างสูตรผสมที่ 11-13 (BC1-30, BC3-30, BC5-
30) มีค ่าปริมาณความชื ้นที ่เหมาะสม (OMC) ร้อยละ
13.64-13.89 มีค่ามากว่า และค่าความหนาแน่นแห้ง
สูงสุด (MDD) 1.657-1.687 gm/cc. มีค่าน้อยกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับ สูตรผสมที่ 4 (BC0-30) ซึ่งมีเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมัน (OPBA) เท่ากัน ที่ร้อยละ 30 แสดงในรูปที่ 5 
(ข)   
 4.2 ผลการทดสอบหาค่ากำลังอัดแกนเดียว 
(UCS) ตามอัตราส่วน ที่ออกแบบไว้ พบว่า ก้อนตัวอย่าง
สูตรผสมที่ 2-4 (BC0-10, BC0-20, BC0-30) ละลายน้ำ 
เสียรูปทั้งหมดทุกสูตรผสม ไม่สามาถทดสอบหาค่ากำลัง
อัดแกนเดียว (UCS) ที่อายุ 3 วันได้ และก้อนตัวอย่างจับ
ตัวแต่มีสภาพหลุดละลายของเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันบ้าง
บางส่วน ลักษณะการหลุดละลายมากตามปริมาณผสมเถ้า
ทลายปาล์น้ำมันร้อยละ 10, 20, และ 30 ตามลำดับ แต่
สามาถทดสอบกดก้อนตัวอย่างหาค่ากำลังรับแรงอัดแกน
เดียว (UCS)  มีค่า (3.95, 1.30, 1.23) และ (4.86, 4.03, 
1.70) กก./ซม2 ที่อายุ 7 และ 14 วัน ตามลำดับ แสดงใน
รูปที ่6 (ก),(ข),(ค)   
 ตัวอย ่างสูตรผสมที ่ 5 -7 (BC1-10, BC3-10, 
BC5-10)    มีค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS) (11.74, 19.26, 
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27.11), (15.38, 33.10, 36.13) แ ล ะ  (20.65, 47.82, 
48.13) กก./ซม2 ที ่อายุ 3, 7 และ 14 วัน ตามลำดับ 
แสดงในรูปที่ 6 (ก)  ตัวอย่างสูตรผสมที่ 8-10 (BC1-20, 
BC3-20, BC5-20) ) มีค ่ากำลังร ับอัดแกนเดียว (UCS) 
(9.13, 29.66, 38.36), (10.63, 36.29, 46.29) แ ล ะ 
(14.27, 44.33, 66.49) กก./ซม2 ที่อายุ 3, 7 และ 14 วัน 
ตามลำดับ แสดงในรูปที่ 6 (ข)  ตัวอย่างสูตรผสมที่ 11-13 
(BC1-30, BC3-30, BC5-30) มีค่ากำลังรับอัดแกนเดียว 
(UCS) (3.34, 26.50, 29.54), (6.00, 27.73, 38.16) และ 
(6.85, 31.88, 39.22) กก./ซม2 ที่อายุ 3, 7 และ 14 วัน
ตามลำดับ แสดงในรูปที่ 6 (ค)  
 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
รูปที่ 5 การบดอัดแน่นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ความชื้นที่เหมาะสม (OMC) กับค่าความแน่นแห้งสูงสุด 
(MDD)  

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 
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(จ) 

 
(ฉ) 
 

รูปที่ 6 แสดงค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียว (UCS) ที่อายุ 
3,7 และ 14 วัน 

(ก) OPBA:PCM ; 10:0, 1, 3 และ 5  (ข) OPBA:PCM ; 
20:0, 1, 3 และ5  (ค) OPBA:PCM ; 30:0, 1, 3 และ5 
(ง) PCM:OPBA ; 1:10, 20 และ30  (จ) PCM:OPBA ; 
3:10, 20 และ30   (ฉ) PCM:OPBA ; 5:10, 20 และ30 

 
 จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นได้ว่า กำลังอัด
แกนเดียว (UCS) ที่อายุ 7 วัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 
115 จากซีเมนต์ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
9.15 จากซีเมนต์ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ที ่เถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมันร้อยละ 10  เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 241.39 จาก
ซีเมนต์ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.85 
จากซีเมนต์ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ที่ปริมาณเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมันร้อยละ 20  เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 362.17 จาก
ซีเมนต์ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.44 
จากซีเมนต์ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ที่ปริมาณเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมันร้อยละ 30 ซึ่งแนวโน้มอัตราการเพิ่มของค่า 

UCS น้ันสูงมากท่ีสุด ของการผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน
ที่ร้อยละ30 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 5.1 อภิปราย 
 กราฟการทดสอบ แสดงในรูปที่ 5 (ข) แสดงให้
เห็นว่าตัวอย่างที่ผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันแทนที่หิน
คลุก ร้อยละ 10, 20, 30 มีค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด 
(MDD) ลดลงตามการเพิ ่มปริมาณของเถ้าทะลายเถ้า
ปาล์มน้ำมัน (OPBA) และเมื่อผสมปริมาณมากขึ้น ก็จะ
ส่งผลให้วัสดุตัวอย่างนั ้นมีสัดส่วนมวลรวมละเอียดเพ่ิม
มากขึ้นตามไปด้วย ทำให้คุณสมบัติพื ้นฐานของหินคลุก
เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่เป็นไปตามมาตฐานวัสดุชั้นพื้นทาง
ชนิดหินคลุก และเนื่องจากเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันมีค่า
ความแน่นแห้งน้อยกว่า และเป็นมวลรวมละเอียด ที ่มี
ขนาดหยาบ เป็นเหลี่ยมมุมรูปร่างไม่แน่นอน ซึ่งอนุภาคที่
มีร ูพรุนและโพรงสูงนั ้นทำให้มีความต้องการดูดน้ำเข้า
แทนที่มากข้ึน [6] ส่งผลต่อปริมาณน้ำ (OMC) ที่ใช้ในการ
บดอัดมากข้ึนตาม  
 ในการผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน ที่ร้อยละ 10, 
20, 30 และผสมปูนซีเมนต์แทนที่หินคลุก ร้อยละ 1, 3, 5 
ตามลำดับ พบว่า มีค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (OMC) 
มีค่าเพิ ่มขึ ้นเล็กน้อย ส่วนค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด 
(MDD) ลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับ ตัวอย่าง
ที่ผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPMA) อย่างเดียว ที่ร้อย
ละ 10, 20 และ 30 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าปริมาณ
ปูนซีเมนต์ ที่ผสมเข้าไปแทนที่หินคลุกเป็นเพียงปริมาณ
เล็กน้อย ไม่ส่งผลต่อปริมาณน้ำ(OMC) ที่ใช้ในการบดอัด
แน่นมากนักและค่าความแน่นแห้งสูงสุดที่ลดลง มีผลมา
จากการเพ่ิมปริมาณเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันมากกว่าเพราะ
เป็นวัสดุมวลรวมละเอียด มีความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าหิน
คลุก 
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รูปที่ 7 ค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS.) ของแต่ละสัดส่วน
สูตรผสม ท่ีอายุ 7 วัน 

 

 
 

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่ากำลังอัดแกนเดียว(UCS)  
กับ ปริมาณปูนซีเมนต์ ท่ีร้อยละ 1, 3, 5 และปริมาณเถ้า

ทะลายปาล์มน้ำมัน ท่ีอายุ 7 วัน 
 
 จากการทดสอบหาค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS) 
ของตัวอย่าง พบว่า ค่า (UCS) ตัวอย่างที่ผสมเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมันแทนที่หินคลุก ร้อยละ 10, 20, 30 ก้อน
ตัวอย่างไม่ก่อตัว ไม่สามารถกดหาค่ากำลังอัดได้ ที่อายุ 3 
วัน และกดก้อนตัวอย่างมีค่า (UCS) ที ่ต่ำมาก ที ่อายุ 7 
และ 14 วัน จากการทดสอบนั้น ธรรมชาติเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมัน มีขนาดหยาบ ลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมรูปร่าง
ไม ่แน่นอน ไม ่ม ีค ุณสมบัต ิในการเชื ่อมประสาน ใน
กระบวนการไม่มีปฏิกิริยาไฮเดรชันเกิดขึ้น จึงไม่สามารถ
เกิดปฏิกิริยาต่อเน่ืองที่เรียกว่า ปฏิกิริยาปอซโซลานได้ [6] 
ดังแสดงในรูปที่ 7 (ก,ข,ค) 
 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน
และปูนซีเมนต์แทนที่หินคลุก เมื่อพิจารณาที่ปริมาณเถ้า

ทะลายปาล์มน้ำมันที่ร้อยละ 10 เท่ากัน พบว่า การผสม
ปูนซีเมนต์ ที่ร้อยละ 1 มีค่า (UCS) สูงกว่าค่ามาตรฐาน ที่
อายุ 14 วัน  การผสมปูนซีเมนต์ ที่ร้อยละ 3 และ ที่ร้อย
ละ 5 จะมีค่า (UCS) สูงกว่าค่ามาตรฐาน ที่อายุ 3, 7 และ 
14 วัน(ทุกอายุบ่มตัว) ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานชั้นพื้นทาง
ดินซีเมนต์ มทช.244-2556 ของกรมทางหลงชนบท ที่ค่า 
17.5 กก./ซม2 ที่อายุ 7 วัน ดังแสดงในรูปที่ 6 (ก) และ
เมื่อพิจารณาท่ีปริมาณเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันที่ร้อยละ 20 
และ 30 เท่ากัน ตามลำดับ พบว่า การผสมปูนซีเมนต์ ที่
ร้อยละ 3 และ 5 ตามลำดับ ถึงจะมีค่า (UCS) สูงกว่าค่า
มาตรฐานชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท 
ในทุกอายุบ่มตัว ดังแสดงในรูปที่ 6  (ข, ค)   
 แล ะ จ า ก ร ู ปที่  6  (ง , จ , ฉ ) ก ร า ฟ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า UCS กับปริมาณปูนซีเมนต์ ที่
อายุ 3, 7 และ 14 วัน นั้น รูป (ง) แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสัดส่วนปูนซีเมนต์คงที่ ที่ร้อยละ 1 และผสม
เถ้าทะลายปาล์มน้ำมันแทนที่หินคลุก ร้อยละ 10, 20, 30 
ตามลำดับ จะทำให้ค่ากำลังอัดแกนเดียวที่มีแนวโน้มลดลง
ตามปริมาณท่ีเพ่ิมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน ตามลำดับ และ
พบว่า เมื่อผสมปูนซีเมนต์แทนที่หินคลุก ร้อยละ 1 น้ัน
ต้องรอระยะเวลาบ่มตัวในเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน ส่งผลต่อ
การพัฒนากำลังอัดแกนเดียว และเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน
ที ่ผสมยังไม่สามารถทำให้เกิดปฏิกิร ิยาปอซโซลานได้    
กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนปูนซีเมนต์คงที่ ที่ร้อยละ  3 และ
ผสมเถ้าทลายปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 20 มีค่ากำลังอัดสูงกว่า 
ตัวอย่างที่ผสมเถ้าทลายปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 10 และ 30 
ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนปูนซีเมนต์คงที่ ที่ร้อย
ละ 5 และผสมเถ้าทลายปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 20 มีค่า
กำลังอัดสูงกว่า ตัวอย่างที่ผสมเถ้าทลายปาล์มน้ำมัน ร้อย
ละ 30 และ 10 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 6 (จ) และ (ฉ) 
จากการทดลองพบว่าตัวอย่างที ่ผสมปริมาณปูนซีเมนต์
ต้ังแต่ ร้อยละ 3 ข้ึนไป และผสมผสมเถ้าทลายปาล์มน้ำมัน 
ที่ร้อยละ 20 จะมีแนวโน้มค่ากำลัง (UCS) สูงข้ึน เน่ืองจาก
มีปร ิมาณปูนซีเมนต์พอเหมาะ และเพียงพอต่อก าร
เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน ในขณะเดียวกันการบดอัด ทำให้
เถ้าทะลายปาล์มน้ำมันที ่ม ีขนาดหยาบ ลักษณะเป็น
เหลี่ยมมุม รูปร่างไม่แน่นอน เปลี่ยนรูปมีขนาดอนุภาคเล็ก
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ลงและละเอียด จึงทำให้มีสภาพเป็นสารปอซโซลาน และ
พัฒนาเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานต่อได้ และส่งผลให้ค่ากำลงั
มีการพัฒนาสูงมากข้ึน 
 5.2 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาในครั้งน้ี  
 5.2.1 ความหนาแน่นแห้งสูงสุด (MDD) ของหิน
คลุก มีค่าลดลงตามอัตราส่วนเถ้าทะลายเถ้าปาล์มน้ำมัน 
(OPBA) ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก OPBA มีความหนาแน่นแห้ง
น้อยกว่าหินคลุก ถ้ามีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลให้วัสดุมวล
รวมนั้นมีมวลรวมละเอียดเพิ ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้
คุณสมบัติพ้ืนฐานของหินคลุกเปลี่ยนไปจากเดิม  
 5.2.2 เมื่อผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA) 
ปร ิมาณร้อยละ 10, 20, 30 และปูนซ ีเมนต์ (PCM) 
ปริมาณร้อยละ 3, 5 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ แทนที่หิน
คลุก จะได้ค ่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS) ที ่อายุ 7 วัน 
จำนวน 6 สูตร มีค่าสูงกว่าค่า 17.50 กก./ซม2 ตามเกณฑ์
มาตรฐานช ั ้นพื ้นทางชน ิดพื ้นทางดินซ ีเมนต์ (Soil 
Cement Base) มทช.244-2556 ของกรมทางหลวง
ชนบท ดังน้ี 33.10, 36.13, 36.29, 46.76, 27.73 และ 
38.16 กก./ซม2 ซึ ่งการผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันที่
ปริมาณร้อยละ 20 และปูนซีเมนต์ปริมาณร้อยละ 5 ให้ค่า
กำลังอัดแกนเดียวมีค่าสูงที่สุด 46.76 กก./ซม2ซึ่งสูงกว่า
ค่า มาตรฐานงานพ้ืนทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Base) 
ของกรมทาง หลวงชนบท ประมาณ 2.76 เท่า ดังแสดงใน
รูปที่ 7  
 5.2.3 ค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS) มีค่าเพิ่มข้ึน
ตามการเพ่ิมปริมาณเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีค่าสูงสุด
ท ี ่ปร ิมาณร ้อยละ 20 หล ังจากนั ้นลดลง ท ี ่ปร ิมาณ
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 3 และ 5  
 5.2.4 สัดส่วนสูตรที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้
พัฒนาเป็นชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ตามมาตรฐานได้ 3 สูตร
ดังนี้ 1.เถ้าทะลายปาล์มน้ำมันร้อยละ 10 ปูนซีเมนต์รอ้ย
ละ 1.38  2.เถ้าทะลายปาล์มน้ำมันร้อยละ 20 ปูนซีเมนต์
ร ้อยละ 1.72  3.เถ้าทะลายปาล์มน้ำมันร ้อยละ 30 
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 2.41 ดังแสดงในรูปที่ 8  
 
 ข้อแนะนำ การผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันใน
ปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ค่ากำลังอัดแกนเดียวลดลง 

ควรทำการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมันและหินคลุกของแต่ละแหล่งก่อนนำมาใช้งาน 

  
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณ บริษัท ทักษิณปาล์ม 
(2521) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์
เถ้าทลายปาล์มน้ำมัน และโรงโม่หินนันประเสริฐ จังหวัด
นครสวรรค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์หินคลุก เพื่อใช้ในการ
วิจัย นายทักษิณ บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง
ชนบที่ 8 ที่ให้การสนับสนุนโดยตลอดระยะการวิจัย ส่วน
ตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 
(นครสวรรค์) ที ่ได้ให้ผู ้วิจัยได้ใช้เครื ่องมือทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
เกี่ยวข้อง และนายนพดล ดีเรือก ผู้อำนวยการแขวงทาง
หลวงชนบทสุโขทัย ที่สนับสนุนข้อมูลและให้คำปรึกษาใน
การทำวิจัย รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ที่ให้การสนับสนุนการทำวิจัย
ครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ 

เครื่องวีข้าวมาพัฒนา โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นกำลัง โดยมีบอร์ด Arduino Mega 2560 ควบคุมการทำงานโดย
สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ และสามารถใช้ได้กับไฟฟ้าท้ังสองระบบ คือ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับและระบบไฟฟ้า
กระแสตรงจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ โดยมีการทดสอบเพ่ือหาความเร็วลมที่เหมาะสมในการคัดแยกเศษวัสดุที่
ไม่ต้องการออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ วิธีการทดสอบจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 4 กิโลกรัม และจะแบ่งเศษวัสดุที่
ต้องการคัดแยกเป็น 2 ชนิด คือ แกลบกับเศษหินและเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์กับเศษหิน อย่างละ 0.9 กิโลกรัม และ 0.1 
กิโลกรัม ตามลำดับ 

ผลการทดสอบการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวสมบูรณ์ที่มีแกลบกับเศษหิน ความเร็วลมที่เหมาะสมคือ 5.8 เมตร/วินาที โดยใน
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ได้เมล็ดพันธ์ุข้าวสมบูรณ์ 98.85 % ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ได้เมล็ดพันธ์ุข้าวสมบูรณ์ 
98.80 %   และผลการทดสอบการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวสมบูรณ์ที่มีเมล็ดพันธ์ุข้าวไม่สมบูรณ์กับเศษหิน ความเร็วลมที่เหมาะสม 
คือ 5.8 เมตร/วินาที โดยระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ได้เมล็ดพันธ์ุข้าวสมบูรณ์ 98.09 % ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่
ได้เมล็ดพันธ์ุข้าวสมบูรณ์ 98.07 % และเครื่องที่พัฒนาข้ึนน้ีได้เมล็ดพันธ์ุข้าวสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนถึง 12.85 % เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการทดสอบของ [3] 

 
คำสำคัญ: ข้าว, เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว, ไมโครคอนโทรลเลอร ์

 
Abstract  

This paper presents the development of a rice grading machine with a microcontroller. It is the 
introduction of folk wisdom that is a rice V machine to develop by using a DC electric motor with an Arduino 
Mega 2560 board to control the operation, which can adjust the motor's speed. It can be used with both 
power systems: AC power system and DC power system from batteries charged from solar cells. This test 
was implemented to find the appropriate wind speed to eliminate the 4 kilograms of perfect rice grain and 
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unwanted materials into 2 types that husk with debris and nonperfect rice grain with debris rock by 0.9 
kilograms and 0.1 kilograms, respectively. 

From the perfect rice grain mixed husk and debris rock test, the appropriate wind speed was 5.8 
m/s. In AC power system received 98.85 %. In DC power system from batteries received 98.80 %. 
Furthermore, the perfect rice grain mixed nonperfect rice grain and debris rock test, the appropriate wind 
speed was 5.8 m/s. In ac power system received 98.09 %. In DC power system from batteries received 
98.07 %. And the improved machine yielded 12.85 % more complete rice grains compared to the test 
results of [3] 
 
Keywords: Rice, Rice grading machine, Microcontroller 
 
1. บทนำ  

เครื ่องคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวรุ ่นแรกนั้น ได้นำภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาพัฒนาจากเครื ่องสีข้าว โดยอาศัย
แรงลมในการพัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ เช่น แกลบ เศษหิน 
ฟาง ออกจากเมล็ดข้าวที ่สมบูรณ์ จุดประสงค์เพื ่อลด
ระยะเวลาในการคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวของเกษตรกรและ
ออกแบบเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว การทำงานของเครื่องคัด
เมล็ดพันธ์ุข้าวรุ่นแรกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนต้นกำลัง
มอเตอร์คาปาซิเตอร์ขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นกำลังในการ
ขับเคลื ่อนใบพัดเพื ่อใช้พัดเศษวัสดุที ่ไม่ต้องการ  เช่น 
แกลบและเศษหิน ออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ ส่วน
ที่สองเป็นวงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์ใช้ TCA785 
ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ เพ่ือให้ได้ความเร็วของลม
ที่เหมาะสมกับการพัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเครื่องคัดเมล็ด
พันธุ์ข้าวรุ่นแรกนั้น ในการทำงานยังใช้แรงงานคนมาก
พอสมควรเพ่ือที่จะนำข้าวใส่บนถังใส่ข้าวด้านบนเครื่องคัด
เมล็ดพันธ์ุข้าว และการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว
รุ่นแรกนั้นยังมีระดับความดังเสียงของเครื่องขณะทำงาน
มากเกินไป 

วีระชาติ และคณะ (2555) ได้ทำการศึกษาการ
เครื ่องคัดแยกข้าวพันธุ ์คุณภาพโรงสีชุมชนขึ้นเพื ่อให้
เกษตรกรสามารถคัดแยกสิ่งที่เจือปนอยู่ในข้าวพันธุ์ออก 
ในปัจจุบันมีการศึกษาเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกสำหรับ
โรงสีข้าวชุมชนโดยใช้เทคนิคการหมุนตะแกรงกับลมดูดให้
ข้าววัชพืชและสิ่งเจือปนออกอย่างต่อเน่ือง แต่ยังมีปัญหา
ในเรื่องของการคัดแยก ซึ่งสามารถคัดแยกข้าว วัชพืชกับ

สิ่งเจือปนออกได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ดังน้ันจึงต้องมีการศึกษา
และพัฒนาเครื่องคัดแยกข้าวพันธ์ุคุณภาพสำหรับโรงสีชุม
ชมเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการคัดแยกข้าวพันธ์ุ
คุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 ผดุงศักด์ิ และคณะ (2557) ทำการศึกษาการคัด
แยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากเมล็ดข้าวกล้องเลือกใช้
ตะแกรงที่มีขนาดรูตะแกรง 1.8 มิลลิเมตร คัดแยกเมล็ด
ข้าวกล้องที่มีความบริสุทธ์ิ 100 เปอร์เซ็นต์ออกมาก่อน 
ผลผลิตที่เหลือยังมีเมล็ดข้าวกล้องปนอยู่กับข้าวเปลือกจะ
ถูกแยกด้วยตะแกรงขนาด 2.0 มิลลิเมตร อีกครั้งเพื่อคัด
แยกเอาเมล็ดข้าวเปลือกที่มีความบริสุทธ์ิสูงออกไปทาง
ปลายตะแกรง เครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ถังป้อนผลผลิต ตะแกรงคัดแยก
แบบตะแกรงทรงกระบอกกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
26 เซนติเมตร แบ่งออกเป็นสองตอน ตอนแรกมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางรูตะแกรง 1.9 x 20มิลลิเมตร ส่วนตอนที่
สองม ีขนาดเส ้นผ ่านศ ูนย ์กลางร ูตะแกรง  2.0 x 20 
มิลลิเมตร สามารถปรับมุมเอียงและความเร็วการหมนุได้ 
จากผลการทดสอบพบว่าเครื่องคัดแยกกากข้าวออกจาก
ข้าวกล้องมีอัตราการทำงานระหว่าง 147.37- 427.05 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง ได้ข้าวกล้องที่มีความบริสุทธ์ิสูงกว่า 99 
เปอร์เซ็นต์ มุมเอียงตะแกรงที่มุม 1 องศา อัตราป้อน 25 
เปอร์เซ็นต์ ความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที จะได้ข้าวกล้อง
ทางช ่องทางออกข ้าวกล ้องม ีความบร ิส ุท ธ์ิ  99.27 
เปอร์เซ็นต์ ข้าวกล้องทางช่องทางออกส่วนผสมข้าวกล้อง
และข้าวเปลือกมีความบริสุทธ์ิ 92.42 เปอร์เซ็นต์ และ
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ข้าวเปลือกทางช่องทางออกข้าวเปลือกมีความบริสุทธ์ิ  
88.85 เปอร์เซ ็นต์ เคร ื ่องมีอัตราการทำงาน 147.37 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

อวยชัย แหงมงาม และจิระวัฒน์ นาคแจ่ม 
(2558) ได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว ซึ่งคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการคัดแยก
วัสดุที ่ไม ่ต้องการออกจากเมล็ดพันธุ ์ข ้าวและเพื ่อลด
ระยะเวลาในการคัดแยกให้แก่เกษตรกร โดยการออกแบบ
ได้ใช้หลักการให้ลมพัดเมล็ดพันธุ ์ข้าว ซึ ่งทำงานด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับปรับความเร็วลมให้เหมาะสมกับ
เมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดต่าง ๆ และใช้ตะแกรงในการคัดเมล็ด
พันธุ ์ข้าวที ่สมบูรณ์ออกจากวัสดุที ่ไม่ต้องการ ผลการ
ทดสอบ คือ สามารถคัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ต้องการได้อยู่ที่ 
78-86 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังพบปัญหา คือ ขณะเครื่องทำงาน
เกิดเสียงดังและเศษวัสดุบางชนิดที่ไม่สามารถคัดแยกได้  

ดังนั ้นจึงพัฒนาเครื ่องคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวโดย
เปลี่ยนระบบการทำงานของเครื ่องคัดเมล็ดพันธุ ์ข ้าวรุ่น
แรก โดยจะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino 
mega 2560 เป ็นต ัวควบค ุมระบบการทำงานของ
เครื่องแบบอัตโนมัติ โดยมอเตอร์ที่ใช้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง มีเซนเซอร์ตรวจจับเมล็ดพันธ์ุข้าวด้านเข้าและ
ออก รวมถึงการออกแบบการปรับลดเสียงขณะที่เครื่อง
กำลังทำงาน ไม่ให้ดังเกิน 70 เดซิเบล และยังเพิ ่มการ
ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นถังใส่ข้าวด้านบน ซึ่งเครื่องคัด
เมล็ดพันธ์ุข้าวรุ่นแรกไม่มีชุดลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าว พร้อม
ทั้งได้เพิ่มแหล่งจ่ายการทำงานเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
ไฟฟ ้ากระแสสล ับและระบบไฟฟ ้ากระแสตรงจาก
แบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
เมล็ดข้าวแล้ว จะนำเมล็ดข้าวที ่ได้มาคัดเมล็ดข้าวที่
สมบูรณ์ออกจากวัสดุที่ไม่ต้องการ เพ่ือนำไปสีเป็นข้าวสาร
หรือเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก โดยใช้เครื่องวี
ข้าว ดังรูปที่ 2.1  

 

 
 

รูปที่ 2.1 เครื่องวีข้าว 
 

ลักษณะโครงสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มี 5 
ใบพัด และแนวระนาบเอียงของเครื่องมีลักษณะเป็นช่อง
ลม พัดจากด้านล่างขึ้นด้านบนตามแนวระนาบเอียงเพ่ือ
คัดเมล็ดข้าวที ่สมบูรณ์ออกจากแกลบและวัสดุท ี ่ ไม่
ต้องการ หลักการทำงานใช้แรงงานคนหมุนแกนใบพัด
เครื่องฝัดข้าวเพื่อให้เกิดแรงลม แรงลมจะพัดแกลบและ
เศษวัสดุที ่ไม ่ต้องการออกไปด้านบนและเมล็ดข้าวที่
สมบูรณ์จะตกลงด้านล่าง แกลบและเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ
สามารถนำไปทำเป็นปุ ๋ยได้ ส ่วนเมล็ดข้าวที ่สมบูรณ์
สามารถนำไปสีเป็นข้าวสารหรือนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์เพ่ือ
เพาะปลูกต่อไป 

คณะผู้วิจัยจึงได้มีการพัฒนาออกแบบและสร้าง
เ ค ร ื ่ อ ง ค ั ด เ ม ล ็ ด พ ั น ธ ุ ์ ข ้ า ว ข ึ ้ น ม า โ ด ย ไ ด้ น ำ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาประยุกต์ใช้งานเป็นส่วน
ควบคุมการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว 
โดยควบคุมเริ ่มตั ้งแต่ท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ ์ข ้าวนำเข้า
เครื่อง จากนั้นสามารถปรับระดับความเร็วของมอเตอร์
ใบพัดจากระดับแรงดันไฟฟ้าและมีเซนเซอร์ตรวจสอบ
เมล็ดพันธุ์ข้าวยังอยู่ในกระบวนการคัดหรือไม่ หากไม่มี
เมล็ดข้าวอยู่ในกระบวนการ เซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื ่อควบคุมให้มอเตอร์หยุดการ
ทำงานเพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
มอเตอร์ดังกล่าว และจากการสอบถามเกษตรกรชาวนาผู้
ปลูกข้าวพบว่าส่วนใหญ่พื้นที่เพาะปลูกข้าวจะอยู่ในพื้นที่
ไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าให้กับเครื ่องคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวโดยให้สามารถใช้
พลังงานได้ทั้งจากระบบไฟฟ้ากระแสสลับและสามารถใช้
พลังงานได้จากระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ที่
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ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ ซึ ่งจะเพิ ่มความสะดวกให้กับ
เกษตรกรชาวนาที่ต้องการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจากการ
เก็บเกี่ยวได้ทันท ี

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 หลักการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว 
หลักการทำงานของเครื ่องคัดเมล็ดพันธุ ์ข ้าวนั ้น จะมี
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานหลัก คือ 
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ใบพัด ควบคุมการ
ทำงานของมอเตอร์ลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าว โดยการทำงาน
ทั้งหมดจะเริ่มขึ้นเมื่อได้รับค่าคำสั่งจากคีย์แพต การปรับ
ความเร็วรอบของมอเตอร์ใบพัดและมอเตอร์ท่อลำเลียง
เมล็ดพันธ์ุข้าว จะอาศัยบอร์ดขับมอเตอร์ในการทำงาน ใน
ส่วนของการหยุดการทำงานจะมีเซนเซอร์สั ่งหยุดการ
ทำงานของมอเตอร์แบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่ได้เลือกค่า
คำสั่งหยุดการทำงานที่คีย์แพต โดยเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวสามารถทำงานได้ในระบบไฟฟ้าทั ้งสองระบบ คือ 
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับและระบบไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ 

3.2 การออกแบบโครงสร้างหลักของเครื่องคัด
เมล็ดพันธ์ุข้าว โครงสร้างหลักของเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว 
รุ่นสอง นั้น จะอ้างอิงจากขนาดจริงของเครื่องวีข้าว ซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการคัดเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ออก
จากเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ โดยใช้โครงสร้างที่เป็นโลหะเพ่ือ
ความแข็งแรง ทนทานและมีประสิทธิภาพ แทนโครงสร้าง
เดิมที่เป็นไม้ โดยมีโครงสร้างที่ออกแบบดังรูปที่ 3.1 เป็น
โครงร้างของเครื ่องคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่พัฒนาขึ ้น ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ติดตั้งเกลียว
สำหรับลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว และแผงโซล่าเซลล์สำหรับ
การใช้งานได้กับไฟฟ้าทั ้งสองระบบ โดยที่ตัวเครื ่องคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น จะมีขนาดความกว้าง 76 เซนติเมตร 
ความยาว 165 เซนติเมตร ที่มีความสูง 150 เซนติเมตร 
และแสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ดังรูปที ่ 3.2 โดยจะแบ่งการทำงานของมอเตอร์เป็น 2 
ส่วน คือ 

1) ส่วนของมอเตอร์ท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ ์ข้าว 
จะเริ่มและหยุดการทำงานเมื ่อได้รับคำสั ่งจากการกด A 

หรือ B ที่ คีย์แพตและมีเซนเซอร์สำหรับหยุดการทำงาน
ของมอเตอร์ เป็นการจบการทำงาน 

2) ส่วนของมอเตอร์ใบพัด จะทำงานเมื่อได้รับ
ค่าระดับแรงดันจากการกดตัวเลขที่คีย์แพตและมีเซนเซอร์
สำหรับหยุดการทำงานของมอเตอร์ เป็นการจบการ
ทำงาน 
 

 
 

รูปที่ 3.1 โครงสร้างหลักเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว 
 

3.3 การออกแบบและสร้างส่วนของการรับค่า 
การรับค่านั้น จะใช้คีย์แพตในการรับค่าคำสั่งที่

กดไปประมวลผลในโปรแกรมและจะติดตั ้งบร ิ เวณ
ตู้ควบคุม เพ่ือเป็นการกดกำหนดระดับแรงดันและกำหนด
สถานะการทำงานของมอเตอร์ จึงเลือกใช้คีย์แพต 4x4 ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ง่ายและมีความเหมาะสมกับเครื่องคัด
เมล็ดพันธ์ุข้าว โดยมีการต้ังค่าปุ่มกดการทำงานดังตารางที่ 
3.1 
 
ตารางที่ 3.1 การใช้งานต้ังค่าปุ่มกดคีย์แพต 
สัญลักษณ์ การใช้งาน 

1-9 การเลือกปรับระดับแรงดัน 

* คำสั่งเคลียร์ค่าท้ังหมด 

# คำสั่ง “ตกลง” 
A คำสั่งให้มอเตอร์ท่อลำเลียงเมล็ดพันธ์ุ

ข้าว ทำงาน 

B คำสั่งให้มอเตอร์ท่อลำเลียงเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว หยุดทำงาน 

 
การทำงานในส่วนของปรับระดับแรงดัน เริ่ม

จากการรับคำสั่งจากคีย์แพต โดยจะแบ่งการทำงานเป็น
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สองส่วน ส่วนแรก คือ การเลือกสถานะการทำงานของ
มอเตอร์ท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ ์ข้าว โดยกด A คือ สั ่งให้
มอเตอร์เริ่มทำงาน และกด B คือ สั่งให้มอเตอร์หยุดการ
ทำงาน ในส่วนที่สอง คือ การปรับระดับแรงของมอเตอร์

ใบพัด จะปรับระดับแรงดันตามระดับที ่เลือก คือ 1-24 
เมื่อกด # คือการเลือกค่าท่ีกำหนดไว้ และ กด * คือการรี
เซ็ตค่า ดังรูปที่ 3.3 

 

     

                  

                
       

                  
           

                     
       

                    

      

           

   

      

            

                

                          
              

                     
       

                    

      

   

   

      

   

                
      A, B         1-9 

          1-9)       A    B)

 
 

รูปที่ 3.2 ข้ันตอนการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว 
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รูปที่ 3.3 การออกแบบและสร้างส่วนของการรับค่า 
 

3.4 ข้ันตอนการทดสอบเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว 
1) นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่น้ำ เพื่อแยกเศษวัสดุ

ที่ไม่ต้องการออกจากเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์ 
 2) นำเศษวัสดุที่ไม่ต้องการและเมล็ดพันธ์ุข้าวที่
สมบูรณ์ไปตากให้แห้ง เพื ่อใช้ในการทดสอบเครื ่องคัด
เมล็ดพันธ์ุข้าว 
 3) นำวัสดุที่เตรียมเอาไว้มาทำการทดสอบโดย
ใส่เมล็ดข้าวที ่สมบูรณ์ 4 กิโลกรัม แกลบ 0.9 กิโลกรัม 
และเศษหิน 0.1 กิโลกรัม จากนั้นนำไปใส่เครื่องคัดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เพื่อทำการทดสอบโดยจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ 
คือ การทดสอบโดยใช ้ระบบไฟฟ้ากระแสสล ับ การ
ทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่  และ

การทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่
ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ 
 4) นำวัสดุที่เตรียมเอาไว้มาทำการทดสอบโดย
ใส่เมล็ดข้าวที ่สมบูรณ์  4 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ ์ข ้าวไม่
สมบูรณ์ 0.9 กิโลกรัม และเศษหิน 0.1 กิโลกรัม จากน้ัน
นำไปใส่เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว เพ่ือทำการทดสอบโดยจะ
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ การทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้า
กระแสสลับ การทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แบตเตอรี่ และการทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง
จากแบตเตอรี่ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ 
 5) ทำการชั ่งน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวที ่สมบูรณ์ 
และเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ แล้วบันทึกผลการทดลอง 
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 3.5 ข้ันตอนการเก็บผลของระบบโซล่าเซลล์ 
1) ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

 2) นำมัลติมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดความ
เข้มแสง มาวัดเพื่อหาประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์และวัดระดับความเข้มแสงในแต่
ละช่วงเวลาของวัน 
 3) ทำการเก็บผลหาประสิทธิภาพในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ทุก ๆ ชั่วโมง ต้ังแต่เวลา 
8.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา  
 4) เก็บค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ทุก ๆ ชั่วโมง 
ต้ังแต่เวลา 8.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา 
 5) แสดงการเปรียบเทียบในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ในแต่ละช่วงเวลาของวัน จำนวน 
4 วัน 
 
4. ผลการวิจัย  

ผลการทดสอบจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ การ
ทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ การทดสอบโดยใช้
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ และการทดสอบโดย
ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ขณะชาร์จพลังงาน
ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ 

4.1 ผลการทดสอบเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว ใน
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับจะแบ่งการทดสอบออกเป็นดังน้ี 
คือ การทดสอบความเร็วลมในแต่ละระดับแรงดันไฟฟ้า 
การทดสอบประสิทธิภาพท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว และ
การทดสอบประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวของเครื่อง
คัดเมล็ดพันธ์ุข้าว 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบระดับความเร็วลมในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

    แรงดันไฟฟ้า (V)    ความเร็วลม (m/s) 

15 5.5 
16 5.6 

17 5.8 

18 5.9 
19 6.0 

20 6.2 

21 6.3 
22 6.6 

23 6.7 

24 7.0 
 
จากตารางที่ 4.1 คือผลการทดสอบวัดระดับ

ความเร็วลมในแต่ละระดับแรงดันไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า
กระแสสลับ พบว่า ที ่แรงดันไฟฟ้า 15 โวลต์ ได้ระดับ
ความเร็วลม 5.5 เมตรต่อวินาที แรงดันไฟฟ้า 16 โวลต์ ได้
ระดับความเร็วลม 5.6 เมตรต่อวินาที แรงดันไฟฟ้า 17 
โวลต์ ได ้ระด ับความเร ็ วลม  5.8 เมตรต ่อว ิ น าที  
แรงดันไฟฟ้า 18 โวลต์ ได้ระดับความเร็วลม 5.9 เมตรต่อ
วินาที แรงดันไฟฟ้า 19 โวลต์ ได้ระดับความเร็วลม 6.0 
เมตรต่อวินาที แรงดันไฟฟ้า 20 โวลต์ ได้ระดับความเร็ว
ลม 6.2 เมตรต่อวินาที แรงดันไฟฟ้า 21 โวลต์ ได้ระดับ
ความเร็วลม 6.3 เมตรต่อวินาที แรงดันไฟฟ้า 22 โวลต์ ได้
ระดับความเร็วลม 6.6 เมตรต่อวินาที แรงดันไฟฟ้า 23 
โวลต์ ได้ระดับความเร ็วลม 6.7 เมตรต่อวินาที และ
แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ ได้ระดับความเร็วลม 7.0 เมตรต่อ
วินาที 

4.2 ผลการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบ
และเศษหินแบบไม่มีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 
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รูปที่ 4.1 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบและเศษหินแบบไม่มีท่อลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าว ใน
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
 
 

 
 

รูปที่ 4.2 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบและเศษหินแบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าว ใน
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

จ า ก ร ู ป ที่  4. 1 แส ด ง ร ะด ั บ เ ปอ ร ์ เ ซ ็ น ต์
ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่สมบูรณ์กับแกลบ
และเศษหิน แบบไม่มีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ พบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม 
คือ ระดับแรงดันไฟฟ้า       17 โวลต์ มีอัตราการได้เมล็ด
พันธ์ุข้าวสมบูรณ์ 100.00 เปอร์เซ็นต์ และสามารถพัดเศษ
วัสดุที่ไม่ต้องการออกได้ 87.50 เปอร์เซ็นต์ 

4.3 การคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่สมบูรณ์กับแกลบ
และเศษหินแบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ ์ข้าว ในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 

จ า ก ร ู ป ที่  4. 2 แส ด ง ร ะด ั บ เ ปอ ร ์ เ ซ ็ น ต์
ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่สมบูรณ์กับแกลบ
และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ ์ข้าว ในระบบ
ไฟฟ้ากระสลับ โดยระดับแรงดันไฟฟ้า 17 โวลต์ มีความ
เหมาะสมที ่ส ุด มีอ ัตราการได้เมล็ดพันธุ ์ข ้าวสมบูรณ์ 
98.83 เปอร์เซ็นต์ และสามารถพัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ
ออกได้ 85.70 เปอร์เซ็นต์ 

4.4 การคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่สมบูรณ์กับแกลบ
และเศษหินแบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ ์ข ้าว  ที ่ระดับ
แรงดันไฟฟ้าท่ีเหมาะสมที่สุด ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
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รูปที่ 4.3 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบและเศษหินแบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ระดับ
แรงดันไฟฟ้าท่ีเหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

จ ากร ู ปที่  4 . 3  แสดง ร ะด ั บ เปอร ์ เ ซ ็ น ต์
ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่สมบูรณ์กับแกลบ
และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ ์ข้าว ที ่ระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
คือ 17 โวลต์ จากผลการทดสอบ 5 ครั้งพบว่า มีอัตราการ
ได้เมล็ดพันธุ ์ข้าวสมบูรณ์ 98.80 เปอร์เซ็นต์ ถึง 98.90 

เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการพัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออก
ได้ 85.10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 86.00 เปอร์เซ็นต์ 

4.5 การคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่สมบูรณ์กับเมล็ด
พันธ์ุข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบไม่มีท่อลำเลียงเมล็ด
พันธ์ุข้าว ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 

 

 
 

รูปที่ 4.4 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธ์ุข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบไม่มีท่อ
ลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าว ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ครัง้ท่ี 1 2 3 4 5

ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบและเศษหิน 

% ที่ได้เมล็ดพันธ์ุข้าวสมบูรณ์ % เศษวัสดุที่ถูกพัดออก
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จ ากร ู ปที่  4 . 4  แสดง ร ะด ั บ เปอร ์ เ ซ ็ น ต์
ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบไม่มีท่อลำเลียงเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ พบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่
เหมาะสม คือ ระดับแรงดันไฟฟ้า 17 โวลต์ มีอัตราการได้
เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 100.00 เปอร์เซ็นต์ และสามารถ
พัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกได้ 74.30 เปอร์เซ็นต์ 

4.6 การคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่สมบูรณ์กับเมล็ด
พันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ด
พันธ์ุข้าว ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 

จ ากร ู ปที่  4 . 5  แสดง ร ะด ั บ เปอร ์ เ ซ ็ น ต์
ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว ในระบบไฟฟ้ากระสลับ โดยระดับแรงดันไฟฟ้า 17 
โวลต์ มีความเหมาะสมที่สุด มีอัตราการได้เมล็ดพันธุ์ข้าว
สมบูรณ์ 98.10 เปอร์เซ็นต์ และสามารถพัดเศษวัสดุที่ไม่
ต้องการออกได้ 71.70 เปอร์เซ็นต์ 

4.7 การคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวที ่สมบูรณ์กับเมล็ด
พันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด ในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 

 

 
 

รูปที่ 4.5 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธ์ุข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียง
เมล็ดพันธ์ุข้าว ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

 
 
รูปที่ 4.6 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธ์ุข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียง
เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีเหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
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จ ากร ู ปที่  4 . 6  แสดง ร ะด ั บ เปอร ์ เ ซ ็ น ต์

ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธ์ุ

ข้าว ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้า

กระแสสลับ คือ 17 โวลต์ จากผลการทดสอบ 5 ครั้งพบว่า 

มีอัตราการได้เมล็ดพันธ์ุข้าวสมบูรณ์ 98.03 เปอร์เซ็นต์ ถึง 

98.15 เปอร์เซ ็นต์ และมีอัตราการพัดเศษวัสดุที ่ ไม่

ต้องการออกได้ 71.40 เปอร์เซ็นต์ ถึง 72.10 เปอร์เซ็นต์ 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การทดสอบจะแบ่งส่วนผสมเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว

สมบูรณ์ 4 กิโลกรัม แกลบ 0.9 กิโลกรัม และเศษหิน 0.1 

กิโลกรัม โดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 3 รูปแบบ ของระบบ

ไฟฟ้าทั ้ง 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ

ไฟฟ้ากระสตรงจากแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้ากระแสตรง

จากแบตเตอรี่ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ 

โดยได้ผลการทดสอบดังน้ี 

การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของท่อ

ลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าว 

1) การทดสอบท่อลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าวที่มีการปะปนของ

แกลบและเศษหิน 

1.1) ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถลำเลียง

เมล ็ดพันธ ุ ์ข ้าวได ้ เฉล ี ่ย  98.53 เปอร ์เซ ็นต์ โดยใช้

กำลังไฟฟ้าเฉลี ่ยอยู ่ที่  96.74 วัตต์ และมีเสียงขณะการ

ทำงานเฉลี่ย 68.5 เดซิเบล 

1.2) ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่  

สามารถลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เฉลี่ย 98.48 เปอร์เซน็ต์ 

โดยใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 89.40 วัตต์ และมีเสียงขณะ

การทำงานเฉลี่ย 68.4 เดซิเบล 

1.3) ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่

ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์  สามารถ

ลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ได้เฉลี่ย 98.56 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 101.76 วัตต์ และมีเสียงขณะการ

ทำงานเฉลี่ย 68.7  เดซิเบล 

2) การทดสอบท่อลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าวที่มีการปะปนของ

เมล็ดพันธ์ุข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน 

2.1) ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถลำเลียง

เมล็ดพันธุ์ข้าวได้เฉลี่ย ได้เฉลี่ย 97.97 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 104.23 วัตต์ และมีเสียงขณะการ

ทำงานเฉลี่ย 68.8 เดซิเบล 

2.2) ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่  

สามารถลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เฉลี่ย 97.93 เปอร์เซน็ต์ 

โดยใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 98.95 วัตต์ และมีเสียงขณะ

การทำงานเฉลี่ย 68.6 เดซิเบล 

2.3) ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่

ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์  สามารถ

ลำเลียงเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ได้เฉลี่ย 98.00 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 106.68 วัตต์ และมีเสียงขณะการ

ทำงานเฉลี่ย 69.0  เดซิเบล 

การทดสอบคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่มีการปะปนของ

เศษวัสดุ คือ แกลบและเศษหิน 

การทดสอบจะแบ่งส่วนผสมเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 4 

กิโลกรัม แกลบ 0.9 กิโลกรัม และเศษหิน 0.1 กิโลกรัม 

โดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 3 รูปแบบ ของระบบไฟฟ้าทั้ง 

2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากระสต

รงจากแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่

ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ โดยได้ผลการ

ทดสอบดังน้ี 

1) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวในระบบ

ไฟฟ้ากระแสสล ับจากผลการทดสอบพบว่า  ระดับ

แรงดันไฟฟ้าที ่ดีที ่สุดในการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวอยู ่ที่ 17 

โวลต์ ระดับความเร็วลม 5.8 เมตรต่อวินาที มีอัตราการได้

เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย 98.85 เปอร์เซ็นต์ สามารถ

พัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกได้เฉลี่ย 85.64 เปอร์เซ็นต์ 
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ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 427.01 วัตต์ และมีเสียงขณะทำงาน

เฉลี่ยอยู่ที ่68.5 เดซิเบล 

2) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวในระบบ

ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่จากผลการทดสอบพบว่า 

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ดีที่สุดในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่  

17 โวลต์ ระดับความเร็วลม 5.8 เมตรต่อวินาที มีอัตรา

การได้เมล็ดพันธุ ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี ่ย 98.80 เปอร์เซ็นต์ 

สามารถพัดเศษวัสดุที ่ไม่ต้องการออกได้เฉลี ่ย  85.44 

เปอร์เซ็นต์ ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 407.66 วัตต์ และมีเสียง

ขณะทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 68.5 เดซิเบล  

3) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวในระบบ

ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ขณะชาร์จกำลังไฟฟ้าจาก

แผง โซล ่ า เซลล ์ จ ากผลการทดสอบพบว ่ า  ระ ดับ

แรงดันไฟฟ้าที ่ดีที ่สุดในการคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวอยู ่ที่  16 

โวลต์ มีอัตราการได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย 98.87 

เปอร์เซ็นต์ สามารถพัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกได้เฉลี่ย 

86.04 เปอร์เซ็นต์ ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 430.30 วัตต์ และมี

เสียงขณะทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 68.7 เดซิเบล 

การทดสอบคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่มีการปะปนของ

เศษวัสดุ คือ เมล็ดพันธ์ุข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน 

การทดสอบจะแบ่งส่วนผสมเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 4 

กิโลกรัม เมล็ดพันธ์ข้าวไม่สมบูรณ์ 0.9 กิโลกรัม และเศษ

หิน 0.1 กิโลกรัม โดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 3 รูปแบบ 

ของระบบไฟฟ้า ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 

ระบบไฟฟ้ากระสตรงจากแบตเตอรี ่และระบบไฟฟ้า

กระแสตรงจากแบตเตอรี่ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผง

โซล่าเซลล์ โดยได้ผลการทดสอบดังน้ี 

  1) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ ์ข ้าวระบบ

ไฟฟ้ากระแสสล ับจากผลการทดสอบพบว่า  ระดับ

แรงดันไฟฟ้าที ่ดีที ่สุดในการคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวอยู ่ที่  17 

โวลต์ ระดับความเร็วลม 5.8 เมตรต่อวินาที มีอัตราการได้

เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย 98.09 เปอร์เซ็นต์ สามารถ

พัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกได้เฉลี่ย 71.76 เปอร์เซ็นต์ 

ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 434.01 วัตต์ และมีเสียงขณะทำงาน

เฉลี่ยอยู่ที่ 68.6 เดซิเบล  

 2) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวระบบไฟฟ้า

กระแสตรงจากแบตเตอรี่จากผลการทดสอบพบว่า ระดับ

แรงดันไฟฟ้าที ่ดีที ่สุดในการคัดเมล็ดพันธุ ์ข้าวอยู ่ที่  17 

โวลต์ ระดับความเร็วลม 5.8 เมตรต่อวินาที มีอัตราการได้

เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย 98.07 เปอร์เซ็นต์ สามารถ

พัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกได้เฉลี่ย 70.82 เปอร์เซ็นต์ 

ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 416.40 วัตต์ และมีเสียงขณะทำงาน

เฉลี่ยอยู่ที่ 68.8 เดซิเบล  

 3) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวระบบไฟฟ้า

กระแสตรงจากแบตเตอรี่ขณะชาร์จกำลังไฟฟ้าจากแผงโซ

ล่าเซลล์จากผลการทดสอบพบว่า ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ดี

ที ่ส ุดในการคัดเมล็ดพันธุ ์ข ้าวอยู ่ที่  16 โวลต์ ระดับ

ความเร็วลม 5.8 เมตรต่อวินาที มีอัตราการได้เมล็ดพันธ์ุ

ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย 98.12 เปอร์เซ็นต์ สามารถพัดเศษวัสดุ

ที่ไม่ต้องการออกได้เฉลี่ย 72.18 เปอร์เซ็นต์ ใช้กำลังไฟฟ้า

เฉลี่ย 435.44 วัตต์ และมีเสียงขณะทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 68.8 

เดซิเบล 

 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบของเครื่อง

คัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ได้พัฒนาข้ึนน้ี พบว่าสามารถคัดแยกได้

เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ยมากกว่าเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวรุ่นแรกถึง 12.85 เปอร์เซ็นต์และยังสามารถเลือกใช้

งานได้จากพลังงานของแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย 
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เคร่ืองรับแลกขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติด้วย PLC Board 
Automatic Plastic Bottle Exchange Machine with PLC Board 

 
ศุภกฤต ฟังเย็น1 และ อภิวัฒน์ จันโท1*  

Suphakrit Fangyen1 and Apiwat Junto1* 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการสร้างเครื่องรับแลกขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติ ด้วย PLC Board โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

กระตุ ้นการคัดแยกขวดพลาสติกใช้แล้ว ภายในสำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก โดยใช้ PLC Board มาเป็นตัวควบคุม เพ่ือคัดแยกขวดพลาสติก โดยเช็คจากน้ำหนักและขนาดของขวด ที่มีขนาด 

330 หรือ 350 650 และ1,500 มิลลิลิตร สามารถสะสมคะแนนเพื่อเป็นแรงจูงใจ เมื่อคะแนนครบตามจำนวนจะได้รับน้ำด่ืม

ขวดใหม่ หรือของรางวัลแลกเปลี่ยนคืนกลับไป จากการทดลองเครื่องรับแลกขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติ เวลาที่ใช้ในการรับ

แลกโดยการทำซ้ำ ๆ กัน ได้ค่าเวลาเฉลี่ยต่อ 1 ขวด อยู่ที่ 17.48 วินาที ซึ่งมีผลการทดลองสำหรับการทำงานของเครื่องอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี การทำงานในแต่ละหัวข้อมีความสมบูรณ์ และถูกต้อง มากกว่าร้อยล่ะ 81 เปอร์เซ็นต์ 

คำสำคัญ : เครื่องรับแลกขวด; PLC Board; ระบบอัตโนมัติ 
  

Abstract 
 This research aims to build an automatic plastic bottle exchange machine with PLC Board. This is 
to encourage the separation of used plastic bottles using PLC Board as a controller at the school of 
Engineering and the Innovation Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. Weight and size of the 
bottle were sorted out ( 330 or 350 600 and 1,500 milliliters). The participants could accumulate points as 
an incentive, and when the points were completed, they would receive a new bottle of water or prizes. 
From the experiment of the automatic plastic bottle exchange machine, the average redeeming time per 1 
bottle was 17.48 seconds. The experimental results were good.  The operation of the machine on each 
topic was complete and accurate, with more than 81 percent. 
 
Keywords: Bottle Exchange Machine ; PLC Board ; automatic  
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1. บทนำ  
 ปัจจุบันขยะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ที ่ยัง

หาทางกำจัดให้หมดสิ้นไม่ได้ ซึ่งเมื่อดูจากข้อมูลสถานการณ์

ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย โดยกรมควบคุมมลพิษ 

พบว่าปริมาณขยะในไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2561  

มีกว่า 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น1 .64 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2560 

ปัจจัยจากการมีประชากรเพิ ่มขึ ้น ช ุมชนเมืองขยายตัว 

รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมาก

ขึ ้น เฉพาะในกรุงเทพฯ มีปริมาณ 4.85 ล้านตัน คิดเป็น  

17เปอร์เซ็นต์ ของขยะมูลฝอยทั้งประเทศ อย่างไรก็ดีพบว่า 

การจัดการขยะมูลฝอยถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ถึงอย่างน้ัน 

มีขยะพลาสติกเพียง 5 แสนตันจาก 2 ล้านตันที่ถูกรีไซเคิล 

และมีขยะที ่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องถึง 27เปอร์เซ ็นต์ 

ประกอบกับการลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ทำให้

ขยะจากบนบกปะปนลงส ู ่ทะเล ซ ึ ่ง ส ่วนใหญ่เป ็นขยะ

พลาสติก จึงส ่งผลกระทบกับสิ ่งมีช ีวิตทางทะเลที ่เกิด

เหตุการณ์เป็นข่าวต่าง ๆ 

        โดยมาตรการรณรงค์ยกเลิกพลาสติกใช้ครั้ งเดียว 

นับว่าได้สร ้างเป็นโอกาสใหม่ที ่ด ี  ที่ ผ ู ้ผล ิตบรรจุภ ัณฑ์

พลาสติกไทยควรผลิตบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ย่อยสลายได้ 

โดยเฉพาะพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต(เพ็ท)   

ซึ่งด้วยกระบวนการรีพอลิเมอเซซั่น ทำให้ขวดน้ำพลาสติก

ถูกผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 100 ครั้ง รวมถึงการเจาะตลาด

บรรจุภัณฑ์ที ่ใช ้วัสดุทดแทนพลาสติก ซึ ่งนับเป็นความ 

ท้าทายในการหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

การจัดการขยะพลาสติกให้มีประสิทธิภาพมากเพิ ่มข้ึน 

ในอนาคต การที่ เราสามารถนำขวดกลับรีไซเคิลได้ แต่

กระบวนการนั้นโดยรวมแล้วยังเป็นเรื ่องที ่ไกลตัวสำหรับ

ผู้บริโภค เพราะมีไม่กี่กลุ่มคนที่จะสะสมขวดพลาสติกแล้ว

นำไปขาย ซึ่งอาจจะเน่ืองจากท่ีข้ันตอนเหล่าน้ีอาจจะยุ่งยาก 

หรือ เข้าถึงได้ยาก หาแหล่งรับซื ้อได้ยาก และสืบเนื ่อง 

การที่ สำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ราชมงคลตะวันออก มีนักศึกษาเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปีการศึกษา

ทำให้มีใช้ขวดพลาสติกจำนวนมาก ทำให้เพิ่มปริมาณขยะ

ภายในมหาวิทยาลัย และมีการทิ ้งที ่ยังไม่มีการคัดแยก

ประเภทที่ถูกต้องจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำตู้รับแลกขวด

เก่าพลาสติก แบบคัดแยกอัตโนมัติ 

จากการศึกษาตู ้นี ้ไม่เพียงแค่สร้างแรงจูงใจให้

ผู้บริโภคเห็นมูลค่าของบรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่

จะสามารถทำให้นักศึกษาสนใจสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่า

ให้กับขยะขวดพลาสติกไปด้วยกัน จึงทำให้มีแนวคิดที่จะทำ

ตู้รับแลกขวดเก่าพลาสติกแบบคัดแยกอัตโนมัติเพื่อช่วยลด

ปริมาณขยะจำพวกขวด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามี

ความสนใจที่จะไม่ทิ้งขยะลงถัง และปลูกฝังให้ช่วยกันรักษา

สิ ่งแวดล้อมภายในมหาลัย โดยเมื ่อขวดไปแลก แล้วเมื่อ

คะแนน (point) ถึงยอดที่ระบุไว้ก็จะได้เป็นน้ำดื่มขวดใหม่  

หรืออาจจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถกำหนัดเข้าไปใน

ระบบใหม่ได้  

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 2 .1  พลาสต ิกพ ีอ ีที โพล ี เอท ิ ล ี นเทอพาทาเลท 

(Polyethylene Terephthalate) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า 

“เพท” (PET) เป ็นพลาสติกเทอร์โมพลาสติ (หลอมที่

อุณหภูมิสูง และแข็งตัวเมื่อเย็น) ที่ผลิตขึ้นได้จากปฏิกิริยา

เคมีระหว่างสารเอทิลีนไกลคอล และไดเมทิลเทอพาทาเลต 

หรือ ระหว่างสารเอทิลีนไกลคอลและกรดเทอพาทาลิ แต่  

ในปัจจุบันนิยมใช้ไดเมทิลเทอพาทาเลต พลาสติกเพท

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่มีเน้ือใส (A-PET) และกลุ่มที่เป็น

ผลึกสีขาว  (C-PET) เพทมีค ุณสมบัติที ่สามารถทำเป็น

พลาสติกที่มีลักษณะกึ่งแข็งไปจนถึงเป็นของแข็งได้โดยการ

ปรับความหนา และมีน้ำหนักเบา กันก๊าซ และแอลกอฮอล์

ได้ดี พลาสติก PET ปัจจุบันเป็นที่นิยมในการนำไปผลิตเป็น

บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นขวดน้ำด่ืม ขวดน้ำมัน 

และกล่องบรรจุอาหารชนิดต่างๆ เน่ืองจากมีความปลอดภัย
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ต่อสุขภาพและสิงแวดล้อมภาชนะที่ทำจาก PET จะได้รับ

สัญลักษณ์เป็นเลข 1 นอกจากนี้ยังเป็นพลาสติกชนิดเดียว 

ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% โดยสามารถนำกลับมาหลอมทำ

บรรจุภัณฑ์ใหม่ได้ และยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น

ได้อีกด้วย เช่น เสื้อยืด เสื้อแจ๊กเก็ต ใยสังเคราะห์ พรมเช็ด

เท้า ฯลฯ 

 2.2 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ตามมาตรฐาน 
IEC 1131-3 กำหนดไว้ 5 ภาษา คือ LD (Ladder diagram), 
FBD ( Function block diagram) , IL( Instruction list) , 
ST( Structure text)  แ ล ะ SFC( Sequential function 
chart) ถึงแม้ว่าลักษณะโครงสร้างของ แต่ละภาษาจะมี
ความแตกต่างกัน แต่ในแต่ละภาษาจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ 
ในโปรแกรมมีลักษณะเดียวกันตามมาตรฐาน IEC 1131-3 
เช่น ลักษณะการประกาศตัวแปร ฟังก์ชั่น และฟังก์ชันบล็อก 
เป็นต้น เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมโดยนำรูปแบบการ
เขียนในภาษาต่างๆ มารวมกันได้ 
 2.3 ชุดควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรล
เลอร์ (Programmable logic Control : PLC) เป็นอุปกรณ์
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หรือกระบวนการทำงาน
ต่างๆ โดยภายในมี Microprocessor เป็นมันสมองสั่งการที่
สำคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุต และเอาต์พุตที่สามารถต่อ
ออกไปใช้งานได้ทันที ตัวตรวจวัดหรือสวิทตช์ต่างๆ จะต่อ
เข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปควบคุมการ
ทำงานของอุปกรณ์ หรือเครื ่องจักรที ่เป็นเป้าหมาย เรา
สามารถสร้างวงจร หรือแบบของการควบคุมได้โดยการป้อน
เป็นโปรแกรมคำสั่งเข้าไปใน PLC นอกจากนี้ยังสามารถใช้
งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นเครื่องอ่านบาร์โค๊ด (Barcode 
Reader) เครื่องพิมพ์ (Printer) ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเครื่อง 
PLC จะใช้งานแบบเดี่ยว(Stand-alone) แล้วยังสามารถต่อ 
PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน (Network) เพื ่อควบคุมการ
ทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยจะเห็นได้
ว่าการใช้งาน PLC มีความยืดหยุ ่นมากดังนั ้นในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากข้ึน 

      PLC เป ็นอ ุปกรณ์ชนิดโซล ิดสเตท (Solid State)  
ที่ทำงานแบบลอจิก (Logic Functions) การออกแบบการ
ทำงานของ  PLC จะคล ้ ายก ับหล ักการทำงา นของ
คอมพิวเตอร์ จากหลักการพ้ืนฐานแล้ว PLC จะประกอบด้วย
อุปกรณ์ที ่เร ียกว่า Solid-State Digital Logic Elements 
เพื ่อให้ทำงาน และตัดสินใจแบบลอจิก PLC ใช ้สำหรับ
ควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน
โรงงานอุตสาหกรรม  
 ซึ่งในงานวิจัยน้ีได้ใช้ PLC Board CFX1N30MT เป็น
บ อ ร ์ ด ท ี ่ จ ำ ล อ ง แ ท น  PLC FX1N- 30MT ขอ ง  PLC 
Mitsubishi ซึ่งได้แปลงมาอยู่ในรูปแบบของบอร์ดทดลอง ใน
ราคาท่ีถูกมากสามารถใช้แทน PLC Mitsubishi FX1N30MT 
ได ้ เป ็นอย่างด ี สามารถใช ้งานร ่วมก ับ โปรแกรม GX 
Developer ของ PLC Mitsubishi ได้โดยตรง และยังใช้งาน 
โหมด Online  Download Upload ได้เหมือน PLC จริง 
รวมถึงการเขียนโปรแกรม Ladder Diagram ก็สามารถ 
เขียนเทียบเคียงเหมือนกับ PLC Mitsubishi FX1N20MT 
ได ้ เป ็นอย่างด ี ไม ่ว ่าจะเป ็น เร ื ่อง Data Memory (D) 
Auxillary Relay (M) State Memory (S)  Index Register 
(V,Z)  Pointer (P) Contanct (K,H)  Timer (T) Counter 
(C)  รองรับการใช้งาน Interrupt และ Function ของ High 
Speed Counter  สำหรับ รับค่า Encoder หรือ การนับ
จำนวนแบบรวดเร็ว และการใช้งาน Function ของ Pulse 
Train  สำหร ับข ับ  ต ั ว  Stepping Motor และ  Servo 
Motor ได้โดยตรง สามารถติดต่อ HMI (Touch Screen) 
ผ่าน RS232 ได้โดยตรง 
 2.4 จอระบบส ัมผ ัส Human Machine Interface 
(HMI) คือการใช้งานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรล (PLC) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่า 
HMI โดยนำคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ที ่ใช้ในการติดต่อ
ระหว่างผ ู ้ ใช ้งานกับเครื ่องจักร เพ ื ่อควบค ุมและเป็น
จอแสดงผล HMI ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าไปควบคุมระบบที่ชุด
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล(PLC) เป็นตัวควบคุมอยู่ 
โดย HMI นั้น จะเป็นการนำข้อมูลจากชุดโปรแกรมเมเบิล
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ลอจิกคอนโทรล(PLC) ส่งผ่านโครงข่ายของการสื่อสารแบบ
ต ่าง  ๆ และทำการรวบรวมข ้อม ูลในร ูปแบบต ่าง  ๆ  
เข้าด้วยกัน และสามารถสั ่งการได้  โดยใช้ HMI เป็นตัว
สื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับระบบโมดูลชุดโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรล(PLC) หร ือจอแสดงผลต่างๆ โดยให้ชุด
โปรแกรมเมเบ ิลลอจ ิกคอนโทรล(PLC)  ส ั ่ ง งาน ไปที่
เครื ่องจักรอีกที เพื ่อนำไปใช้งานกับเครื ่องจักรต่างๆใน
กระบวนการผลิต 
 2.5 พร็อกซิมิตี ้เซนเซอร์ (Proximity Sensor) หรือ 

พร็อกซิมิตี ้สวิตซ์ (Proximity Switch) คือ เซนเซอร์ชนิด

หนึ่งที่สามารถทำงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน หรือ วัตถุ

ภายนอก โดยลักษณะของการทำงานอาจจะส่ง  หรือ รับ

พลังงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปน้ี คือ สนามแม่เหล็ก 

สนามไฟฟ้า แสง เสียง และสัญญาณลม ส่วนการนำเซนเซอร์

ประเภทนี ้ไปใช้งานนั ้น ส่วนใหญ่จะใช้ก ับงานตรวจจับ 

ตำแหน่ง ระดับ ขนาด และรูปร่ าง ซึ ่งโดยปกติแล้วจำ

นำมาใช้แทนลิมิตสวิตซ์ (Limit Switch) เนื ่องด้วยสาเหตุ

ของอายุการใช้งานและความเร ็วในการตรวจจ ับว ัตถุ

เป้าหมาย ทำได้ดีกว่าอุปกรณ์ประเภทสวิตซ์ซ ึ ่งอาศัย

หน้าสัมผัสทางกล 

 2.6 สเตปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) เป็นอุปกรณ์

เอาต์พุตอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ 

มาทำการควบคุมได้สะดวก และเป็นมอเตอร์ที ่เหมาะสม

สำหรับใช้ในงานควบคุมการหมุน ที่ต้องการตำแหน่ง และ

ทิศทางที ่แน ่นอน การทำงานของสเตปปิ ้งมอเตอร ์จะ

ขับเคลื่อนทีละขั้นๆ ละ ( Step) 0.9, 1.8, 5, 7.5, 15 หรือ 

50 องศา ซึ ่งขึ ้นอยู ่กับคุณสมบัติแต่ละชนิดของสเตปปิ้ง

มอเตอร์ตัวนั้น ๆ จะแตกต่างจากมอเตอร์กระแสตรงทั่วไป 

( DC MOTOR ) โดยการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงจะ

หมุนไปแบบต่อเนื่อง ไม่สามารถหมุนเป็นแบบสเต็ป ๆ ได้

ดังน้ันในการนำไปกำหนดตำแหน่งจึงควบคุมได้ยากกว่า แต่

ในส่วนใหญ่เราจะใช้สเตปปิ้งมอเตอร์มาทำการการควบคุม

โดยใช้วิธีในระบบดิจิตอล เช่น พรินเตอร์ ( Printer ) พล็อต

เตอร์ ( X-Y Plotter ) ดิสก์ไดร์ฟ( Disk drive ) ฯลฯ 

 2.7 ความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) 

ความเค้น (Stress) ตามความเป็นจริงความเค้นหมายถึง แรง

ต้านทานภายในเนื้อวัสดุที่มีต่อแรง ภายนอกที่มากระทำต่อ

หนึ่งหน่วยพื้นที่ แต่เนื่องจากความไม่เหมาะสมทางปฏิบัติ 

และความยาก ในการวัดหาค่าน้ี เราจึงมักจะพูดถึงความเค้น

ในรูปของแรงภายนอกที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ด้วย

เหตุผลที ่ว ่า แรงกระทำภายนอกมีความสมดุลกับแรง

ต้านทานภายใน การหาค่าความเค้น สามารถเขียนเป็น

สมการได้ดังน้ีคือ 

  = 
p

A
 (1) 

   

 เมื่อ  คือ ความเค้น (Stress)  

 P  คือ แรงภายนอกท่ีมากระทำ  

 A  คือ พ้ืนที่ภาคตัดขวางที่แรงกระทำ 

 

 ความเครียด (Strain) คือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ

วัสดุ (Deformation) เมื ่อมีแรงภายนอกมากระทำ (เกิด

ความเค้น) การเปลี ่ยนรูปของวัสดุนี ้เป็นผลมาจากการ

เคลื่อนที่ภายในเน้ือวัสดุ ซึ่งลักษณะของมันสามารถแบ่งเป็น 

2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

1.) การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบคืนรูป 

(Elastic Deformation or Elastic Strain) เป็นการเปลี่ยน

รูปในลักษณะที่เมื่อปลดแรงกระทำ อะตอมซึ่งเคลื่อนไหว

เน่ืองจากผลของความเค้นจะเคลื่อนกลับเข้าตำแหน่งเดิม ทำ

ให้วัสดุคงรูปร่างเดิมไว้ได้ ตัวอย่างได้แก่ พวกยางยืด สปริง 

ถ้าเราดึงมันแล้วปล่อยมันจะกลับไปมีขนาดเท่าเดิม 

2.) การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกหรือความเครียดแบบคงรูป 

(Plastic Deformation or Plastic Strain) เป็นการเปลี่ยน

รูปที ่ถึงแม้ว่าจะปลดแรงกระทำนั้นออกแล้ววัสดุก็ยังคง
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รูปร่างตามที่ถูกเปลี่ยนไปนั้น โดยอะตอมที่เคลื่อนที่ไปแล้ว

จะไม่กลับไปตำแหน่งเดิม 

 

3.วิธีดำเนินงานวิจัย 

 3 .1  การศ ึ กษาค ้นคว ้ าข ้ อม ู ลท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้อง 

ทำการศึกษา และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

กับขวดพลาสติกที่เคยมีการสร้างมา เพื ่อใช้ในการพัฒนา

และปรับแก้ไขให้เข้ากับตู้รับแลกขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติ

ตัวใหม่ ซึ่งทำการเปรียบเทียบในหลาย ๆ เครื่อง พบว่ามี

จุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันออกไป เช่น 1. แยกขนาดขวดก่อน

นำไปแลกหรือแยกช่องกัน แต่ต้นทุนไม่สูงมาก 2. แยกขนาด

และขวดโดยใช้บาร์โค้ดในการแยกขวด ทำให้ง่ายต่อการ

จัดการจำแนก แต่โปรแกรมต้องมีการอัพเดทช้อมูลอยู่

ประจำและการสร้างใช้ทุนสูง เมื ่อทำการศึกษาหาข้อมูล

ดังกล่าวแล้วได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยเลือกใช้เป็น

บอร์ดที่จำลองแทน PLC  ในการสั่งการควบคุม ซึ่งมีความ

เสถียรภาพ สามารถปรับแก้ไขได้ง่าย และราคาไม่สูงมาก 

จอแสดงผลสั่งการผ่านจอระบบสัมผัส ส่วนระบบการคัดแยก

ขวดน้ำแต่ละขนาด ทำโดยนำเอาพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ มาใช้

ตรวจเช็คความสูง ที่มีความแตกต่างกัน และตรวจสอบขวดที่

มีน้ำหนักเกิน หรือ ขวดแก้ว ด้วยกลไกคานกระดก เป็น

วิธีการที่ใช้ต้นทุนที่น้อย และสามารถนำมาใช้งานได้ดี อีกทั้ง

ยังมีการบีบอัดขวดก่อนลงถังเก็บ เพ่ือให้สามารถรองรับขวด

ที่แลกได้จำนวนมากขึ้น และลดพื้นที ่สำหรับการจัดเก็บ  

มีระบบสมาชิก สำหรับสะสมคะแนน เพื ่อนำคะแนนที่ได้

แลกเปลี ่ยน เป็นคูปอง ส่วนลด น้ำดื ่มขวดใหม่ หรือของ

รางวัล ตามที่กิจกรรม ฯ เพื่อรณรงค์ให้มาใช้บริการ หรือ 

ช่วยกันแยกขยะให้มากขึ้น ซึ ่งทางผู ้วิจัยได้สำรวจภายใน

สำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม พบว่า นักศึกษา 

อาจารย์ และผู้ที่มาใช้บริการอบรมที่สำนักฯ จะใช้ด่ืมน้ำด่ืม

ต่าง ๆ หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายขนาด สามารถจำแนก

ได้ดังน้ี  

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลของปริมาณน้ำด่ืม และน้ำหนักขวดเปล่า 

ยี่ห้อ  ขนาด(มล.) น้ำหนัก(ขวด/กิโลกรัม) 
 
น้ำด่ืมคริสตัล 

350  100 

600 67 

1,500 40 
 
น้ำด่ืมเนสท์เล่ 

330 96 

600 67 

1,500 40 
 

น้ำด่ืมสิงห์ 
330 96 

600 67 

1,500 40 

  

 โดยที่ราคาขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 10 ถึง 15 บาท ดังน้ัน

นอกจากเป็นการคัดแยกขยะ แล้วยังสามารถได้ทั้งเงิน ได้ทั้ง

ช่วยโลก ช่วยลดปริมาณขยะไปในตัว เพราะพลาสติกที่ขาย

จะถูกนำกลับไปรีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบตั้งต้น เช่น 

เม็ดพลาสติก หรือนำไปข้ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

 3.2 การออกแบบโครงสร้างเครื ่องรับแลกขวดแบบ

อัตโนมัติ การออกแบบจะออกแบบเป็นรูปทรงตู้สี ่เหลี่ยม 

เพื ่อให้ง่ายต่อการประกอบ โดยโครงสร้างใช้เหล็กฉากรู

ขนาด 1.6 มม. ประกรอบให้มีมิติขนาดตู้ ความสูง 250 

เซนติเมตร  ความยาว 200 เซนติเมตร  ความกว้าง 50 

เซนติเมตร เพื่อให้ขนาดไม่ใหญ่เกินไป และต้นทุนไม่สูงมาก 

แสดงในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 ออกแบบโครงสร้างเครื่องรับแลกขวดแบบอัตโนมัติ 

 ภายในโครงสร้างจะประกอบด้วยชุดแยกขวดตามขนาด

ด้วยพร็อกซิมิตี ้เซนเซอร์ชนิด คาปาซิทีฟ ระยะตรวจจับ  

3-33 มิลิเมตร ทำงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานหรือวัตถุ

ภายนอก และชุดแยกน้ำหนักขวด ใช้หลักการของคานเป็น

คานที่มีจุดหมุนระหว่างแรงกดและแรงยก และกระทำโดย

ออกแรงกด หรือผลักไปบนส่วนหนึ่งของคานนั้น และทำให้

คานหมุน และเอาชนะแรงต้านได้ ถ้าน้ำหนักนั ้นมากกว่า  

100 กรัมที ่ถ่วงไว้อีกฝั ่ง คานจะหมุนให้ขวดล่วงไปที่ช่อง  

ปฏิเสธ (reject) เมื่อขวดที่แยกตามขนาดได้แล้วจะมีกลไกล

เพื่อดันให้ขวดมาลงชุดบีบอัดขวด เพื่อลดพื้นที่สำหรับเก็บ 

สำหรับชุดบีบอีดขวดได้ใส่หัวหมุดเข็มเพื ่อไว้ไล่อากาศ 

ภายในขวด  

 

รูปที่ 2 โครงสร้างภายในและกลไกการทำงาน 

 3.2 การออกแบบระบบคอนโทรล และโปรแกรม  

โดยการใช้ PLC Board CFX1N30MT เป็นบอร์ดที ่จำลอง

แทน PLC FX1N-30MT ของ PLC Mitsubishi ซึ่งได้แปลง

มาอยู่ในรูปแบบของบอร์ดทดลอง ในราคาท่ีถูกมากสามารถ

ใช้แทน PLC Mitsubishi FX1N30MT ได้เป็นอย่างดี 

 

รูปที่ 3 คอนโทรล โดยการใช้ PLC Board 

 3.3 การเข ียนโปรแกรมแบบ Ladder โดยการใช้

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลยี ่ห ้อ Mitsubishi ผ่าน

ซอฟแวร์ GXwork 2.0 เขียนตามเงือนไขและกระบวนการ

ต่าง ๆ และการโปรแกรมหน้าจอสัมผัสยี ่ห้อ SAMKOON 

ผ่านซอฟแวร์ SKtool 6.0 สำหรับทำกราฟฟิกสั่งงานต่าง ๆ 

เพ่ือให้น่าสนใจ และใช้งานง่าย  

 
รูปที่ 4 ระบบควบคุมการทำงานของเครื่อง 
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 3.4 หลักการทำงานของเครื่อง จะเริ่มจากไปที่หน้าจอ

แสดงผลโดยเลือกเมนูตามรายละเอียด แล้วนำขวดเปล่าใส่

ช่องรับขวด โดยที่ระบบจะคัดแยกขนาดของขวด ตามที่ได้

กำหนดไว้คือ ขนาด 350 หรือ 330 มิลลิลิตร 600 มิลลิลิตร 

1,500 มิลลิลิตร ถ้าขวดที่ไม่อยู่ในขนาดที่กำหนด จะถูกแยก

ลงมาในช่อง ปฏิเสธ (reject) ถ้าขวดอยู่ในเงื่อนไข ขวดจะ

ถูกบีบอัดโดยใช้ต้นกำลังจากกระบอกสูบไฟฟ้าในการบีบอัด 

ซึ่งชุดบีบอัดเป็นเพียงแค่ฟังช์ชั่นที่นำมาช่วยลดพ้ืนที่สำหรับ

การจัดเก็บขวดเท่าน้ัน  

   

ขวดทั่วไป คัดแยก บีบอัด 

รูปที่ 5 หลักการทำงานของเครื่อง 

 สำหรับงานวิจัยน้ีเลือกใช้เป็นกระบอกอัดไฟฟ้าขนาด 

900 นิวตัน เพราะต้นทุนที่มีราคาถูกกว่ากระบอกลม และ

ง่ายสำหรับการติดต้ัง ไม่ต้องเดินระบบลม สำหรับการบีบอัด

เน่ืองจาก การบีบจากด้านบนขวดลงมา หรื่อแบบแนวต้ัง จะ

ใช้เวลาที่มาก และกำลังที่มาก ดั้งนั้นจึงออกแบบระบบนี้ให้

บีบอัดด้านข้างของขวด เพื ่อลดเวลาและเพียงพอสำหรับ 

กระบอกอัดไฟฟ้าขนาด 900 นิวตัน โดยการใช้พลังงานรวม 

220 โวลท์ กระแสสูงสุดอยู่ที่ 0.5 A  

 

รูปที่ 6 แผนภาพแสดงลำดับข้ันตอนการทำงานของเครื่อง 

 3.5  หลักการเก็บข้อมูลของสมาชิก ใช้เก็บข้อมูลแบบ

ตัวเลข (Data Registers) ใช้สัญลักษณ์ D ตามด้วยลำดับที่

ของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบตัวเลขเป็นเลขฐานสิบเช่น D001-

D0009 D019 เป็นต้น โดยอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบตัวเลข

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล (DATA) แบบตัวเลขหรือข้อมูลใน

รูปแบบของ 16 บิต โดยจองพื้นที ่สำหรับเก็บข้อมูลไว้ที่  

10 คน ถ้ามากกว่าน้ีจะทำให้หน่วยความจำของ PLC Board 

เต็ม และประสิทธิภาพการทำงานจะน้อยลง โดยให้ใส่รหัส

ข้อมูลสำหรับสร้างผู้ใช้งานจำนวน 4 หลัก โดยระบบจะทำ

การเช็ค และตรวจสอบไม่ให้ รหัสของผู้ใช้งาน ซ้ำกัน การ

จองพื้นที ่จะใช้ค่าการเก็บข้อมูล 5 ค่า เช่น D1-D5 ต่อ 1 

ผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานคนที่ 1 รหสัส 9999 มีคะแนน

สะสม 50 คะแนน แสดงให้เห็นในรูปที่  
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รูปที่ 7 ข้อมูลสำหรับการเก็บค่าของผู้ใช้งาน 

 สำหรับคะแนนสะสมนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนด 

หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตามความเหมะสมกับราคาขาย

ขวด หรือเพิ่มเติมโปรโมชั่นตามความเหมาะสม สำหรับการ

ทดสอบระบบ ผู้วิจัยได้กำหนดคะแนนสะสมไว้ดังน้ี 

ตารางที่ 2 การกำหนดราคาตามขนาดต่าง ๆ 

ขนาด(มล.) ราคาขายต่อขวด 
 
330 - 350 

 
 
600 

 
 
1,500 

 

  จากตารางการกำหนดราคาตามขนาดต่าง ๆ ดังน้ัน

ผู ้วิจัยจึงใช้จำนวน 30 คะแนน เท่ากับ 1 บาท หรือ 150 

คะแนน สามารถแลก น้ำด่ืมขนาด 330 – 350 ได้ 1 ขวด 

4.ผลงานวิจัยทดลอง 

 4.1 หลังจากทำการสร้าง และปรับแก้เครื่องแล้ว ผู้วิจัย

ได้ทำการทดสอบสมรรถนะของเครื ่อง เพื ่อเก็บรวบรวม

ข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ และหาประสิทธิภาพของการคัด

แยกขวดพลาสติกใส ซึ่งผลปรากฏดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 ผลทดสอบของขวดแต่ละประเภท 

ประเภทขวด จำนวน แยกได้ ความถูกต้อง 
ขวดพลาสติกใส 100 100 100% 

ขวดพลาสติกขุ่น 100 45 45% 
ขวดแก้ว 100 100 100% 

รวม 300 245 81.66% 

 

 ผลจากตารางที ่ 3 นั ้น ในการแยกประเภทของขวด 

ประเภทขวดพลาสติกใส มีความถูกต้อง สามารถแยกตาม

ขนาดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งขวดพลาสติกใสใส ที่

นำมาทดสอบได้แก่ น้ำดื ่มคริสตัล ขนาด 350 600 และ 

1,500 น้ำด่ืมเนสท์เล่ ขนาด 330 600 1,500 และน้ำด่ืมน้ำ

ดื ่มส ิงห์ ขนาด 330 600 1 ,500  ประเภทขวดแก้ว มี

ความถูกต้อง เนื่องจากน้ำหนักของขวดแก้วมีน้ำหนักมาก 

เมื ่อใส่ลงไปทำให้กลไกตรวจสอบน้ำหนักสามารถแยกได้

ทันที และถูกต้อง ซึ่งขวดแก้วที่นำมาทดสอบนั้นได้แก่ ขวด

เครื ่องด่ืมชูก ําล ัง ขวดเครื ่องดื ่มเกลือแร่ และน้ำอัดลม 

ประเภทขวดพลาสติกขุ ่น มีความถูกต้อง 45 เปอร์เซ็นต์ 

สาเหตุของความผิพลาดเน่ืองจากน้ำหนัก และความสูง ของ

ขวดที่มีขนาดใกล้เคียงกับประเภทขวดขวดพลาสติกใส ชุด

กลไกการคัดแยกน้ำหนักที่ไม่ละเอียดเพียงพอจึงทำให้ ไม่

สามารถคัดแยกของกลุ ่มประเภทขวดพลาสติกขุ ่นได้  ซึ่ง

ขวดพลาสติกขุ่นที่นำมาทดสอบได้แก่ ขวดน้ำส้มคั้นสด ขวด

น้ำชาเขียว และขวดนมรสชาติต่างๆ  

 4.2. ผลการทดสอบแยกขวดพลาสติกใส การทดสอบ

เป็นการสุ ่มขนาดขวด และยี ่ห้อต่าง ๆ จำนวน 100 ขวด 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถนำไปปรับใชจ้ริง

ได้ทันที ได้ให้ผลความถูกต้อง ซึ่งผลปรากฏดังน้ี 

 

ตารางที่ 4 ผลการจำแนกขวดตามขนาด และย่ีห้อต่าง ๆ  

ยี่ห้อ  ขนาด(มล.) จำนวน ความถูกต้อง 

 
น้ำด่ืมคริสตัล 

350  16 100 % 
600 12 100 % 

1,500 17 100 % 

 330 5 100 % 
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น้ำด่ืมเนสท์เล่ 600 9 100 % 
1,500 19 100 % 

 
น้ำด่ืมสิงห์ 

330 2 100 % 

600 3 100 % 
1,500 17 100 % 

รวม 100 100 % 

 

 ผลจากตารางที ่ 4 นั ้น ในการแยกประเภทของขวด 

ประเภทขวดพลาสติกใสตามขนาดของน้ำด ื ่มต ่างๆ มี

ความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากขนาดของขวดแต่ละ

ขนาดมีความสูงที่แตกต่างกัน จึงทำให้การตรวจเช็คขนาด

ของน้ำด่ืม ไม่มีเกิดข้อผิดพลาดเกิดข้ึน 

 4.3 ผลการทดลองระบบสมาชิก และการสะสมคะแนน 

สำหรับการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้งานทำได้ดี โดยที่ระบบ

สามารถตรวจสอบได้ เมื่อมีข้อมูลที่ซ้ำกันระบบจะแจ้งเต่ือน

ผ่านที่หน้าจอทัสกรีน ให้ทำการเปลี่ยนข้อมูลใหม่ การเก็บ

คะแนนไม่มีปัญหา แต่ต้องกำหนดค่าคะแนนสูงสุดไว้ เพ่ือ

ไม่ให้ข้อมูลที ่จองไว้ในโปรแกรม จึงได้กำหนดค่าคะแนน

สูงสุดไว้ที่ 60,000 คะแนน ถ้าเกินกว่าน้ันระบบจะไม่เก็บค่า

คะแนนเพ่ิมอีก  

 4.4 การทดลองบีบอัดขวดพลาสติก เพ่ือลดพ้ืนที่จัดเก็บ

ขยะพลาสติก โดยกำหนดให้ น้ำดื่มคริสตัลแทนยี่ห้อ A น้ำ

ด่ืมเนสท์เล่แทนย่ีห้อ B และน้ำด่ืมสิงห์แทนย่ีห้อ C  

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการบีบอัดขวดพลาสติกใส 

ขวดพลาสติก จำนวน เวลาที่ใช ้
(ขวด/วินาที) 

การยุบตัว 
(เฉลี่ย) 

350 ml ย่ีห้อ A 100 16 63% 

600 ml ย่ีห้อ A 100 17.5 72% 

1,500 ml ย่ีห้อ 
A 

100 18.3 81% 

600 ml ย่ีห้อ B 100 17 65% 

1,500 ml ย่ีห้อ 
B 

100 18.1 60% 

1,500 ml ย่ีห้อ 
C 

100 18 85% 

เฉลี่ย 17.48 71% 

  

 ผลจากตารางที่ 5 นั้น โดยยี่ห้อ A ทำการทดลองทั้ง 3 

ขนาด 350 600 และ 1,500 มิลลิลิตร เมื่อทำการทดลอง

พบว่าขนาด 350 มิลลิลิตร ใช้เวลาในการบีบอัดน้อยที่สุด 

เน่ืองจากมีขนาดที่เล็ก แต่ 1,500 มิลลิลิตร มีการยุบตัวมาก

ที่ เน่ืองจากมีการคืนตัวที่น้อยกว่าขวดขนาดเล็ก ย่ีห้อ B ทำ

การทดลอง 2 ขนาด คือ 600 และ 1,500 มิลลิลิตรเน่ืองจาก

เมื่อทำการเก็บข้อมูลพบว่า นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่มาใช้

บริการอบรมที่สำนักฯ ไม่ค่อยให้ความสนใจกับ ขนาด 330 

มิลลิลิตร มากเท่าที่ควร จึงไม่มีขวดเปล่าเพื่อนำมาทดลอง 

เช่นเดียวกับ ย่ีห้อ C ขนาด 330 และ 600 มิลลิลิตร จึงสรุป

ตามข้อมูลที่ได้ทำการทดลองขนาดของน้ำด่ืมต่าง ๆ โดยที่ใช้

เวลาสำหรับบีบอัดขวดอยู่ที่ 17.48 วินาที และมีการยุบตัว

อยู่ที่ 71 เปอร์เซ็นต์ 

5.อภิปรายและสรุปผลงานวิจัย 

 5.1 โครงงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพื่อออกแบบและ

สร้างเครื่อง รับแลกขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติ ด้วยการใช้

คอนโทรนเลอร์ PLC Board พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาแลค

เดอร์ ซึ่งเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว คอน

โทรนเลอร์ PLC Board สามารถตอบสนองในเรื่องของราคา

และความสามรถที่เพียงพอกับโครงงานวิจ ัยนี ้ สามารถ

ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตที่กำหนด และมี

ความสะดวกในการใช้งาน มีการแสดงผล และสั่งงานผ่าน

ทางหน้าจอระบบสัมผัส ซึ ่งมีผลการทดลองสำหรับการ

ทำงานของเครื่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การทำงานในแต่ละหัวข้อมี

ความสมบูรณ์ และถูกต้อง มากกว่าร้อยล่ะ 81 เปอร์เซ็นต์ 
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 5.2 ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องรับแลกขวด

พลาสติกแบบอัตโนมัติ เมื่อทำการประเมิณผลการทำงาน

จากการทดลองแล้ว พบว่าสามารถรับ และแยกขวดได้ถึง  

3 ขนาด 330 หรือ 350  600 และ1,500 มิลลิลิตร พร้อมทั้ง

ยังมีการลดการใช้พ้ืนที่เก็บ เพ่ือให้สามารถรับปริมาณขวดได้

มากข้ึน ด้วยการติดต้ังชุดบีบอัดขวดพลาสติกก่อนส่งเก็บยัง

ถังเก็บ แต่ละขวดจะได้คะแนนสะสมที่ต่างกันไป โดยผลการ

ทดสอบการบีบอ ัดขวด ม ีการย ุบตัวอย ู ่ท ี ่ร ้อยล ่ะ 71 

เปอร์เซ็นต์ และเวลาที่ใช้ในการรับแลกโดยการทำซ้ำ ๆ  กัน

หลายรอบจนได้ค่าเวลาเฉลี่ยต่อ 1 ขวด อยู่ที่ 17.48 วินาที 

 5.3 ข้อเสนอแนะ จากข้อมูลที่ทำการทดสอบ เน่ืองจาก 

PLC Board เป็นคอนโทรลเลอร์ ชนิดหนึ่งที่ออกแบบขึ้นมา

ให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรม ไม่ซับซ้อน มีความแตกต่างกับ 

PLC ซึ ่ง PLC ถูกออกแบบมาเพื ่อทำงานควบค ุมระบบ

อัตโนมัติ ถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

ทนความถี่รบกวน แต่อย่างไรก็ตาม PLC Board มีราคา 

และความสามารถที่น่าสนใจ สามารถที่จะนำมาใช้ และ

สามารถพัฒนาต่อไปได้ 
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เคร่ืองหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม 

Automatic marigold sowing machine with pneumatic system 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีเพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม ซึ่งในการสร้างเครื่องหยอด

เมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลมเพ่ือทดแทนการใช้แรงงานเกษตรกร มีหลักการทำงานโดยจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

เชื่อมต่อกับตัวโซ่ที่เป็นชุดสายพานลำเลียง เพ่ือเป็นเครื่องต้นแบบ จากผลการทดสอบการปล่อยดินลงหลุมคิดเป็นความถูกต้อง 

88% และจากผลการทดสอบการหยอดเมล็ดโดยใช้เข็มทั้ง 2 ขนาด พบว่าขนาดเข็มดูดเมล็ดดอกดาวเรืองเบอร์ 22Gx1 น้ิว 

สามารถดูดเมล็ดได้แม่นยำ อยู่ที่ระดับ 89% และเกิดการผิดพลาดเพียง 11% จากการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง  

คำสำคัญ : ดอกดาวเรือง, หยอดเมล็ด, ระบบอัตโนมัติ, มอเตอร์ไฟฟ้า, ระบบลม 

 

Abstract 

 This research was to develop the automatic marigold sowing machine with a pneumatic system to replace 

farmers' labor. The operation used the electric motors with a conveyor belt set for a prototype machine. The experimental 

results, laying the soil into the hole accounted for 88% and the experimental results of dropping the marigold seeds by 

2 pinpoints. It was found that the pinpoint No. 22Gx1" could pull the seeds precisely by 89%, and only 11% of errors 

occurred from 10 tests. 

Key words :  marigold,  drops the marigold seeds, automation system, electric motor,  pneumatic system



224 
 

 

1.บทนำ 

ป ัจจ ุบ ันประเทศไทยม ีการใช ้ เทคโนโลยี

เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ เข้ามาทดแทนการใช้แรงงาน

มนุษย์ทั ้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เป็น

หลักการนำเครื ่องจักรระบบอัตโนมัต ิมาใช้งานและ

สามารถลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต 

ลดการสูญเสียของสินค้า ซึ่งอาจเกิดจากการผิดพลาดของ

มนุษย์ได้ เพิ ่มกำลังการผลิตได้มาก เพื ่อให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้บริโภค เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ จึงมี

ความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมและด้านงานเกษตรกร

มากข้ึน  

เทคโนโลยีนับเป็นเครื ่องมือสําค ัญที ่ท ําให้

กระบวนการผลิตต่างๆ สามารถผลิตได้รวดเร็วและง่ าย

มาก ยิ่งขึ ้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2554 ได้ให้ความหมายของคําว่า “เทคโนโลยี” ไว้ว่า

เทคโนโลยี หมายถึง ว ิทยาการที ่น ําเอาความรู ้ทาง

ว ิทยาศาสตร ์มาใช ้ให ้ เก ิดประโยชน ์ ในทางปฏ ิบ ั ติ

อุตสาหกรรม นอกจากน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลีวรรณ 

พงษ์สวัสดิ์ ได้ให้ความหมายของคําว่า “เทคโนโลยี” ว่า 

หมายถึง การนําเอาความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบและเป็นข้ัน

เป็นตอน จึงสรุปได้ว่า “เทคโนโลยี” คือ การนําเอาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ (Automation) (มาลี

วรรณ พงษ์สวัสด์ิ, 2547, หน้า 24) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

การเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรแทนคนในงานอุตสาหกรรม 

ดังนั้นคําว่า “เทคโนโลยีอัตโนมัติ” หมายถึง การทําให้  

เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงข้ึน เปลี่ยนไปใช้

เคร ื ่องจักรแทนการทํางานของคน ซึ ่งเรี ยกว่าระบบ

อัตโนมัติ (Automation) เข้าไปควบคุมการทํางานของ

เทคโนโลยีซึ่งการนําระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ควบคู่กับ การ

ทํางานของเทคโนโลยีจะช่วยให้เกิดความง่ายและความ

รวดเร็วในการใช้งานเทคโนโลยีมากข้ึน นอกจากน้ี ยังช่วย

ให้สามารถกําหนดแนวทาง ขั้นตอนในการผลิตได้อย่าง

ชัดเจน และช่วยลดความเสี ่ยงในการเกิด อุบัติเหตุกับ

บุคลากรได้เป็นอย่างมาก รวมถึงการนำเครื่องจักรเข้ามา

ใช้ในภาคของการเกษตร เช่น นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน

การสร้างเครื ่องจักรอัตโนมัติ ในการเพราะปลูกดอก

ดาวเรือง ซึ่งดอกดาวเรืองถือเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหน่ึง

ของประเทศไทย จึงมีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากไม่ว่า

จะปลูกขายเป็นดอกไม้ประดับ หรือขายทั้งต้น และมีการ

ขายเฉพาะต้นกล้าไม่ว่าจะเป็นการขายแบบประเภทใดน้ัน 

ส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มจากการเพาะกล้าเป็นอันดับแรก ส่วน

การเพาะกล้าในถาดหลุมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ในการ

เพาะกล้าดาวเรืองเพ่ือการจำหน่าย แต่การใช้กำลังคนช่วย

หยอดเมล็ดดอกดาวเรืองเพ่ือเพาะกล้าน้ันใช้เวลาค่อนข้าง

นานสำหรับการหยอดเมล็ดลงดิน เพราะเกษตรกรตอ้งใช้

ความแม่นยำในการหยอดเมล็ดดาวเรืองลงทีละ 1 เมล็ด 

ใส่ลงทีละหลุมซึ ่งเมล็ดดาวเรืองค่อนข้างเล็กทำให้การ

หยอดเมล็ดใช้เวลาที่นานขึ้น ความสามารถในการหยอด

เมล็ดต่อถาดประมาณ 50 ถาดต่อคนต่อวัน(สัญลักษณ์ 

และจรัสชัย, 2560) หากใช้คนหยอดเมล็ดลงหลุมมาก

เกินไป ทำให้ส ิ ้นเปลืองเมล็ดพันธุ ์ส่งผลให้ต้นสูงและ

อุปกรณ์หยอดเมล็ดลงถาดเพาะที่นำเข้าจากต่างประเทศมี

ราคาแพงเกินกว่าท่ีเกษตรกรจะซื้อได้ 

จากการได้ศึกษาและการเรียนรู้จากการทดลอง

เพาะปลูกดอกดาวเรืองตามแนวทางเกษตรกรนั้น พบ

ปัญหาที่เกิดขึ ้นคือ 1) ประสบปัญหาความล่าช้าในการ

หยอดเมล็ด 2) การหยอดเมล็ดได้จำนวนน้อย โดยหยอด

ต่อครั้ง 1-2 เมล็ด 3) ขาดความแม่นยำในการหยอดเมล็ด 

คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามา

ช่วยในการเพาะกล้าดาวเร ืองตามขั ้นตอนโดยมีการ

ลำเลียง การโหลดถาด การนำดินใส่หลุม การหยอดเมล็ด 

และการพรมน้ำ จะช่วยเพ่ิมกำลังการผลิตกล้าดาวเรืองได้

เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้พัฒนาเครื่องหยอด

เมล็ดดาวเร ืองอัตโนมัติด้วยระบบลมขึ ้น เพื ่อเร ิ ่มทำ

การเกษตรในยุคสมัยใหม่ 
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2.วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาเครื่องต้นแบบหยอดเมล็ด
ดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม   

2.2 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบ
หยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม                                         
 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
ไพโรจน์ (2544) กล่าวว่า ดาวเรืองมีถิ่นกำเนิด

ในประเทศเม็กซิโก ต่อมามีผ ู ้นำเข้าไปปลูก  ในยุโรป 
เนื ่องจากเป็นไม้ที ่ปลูกง่ายเลี ้ยงง่าย อีกทั ้งดอกมีความ
สวยงาม จึงเป็นที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลาย ใช้เป็นดอกไม้
หน้าแท่นบูชาพระนางเมรีและเนื ่องจากดอกดาวเร ือง
ด้ังเดิมมีเพียงสีเดียว คือ สีเหลือง จึง เรียกชื่อไม้ดอกชนิด
นี ้ว ่า Mary's gold ต่อมาจ ึงเพ ี ้ยนไปเป ็น Marigolds 
นอกจากดาวเรืองจะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับและไม้กระถาง
แล้ว ยังใช้ประโยชน์เป็นพืชสีโดยใช้เป็นสีย้อมผ้ามาต้ังแต่
สมัยโบราณ และใน ปัจจุบันยังใช้ดอกดาวเรืองผสมใน
อาหารสัตว์เป็นอาหารเสริมอีกด้วย 

สมพร และคณะ (2560) ได้พัฒนาเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุ ์ข้าวใส่ถาดเพาะกล้าสำหรับทำนาโยนขนาด 
434 หลุม สำหรับการปลูกข้าวแบบประณีต โดยการใช้
ระบบดูดเมล็ดพันธุ์หย่อยลงหลุมของถาดนาโยน ผลการ
ทดสอบพบว่าการเพิ่มความเร็วในการหยอดจะทำให้เกิด
ความผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นตาม เนื่องจากปริมาณแรงดันลม
ไม่สามารถสร้างสุญญากาศได้เพียงพอและการเพ่ิมแรงดัน
ลมในการสร้างสุญญากาศสำหรับการดูดเมล็ด พบว่าหาก
ใช้แรงดันลมต่ำกว่า 6 บาร์ จะเกิดความผิดพลาดสูง และ
ความดัน 8 บาร์ ขึ้นไปจะสามารถดูดเมล็ดได้ดีสูงถึงร้อย
ละ 99 โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลิจะให้ความแม่นยำในการ
หยอดสูงกว่าข้าว กข-6 เพราะขนาดเม็ดเล็กกว่า 
 
4. วิธดีำเนินการวิจัย 

การจัดทำเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติ

ด้วยระบบลมเป็นแนวคิดที่จะนำมาเพ่ือเพ่ิมกำลังการผลิต

กล้าดาวเร ืองและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เป็น

ประโยชน์แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ต้นกล้า

ดาวเรืองออกจำหน่าย โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการ

ดำเนินงานดังน้ี 

1.ศึกษารูปแบบและข้ันตอนการดำเนินการ 

2.ออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม 

3.สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

4.สร้างเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม 

4.1 ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการดำเนินการ 

ทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลของการเพาะ
กล้าดาวเรื่องแบบถาดหลุมอย่างละเอียด และศึกษาเครื่อง
หยอดเมล็ดพันธุ ์แบบต่าง ๆ ที ่เคยผลิตขึ ้นมาเพื ่อเป็น
แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุม ให้
สอดคล้องกับความต้องการในการสร้างเครื่องหยอดเมล็ด
ดาวเรื่องอัตโนมัติด้วยระบบลม ซึ่งได้ศึกษาถึงวิธีการที่จะ
ทำการหยิบจับเมล็ด ขั้นตอนในการปลูก เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำโครงสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ที่จะใช้
ควบคุมเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม 
ให้เป็นไปตามความต้องการหรือขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ได้
กำหนดไว้ มีข้ันตอนในการดำเนินการดังน้ี 
1.ศึกษาการเพาะกล้าดาวเรือง 
2.ทดลองปลูกเอง 
3.ศึกษาเครื่องหยอดเมล็ดต่าง ๆ ท่ีมีการผลิตออกมาแล้ว 

4.2 ออกแบบเครื ่องหยอดเมล ็ดดาวเร ือง
อัตโนมัติด้วยระบบลม 
 ผู้จัดทำโครงการได้นำคำแนะนำของอาจารย์ที่
ปรึกษา และข้อมูลในด้านโครงสร้างที่ได้ทำการศึกษามา
ทำการออกแบบและสร้างโครงสร้างเครื่องหยอดเมล็ดดาว
เรื่องอัตโนมัติด้วยระบบลม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
รูปที่ 4.1 โครงสร้างตามระบบการทำงานของเครื่องหยอด

เมล็ดดาวเรื่องอัตโนมัติด้วยระบบลม 

 

1 

2 
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โครงสร้างทางกลสามารถแบ่งตามระบบการทำงาน
ได้ 5 ส่วน ดังน้ี 

4.2.1 ส่วนลำเลียง 
4.2.2 ส่วนโหลดถาดเพาะกล้า 200 หลุม 
4.2.3 ส่วนปล่อยดินลงถาด 
4.2.4 ส่วนระบบลมดูดหยอดเมล็ด 
4.2.5 ส่วนระบบพรมน้ำ 

4.2.1 ส่วนลำเลียง 
 หน้าที ่ในการทำงาน คือ เป็นส่วนที่ใช้ในการ

ลำเลียงถาดหลุมไปยังตำแหน่งต่างๆ ของเครื ่องตาม

โปรแกรมที่ได้ต้ังไว้ โดยใช้ มอเตอร์ขนาด 12 โวลต์  

4.2.2 ส่วนโหลดถาดเพาะกล้า 200 หลุม 

 หน้าที ่ในการทำงาน คือ ปล่อยถาดเพาะกล้า

จำนวน 200 หลุม  ที ่ควบคุมการทำงานด้วยเซอร์โว

มอเตอร์ 180 องศา จำนวน 4 ตัว โดยแบ่งเป็น 2 ชุดการ

ทำงาน คือชุดการทำงานแบบล็อคถาดบน และล็อคถาด

ล่าง โดยควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ มีหลักการ

ทำงาน คือ จะมีโฟโต้เซ็นเซอร์ สำหรับจับไกด์ของชุดการ

ลำเลียงถาด ถ้าจับไกด์ได้จะส่งสัญญาณเข้าไปท่ี PLC และ 

PLC จะส่งคำสั่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสั่งงาน

เซอร์โวชุดการทำงานให้ปล่อยถาดล่าง และล็อคถาดบน 

เพ่ือให้ถาดถูกปล่อยลงมาครั้งละ 1 ถาด  

4.2.3 ส่วนปล่อยดินลงถาด 

 หน้าที่ในการทำงาน คือ ระบบโหลดดินลงถาด 

โดยระบบจะเริ ่มการทำงานเมื ่อชุดลำเลียงถาดได้การ

ลำเลียงถาดไปถึงจุดที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งของชุด

โหลดดิน และชุดหยอดเมล็ด เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยัง 

PLC แล้ว PLC จะมีคำสั่งมาสั่งงานในมอเตอร์ขนาด 12 

โวลต์ ของชุดโหลดดิน 2 ตัวทำงาน โดยจะทำงาน 2 ครั้ง

ต่อ 1 แถวของถาดเพาะกล้า ครั้งแรกจะหยอดแค่ครึ่งหลมุ 

และครั้งที่จะหยอดจนเต็มหลุม ดังรูปที่ 4.2 

 

 
 

รูปที่ 4.2 ส่วนปล่อยดินลงถาด 

 

4.2.4 ส่วนระบบลมดูดหยอดเมล็ด 

 หน้าที่ในการทำงาน คือ ระบบหยอดเมล็ด โดยระบบ

จะเริ่มการทำงานเมื่อชุดลำเลียงถาดได้การลำเลียงถาดไปถึงจุด

ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งของชุดโหลดดิน และชุดหยอด

เมล็ด เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยัง PLC แล้ว PLC จะมีคำสั่ง

ไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ ปั ้มดูด และปล่อยเมล็ดโดยจะมี

หลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีการทำงานร่วมกัน 

6 Step โดยเซอร์โวมอเตอร์จะทำงานตามองศาที่ได้ต้ังค่าไว้ ดัง

รูปที่ 4.3 

 

 
 

รูปที่ 4.3 ส่วนระบบลมดูดเมล็ด 

 

Stepที่ 1 เซอร์โวมอเตอร์จะอยู่ในตำแหน่ง standby  
Stepที่ 2 เซอร์โวมอเตอร์จะอยู ่ในตำแหน่ง ที ่พร้อมไป
หยิบเมล็ด 
Stepที่ 3 เซอร์โวมอเตอร์จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปจบถึงจุดที่มี
เมล็ด พร้อมทั้งจะสั ่งให้ช ุดที ่เก็บเมล็ดสั ่น และสั ่งให้
มอเตอร์ปั๊มดูด ดูดเมล็ดมาท่ีหัวเข็ม  
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Stepที่ 4 เซอร์โวมอเตอร์จะอยู่ในตำแหน่ง ที่ยกตัวข้ึนมา
ออกจากชุดเก็บเมล็ดและสั่งให้ชุดหยอดเมล็ดหยุดสั่น 
Stepที่ 5 เซอร์โวมอเตอร์จะอยู ่ในตำแหน่ง บริเวณปาก
ของถาดหลุม และสั่งให้มอเตอร์ปั๊มดูดหยุดดูด 
Stepที่ 6 เซอร์โวมอเตอร์จะอยู ่ในตำแหน่งบริเวณปาก
ของถาดหลุม และสั่งให้มอเตอร์ปั๊มเป่าทำงานเป็นเวลา
สั่นๆและหยุด 

4.2.5 ส่วนระบบพรมน้ำ 

 หน้าท่ีในการทำงาน คือ พรมน้ำ โดยจะเริ่มการ

ทำงานเมื่อเซนเซอร์จับตำแหน่งถาดบริเวณชุดพรมน้ำได้ 

จะสั่งสัญญาณเข้า PLC แล้ว PLC จะส่งคำสั่งไปยัง

มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 12 โวลต์ ให้ทำงาน ดังรูปที่ 4.4 

 

 
 

รูปที่ 4.4 ส่วนระบบพรมน้ำ 

 

4.3 หลักการทำงาน 

การทำงานงานของเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรือง
อัตโนมัติด้วยระบบลม ที ่มีระบบการทำงาน 5 ขั้นตอน 
โดยการสั ่งงานด้วยการกดปุ่มหรือการสั ่งงานผ่านบน
จอแสดงผลมอนิเตอร์ (HMI) เม ื ่อเคร ื ่องเร ิ ่มทำงาน
สายพานลำเลี ่ยงจะเริ ่มทำงานโดยใช้เซนเซอร์  เป็นตัว
ตรวจจับตำแหน่งเริ่มต้นการทำงาน ระบบโหลดถาดเพาะ
กล้าจะปล่อยถาดลงมาครั้งละ 1 ถาด และชุดลำเลียงถาด
จะลำเลียงถาดไปจนถึงระบบปล่อยดินและระบบหยอด
เมล็ดตามลำดับ เมื ่อถึงจุดปล่อยดินระบบปล่อยดินจะ
ทำงาน โดยการที่สายพานลำเลียงดินทำงานตามเวลาที่
กำหนดไว้ โดยการปล่อยดินครั้งแรกจะปล่อยลงหลุมเพียง
ครึ ่งหลุม จากนั้นระบบหยอดเมล็ดจะทำการต่อท ันที 

หลังจากระบบหยอดเมล็ดทำงานเสร็จ ระบบปล่อยดินจะ
ทำงานอีกครั้งโดยจะปล่อยดินให้เต็มหลุม หลังจากปล่อย
ดินและหยอดเมล็ดในแถวที่ 1 สำเร็จ ระบบลำเลียงถาด
จะทำงานต่อเน่ือง โดยถาดจะถูกเลื่อนไปยังช่องถัดไป การ
ทำงานจะทำตามฟังก์ชั่นซ้ำดังเดิมจนครบ 10 แถว และ
ระบบลำเลียงจะลำเลียงถาดไปยังระบบพรมน้ำ ซึ่งระบบ
พรมน้ำจะทำงานโดยมีเซนเซอร์เป็นตัวตรวจจับถาด 
จากน้ันจะสั่งให้ระบบพรมน้ำทำงาน เมื่อสายพานลำเลียง
ได้ลำเลียงถาดเพาะกล้าหลังจากผ่านระบบพรมน้ำแล้ว
เสร็จ ผู ้ใช้งานต้องนำถาดเพาะกล้าที ่จบกระบวนการ
ทำงานวนแล้วเสร ็จออกจากเครื ่อง ระบบลำเลียงจะ
ทำงานวนซ้ำกระทั้งหยุดการทำงาน  

 
5. ผลการวิจัย  

ผลการดำเนินการในโครงการ เครื่องหยอดเมล็ด
ดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม(Automatic marigold 
sowing machine with pneumatic system) มี
ว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อพ ัฒนาเครื ่องต ้นแบบหยอดเมล็ด
ดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม ซึ่งผู้ศึกษาได้ดำเนินการ
เสร็จสิ ้นเป็นโครงการตามวัตถ ุประสงค์ซ ึ ่งมีผลการ
ดำเนินการดังรูปที่ 5.1  

 

 

รูปที่ 5.1 ผลการหยอดเมล็ดด้วยลม 

5.1 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 

5.1.1 ได้รับรู้ถึงข้ันตอนการเพาะกล้าดาวเรือง 
 5.1.2 ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการเกษตร 
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5.1.3 ทำให้นักศึกษามีความสามัคคี ร่วมมือร่วม
ใจช่วยกันทำโครงการในครั้งน้ี และยอมรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
5.2 ผลการทดลองปล่อยถาดเพาะกล้า 

 การทดสอบการทำงานในส่วนของการปล่อย

ถาดเพาะกล้า โดยทดลองการใส่ถาดเริ่มตั้งแต่จำนวน 10 

ใบ เพื่อสังเกตุปัญหาในการโหลดถาดอัตโนมัติ สามารถ

ทำงานได้หรือไม่ และบันทึกผลตามตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 ข้อมูลการทดสอบการปล่อยถาดของเครื่อง 

 

 จากตารางที ่ 5.1 เป็นการทดสอบอุปกรณ์ชุด

ปล่อยถาดเพาะกล้า โดยเริ่มใส่ถาดเพาะกล้าจำนวน 10 

ใบ พบว่าปีกของถาดมีลักษณะอ่อนเกินไป เมื่อซ้อนถาด

กันหลายใบจึงทำให้หลุดจากตัวล๊อคชุดปล่อยถาด จากน้ัน

ได้ทดลองลดจำนวนการใส่ถาดลงทีละ 1 ถาดจนได้จำนวน

ที่ทำให้ไม่หลุดจากตัวล๊อคชุดปล่อยถาดอยู่ที่ 4 ถาด ดังน้ัน

การใส่ถาดในชุดปล่อยถาดสามารถวางซ้อนถาดได้ไม่เกิน 

4 ถาดเท่าน้ัน 

5.3 ผลการทดลองการใส่ดินลงถาดเพาะกล้า 

 การทดสอบการทำงานในส่วนของการใส่ดินลง

ถาดเพาะกล้า เป็นลำดับขั ้นตอนการทำงานถัดจากการ

ทดลองที่ 5.2 โดยการทดสอบจะทำการทดสอบปล่อยดิน

ลงถาดเพาะกล้าใน 1 ถาด จำนวน 200 หลุม และบันทึก

ผลตามตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2 ข้อมูลการทดสอบการปล่อยดินลงถาดเพาะ
กล้า 

 
จากตารางที่ 5.2 เป็นการทดสอบอุปกรณ์การ

ปล่อยดินลงหลุมถาดเพาะกล้าจำนวน 200 หลุมใน 1 ถาด 

ผลที่ได้จากการทดลองคือ ดินสามารถลงเต็มหลุมเพาะ

กล้าตามฟังก์ชั่นที่กำหนด จำนวน 177 หลุม คิดเป็น 88% 

เกิด error ดินลงไม่เต็มหลุมจำนวน 23 หลุม คิดเป็น 

12% โดยผลในการทดลองจะพบว่าบริเวณแถวกลางของ

ถาดเพาะกล้าดินจะลงตามฟังก์ชั่น แต่แถวริมของถาด

เพาะกล้าดินจะลงไม่เต็มหลุม  โดย 1 ถาดจะใช้ดินพี

ทมอสจำนวน 1,000 กรัม 

5.4 ผลการทดลองการหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล้า 

การทดสอบการทำงานในส่วนของการหยอด

เมล็ดดาวเรืองลงถาดเพาะกล้า เป็นลำดับขั ้นตอนการ

ทำงานถัดจากการทดลองที่ 5.2 โดยผลการทดสอบต่อไป

คือ ทดสอบอุปกรณ์เข็มฉีดยาเป็นตัวจับเมล็ด โดยการ

ทดสอบ ทดสอบจำนวน 10 ครั้ง 100 หลุม และตารางที่ 

5.3 และ ตารางที ่ 5.4 เพื ่อทดสอบขนาดของเข ็มที่

สามารถทำงานได้ดีที่สุด 

ตารางที่ 5.3 ทดสอบการหยอดเมล็ดโดยใช้เข็มขนาด 

22G x 1” 
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หมายเหตุ  A หมายถึง ดูดได้ 1 เมล็ดตามฟังก์ชั่น ,  B 

หมายถึง ดูดได้มากกว่า 1 เมล็ด  , D หมายถึง เมล็ดถูก

ดูดเข้าในสลิ้ง และ D หมายถึง ไม่มีการดูดเมล็ด 

จากตารางที่ 5.3 พบว่าขนาดเข็มเบอร์ 22G x 

1” สามารถดูดเมล ็ดได ้ดี  89 ค ิดเป ็น 89% เก ิดการ

ผิดพลาด เพียง 11% เป็นข้อผิดพลาด ที่พบมีการดูดเมล็ด

ไม่ได้ 11 ครั้ง 

ตารางที่ 5.4 ทดสอบการหยอดเมล็ดโดยใช้เข็มขนาด 

22G x 1.5” 

 

หมายเหตุ  A หมายถึง ดูดได้ 1 เมล็ดตามฟังก์ชั่น ,  B 

หมายถึง ดูดได้มากกว่า 1 เมล็ด  , D หมายถึง เมล็ดถูก

ดูดเข้าในสลิ้ง และ D หมายถึง ไม่มีการดูดเมล็ด 

จากตารางที่ 5.4 พบว่าขนาดเข็มเบอร์ 22G x 

1.5” สามารถดูดเมล็ดได้ดี 76 ครั้ง คิดเป็น 76% แต่เกิด 

error อยู่ 24% เนื ่องจากรูเข็มมีขนาดเล็กลง จึงทำให้

หน้าสัมผัสการดูดเมล็ดแคบลง 

ผลจากการทดลองหลังจากหยอดเมล็ดด้วย

ระบบลงถาดเพาะกล้า ผลการงอกของต้นกล้า อยู่ที่ระดับ 

80% จากเกษตรกรผู้ทดสอบการใช้เครื่องหยอดดอกเรือง

ด้วยระบบลม ดังรูปที่ 5.2 

 

รูปที่ 5.2 ผลการงอกต้นกล้า 

 

 

6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

เครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบ

ลม ระบบส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 12 โวลต์ ใช้

การเขียนคำสั่ง Ladder ของ PLC Panasonic fp0r c32t 

เพื่อควบคุมการทำงานที่นำไปใช้ควบคุมการทำงานของ

เคร ื ่องหยอดเมล ็ด และม ีระบบการควบค ุมด ้ วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น Arduino mega 2560 r3 ที่รับ

คำสั่งจาก PLC ไปควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 5 โวลต์ ที่ใช้ใน

การหยอดเมล็ดดาวเรือง และปล่อยถาดเพาะ โดยควบคุม

การทำงานด้วยระบบผ่าน touchscreen 4" samkoon 

เพื ่อใช้ในการสั ่งงานระบบต่างๆ ของเครื ่องหยอดเมล็ด

ดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม เพ่ือนำไปใช้ผลิตเพาะกล้า

ดาวเรือง ด้วยถาดเพาะกล้าจำนวน 200 หลุม  

7. สรุป 

ผลงานวิจัยการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองสรุปการ

ทำของเครื่องเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

7.1 ส่วนที่หนึ ่ง ได้แก่ ส่วนที่เป็นโครงสร้าง

ระบบลำเลียง ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

12 โวลต์ ที่ควบคุมการหมุนของโซ่สำหรับการลำเลียงถาด

ไปยังระบบต่างๆ ของเครื่อง โดยควบคุมผ่าน PLC  

7.2 ส่วนที่สอง ได้แก่ ส่วนที่เป็นโครงสร้างระบบ

โหลดถาดเพาะกล้าจำนวน 200 หลุม ที่ควบคุมการทำงาน
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ด้วยเซอร์โวมอเตอร์ 180 องศา จำนวน 4 ตัว โดยแบ่งเป็น 

2 ชุดการทำงาน คือชุดการทำงานแบบล็อคถาดบนและ

ล็อคถาดล่างโดยควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ มี

หลักการทำงาน คือ จะมีโฟโต้เซ็นเซอร์ สำหรับจับไกด์

ของชุดการลำเลียงถาด ถ้าจับไกด์ได้จะส่งสัญญาณเข้าไป

ที่ PLC และ PLC จะส่งคำสั่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เพื่อสั่งงานเซอร์โวชุดการทำงานให้ปล่อยถาดล่าง และ

ล็อคถาดบน เพ่ือให้ถาดถูกปล่อยลงมาครั้งละ 1 ถาด  

 

7.3 ส่วนที่สาม ได้แก่ ส่วนที่เป็นโครงสร้างระบบ

โหลดดินลงถาด โดยระบบจะเร ิ ่มการทำงานเมื ่อชุด

ลำเลียงถาดได้การลำเลียงถาดไปถึงจ ุดที ่ม ีเซ็นเซอร์

ตรวจจับตำแหน่งของชุดโหลดดิน และชุดหยอดเมล็ด 

เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยัง PLC แล้ว PLC จะมีคำสั่งมา

สั่งงานในมอเตอร์ขนาด 12 โวลต์ ของชุดโหลดดิน 2 ตัว

ทำงาน โดยจะทำงาน 2 ครั้งต่อ 1 แถวของถาดเพาะกล้า 

ครั้งแรกจะหยอดแค่ครึ่งหลุม และครั้งที่จะหยอดจนเต็ม

หลุม  

7.4 ส่วนที่สี่ ได้แก่ ส่วนที่เป็นโครงสร้างระบบ

หยอดเมล็ด โดยระบบจะเริ ่มการทำงานเมื่อชุดลำเลียง

ถาดได้การลำเลียงถาดไปถึงจ ุดที ่มีเซ ็นเซอร์ตรวจจับ

ตำแหน่งของชุดโหลดดิน และชุดหยอดเมล็ด เซ็นเซอร์จะ

ส ่ งส ัญญาณไปย ั ง  PLC แล ้ ว  PLC จะม ีค ำส ั ่ ง ไปที่

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ปั้มดูด และปล่อยเมล็ด โดยจะมี

หลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีการทำงาน

ร่วมกัน 6 Step โดยเซอร์โวมอเตอร์จะทำงานตามองศาที่

ได้ต้ังค่าไว้  

7.5 ส่วนที่ห้า ได้แก่ ส่วนที่เป็นโครงสร้างระบบ

พรมน้ำ โดยจะเริ่มการทำงานเมื่อเซนเซอร์จับตำแหน่ง

ถาดบริเวณชุดพรมน้ำได้ จะสั ่งสัญญาณเข้า PLC แล้ว 

PLC จะส่งคำสั่งไปยังมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 12 โวลต์ ให้

ทำงาน 

กิตติกรรมประกาศ 

ผลการว ิจ ัยการพัฒนาเคร ื ่องหยอดเมล็ด

ดาวเรืองได้สำเร็จลุล่วงได้ดีเพราะความกรุณาของอาจารย์

ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ วาดสันทัด และอาจารย์ ศิริวรรณ 
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คณะผ ู ้ จ ัดทำขอขอบค ุณอาจารย ์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มาหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชูประถัมภ์ทุกท่านที่ให้ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อ

การดำเนินโครงงาน รวมถึงการนำไปใช้เพ่ือ เป็นประโยชน์
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ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ และสถานที่ซึ่งทางคณะผู้จัดทำ

โครงงานได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดียิ่งตลอดเวลาที่

ดำเนินโครงงานน้ี 

เอกสารอ้างอิง 

ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. (2545). นิวแมติกส์ 

อุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี.(ไทย-ญ่ีปุ่น) 

นันทิยา วรรธนะภูติ. (2545). คู่มือการปลูกไม้ดอก. หจก. 
สำนักพิมพ์ตรัสวิน(ซิลด์เวอร์บุคส์). เชียงใหม่.  
248 หน้า. 

เดชฤทธ์ิ มณีธรรม. (2548). คัมภีร์ ระบบนิวแม 

ติกส์. เพชรเกษมพริ้นต้ิง กรุ๊ป จำกัด.  

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี. 

มาลีวรรณ พงษ์สวัสด์ิ. (2546). เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย 
เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

ไมตรี ปทุมวงษ์. (2541). ไม้ดอกเศรษฐกิจ. อักษร 

สยามการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร. 160 หน้า. 

สัญลักษณ์ กิ่งทอง, จรสัชัย เย็นพยับ. (2560). การศึกษา 



231 
 

 

ขนาดของหัวดูดเมล็ดที่เหมาะสมสำหรับเครื่อง

ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้า. หน้า1642-1640. 

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 

11. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 

อุดรธานี 

สมพร หงส์กง, วัชรายุทธ ลำดวน และ คุณานนต์ ศักด์ิกำ 

ปัง. (2560). เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุข้าวใส่ถาด

นาโยนด้วยระบบนิวแมติกส์ เพ่ือการทำนาแบบ

ประณีต, การประชุมวิชาการเครือข่าย

วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 31, 

วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครนายก 

อิทธิรักษ์ ราชรักษ์, นารีรัตน์ สัตย์ซื่อ, ณัฐพล ปาน 

มาและหทัยชนก วัฒโณ. (2554). เครื่องหยอด

เมล็ดพันธ์ุผักลงถาดเพาะกล้าแบบอัตโนมัติ, 

นิทรรศการและงานวิจัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด

นครปฐม. 

 



232 
 

 

 เคร่ืองอบข้าวเปลือกอินทรีย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอรเ์น็ตในสรรพสิ่ง 
Organic-Paddy Rice Dryer Controlled by IoT System  

 
ต่อพงษ์ ลังกาดี ณัฐพงษ์ นิลคง นุรักษ์ ไชยศรี ณัฐพล อุ่นยัง และ ณรงค์ เมตไตรพันธ์*  
Torpong Lungadee Nuttapong Ninkhong Nurak Chaisri Nattapon Ounyoung 

 and Narong Mettripun* 
  

  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
99 ม.10 ต.ทรายขาว อ. พาน จังหวัดเชียงราย 57120    

Electrical Engineering Department, Faculty of Engineering, 
 Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai :99 Sai Khao, Pan, Chiang Rai, Thailand, 57120  

E-mail: mettripun_n@hotmail.com, +66 5372 3979 
 

บทคัดย่อ  
 

โครงการนี้เป็นการพัฒนาเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกอินทรีย์ ขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรรายย่อย ระบบที่
นำเสนอจะ ประกอบด้วยส่วนควบคุม ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ทำหน้าท่ีประมวลผลชุดคำสั่ง โดยทำหน้าที่รับส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi ทำงานร่วมกับ Relay Module เพื่อเปิด-ปิดอุปกรณ์ของเครื่องอบลดความชื้น
ข้าวเปลือกอินทรีย์ ส่วน Software จะใช้แอพพลิเคชั่น Blynk ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนเป็นชุดควบคุมหลักในการเปิด-ปิดและ
แจ้งสถานะการทำงานของเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกอินทรีย์  จากผลการทดลองพบว่าเครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่งนั้นสามารถลดความชื้นข้าวเปลือกจากประมาณ 25% (w.b.) ลดลงเหลือประมาณ 
14 % (w.b.) ได้ที่อุณหภูมิอบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาเฉลี่ย 130 นาที โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายอยู่ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
1.35  บาท 

 
คำสำคัญ: เครื่องอบ ข้าวเปลือกอินทรีย์ ระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง การควบคุมอัตโนมัติ   
 

Abstract  
This research was to develop an organic rice dehumidifier machine for small farmers. The proposed 

system consisted of hardware and software. The hardware part consisted of the NodeMCU V1 
microcontroller to process the instructions set by sending and receiving the data via a wireless WiFi network. 
It worked with 8 Chanel Relay Module 5V / 10A to turn on-off the organic rice dehumidifier machine devices. 
The Blynk application installed in a smartphone was the central control unit. It was used for turning on-off 
and informing the operational status of the organic paddy dehumidifier. The experimental results showed 
that the organic paddy dryer controlled by the internet of things reduced the paddy moisture from about 
25%w.b. to 14%w.b. at the temperatures of 80 degrees Celsius. The drying process took 130 minutes on 
average, and the cost for drying is 1.35 THB on average. 
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1. บทนำ  
          ในสถานการณ์โลกปัจจุบันน้ีการบริโภคข้าวถือว่า
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ เพราะข้าว
เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร อีกทั้งยังมี
สารอาหารที่ช่วยในการป้องกันโรคต่าง ๆ แต่หากต้องการ
บริโภคข้าวให้ได้รับคุณประโยชน์สูงสุด ควรคำนึงถึงคุณค่า
ทางโภชนาการและความปลอดภัยเป็นหลัก  ปัจจุบัน
ผู ้บร ิโภคตื ่นตัวและห่วงใยต่อปัญหาสิ ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ การผลิตสินค้าเกษตรโดยพึ่งพาสารเคมีเริ่มถูก
ปฏิเสธและถูกกีดกันมากข้ึนเพราะการใช้สารเคมีนำมาซึ่ง
การทำลายสภาพแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้
สารเคมีเองและผู้บริโภคซึ่งได้รับพิษจากสารเคมีที่ตกค้าง 
ทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้รับความสนใจและมีแนวโน้มที่
จะทวีความสำคัญยิ่งๆขึ้นในอนาคต ประเทศไทยในฐานะ
ที่เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของ
โลกก็ได้มีการริเริ ่มและทำการเกษตรอินทรีย์ เนื่องจาก
ผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์มีราคาที่สูงและมีคู ่แข่งทาง
การตลาดน้อยกว่าผลผลิตเกษตรแบบธรรมดา ซึ ่งพืช
สำคัญแรกๆที ่ม ีการผลิตเพื ่อจำหน่ายในประเทศและ
ส่งออก ก็คือข้าวอินทรีย์น่ันเอง 

การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่
ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
ผลิตจนเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บเกี่ยวและขัดสีข้าว เช่น 
ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัด
วัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคแมลงและสัตว์ที่เป็นศัตรูของ
ต้นข้าว รวมไปถึงสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลง
ศัตรูข้าวในโรงเก็บ สำหรับในขั้นตอนการขัดสีข้าวเปลือก
ให้เป็นข้าวสาร จากงานวิจัยต่าง ๆ [1,2,3] พบว่าข้าวที่
เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม หากนำเมล็ดข้าวเปลือกมา
กองรวมกัน จะมีความชื้นประมาณ 20 - 25% เนื่องจาก
เมล็ดข้าวมีการหายใจจะทำให้กองข้าวมีอุณหภูมิสูงข้ึน ซึ่ง
จะทำให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่าง ๆ  
ส่งผลทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ เช่น เกิดข้าวเน่า ข้าวบูด 
ข้าวเหลือง ข้าวมีคุณภาพการสีต่ำ เมล็ดพันธุ์เสื่อมความ
งอกเร็ว เกษตรกรจึงต้องทำการลดความชื้นของเมล็ดข้าว
ให้เหลือประมาณ 14% สำหรับการเก็บข้าวไว้นาน 2-3 

เดือน แต่ถ้าเก็บนานเกินกว่า 3 เดือน ควรลดความชื้น
เมล็ดให้เหลือต่ำกว่า 12% [4] วิธีการในการลดความชื้น
ของข้าวน้ันมีหลากหลายวิธีต้ังแต่วิธีด้ังเดิมของชาวนา คือ
การนำข้าวไปตากบนลาน ไปจนถึงการอบข้าวด้วย
เครื่องจักร การลดความชื้นของข้าวเปลือกด้วยวิธีการอบ
ลมร้อนด้วยเครื ่องอบลมร้อนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในกลุ่มของนักวิจัยใน
ประเทศไทย เพราะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการอบข้าว
จำนวนไม่มากด้วยตนเองสำหรับชุมชนขนาดเล ็กใน
ท้องถ่ิน  
        สำหร ับการลดความช ื ้นของข้าวอ ินทร ีย ์ด ้วย
เครื่องจักรขนาดเล็ก น้ันได้รับความสนใจมาโดยตลอดจาก
นักวิจัยจากหลายๆสถาบันซึ ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจ
พัฒนา ทางคณะวิจัยฯจึงได้เดินทางไปพบกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ทำนาแบบอินทรีย์ ผลิตสินค้าจำพวกข้าวอินทรย์ี 
ต ่าง ๆ ระดับ OTOP 5 ดาว  จากการได ้ เขาไปร่วม
ปรึกษาหารือกัน ระหว่าง คณะผู้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มข้าวอินทรีย์ชาวนาขาเดฟ ทำให้คณะผู้จัดทำจึงมี
แนวคิดจะสร้างต้นแบบเครื ่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง เพ่ือแก้ไขปัญหา
การอบข้าวเปลือกอินทรีย์สำหรับชุมชน โดยอาศัยความรู้
เก่ียวกับการอบลมร้อนเพ่ือรักษาสารอาหารและเพ่ิมมูลค่า
ของผลผลิต และใช้ Internet of Thing มาทำเป ็นตัว
ควบคุมกระบวนการอบลมร้อนผ่านสมาร์ทโฟน 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
        2.1ทฤษฎีการอบแห้ง ความชื ้นเป็นค่าที ่บ ่งชี้
ปริมาณน้ำท่ีมีอยู่ในผลิตผลทางการเกษตร เมื่อเราทำการ
เก็บเกี ่ยวจะมีความชื ้นอยู ่ด ้วยเสมอ มันหนึ ่งในเป็น
คุณสมบัติที่สำคัญมากท่ีสุดของพืชเน่ืองจากความชื้นมีผล
ต่อการเสื ่อมสภาพของพืช โดยพืชที ่ม ีความชื ้นหรือ
ปริมาณน้ำสูงก็จะมีโอกาสเสื ่อมสภาพได้ง่ายเนื ่องจาก 
สภาวะน้ันเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำ
ให้พืชเสื่อมสภาพ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ ความชื้นสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 มาตรฐานได้แก่ ความชื ้นมาตรฐาน
เปียกและความชื้นมาตรฐานแห้ง 
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        2.2 ปริมาณความชื้นในวัสดุ (Moisture Content) 
 1) ปริมาณความชื้นมาตรฐานเปียก (Wet basis, 
wb) คืออัตราส่วนของปริมาณความชื้นหรือน้ำในวัสดุต่อ
ปริมาณวัสดุรวม เป็นปริมาณที่นิยมใช้ในทางการค้าและ
การเกษตร โดยประกอบไปด้วยสองส่วนหลักคือ ความชื้น
และมวลแห้ง เขียนเป็นสมการได้ ดังน้ี 
 

    
 
เมื่อ Mw  คือ ความชื้นมาตรฐานเปียก, % w.b. W คือ 
มวลของวัสดุ (g) Ww คือมวลของความชื้นหรือปริมาณน้ำ 
ในวัสดุ (g) Wd คือ มวลแห้งของวัสดุ (g) 
 2) ปริมาณความชื้นมาตรฐานแห้ง (Dry basis, 
db) คืออัตราส่วนของปริมาณความชื้นในวัสดุต่อปริมาณ
แห้งในวัสดุ ปร ิมาณความชื ้นมาตรฐานแห้งนิยมใช้
วิเคราะห์ปริมาณความชื้นในทางทฤษฎีและเขียนเป็น
สมการได้ ดังน้ี 
 

 
  
 เมื่อ Wd คือ ความชื้นมาตรฐานแห้ง, % d.b. 
W คือ มวลของวัสดุ (g) Ww คือ มวลของความชื ้นหรือ
ปริมาณน้ำ ในวัสดุ (g) 
        2.3 วัตถุประสงค์ของการอบแห้งโดยทั่วไปการ
อบแห้งอาหารมีความสำคัญต่อการป้องกันการเสื ่อม
คุณภาพอาหาร วัตถุประสงค์การอบแห้งคือเพื่อที่จะลด
ความชื้นออกจากอาหารให้อยู่ในปริมาณน้อยลง ในระดับ
ที่ปลอดภัยที่จะการเก็บรักษาเอาไว้ให้ได้อย่างยาวนาน  
        2.4 การอบแห้ง หรือ การลดความชื้น คือ การแยก
น้ำออกจากวัสดุชื้น โดยการทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะด้วย

การพาอากาศร้อน(Convection) โดยความร้อนที ่ถูก
ถ ่ายเทไปยังว ัสด ุจะทำให ้น ้ำในว ัสด ุระเหยออกมา 
กระบวนการนี ้จะหยุดลงเมื ่อความดันไอน้ำที ่ผิดวัสดุ
เท่ากับความดันไอน้ำที่บรรยากาศ ซึ่งขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ
อากาศ ความชื้นของผลผลิต ความชื้นในอากาศ ชนิดและ
ความสุก - แก่ของผลผลิต 

 
รูปที่ 2.1 แบบจำลองการพาความร้อน 

 
        อัตราการทำแห้งของอาหาร ขึ ้นอยู ่ก ับสภาพ
ธรรมชาติของอาหารเริ่มต้นก่อนการทำแห้ง และสภาวะ
แวดล้อมระหว่างการทำแห้ง เช่น ชนิดของเครื่องทำแห้ง 
(drier) อุณหภูมิ เวลา ความชื้นสัมพัทธ์ สัมประสิทธิ์การ
พาความร้อน (heat transfer coefficient) เป็นต้น กราฟ
ระหว่างอัตราการทำแห้ง (drying rate) และความชื้นใน
สารน้ัน (moisture content) แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังรูป
ที่ 2.2 คือ 
 

 
รูปที่ 2.2 กราฟแสดงการพาความร้อน 

  
     1) ช่วงการปรับสภาวะเบื้องต้น (Initial adjustment 
period -AB )  
     2) ช่วงอัตราการแห้งคงที่ (Constant rate period-
BC)  

3) ช่วงอัตราการอบแห้งลดลง (Falling rate period 
CD ละ DE)  

(2.1) 
 

(2.2) 
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        2.5 การถนอมอาหารโดยการทำให้แห้ง การถนอม
อาหารโดยการทำให้แห้งนั้น เกษตรกรจะใช้วิธีตากแดด 
และผึ่งลม แต่มักจะมีปัญหาสภาพอากาศ มีความชื้นสูง 
หรือหากมีฝนตกฝน การตากแดด ก็มาสามรถจะทำไมไ่ด้ 
นอกจากน้ียังมีปัญหาการปนเปื้อนของ ฝุ่นละอองในขณะ
ตากอีกด้วยดังนั ้น จ ึงมีความจำเป็นท ี ่จะต้องอาศัย
เทคโนโลยีสำหรับอบผลิตผลทางการเกษตรให้แห้ง ซึ่ง 
การทำให้อาหารแห้ง มีหลายวิธี เช่น 

1) ใช้กระแสลมร้อนสัมผัสกับอาหาร เช่น ตู้อบ
แสงอาทิตย์ ตู้อบลมร้อน 

2) พ ่นอาหารที ่เป็นของเหลวไปในลมร้อน 
เครื่องมือที่ใช้ คือ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 

3) ให้อาหารข้นสัมผัสผิวหน้าของลูกกลิ้งร้อน 
เครื่องมือที่ใช้ คือ เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง 

4) กำจัดความชื้นในอาหารในสภาพที่ทำน้ำให้
เป็นน้ำแข็ง แล้วกลายเป็นไอในห้องสุญญากาศ ซึ่งเป็น
การทำให้อาหารแห้งแบบเยือกแข็ง เครื่องมือ คือ เครื่อง
อบแห้งแบบเยือกแข็ง 

5) ลดความชื้นในอาหารโดยใช้ไมโครเวฟ 
        2.6 เครื่องมือที่ใช้ในการอบแห้ง เครื่องมือที่ใช้ใน
การอบอาหารจำนวนมากในคราวเดียวกันให้แห้งนั ้น มี
หลายแบบ และแต่ละแบบก็มีหลายขนาด ดังนั ้น ต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของอาหารที่จะทำการอบ 
และคุณสมบัติที่ต้องการของผลิตภัณฑ์อบแห้ง ซึ่งพอจะ
ยกตัวอย่างเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายคือ                                                                                                                                                                                                    

1)  ต ู ้ อบหร ื อ โ ร งอบท ี ่ ใ ช ้ ค วามร ้ อนจาก
แสงอาทิตย์ การทำอาหารให้แห้งในสมัยโบราณ มักจะ
ตากแดด ซึ ่งไม่สามารถควบคุมความร้อน และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น จึงได้มีการคิดค้นสร้างตู้อบ หรือ
โรงอบ ที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อทำอาหารให้
แห้ง ข้อดีสำหรับการใช้ตู้อบที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์
นี้ คือ ได้ผลิตภัณฑ์สีสวย และสม่ำเสมอ ใช้เวลาน้อยกว่า
การตากแดดตามธรรมชาติ  

2) เครื ่องอบแห้งที ่ใช้ความร้อนจากแหล่งอื่น 
ความร้อนที่ใช้กับเครื่องอบประเภทนี้ ส่วนมากจะได้จาก
กระแสไฟฟ้า หรือก๊าซ ซึ่งสร้างขึ้น เพื่อใช้อบอาหารให้
แห้งในระบบอุตสาหกรรม มีหลายแบบหลายขนาด โดยใช้

หลักการที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องอบแห้งด้วยลมร้อนแบบ
ตู้หรือถาด เครื ่องอบแห้งด้วยลมร้อนแบบต่อเนื ่อง มี
ลักษณะคล้ายอุโมงค์ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่อง
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง และตู้อบแห้งแบบที่ใช้ไมโครเวฟเป็น
ต้น  

 
3. การออกแบบระบบ 
  เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดการออกแบบ
เคร ื ่องอบข ้าว เปล ือกอ ินทร ี ย ์ค วบค ุมด ้ วยระบบ
อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่งรวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบดังต่อไปน้ี 

3.1 โครงสร้างของเครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 
 ในการออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบน้ัน 
ผู ้จัดทำได้ออกแบบโดยใช้โลหะเนื ้อแข็งเป็นวัสดุหลัก 
เนื่องจากมีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก ทนทานต่อ
การใช ้งาน และราคาถูก โดยนำมาตัดและต่อเป็น
โครงสร้างโดยใช้เหล็กขนาดขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์ดัง
รูปที่ 3.1 ได้แก่ 

1) ถังอบข้าวเปลือก 
2) ตู้เก็บลมร้อน 
3) ช่องสำหรับเปิดนำข้าวออก 
4) ชุดมอเตอร์ที่ใช้ในการหมุนของถังอบข้าว 
5) ชุดเป่าลมร้อน  
6) ตู้ทำความร้อน 

 
รูปที่ 3.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของตัวเครื่อง 

  
 3.2 หลักการทำงานของเครื่องอบข้าวเปลือก
อ ินทร ีย ์ควบค ุมด้วยระบบอินเตอร ์ เน ็ตในสรรพสิ่ ง  
เครื่องอบข้าวเปลือกนั้นจะใช้หัวแก๊สในการทำความร้อน
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จากตู้ทำความร้อนด้านนอกแล้วจากนั้นใช้เครื่องเป่าลม
ร้อน เป่าลมร้อนเข้าไปในตัวเคร ื ่องจากด้านล่างข ึ ้นสู่
ด้านบนของตัวเครื่องแล้วจากนั้นความร้อนจะเข้าไปสู่ถัง
ใส่ข้าวเปลือกผ่านรูที่เจาะไว้ทำให้ความร้อนนั้นเข้าถึงตัว
ข้าวเปลือกในขณะเดียวกันนั้นถังใส่ข้าวเปลือกก็จะหมุน
ไปด้วยจนกว่าจะได้ความชื้นตามท่ีต้องการ  
 

 
รูปที่ 3.2 ถังใส่ข้าวเปลือก(ด้านหน้า) 

 
        3.3 ระบบทำความร้อน ความร้อนที่ป้อนให้กับ
โครงสร้างเครืองอบข้าวเปลือกอินทรีย์ควบคุมด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง ทำได้โดยการต่อพัดลมดูดอากาศ
เข้ากับถังตู้ทำความร้อนที่สร้างความร้อนจากการเผาไหม้
ของแก๊ส LPG 
 

 
รูปที่ 3.3 ระบบส่งความร้อนจากถังพักไปยังเครื่องอบ
ข้าวเปลือก 

 
        3.4 ระบบควบคุมความร้อน ระบบควบคุมความ
ร้อนที่ป้อนให้กับโครงสร้างเครืองอบข้าวเปลือกอินทรีย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง ทำได้โดยการใช้
โปรแกรมสั ่งงาน ปิด-เปิด ตัวจุดแก๊ส โซลินอยวาวล์
ควบคุมแก๊ส หรือพัดลมที่ควบคุมการดูดอากาศเข้าถังตู้ทำ

ความร้อนโดยมีหลักการทำงานตามผังงานดังแสดงในรูปที่ 
3.4 

 
รูปที่ 3.4 ระบบควบคุมความร้อน 

 
3.5 ก า ร ออกแบบระบบการทำ งานของ

เคร ื ่องอบข ้าว เปล ือกอ ินทร ี ย ์ค วบค ุมด ้ วยระบบ
อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง แสดงได้ดังรูปที่ 3.5-3.9 

 

 
 

รูปที่ 3.5 แผนภาพ Dataflow Diagram 
 

 

LPG Gas 
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ใช่ 

ไม่ใช่ 

เริ่มต้น

เชื่อมต่อ  Node MCUกัย WIFI

ตั้งเวลา และ อุณหภูมิที่ต้องการอบ

โปรแกรมนับเวลาและเซ็นเซอร์วัดค่า
อุญหภูมิท างาน

มอเตอร์หมุนถังท างาน 
ระบบจุดแก๊สท างาน

แสดงผลค่าอุณหภูมิและเวลาบน 
Application

เคร่ือง
ท างานครบตามเวลา

ที่ต้ังไว้

ทุกระบบหยุดท างาน

จบการท างาน

ระบบควบคุมความร้อนท างาน

 
รูปที่ 3.6 ข้ันตอนการทำงานของเครื่อง 

 
        ร ูปที ่ 3.7 แสดงแผนภาพ Schematic Diagram 
การต่อวงจรทั้งหมดของเครื ่องอบข้าวเปลือกอินทร ีย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง โดยบอกถึง
รายละเอียดการต่อวงจรและการเดินสายไฟและในเรื่อง
ของสัญลักษณ์  

 
 

 
รูปที่ 3.7 แผนภาพ Schematic Diagram  

 

 
รูปที่ 3.8 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับบอร์ด Node 

MCU 

        จากรูปที่ 3.8 ขั ้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบการ
ทำงานของชุดควบคุมการทำงานของเครื่องอบข้าวเปลือก
อินทรีย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง โดยมี
การต่อ Node MCU เข้ากับอุปกรณ์ทั้งหมด 
 



239 
 

 

    3.6 ขั้นตอนการออกแบบรูปแบบการ Monitor และ 
Control ระบบฯ ผ่าน Application Blynk 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 3.9 การออกแบบแอพพลิเคชั่น Blynk (ก) 
หน้าจอแสดงผล (ข) หน้าจอ Controller               

 
4. การทดลองและผลการทดลอง  
        4.1 การเตรียมการทดลองอบแห้งข้าวเปล ือก
อินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ด้วยเครื่องอบข้าวเปลือก
อินทรีย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 

1) การเตรียมข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียว
เข้ียวงู การทดลองน้ีใช้ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียว
เข้ียวงู  โดยบรรจุข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเข้ียวงู 

ลงในถังอบข้าว 30 กิโลกรัมจากนั้นทำการอบข้าวใน
อุณหภูมิ 60, 70, 80 องศาเซลเซียส โดยขั ้นตอนการ
เตรียมข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู  สำหรับ
การทดลองมีดังน้ี 
       - นำข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ออก
จากกระสอบมาพักไว้ในอากาศแวดล้อมประมาณ 12 
ชั่วโมง เพื่อให้อุณหภูมของข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าว
เหนียวเข้ียวงู มีอุณหภูมิเท่ากับสภาพแวดล้อม 
       - ทำความสะอาดข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียว
เข้ียวงู ชื้นเพ่ือแยกเศษฟางและเมล็ดข้าวที่ลีบออกไป 
       - บรรจุข้าวเต็มเมล็ดที่ได้ลงในถังอบข้าวจากนั้นทำ
การทดลอง 
        4.2 เงื่อนไขการทดลองอบแห้งข้าวเปลือกอินทรีย์
พันธ์ุข้าวเหนียวเข้ียวงู  
       - อัตราการอบข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียว
เข้ียวงู  30 กิโลกรัมต่อการอบ 1 ครั้ง 
       - อุณหภูมิอบแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส ทำการ
ทดลองซ้ำ 3 ครั้งที่ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกอินทรีย์
พ ันธ์ุข ้าวเหนียวเข ี ้ยวงู  25% ,24% และ 25% w.b. 
ตามลำดับ โดยวัดจากเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือก  
       - อุณหภูมิอบแห้งที่ 70 องศาเซลเซียส ทำการ
ทดลองซ้ำ 3 ครั้งที่ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกอินทรีย์
พันธ์ุข้าวเหนียวเข ี ้ยวงู   25%,24% และ 25% w.b. 
ตามลำดับ โดยวัดจากเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือก  
       - อุณหภูมิอบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียส ทำการ
ทดลองซ้ำ 3 ครั้งที่ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกอินทรีย์
พ ันธ์ุข ้าวเหนียวเข ี ้ยวงู  25% ,24% และ 25% w.b. 
ตามลำดับ โดยวัดจากเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือก  
        4.3 ข้ันตอนการอบแห้งข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าว
เหนียวเขี้ยวงู ด้วยเครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าว
เหนียวเขี ้ยวงู อินทรีย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตใน
สรรพสิ่ง 
 - นำข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่ต้องการ
อบใส่ลงไปยังถังอบเพ่ือทำการอบข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุ
ข้าวเหนียวเข้ียวงู จากน้ันปิดผาถัง 
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       - เปิดชุดทำความร้อนโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นตัวทำ
ความร้อน ติดตั ้งควบคู ่เคร ื ่องเป่าลมร้อนเพื ่อสร ้าง
ความเร็วอากาศเฉลี่ยที่ท่อดูดอากาศที่ 2 เมตรต่อวินาที  
       - วัดค่าอุณหภูมิอากาศอบแห้งด้วย Temparature 
และ  Humidity เซ ็น เซอร์  จากน ั ้ นส ่ ง ข ้ อม ู ลไปยัง
แอพพลิเคชั ่น Blynk และจอ LCD I2C 20*4 บนกล่อง
ควบคุมเพ่ือบอกสถานะและอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้ 
       - เมื่อถึงอุณหภูมิที่ได้กำหนดไว้ พัดลมดูดอากาศก็
จะทำงาน ทำการดูดอากาศออกไปจนกว่าจะถึงอุณหภูมิที่
กำต้ังไว้ 
       - เก็บตัวอย่างข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียว
เข้ียวงู ทุก ๆ 10 นาที ทุกครั้งที่ทำการทดลอง 
       - ทำการอบแห้งไปเรื ่อย ๆ จนกระทั่งวัดความชื้น
ของตัวอย่างข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี ้ยวงูที่
เก็บทุกๆ 10 นาที มีความชื้นประมาณ 14% w.b. โดยวัด
จากเครื ่องวัดความชื ้นของข้าวเปลือก จึงสั ่งหยุดการ
ทำงานของเครื่อง  
       - หลังจากเสร็จกระบวนการอบแห้งให้เก็บตัวอย่าง
ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี ้ยวงู ประมาณ 1 
กิโลกรัม เก็บลงในถุงพลาสติกปิดให้สนิท เพื ่อนำไป
ทดสอบหาคุณภาพข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียว
เข้ียวงู หลังอบแห้ง 
       - นำตัวอย่างข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียว
เขี้ยวงู ที่เก็บระหว่างการทดลองไปพักตัวให้คลายความ
ร้อน ก่อนนำไปทำการทดลองวัดความชื้นด้วยวิธีการใช้
เครื่องวัดความชื้น 
        4.4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
อบแห้งข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเข้ียวงู 
        ในการทดลองอบแห้งข้าวเปลือกอินทรีย์ ที่เงื่อนไข
การอบแห้งที ่กำหนดคืออุณหภูมิอบแห้งข้าวเปลือก
อินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี ้ยวงู  60, 70 และ 80 องศา
เซลเซียสความเร็วอากาศอบแห้งเท่ากับ 2 เมตรต่อวนิาที 
ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง ผลการทดลองจะนำเสนอในรูป
ของกราฟเส้นโค้ง คือ เส้นโค้งการอบแห้งโดยการจับ
เวลา : ความชื ่นเทียบต่อเวลาโดยหาได้จากน้ำหนักที่
หายไปของข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเข้ียวงู เทียบ
ต่อเวลา 

       - กราฟผลการทดลองการลดลงของความชื้น
ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี้ยวงู เทียบต่อเวลา
แสดงในรูปที่ 4.1 พบว่าชุดข้อมูลการทดลอง ได้ผลการ
ทดลองที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากสภาพอากาศแวดล้อมใน
การทดลองใกล้เคียงกันแต่เส้นแนวโน้มการลดลงของ
ความชื ้นเทียบต่อเวลาของการทดลองทั ้งสามครั ้งมี
แนวโน้มในลักษณะเดียวกัน สาเหตุที่เส้นกราฟจึงไขว้กัน
อาจเน่ืองมาจากอากาศแวดล้อมในขณะอบแห้งโดยเฉพาะ
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อมอาจจะมีผลต่อการ
ลดลงของความชื้นของข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียว
เข้ียวงู 

 

 
รูปที่ 4.1 การลดลงของความชื้นต่อเวลาท่ีเงื่อนไข

อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส 
 

จากรูปที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบการลดลง
ของความชื ้นที ่เง ื ่อนไขอุณหภูมิอากาศอบแห้ง  60, 70 
และ 80 องศาเซลเซียส ตามลำดับในแต่ละครั้งของการ
ทดลอง แนวโน้มของการลดลงของความชื้นเทียบต่อเวลา
จากความชื้นเริ ่มต้น 24-25% w.b. ลดลงเหลือ 14% 
w.b. โดยวัดจากเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ทุก ๆ 10 
นาที และหาค่าเฉลี่ยของเวลาในการอบแห้งโดยทดลองซ้ำ
ที ่อ ุณหภูมิอากาศอบแห้งละ 3 ครั ้ง โดยการทดลอง
อบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียสใช้เวลาน้อยที่สุดเวลาเฉลี่ย 
125 นาที โดยที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียสใช้เวลาเฉลี่ย 
160 นาที น้อยกว่าที่ 60 องศาเซลเซียสเวลาเฉลี่ย 180 
นาที และเป็นแนวโน้มเดียวกันในแต่ละครั ้งของการ
ทดลอง แต่ในขณะเดียวกันอากาศแวดล้อมในขณะอบแห้ง
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โดยเฉพาะความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อมอาจจะมี
ผลต่อการลดลงของความชื้นของข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุ
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู  โดยที่การคายความชื้นของข้าวเปลือก
อินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี ้ยวงูอาจใช้เวลานานมากข้ึน
ในช่วงฝนตกเพราะเมื่อฝนตกอุณหภูมิของอากาศแวดล้อม
จะลดลงและค่าความชื้นสัมพัทธ์จะเพ่ิมข้ึนอยู่ในช่วง 65 – 
80% จากเดิมที่ไม่มีฝนความชื้นสัมพัทธ์จะอยู่ในช่วง 50 – 
60% 

 
ตารางที ่ 4.1 แสดงการคำนวณค่าใช ้จ ่ายในการอบ
ข้าวเปลือกอินทรีย์ด้วย เครื ่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 
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(บ
าท

) 

ค่า
ใช

้จ่า
ย 

(บ
าท

) 

แก๊สหุง
ต้ม 

130 - - 1.9 17 32.3 

เครื่อง
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130 80 0.16 - 5 0.8 

มอเตอร์ 
130 750 1.5 - 5 7.5 

ค่าใช้จ่ายรวมท้ังสิ้น(บาท) 40.6 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
        จากการออกแบบและสร้างเครื ่องอบข้าวเปลือก
อินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี้ยวงู อินทรีย์ควบคุมด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่งโดยใช้แก๊ส LPG เป็นตัวให้ความ
ร ้อนในถ ังอบขนาดกว ้าง  70 เซนต ิ เมตร  ยาว 80 
เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร โดยใช้พัดลมดูดอากาศ
ขนาด 80 วัตต์ในการดูดเอาลมร้อนเข้าไปยังตัวถังอบ
ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี ้ยวงู  เพื ่อให้ได้
อุณหภูมิและความชื้นตามที่ต้องการ โดยทำการทดลอง
ด้วยข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเข้ียวงู อินทรีย์พันธ์ุ
ข้าวเหนียวเข้ียวงู โดยใช้อัตราข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าว
เหนียวเขี้ยวงู  30 กิโลกรัมต่อการอบ 1 ครั้ง การอบใน

อุณหภูมิที่ต่างกัน ซึ่งจะเริ่มต้ังแต่อุณหภูมิ 60 70 และ 80 
องศาเซลเซียส โดยใช้พัดลมดูดเอาอากาศเข้าไปท่ี 2 เมตร
ต่อวินาที จากนั้นทำการอบไปเรื ่อย ๆ จนอุณหภูมิของ
ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่อยู่ในถังอบ
ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเข้ียวงู น้ันมีอุณหภูมิอยู่
ที่ประมาณ 43 องศาเซลเซียส ความชื้นของข้าวเปลือก
อินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี ้ยวงู อินทรีย์นั ้นจะได้อยู ่ที่
ประมาณ 14% อ้างอิงจากผลการทดลอง 
        จากผลการทดลองอบข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าว
เหนียวเขี้ยวงู อินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี้ยวงู จะเห็นได้ว่า
เมื่อเทียบการลดลงของความชื้นที่เงื่อนไขอุณหภูมิอากาศ
อบแห้ง 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียสในแต่ละครั้ง
แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิข้าวเปลือกอินทรีย์
พันธ์ุข้าวเหนียวเขี้ยวงู เทียบต่อเวลาจากอุณหภูมิ 27-29 
องศาเซลเซียส เพ่ิมข้ึนเป็น 43 องศาเซลเซียส โดยวัดจาก
เทอร์โมมิเตอร์และหาค่าเฉลี่ยของเวลาในการอบแห้งโดย
ทดลองซ้ำที ่อุณหภูมิอากาศอบแห้งละ 3 ครั ้ง โดยการ
ทดลองอบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียสใช้เวลาน้อยที่สุดเวลา
เฉลี ่ย 105 นาที โดยที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียสใช้
เวลาเฉลี่ย 155 นาที น้อยกว่าที่ 60 องศาเซลเซียสเวลา
เฉลี่ย 160 นาที และเป็นแนวโน้มเดียวกันในแต่ละครั้ง
ของการทดลอง แต่ในขณะเดียวกันอากาศแวดล ้อม
ในขณะอบแห้งโดยเฉพาะความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
แวดล ้อมอาจจะมีผลต่อการลดลงของความชื ้นของ
ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเขี้ยวงู โดยที่การคาย
ความชื้นของข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเข้ียวงู จะ
ใช้เวลานานมากข้ึนในช่วงฝนตกเพราะเมื่อฝนตกอุณหภูมิ
ของอากาศแวดล้อมจะลดลงและค่าความชื้นสัมพัทธ์จะ
เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 65 – 80% จากเดิมที่ไม่มีฝนความชื้น
สัมพัทธ์จะอยู่ในช่วง 50 – 60%  
        เมื ่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการอบ แล้วพบว่า
การอบข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียวเข้ียวงูที่อุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียสจะประหยัดต้นทุนได้มากที่สุดโดยจะมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยอยู ่ที ่กิโลกรัมละ 1.35 บาท ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการอบข้าวเปลือกอินทรีย์พันธ์ุข้าวเหนียว
เขี้ยวงูที่อุณหภูมิ 70 และ 60 องศาเซลเซียส มีค่าใช้จา่ย
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บทคัดย่อ 
คณะผู้วิจัยได้จัดทำโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การดื่มน้ำขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับคนรักสุขภาพ

โดยเฉพาะต้องการควบคุมปริมาณการด่ืมน้ำ โดยหลักงานทำงานของอุปกรณ์จะทำการแจ้งเตือนการด่ืมน้ำของผู้ใช้งานว่าควร

ด่ืมน้ำเวลาใด ซึ่งปริมาณการด่ืมน้ำน้ันจะมีการคำนวณการด่ืมน้ำให้เหมาะสมต่อร่างกายของผู้ใช้งานแต่ละคน ผลการทดลอง

โดยการเก็บผลจากอาสาสมัครจำนวน 2 คน ใช้ระยะเวลา 7 วัน อาสาสมัครมีปริมาณน้ำที่ควรดื่มอยู่ที่ 2310 และ 2145 

มิลลิลิตร ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์อาสาสมัครคนที่ 1 ด่ืมครบปริมาณท่ีร่างกายต้องการได้เพียง 3 วัน และด่ืมไม่ครบตามที่

ร่างกายต้องการ 4 วัน อาสาสมัครคนที่ 2 ดื่มครบปริมาณที่ร่างกายต้องการได้เพียง 2 วัน และดื่มไม่ครบตามที่ร่างกาย

ต้องการ 5 วัน อาสาสมัครทั้ง 2 คนมีการแจ้งเตือนของเครื่องวัดปริมาณการด่ืมน้ำตรงตามข้อกำหนด 

 

คำสำคัญ : โปรแกรมประยุกต์, การด่ืมน้ำ, สุขภาพ 

Abstract 

This research aimed to create an application program to analyze the suitable water intake for health lovers 

who mostly wanted to control the water intake. The device's primary function would alert the user to drink 

water when the water should be drunk. The amount of water intake was calculated to suit the body's water 

consumption for each user. The experimental results were collected from 2 volunteers within 7 days. The 

volunteers had 2310 and 2145to milliliters of water to drink, respectively. The volunteer's results drank the 

amount that the body needed for only 3 and 2 days and did not drink as much as the body needed 4 and 

5 days, respectively. Both volunteers received a notification of the water intake program, which meets the 

requirements. 

Keywords: Application Software, Water Intake, Health Care 
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1. บทนำ  
ภาวะขาดน้ำ เป็นภาวะพบได้บ่อยโดยมากมัก

เกิดจากอาการท้องเสียหรือท้องเดินรุนแรงหรือที่เรียกว่า
ท้องร่วงเป็นภาวะที่พบได้ทุกเพศและทุกวัยโดยเมื ่อมี
อาการท้องเสียจะเกิดภาวะขาดน้ำจะพบได้สูงในเด็ก
โดยเฉพาะเมื ่ออายุต่ำกว่า 5 ปี และในผู้สูงอายุร่างกาย
ของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 น้ำในร่างกาย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือน้ำท่ีประกอบอยู่ในเซลล์ประมาณร้อย
ละ 60 มีอยู่นอกเซลล์ประมาณร้อยละ 30 และที่อยู่ใน
เน้ือเย่ือหรือเลือดอีกร้อยละ 10 เหตุน้ีจึงทำให้คนต้องการ
น้ำประมาณ 2 - 3 ลิตรต่อวัน ในทางกลับกันแต่ละวัน
ร่างกายก็มีการขับน้ำออก ในลักษณะของปัสสาวะ 0.5 - 
2.3 ลิตร ยังมีการขับน้ำออกทางเหงื ่อ อุจจาระและลม
หายใจ ถ้าเราดื่มน้ำน้อยจะเป็นสาเหตุหนึ่งที ่ทำให้เลือด
ของเรามีความหนืดและข้นขึ้น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การไหลเวียนของเลือดไปตามส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ภาวะ
ขาดน้ำ คือ ภาวะที่ร ่างกายมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอจน
ส่งผลต่อการทำงานของระบบไหลเวียนและอวัยวะต่าง ๆ 
เช่น หัวใจ ไต สมอง ทางเดินอาหาร กล้ามเนื้อ เป็นต้น 
อาการของภาวะขาดน้ำกับความรุนแรง ช่วงต้นจะมี
อาการปากแห้ง คอแห้ง กระหาย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ 
มึนงง วิงเวียน หากขาดน้ำมากข้ึนจะเริ่มกระทบต่อระบบ
ไหลเวียนโลหิต เช่น ปัสสาวะออกน้อย ชีพจรเต้นเบา ซึม
ลง หรือความดันโลหิตต่ำ ซึ่งความรุนแรงที่มากจะส่งผลให้
การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างย่ิง
คือ ไตวายเฉียบพลัน หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ด้วย  

จากปัญหาดังกล่าวนี้คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจะ
สร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การดื่มน้ำขึ้น เพ่ือ
เป็นแนวทางการรักษาพฤติกรรมการด่ืมน้ำเพ่ือให้ร่างกาย
มีน้ำเพียงพอและกลับมามีสมดุลต่อร่างกายตามปกติ โดย
มี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืม
น้ำ เป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ
ต้องการควบคุมปริมาณการดื ่มน้ำ เป้าหมาย เพื ่อบอก
ปริมาณดื่มน้ำที่ดื่มพอเหมาะต่อวัน สามารถแจ้งเตือนว่า
ควรดื่มน้ำตอนไหนและปริมาณที่เหมาะสมในการดื่มแต่
ละครั้งและสามารถเก็บข้อมูลปริมาณการด่ืมน้ำได้ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์เพ่ือวิเคราะห์การ
ดื่มน้ำ เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้
ดำเนินงานได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี ่ยวข้องโดยจะกล่าวถึงบทบาทหน้าที ่ของน้ำภายใน
ร่างกาย การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุกับภาวะการณ์
ขาดน้ำ น้ำกับการออกกำลังกาย  
 
2.1 การด่ืมน้ำเพ่ือสุขภาพ  

[1]ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่
ถึงร้อยละ 75 ของน้ำหนักตัว เราอาจจะอดอาหารได้เป็น
เดือน ๆ แต่ร่างกายไม่สามารถขาดน้ำได้เกินกว่า 3 ถึง 7 
วัน การดื่มน้ำ อย่างถูกต้อง จะช่วยให้การไหลเวียนของ
โลหิตดี หัวใจทำงานปกติ และมีประสิทธิภาพแข็งแรงข้ึน 
ขณะเดียวกันการขับถ่ายของเสียก็ทำงานได้ดี ที่สำคัญยัง
ช่วยให้ใบหน้าชุ่มชื่น มีเลือดฝาดและไม่ปวดหลังหรือบั้น
เอวเพราะสุขภาพไตแข็งแรง การดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว จะ
ช่วยทำให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลง อาจเป็นเรื ่อง
เหลือเชื ่อที ่น้ำจะเป็นสิ ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยในการดูแล
รูปลักษณ์อย่างถาวร น้ำที่ควรดื่มควรเป็นน้ำธรรมดาไม่
เป็นน้ำที ่ร ้อนมากหรือที ่เย็นจัด แต่ถ้าเป็นน้ำอุ ่น ๆ 
เล็กน้อยก็ควรดื่มในตอนเช้า เพราะจะให้การขับถ่ายดีข้ึน 
ลำไส ้สะอาดระยะเวลาท ี ่ด ื ่ มน ้ ำ  ใน 1 ว ันอาจจะ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับตัวเอง ต่ืนนอนตอนเช้า ด่ืมน้ำ 1 
แก้ว ตอนสาย ดื ่มน้ำ 2 แก้ว (เวลาประมาณ 9.00 ถึง 
10.00 น.) ตอนบ่าย ด่ืมน้ำ 3 แก้ว (เวลาประมาณ 13.00 
ถึง 16.00 น.) ตอนเย็น ดื ่มน้ำ 3 แก้ว (เวลาประมาร 
19.00 ถึง 20.00 น.) ก่อนเข้านอน ดื่มน้ำ 1 แก้ว เพื่อให้
น้ำที่ดื่มไหลเวียนชะล้างสิ่งตกค้างในลำไส้และกระเพาะ
อาหาร ถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายดีข้ึน รวมแล้วให้
สามารถดื่มน้ำเปล่าได้วันละ 10 แก้ว นอกเหนือจากน้ัน 
ท่านสามารถด่ืมน้ำนม น้ำผลไม้ ฯลฯ ได้อีกไม่จำกัด 
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2.2 น้ำด่ืมและการชะลอวัย  

[2]น้ำได้ถูกเรียกขานว่าเป็นยาอายุวัฒนะตั้งแต่
สมัยโบราณ ทางการแพทย์แนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดอย่าง
น้อยวันละ 8 แก้ว น้ำทำหน้าที่กำจัดสารพิษและของเสีย
ออกจากร่างกาย ร่างกายผู ้ใหญ่ที ่แข็งแรงจะมีน้ำเป็น
องค์ประกอบประมาณร้อยละ 60 แต่เมื่ออายุมากขึ้น น้ำ
ในร่างกายจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 45 การลดลง
ของปริมาณน้ำในร่างกายนี ้อาจนำไปสู ่ป ัญหาสุขภาพ 
ปัจจุบันทุกคนตื่นตัวเรื่องการรักษาสุขภาพและกลัวความ
แก่ชรา ไม่ว่าจะไปที่ใด จะพบผู้คนรุ่นใหม่พกพาขวดน้ำด่ืม
ติดต ัวไปทุกท ี ่ โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งชาวต่างประเทศ 
จนกระทั่งเรียกว่า Aquaholic หมายถึงการเสพติดน้ำด่ืม
นั่นเอง (ความหมายเช่นเดียวกับการเสพติดเหล้าเบียร์) 
ดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อวันมีคำแนะนำ ๆ 
ดังนี้  จำนวนลิตรต่อวัน = น้ำหนักตัว (กก.) คูณ 33 เช่น 
น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม.คูณ 33 = 1980 มิลลิลิตร/วัน ถ้า
เราออกกำลังกาย เราควรจะเพิ่มการดื่มน้ำมากกว่าปกติ
ร้อยละ 20 ของน้ำท่ีร่างกายต้องการจะมาจากอาหารที่เรา
รับประทานเข้าไปในแต่ละวัน ส่วนอีกร้อยละ 80 จะเป็น
น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ควรบริโภคให้เพียงพอในแต่ละวัน
ตามน้ำหนักตัวแต่ละคนอย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน ไม่ควรนำมานับรวม เนื่องจาก
เครื ่องดื ่มประเภทนี้ จะมีผลทำให้ร่างกายขับปัสสาวะ
มากกว่าปกติ 
 
2.3 น้ำกับการออกกำลังกาย 

[3]ความสำคัญของน้ำต่อการทำงานของเซลล์
กล้ามเนื้อ ความสมดุลของน้ำในร่างกาย ผลกระทบของ
การขาดน ้ ำและ เกล ื อแร ่  การส ูญเส ี ย เหง ื ่ อและ
องค์ประกอบของเหงื่อในนักกีฬา ความจำเป็นในการให้น้ำ 
โซเดียมและกลูโคสระหว่างออกกำลังกาย การป้องกันการ
ขาดน้ำซึ ่งจะทำให้สมรรถภาพในการแข่งขันลดลงและ
เครื่องด่ืมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ นักกีฬาควรเลือกด่ืมแต่
เครื่องด่ืมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ความสำคัญของน้ำต่อ
การทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อ 1) เป็นองค์ประกอบของ
เซลล ์และช ่วยหล ่อเลี้ ยงเซลล ์ ให ้ทำงานได้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 2) ช่วยในปฏิกิริยาชีวเคมีและการสันดาป

สารอาหารต่าง 3) ช่วยลำเลียงสารอาหารและออกซิเจน
เข้าสู ่เซลล์ และระบายของเสียออกจากเซลล์ 4) ช่วย
ระบายความร้อนออกจากร่างกาย 5) เป็นองค์ประกอบที่
สำคัญในระบบไหลเวียนเลือด โดยปกติ ร่างกายจะมีการ
สูญเสียน้ำประมาณวันละ 2,300 มิลลิล ิตร โดยแบ่ง
ออกเป็นการสูญเสียน้ำทางปัสสาวะ 1,400 มิลลิลิตร ทาง
อุจจาระ 100 มิลลิลิตร และระเหยออกทางเหงื่อ และลม
หายใจ 800 มิลลิลิตร โดยประมาณ แต่จะมีน้ำเกิดข้ึนจาก
กระบวนการสลายไกลโคเจนเพียงวันละ 300 มิลิลิตร
เท่านั ้น ดังนั ้น ร่างกายจึงจำเป็นจะต้องได้รับน้ำ จาก
ภายนอกประมาณวันละ 2,000 มิลลิลิตร จึงจะเกิดความ
สมดุลของน้ำภายในร่างกาย ระหว่างการออกกำลังกายจะ
มีการสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากการระเหยของเหงื่อเพ่ือ
ระบายความร้อนออกจากร่างกาย แม้ว่าไตจะได้ทำหน้าที่
ดูดน้ำกลับแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยได้เพียงพอ 
พบว่าถ้าออกกำลังกายท่ามกลางอากาศที่ร้อนและอบอ้าว 
อาจมีการสูญเสียน้ำ ออกจากร่างกายได้มากถึง 3 ลิตรได้ 
ดังนั ้น ระหว่างการออกกำลังกาย จำเป็นต้องดื ่มน้ำให้
เพียงพอเพ่ือให้เซลล์กล้ามเน้ือทำหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์  
  
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ขั ้นตอนการจ ัดทำโปรแกรมประยุกต ์ เ พ่ือ
วิเคราะห์การดื่มน้ำ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1.
ศึกษาข้อมูลส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.ออกแบบ
โครงสร้างภายในและภายนอก 3.ประกอบชิ้นงานและ
วงจร 4.เขียนโปรแกรมและโปรแกรมประยุกต์ 5.ทดสอบ
การทำงาน 6.ทดสอบการทำงาน 7.ทดลองนำไปใช้งาน 
และ 8.เก็บผลการใช้งานและสรุปผลการทดลอง 

 
  



246 
 

 

 
 

รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรม 

 

หล ักการทำงาน ตัวเคร ื ่องชั ่งหร ืออุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำหน้าท่ีรับข้อมูลที่ได้จากโทรศัพท์
เพื่อเป็นตัวประมวลผลการทำงานหลักของเซนเซอร์และ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์รับน้ำหนักโดยจะส่ง
ข้อมูลผ่านบลูทูธ จากนั้นทำการส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์  
ใ นส ่ วนของ โทรศ ั พท ์ จ ะทำหน ้ าท ี ่ ร ั บ ส ่ ง ข ้ อมู ล 
แจ้งเตือนเพ่ือควบคุมการทำงานแสดงผลผ่านหน้าจอแล้ว
จัดเก็บข้อมูลการดื ่มน้ำกรณีที ่ไม่มีการเชื ่อมต่อบลูทูธ 
เ ค ร ื ่ อ ง จ ะ ท ำ ก า ร เ ก ็ บ ข ้ อ ม ู ล ล ง 
ไมโครเอสดีการ์ดและแจ้งเตือน หากมีการเชื่อมต่อบลูทูธ
อีกครั้งจะทำการส่งข้อมูลที่จัดเก็บส่งไปยังโทรศัพท์ 
3.1 การออกแบบตัวเครื่อง 

เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การ
ดื ่มน้ำ ต้องเป็นเครื ่องที ่ต้องพกพาได้สะดวกโดยคณะ
ผู้จัดทำจึงต้องออกแบบทำให้มีน้ำหนักเบาที่สุดจึงเลือกใช้
พลาสติกและแผ่นอะคริลิค เพราะมีน้ำหนักเบาง่ายในการ
พกพาโดยที่ทั้งหมด 5 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 1. ส่วนแรก
ส่วนด้านฐานจะใช้อะคริลิค หนา 3 มิลลิเมตรส่วนที่ 2 จะ
เป็นส่วนของอุปกรณ์รับน้ำหนักจะใช้โหลดเซลล์ขนาด 2 
กิโลกรัมส่วนที่ 3 จะเป็นแผนวงจรพิมพ์ ที ่ม ีอุปกรณ์ 
ไม โครคอนโทรลเลอร์  Real Time Clock (RTC) จอ 
OLCD ไว้แสดงสถานนะแบตเตอรี ่ วันที ่เวลา และค่า
น้ำหนัก ส่วนที่ 3 จะเป็น กรอบปิดกล่องซึ่ง ใช้พลาสติก 
ส่วนที่ 4 จะเป็นส่วน ฝาปิดกล่องจะใช้แผนอะคริลิคหนา 
1 มิลลิเมตรส่วนสุดท้ายคือส่วนรับน้ำหนัก จะใช้แผ่นอะคิ
ลิคหนา 5 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 2 การออกแบบตัวเครื่อง 

 

 
 

รูปที่ 3 ผังงานของตัวเครื่อง 
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การทดลองการชั่งขวดน้ำขนาด 600 มิลลิลิตร
ซึ่งขวดน้ำแต่ละขวดจะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากัน สมการที่ 1 
แสดงการเปรียบเทียบน้ำหนัก ดังนั ้นเราจะสุ ่มขวดน้ำ
จำนวน 10 ขวดและทำการติดหมายเลข จากน้ันทำการชั่ง
ขวดแรกจนถึงขวดสุดท้ายทั้งหมด 10 รอบ โดยจะบันทึก
ผล และหาค่าเฉลี่ยของขวดน้ำแต่ละขวด เพื่อปรับค่าให้
ใ ก ล ้ เ ค ี ย ง ก ั บ ค ่ า ม า ต ร ฐ า น  โ ด ย ใ ช ้ ห น ่ ว ย  
100 มิลลิลิตร = 100 กรัม การหาปริมาณน้ำท่ีด่ืมไป ผู้ใช้
จะต้องวางขวดน้ำที ่ดื่มที่เครื ่อง ทั้งก่อนดื่มและหลังด่ืม 
เพ่ือเครื่องจะคำนวณหาปริมาณน้ำด่ืมที่หายไป หากผู้ใช้ไม่
ทำตามข้อกำหนด เครื่องจะสามารถรู้ปริมาณที่ได้ดื่มไป 
ปริมาณน้ำที ่ควรดื ่มน้ำจะขึ ้นอยู ่ก ับน้ำหนักตัว เช่น 
น้ำหนักตัว 56 กิโลกรัม ปริมาณน้ำท่ีควรได้รับ คือ 1.848 
ลิตร มีสูตรคำนวณ ดังน้ี น้ำหนักตัว (กิโลกรัม X 33)  และ
จะแบ่งการดื่มน้ำเป็นระยะ ๆ ตื่นนอนตอนเช้า ดื่มน้ำ 1 
แก้ว จะให้การขับถ่ายดีข้ึน ตอนสาย ด่ืมน้ำ 2 แก้ว (เวลา
ประมาณ 9.00 – 10.00 น) ตอนบ่าย ด่ืมน้ำ 3 แก้ว (เวลา
ประมาณ 13.00 – 16.00 น) ตอนเย็น ดื ่มน้ำ 3 แก้ว 
(เวลาประมาร 19.00 – 20.00 น) ก่อนเข้านอน กรณีที่
บางคนเวลาตื่นเวลานอนไม่เหมือนกันเวลาในการดื่มน้ำ
ต้องปรับเปลี่ยน 

 

 
 

รูปที่ 4 ตัวเครื่องโปรแกรมประยุกต์ 

เพ่ือวิเคราะห์การด่ืมน้ำ 

 

3.2 การออกแบบแอพพลิเคช ั ่นบนโทรศ ัพท์ม ือถือ

 เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การ

ดื ่มน้ำ มีการเชื ่อมต่อแอพพลิเคชั่นเพื ่อทำการแสดงค่า

ปริมาณการดื่มน้ำของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการแสดงค่าและ

ข้อมูลต่าง ๆ โดยมีรูปไอคอนและรูปหน้าต่างดังต่อไปน้ี 

 
 

รูปที่ 5 แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 

 

 
 

รูปที่ 6 หน้าต่างหลักของแอพพลิเคชั่น 

 

จากรูปที่ 6 จะมีไอคอนบลูทูธอยู่ด้านบนซ้ายมือ 

ให้ผู้ใช้งานกดเลือกบลูทูธให้ตรงกลับเครื่องที่ใช้งานเพ่ือทำ

การเชื่อมต่อ ไอคอนที่สองเป็นไอคอนการออกกำลังการ

อยู่ขวามือและรูปที่ตรงกลางเป็นรูปไอคอนของโครงงาน

โปรแกรมประยุกต์เพ่ือวิเคราะห์การด่ืมน้ำด้านล่างรูปเป็น

ปริมาณน้ำที่ด่ืมต่อปริมาณน้ำที่ควรดื่มต่อวัน และไอคอน

ฟังก์ช ันเปอร์เซ็นต์บอกปริมาณการดื ่มน้ำต่อวันและ

ไอคอนข้อมูลผู้ใช้งานอยู่ทางด้านล่างซ้าย และฟังก์ชันการ

ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้งานด้านล่างขวา โดยฟังก์ชันออกกำลัง

กาย 

 

  
 

รูปที่ 7 หน้าต่างออกกำลังกาย 
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รูปที่ 8 หน้าต่างออกกำลังกาย 

 

จากรูปที่ 8 จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของ

ผู ้ใช้งาน ช่องแรกเป็นการกรอกชื่อ ช่องที ่สองเป็นการ

กรอกนามสกุล ช่องที่สามเป็นการกรอกอายุ ช่องที่ที่สี่เป็น

การกรอกเพศ ช่องที ่ห้าเป็นการกรอกน้ำหนัก และการ

กรอกส่วนสูง ช่องที่หกเป็นการกรอกเวลาตื่น ช่องที่เจ็ด

เป็นการกรอกเวลานอน ช่องที่แปดเป็นการแสดงปริมาณ

น้ำท่ีต้องด่ืมต่อวัน ช่องที่เก้าเป็นปริมานน้ำท่ีผู้ใช้อยากเพ่ิม

ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับได้ตามความต้องการ ช่องที่สิบการ

ออกกำลังกายที่ผู ้ใช้สามารถปรับเพิ ่มปริมาณน้ำได้ตาม

ความต้องการเพื่อปรับสมดุลร่างกาย ช่องที่สิบเอ็ดเป็น

ช่องปริมาณแอลกอฮอล์เมื่อผู้ใช้ดื ่มแล้วสามารถปรับได้

ตามความต้องการดื่มน้ำเพื่อปรับสมดุลร่างกายช่องที่สิบ

สองให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดปิดแจ้งเตือนได้ ช่องที่สิบ

สามผู ้ใช ้สามารถปรับการแจ้งเตือนได้ตามจำนวนที่

ผู้ใช้งานต้องการ ช่องสุดท้ายคือช่องระยะเวลาในการแจ้ง

เตือนแต่ละครั้งในการด่ืมน้ำ 

 

 
 

รูปที่ 9 แนะนำการใช้งานให้ผู้ใช ้

 

 แสดงหน้าต่างแนะนำการใช้งานโดยมีมีปุ่มกด

ย้อนกลับอยู่ทางด้านบนซ้ายและแสดงข้อกำหนด จำนวน 

3 ข้อ 

 

 
 

รูปที่ 10 ผังงานระบบปฏิบัติการแอนดรอย 
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4. ผลการวิจัย  

การชั่งน้ำเปล่าขนาด 600 ml จากน้ันทำการชั่ง
ขวดเปล่าทั้งหมด 10 ขวด จากขวดเดิมที่มีการชั่งน้ำพบว่า
ขวดทั้ง 10 ขวดนั้น พบว่าค่าเฉลี่ยของขวดเปล่าชั่งได้ 16 
กรัม จากนั้นนำมาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามสมการที่ 
3ของโหลดเซลล์เทียบตราชั ่งดิจิตอล ซึ่งได้ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 20.20 ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
 

 100 มิลลิลิตร = 100 กรัม (1) 
 
 
 ร้อยละ =  (จำนวนทั้งหมด/100) * เลขเปอร์เซ็นต์ (2) 
 
 

 S. D. =    √
∑𝒙−𝒙 

(𝒏−𝟏)
 (3) 

 
 
เมื่อ   S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  n คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
 x คือ ข้อมูลตัวที่ 1, 2, 3, ..., n 

 x̄ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 

 
 

รูปที่ 6 การชั่งน้ำหนักขวดเปล่า 

 

การเก็บข้อมูลของอาสาสมัครซึ่งการเก็บข้อมูล
จะเก็บตาม วันเวลาที่ผู้เก็บข้อมูลได้ดื่มน้ำจากนั้นจึงนำ
ข้อมูลน้ันมาแสดงเป็นกราฟการด่ืมน้ำต่อปริมาณที่ควรด่ืม
พอเหมาะต่อบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลอาสาสมัคร 
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การเก็บผลจากอาสาสมัครจำนวน 2 คน โดยใช้

ระยะเวลา 7 วัน พบว่าอาสาสมัครคนที่ 1 มีปริมาณน้ำท่ี

ควรดื่มอยู่ที่ 2,310 มิลลิลิตร อาสาสมัครคนที่ 1 ดื่มครบ

ปริมาณที่ร่างกายต้องการได้เพียง 3 วัน และดื่มไม่ครบ

ตามท่ีร่างกายต้องการ 4 วัน อาสาสมัครคนที่ 1 คนมีการ

แจ ้งเต ือนของเคร ื ่องว ัดปริมาณการดื ่มน ้ำตรงตาม

ข้อกำหนด 

 

 
 

รูปที่ 6 ผลการด่ืมน้ำของอาสาสมัครคนที่ 1 

 
อาสาสมัครคนที่ 2 มีปริมาณน้ำที่ควรดื่มอยู ่ที่ 

2,145 มิลลิลิตร อาสาสมัครคนที่ 2 ดื ่มครบปริมาณที่
ร ่างกายต้องการได้เพียง 2 วัน และดื ่มไม่ครบตามที่
ร่างกายต้องการ 5 วัน อาสาสมัครคนที่ 2 คนมีการแจ้ง
เตือนของเครื่องวัดปริมาณการด่ืมน้ำตรงตามข้อกำหนด 

 

 
 

รูปที่ 7 ผลการด่ืมน้ำของอาสาสมัครคนที่ 2 

 

 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากการนำข้อมูลวิจัยต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมเพ่ือ
นำมาสร้างงานนวัตกรรมโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์
การดื ่มน้ำ เนื ่องจากพบว่าพฤติกรรมการดื่มน้ำของคน
ทั่วไป มีการดื่มน้ำน้อยกว่าความต้องการของร่างกายที่
ควรจะได้รับ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล ็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และเครื่องมือในการดำเนินงาน
วิจัย 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีนำเสนอภาพรวมของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เทคนิคและมาตรฐานการอัดประจุ เครื ่องแปลงผัน
กำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางและมาตรฐานระบบสื่อสารสำหรับการถ่ายโอนพลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้การเชื่อมโยงส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าจากยานยนต์ไฟฟ้าไปสู่ระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย โดยมาตรฐานระบบสื่อสารจะส่งข้อมูลรายละเอียดชนิดและรุ่น สถานะของอุปกรณ์ การแจ้งเตือน ป้องกันความ
เสียหาย การอัดประจุและการถ่ายโอนพลังงานจะถูกควบคุมและสั่งการจากเครื่องอัดประจุ หรือศูนย์สั่งการจากส่วนกลาง  
โดยผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรฐาน CAN Bus ที่เป็นมาตรฐานสำหรับสื่อสารกับภายในยานยนต์ไฟฟ้า  มาตรฐาน 
ISO15118  ที่เป็นมาตรฐานสำหรับสื่อสารระหว่างสถานีอัดประจุกับยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐาน 61850  ที่เป็นมาตรฐาน
การสื่อสารระหว่างสถานีอัดประจุกับระบบไฟฟ้า และการสื่อสารระหว่างศูนย์สั่งการกับสถานีอัดประจุ  ซึ่งหลักการสื่อสาร
เป็นไปตามโปรโตคอล OSI 7 layer และสื่อตัวกลางสำหรับการสื่อสาร สามารถใช้ได้ทั้งชนิดแบบมีสายและแบบไร้สาย ได้แก่ 
RS232, RS485, MODbus, Zigbee, Lorawan, 4G-5G เป็นต้น 
คำสำคัญ: ยานต์ยนต์สู่ระบบกริด, อุปกรณ์แปลงพลังงานสองทิศทาง, ISO/IEC15118, IEC 61850, IEC 63110 
 

Abstract 
This paper proposes an overview of electric vehicle technology and the method and standard of 

electric vehicle charging and discharging. The bidirectional converter composed of DC/DC Converter and 
DC/AC inverter was illustrated. The important role which necessary for V2G Technology were the 
communication standard, protocol, and its equipment. The communication standard levels were composed 
of i) CAN Bus standard, which uses inside the equipment in the electric vehicle, ii) the ISO15118 standard, 
which is the communication standard between an electric vehicle and EVSE (Electric vehicle Station 
Equipment. Iii) the IEC61850 standard, which use to communicate between EVSE and Utility Operator based 
on 7 OSI layer TCP/IP protocol. The wireless or electrical cable was used as a communication tool such as 
RS232, RS485, MODbus, Zigbee, Lorawan and 4G-5G. 
Keyword : V2G, Bidirectional Converter, ISO/IEC15118, IEC 61850, IEC 63110 
1. บทนำ 

เนื่องจากความต้องการปริมาณการใช้พลังงาน
ในปัจจุบันมีสูงข้ึนมาก การพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อาจ
มีไม่เพียงพอกับความต้องการ แม้จะมีการเพิ ่มรูปแบบ

ปร ิมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ก ็ไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในช่วงเวลาท่ีมีค่าความต้องการไฟฟ้าสูง (Peak Demand) 
ซึ่งในปัจจุบันช่วงเวลากลางวันก็มีระบบผลิตไฟฟ้าจาก



254 
 

พลังงานแสงอาทิตย์ และช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าที่สูงมักจะ
เกิดในช่วงหัวค่ำและกลางคืน เน่ืองจากมีปริมาณยานยนต์
ไฟฟ้าท่ีต้องการพลังงานในการอัดประจุมีมากข้ึน จึงทำให้
พฤติกรรมคุณลักษณะการใช้ไฟฟ้าเป็นไปในรูปแบบเส้น
โค้งเป็ด (Duck Curve)  จากสถานการณ์และแนวโน้ม
ดังกล่าว ประกอบนโยบายการส่งเสริม และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี คาดการว่าจะเพ่ิมข้ึนอีกมากในอนาคตกว่า 
2 ล้านคัน ในปี 2572  โดยยานยนต์ไฟฟ้าในละค ันจะ
ประกอบด้วยชุดแบตเตอรี่  ซึ่งเมื่อรวมความจุแล้วจะเป็น
ขนาดความจุแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มาก  จึงมีแนวคิดที่
จะใช้แบตเตอรี ่ที ่ติดตั ้งอยู ่ในยานยนต์ไฟฟ้านี ้เพื ่อเป็น
แหล่งพลังงานสำรองฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ และ
ช่วยจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ Grid เพ่ือลดภาระโหลด
ของ Power plant ในช่วง Peak Load โดยมีการคืนค่า
ไฟฟ้าท่ีจ่ายสู่ Grid ให้กับผู้ใช้ยานยนต์ที่เชื่อมต่อเข้าระบบ 
Grid  ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าว จะเกิดผลกระทบทั้งเชิง
บวกและอาจเกิดผลกระทบในเชิงลบได้ หากขาดการ
บริหารจัดการที่ดี ในบทความนี้จึงจะได้นำเสนอแนวคิด 
ทฤษฎีหลักการ มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของ
ถ่ายโอนพล ังงานจากยานยนต์ ไฟฟ้าส ู ่ระบบไฟฟ้า 
(Vehicle 2 Grid : V2G) มาตรฐานระบบสื่อสารระหว่าง
ยานยนต์ไฟฟ้ากับสถานีอัดประจุ  มาตรฐานระหว่างสถานี

อัดประจุกับระบบจำหน่าย และการสื่อสารระหว่างยาน
ยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุกับศูนย์ควบคุม ตามลำดับ 

 
2. ทฤษฎีและหลักการของถ่ายโอนพลังงานจากยาน
ยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า V2X (V2G, V2H, V2B) 

 รูปแบบของถ่ายโอนพลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้า
ส ู ่ ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ ้ า  อ า จ จ ะ เ ป ็ น แบ บ ท ิ ศ ท า ง เ ด ี ย ว 
Unidirectional V2G  หร ือท ี ่ร ู ้จ ักว ่า V1G  หร ือแบบ
สองทิศทางว่า V2G ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของการถ่าย
โอนพลังงานไฟฟ้าแบบไม่เชื ่อมต่อกับระบบจำหน่าย 
Bidirectional local V2X  ไ ด ้ แ ก่  V2H (Vehicle to 
Home) V2B (Vehicle to Building) V2L (Vehicle to 
Live) ห ร ื อ  V2X (Vehicle to Everything) ซ ึ ่ ง จ ะมี
ประโยชน์ต่อผู ้ใช ้ไฟฟ้า ในกรณีที ่เก ิดไฟฟ้าดับ จะมี
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี ่เป็นแหล่งสำรองพลังงาน  
ขึ ้นอยู่กับร ูปแบบของการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าแบบ
สองทิศทางที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการ
ไฟฟ้า ซึ ่งจะเน้นไปที่การบริหารจัดการพลังงานทั้งการ
ชดเชยพลังงานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ และยัง
สามารถส่งกำลังไฟฟ้าไปสู่ระบบจำหน่ายได้ เพ่ือลดความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Decrease Peak Power Demand) 
หรือ การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในกรณีที่มีอัตราค่าไฟสูง เพ่ือ
การประหยัดพลังงานเป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 1  (ก) รูปแบบของ การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า 
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รูปที่ 1 (ข) การปรับพฤติกรรมเส้นโค้งภาระโหลด 

 
การเรียกชื่อของระบบว่าจะเป็นระบบใดนั้นขึ้นอยู่กับว่า 
แหล่งใดเป็นแหล่งจ่ายพลังงานและจ่ายไปสู่แหล่งใด  เช่น 
V2L คือการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า
ไปสู ่เครื ่องใช้ไฟฟ้าที่มาเสียบต่อพ่วงกับยานยนต์ไฟฟ้า 
V2H คือการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า
ไปสู่บ้านที่พักอาศัยที่ยานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อสายชาร์จอยู่
ในขณะนั้น และ V2G คือการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่
ยานยนต์ไฟฟ้าไปสู ่ระบบ Grid ซึ ่งหมายระบบสายส่ง
พลังงานไฟฟ้าท่ียานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่ 
3. เทคโนโลยีวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทาง 
(Bidirectional Converter) 

 เคร ื ่องแปลงผันกำล ังไฟฟ้า ท ี ่จะเช ื ่อมโยง
พลังงานจากระบบไฟฟ้ามายังแบตเตอรี่ (Charging) และ
จ ่ า ยพล ั ง ง านจ าก แบ ต เ ตอร ี ่ ไ ป ย ั ง ร ะบบ ไ ฟ ฟ้ า 
(Discharging) ประกอบด้วย วงจรคอนเวอร์เตอร์ DC/DC 
วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ 
(อินเวอร์เตอร์) หรือ Rectifier AC/DC และวงจรกรอง
กำลัง (Filter) และชุดเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้ากับระบบไฟฟ้า 
ดังรูปที่ 2 
 

 

Bidirectional
AC/DC 

Conveter

Bidirectional
DC/DC 

Conveter

Synchronization 
and FilterAC Grid Battery

 
 

รูปที่ 2  วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทาง (Bidirectional Converter) 
 
จากรูปที่ 2 อุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แบตเตอรี่ เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเชื่อมโยง
และส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สู่ระบบไฟฟ้า (V2G) 
หรือรับพลังงานจากระบบไฟฟ้าสู ่แบตเตอรี ่ (G2V) คือ 
อินเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่
ใช ้ในการเชื ่อมต่อยานยนต์  ซึ ่งประกอบด้วยวิธีการ

ควบคุมการสวิตช์ แบบเดิม  (Hard Switching) และแบบ
นุ่มนวล (Soft Switching) ซึ่งออกเป็น Load resonant, 
Resonant Link, Load Resonant แ ล ะ  Resonant 
Transition เป็นต้น  ในส่วนของการสวิตช์แบบ   (Hard 
switching) จะเป็นเทคโนโลยีแบบ VSI และ CSi  ดังแสดง
ในรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 รูปแบบ วงจรแปลงผันกำลงัไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็นกระแสสลับ (DC-AC Converter) 

 
ส ำ ห ร ั บ ว ง จ ร  DC-DC Converter ก ็ จ ะ

ประกอบด้วยโหมดการทำงานเป็น 3 ลักษณะ คือ Linear 
Mode,  วงจรแบบเดิม Hard Switching และแบบนุ่มนวล 
Soft Switching  ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 รูปแบบ วงจรแปลงผันกำลงัไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็นกระแสตรง (DC-DC Converter) 
 
เทคนิคการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้า 

กระบวนการสำคัญ อีกกระบวนการคือ เทคนิค
การเข ้าจ ังหวะ (Grid Synchronization Techniques) 

ซึ่งมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไฟฟ้าของตัวเชื่อมต่อพลังงาน
ไฟฟ้าเข้ากับระบบจำหน่าย (Grid Connected) จะใช้
วิธีการที่หลากหลาย ดังแสดงในรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 เทคนิคการเข้าจังหวะสู่กริด (Grid synchronization) และ การแยกองค์ประกอบแบบสมมาตร (Symmetrical 
components extraction) โดย วิธีการเฟสล๊อคลูปสำหรับวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมต่อสู่กริด 

 
4. มาตรฐานที่เกี ่ยวข้องกับการถ่ายโอนพลังงานจาก
ยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า (V2G Standard) 
 มาตรฐานที่เกี ่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า แบ่ง
ออกได้เป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ มาตรฐาน Plug & Cords,  

มาตรฐานการอัดประจุ (Charging Topology), มาตรฐาน
การสื่อสาร (Communication Standard) มาตรฐานด้าน
ความมั ่นคง (Security Standard) และมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย  (Safety Standard) ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 
 

รูปที่ 6 มาตรฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้า 
 

มาตรฐานการอัดประจุ (Charging Topology) 
ประเภทการอัดประจุแบ่งออกเป็น   การอัด

ประจ ุไฟฟ้าแบบปกติ (Normal Charge) เป ็นการอัด
ประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ผ่านอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า
ท ี ่ต ิดต ั ้งภายในยานยนต์ไฟฟ้า  (On-Board Charge) 
โดยทั่วไปจะสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 22 KW และ 

44 KW ซึ ่งการประจุไฟฟ้ารูปแบบนี้เหมาะกับการอัด
ประจุที่ สำนักงานหรือที่จอดรถสาธารณะ เวลาท่ีใช้ในการ
อัดประจุคือ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง และการอัดประจุไฟฟ้า
แบบรวดเร ็ว (Quick Charge) เป็นการอัดประจุไฟฟ้า
แบบกระแสตรง (DC) เข้าสู่แบตเตอรี ่โดยตรง  โดยจะมี 
BMS (Battery Management System) ทำหน้าท่ีควบคุม
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การอัดประจุ สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้รวดเร็วและจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้กำลังแรงสูง  เนื่องจากไม่มีข้อจำกัด On-
Board Charge เวลาที่ใช้ในการอัดประจุคือ ประมาณ 
20-30 นาที 
หัวอัดประจุ (Plug & Outlets) 

ในส่วนของหัวอัดประจุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ตามรูปแบบของการอัดประจุไฟฟ้า ในรูปที ่7 
หัวปล ั ๊กสำหรับการอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ 
ประกอบด้วย อเมริกาเหนือ และ ญี่ปุ ่น ใช้มาตรฐาน 

Type 1 SAEJ 1772,  EU ใชม้าตรฐาน Mennekes Type 
2 IEC 62196  จีนใช้มาตรฐานGB-T      
        ห ัวปล ั ๊กสำหร ับการอ ัดประจ ุ ไฟฟ ้ าแบบ
กระแสตรง ประกอบด้วย ห้วอัดประจุของอเมริกาเหนือ 
ใช้มาตรฐาน CCS1  ญ่ีปุ่นใช้มาตรฐาน CHAdeMO  ยุโรป 
ใช้มาตรฐาน CCS2 และจีน ใช้มาตรฐาน GB-T 
หัวปลั๊กของรถ Tesla USA มีมาตรฐานของตัวเอง ทั้งการ
อัดประจุไฟฟ้าแบบ กระแสสลับและกระแสตรง  

 

 
 

รูปที่ 7 มาตรฐานหัวต่อของระบบอัดประจุ 
 

 
 

รูปที่ 8 การแบ่งประเภทของปลั๊กสำหรับอัดประจ ุ
 
โหมดของการอัดประจุ (Charging Mode) สำหรับการอัดประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำเป็นวิธีที่

ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และมีใช้แพร่หลายในประเทศ
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ไทย จะใช้เป็นระบบ Type2 ตามมาตรฐาน IEC62196  
ซึ่งรูปแบบการเชื ่อมต่อสำหรับการอัดประจุไฟฟ้า ตาม
มาตรฐาน IEC 62196 มีด้วยกัน 4 รูปแบบ ดังน้ี 

โหมด 1 (Mode 1) ยานยนต์ไฟฟ้าจะเชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้าผ่านเต้ารับจากที่อยู่อาศัยโดยตรง เป็นการ
อัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งระบบไฟฟ้าภายในที่
อยู่อาศัยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย มีการ
ติดตั้งสายดิน อุปกรณ์การตัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
การเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว เนื่องจากการอัดประจุไฟฟ้าใน
โหมด 1 ใช้เวลาดำเนินการนานอาจทำให้เกิดความร้อนที่
เด้ารับ และสายไฟฟ้าทำให้ก่อเกิดอันตราย จึงจำเป็นที่
จะต้องติดต้ังอุปกรณ์ดังกล่าว 

โหมด 2 (Mode 2) ยานยนต์ไฟฟ้าจะเชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้าผ่านเต้ารับจากที่อยู่อาศัยโดยตรง เป็นการ
อัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส 
จะมีอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยในการอัดประจุไฟฟ้า
ติดตั้งมาพร้อมกับสายเคเบิล ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายมากว่า
โหมด 1 

โหมด 3 (Mode 3) ยานยนต์ไฟฟ้าจะเชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้าผ่านเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีแผง
ควบคุมวงจรในการอัดประจุไฟฟ้า และควบคุมความ
ปลอดภัยในการอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ได้ดีกว่า 
โหมด 1 และโหมด 2 ซ ึ ่งการอ ัดประจุไฟฟ้าโหมดน้ี
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า
สาธารณะที่สามารถจอดรถเป็นระยะเวลานานได้ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ที่ทำงาน เป็นต้น 

โหมด 4 (mode 4) ยานยนต์ไฟฟ้าจะเชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้าผ่านเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 
เข้าสู่แบตเตอรี่โดยตรง โดยเครื่องจะมีระบบควบคุมการ
จ่ายกระแสไฟฟ้า ควบคุมความปลอดภัย และสายเคเบิลที่
ติดตั้งมากับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า จึงทำให้การอัดประจุ
ไฟฟ้าโหมดนี้มีความรวดเร็ว และมีความปลอดภัยมาก
ที่สุด สามารถพบเห็นได้ในสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า 

 

 
 

รูปที่ 9 โหมดของการอัดประจุแบบต่าง ๆ 
 

มาตรฐานระบบสื่อสารสำหรับการถ่ายโอนพลังงานจาก
ยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า (V2G Standard) 

มาตรฐานระบบสื ่อสารสำหรับการถ่ายโอน
พลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า  ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่สำคัญ ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC15118 ซึ่ง

เป็นมาตรฐานที่ใช้สื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับสถานี
อัดประจุ  และมาตรฐาน IEC61850 ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้
สื่อสารระหว่าง สถานีอัดประจุกับระบบไฟฟ้า ดังแสดงดัง
รูปที ่10 
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รูปที่ 10 มาตรฐานการสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุและระบบไฟฟ้า 
  
มาตรฐาน ISO 15118 
 เป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง
ยานยนต์ไฟฟ้า กับ อุปกรณ์อัดประจุและคายประจุ
แบบสองทิศทาง 

ISO 15118 เป็นส่วนหนึ ่งใน International 
Electrotechnical Commission's group of 
standards for electric road vehicles and 
electric industrial trucks และเป็นความรับผิดชอบ
ข อ ง  Joint Working Group 1 (JWG1 V2G) of IEC 
Technical Committee 69 (TC69)[2] ร ่ ว ม ด ้ ว ย กั บ 
subcommittee 31 (SC31)[3] of the International 
Organization for Standardization's Technical 
Committee 22 (TC22)[4] ด้านยานยนต์บนท้องถนน ,
ความสะดวกของผู ้ใช้ และ ความปลอดภัย ที่กำหนดใน 
ISO 15118 ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถทำหน้าที่ยืนยัน
ประเภทของระบบการอัดประจุของตัวเอง กับสถานีอัด
ประจุ เพื่อที่จะรับพลังงานในการอัดประจุแก่แบตเตอรี่
แทนผู้ขับข่ียานยนต์ โดยผู้ขับข่ีมีหน้าที่เพียงแค่เสียบปลั๊ก
การอัดประจุเชื่อมระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัด
ประจุ 
1) ISO 15118 ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยมี
รายละเอียดแยกกันไปตามแต่ละมาตรฐาน  
• ISO 15118-1 ข้อมูลทั่วไปและ ข้อกำหนดการใช้งาน 

(General information and Use-Case 
definition) 

• ISO 15118-2: ความต้องการด้านข้อกำหนดข้อตกลง
ในการส ื ่อสารก ับเครือข ่าย Network Protocol 
Requirement 

• ISO 15118-3: ความต้องการทาง Physical และ 
data link layer 

• ISO 15118-4: การทดสอบความสอดคล้องกันของ
ข้อตกลงการส ื ่อสารเคร ือข ่ายและการใช ้ งาน 
( Network and application protocol 
conformance test) 

• ISO 15118-5: การทดสอบความสอดคล้องกันของ 
Physical และ data link layer  

• ISO/DIS 15118-6: ข้อมูลทั่วไปและข้อกำหนดการ
ใช้งาน ของการสื่อสารไร้สาย  

(ยังไม่ใช้งาน, ให้ใช้ ISO 15118-1 เช่นเดียวกัน)  
• ISO/CD 15118-7: ความต้องการในเครือข่ายไร้สาย

ด้านข้อตกลงการสื่อสารเครือข่ายและการใช้งาน  
( Network and application protocol 
requirements ขอ ง  wireless communication 
(ยังไม่ใช้งาน)ให้ใช้ ISO/DIS 15118-20 แทน  

• ISO 15118-8: ความต้องการของ Physical layer 
และ data link layer สำหรับการสื่อสารไร้สาย  

• ISO 15118-20: ขอกำหนดเครือข่ายและการใช้งาน
รุ่นที่ 2 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15118#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15118#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15118#cite_note-4
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อ ุปกรณ์แปลงผันกำล ังไฟฟ้าเพ ื ่อเช ื ่อมต่อส ู ่กริด 
(Bidirectional Converter for V2G) 

 
 

รูปที่ 11 โปรโตคอล การสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุและศูนย์ควบคุมสั่งการ 
 
2) IEC61850 เ ป ็ นมาตร ฐ านนานาช าต ิ ก ำหนดถึง 
โปรโตคอลการสื ่อสารสำหร ับอ ุปกรณ์อ ิเล ็กทรอนิค
อัจฉริยะที ่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย ซึ ่งจะมีทั ้งส่วน ระบบ 
Communication. โดยเป ็นส ่วนหนึ ่งของ the Inter-
national Electrotechnical Commission's (IEC) 
Technical Committee 57[1] เป ็นระบบไฟฟ ้ ากำลัง
อ้างอิง  ร ูปแบบของข้อมูลอย่างย่อที ่กำหนดใน IEC 
61850 สามารถจับคู ่ได้หลายโปรโตคอล  การจับคู ่ใน

ป ั จจ ุบ ัน ในมาตรฐานน ี ้ ค ื อ  MMS (Manufacturing 
Message Specification), GOOSE (Generic Object 
Oriented Substation Event), SMV (Sampled 
Measured Values),[clarification needed] แ ล ะ  soon 
to Web Services. โ ป ร โ ตคอลสาม ารถทำง า นบ น
เครือข่าย TCP/IP  หรือ substation LANs โดยใช้ high 
speed switched Ethernet เพื ่อให้ได้ค่าตอบสนองต่ำ
กว่า 4 มิลลิวินาที สำหรับ  protective relaying. 

 

 
 

รูปที่ 12 เอกสารในประกอบใน IEC61850IEC 61850-90-8  
— Object Models for Electrical Transportation (E-Mobility) 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_TC_57
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61850#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_Message_Specification
https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_Message_Specification
https://en.wikipedia.org/wiki/GOOSE
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Please_clarify
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://en.wikipedia.org/wiki/LAN
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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เป็นมาตรฐานการสื ่อสารเครือข่าย สำหรับ
ระบบการใช้งานกำลังไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นการรายงาน
ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างยานยนต์
ไฟฟ้า,การเช ื ่อมต่อยานยนต์ส ู ่กร ิด ไปยัง แหล่งการ
กร ะจ ายพล ั ง ง าน (  Distributed Energy Resources 
(DER) IEC 61850-7-420,)  รายงานข้อมูลทางเทคนิคนี้มี
ข้อมูลพื ้นฐานที่จำเป็นและวัตถุประสงค์ของยานยนต์
ไฟฟ้าในการเชื่อมต่อปลั๊กเข้าสู่ระบบกริดตามหลักการของ 
IEC 61850-7-420 ซึ่งครอบคลุมสิ่งที่ต้องการในด้าน E-
Mobility หลายอย่าง  

 
 
 

3) OCPP (Open Charge Point Protocol) 
โปรโตคอลจุดชาร์จแบบเปิด (Open Charge 

Point Protocol (OCPP)) เป็นโปรโตคอลในโปรแกรม
สำหรับการสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและสถานชีาร์จ 
แ ล ะ ศ ู น ย ์ ค ว บ ค ุ ม ร ะ บ บ ส ่ ว น ก ล า ง (  central 
management system) หรือที่รู้จักในชื่อ เครือข่ายสถานี
ชาร์จ (charging station network) คล้ายคลึงกับระบบ
โทรศัพท์มือถือและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ IEC 63110 – 
Standardizing the Management of Electric Vehicle 
(Dis-) Charging Infrastructures 

เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) สถานีอัดประจุยานยนต์ (Electric Vehicle 
Supply Equipment : EVSE) กับศูนย์สั่งการ (Operator) 

 

 

 
 

รูปที่ 13 เอกสารในประกอบใน IEC63110 
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• CPO = Charge Point Operator 
• DSO = Distributed System Operator 
• eMIP = eMobility Protocol Inter-Operation 
• eMSP = e-Mobility Service Provider 
• EV = Electric Vehicle 
• EVSE = Electric Vehicle Supply Equipment 
• IEC = International Electrotechnical Commission 
• ISO = International Organization for Standardization 
• OCHP = Open Clearing House Protocol 
• OCPI = Open Charge Point Interface 
• OCPP = Open Charge Point Protocol 
• OICP = Open InterCharge Protocol 
• OpenADR = Open Active Demand Response 
• OSCP = Open Smart Charging Protocol 

 

 
 
5. บทสรุป 
 

ในการเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบกริด
เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรอง และ ปรับปรุงเสถียรภาพของ
ระบบกริดนั้นต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อคือ อุปกรณ์ชาร์จ
แบบสองทิศทาง Bidirectional charger เพ ื ่อส ่งถ ่าย
พลังงานระหว่างกริดกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ ่งการส่งถ่าย
พลังงานนี้จะต้องอาศัยการควบคุมและสั่งการจากศูนย์
ควบคุมระบบส่วนกลาง เพื่อกำหนดทิศทางการไหลของ
พลังงานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงเสถียรภาพของระบบก

ริดที่ดีข้ึน และคืนค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า 
 ศูนย์ควบคุมระบบส่วนกลางจะใช้โปรโตคอล 
IEC63110 และ IEC61850 เพื ่อติดต่อกับสถานีชาร์จให้
ควบคุมการจ่ายพลังงานหรือรับพลังงานจากยานยนต์
ไฟฟ้า โดยสถานีชาร์จจะสื ่อสารและควบคุมยานยนต์
ไฟฟ้าผ่านโปรโตคอล IEC/ISO15118 ให้สอดคล้องกับ 
SOC (ปริมาณการชาร์จ) ของแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า 
และ ความต้องการของระบบกริดในขณะน้ัน 
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 การพัฒนาเทคนิคและอัลกอริทึมของศ ูนย์
ควบคุมส่วนกลางให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลทางเทคนิค
ที่เกิดขึ้นจริงในระบบกริดจึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องพัฒนา
ต่อไปอย่างต่อเนื ่อง อีกทั ้งต้องนำไปใช้งานในระบบกริ

ดอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทางเทคนิคและผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ อันจะส่งผลให้มี
การเพ่ิมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมากในอนาคต 
ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในทางตรงและทางอ้อม
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ระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
Soil Fertility Measurement Systems Displayed via Web Application 
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บทคัดย่อ  
การวิเคราะห์คุณภาพของดิน ยังคงใช้การวัดปริมาณธาตุอาหารหลักในดินโดยใช้สารเคมีในการหาปริมาณธาตุ

อาหารในดินซึ่งมีราคาท่ีสูงและมีข้ันตอนที่ซับซ้อน งานวิจัยน้ีจึงได้ศึกษาคิดค้นระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่าน
เว็บแอปพลิเคชัน มีการทำงานอยู่สองส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกตัวเครื่องวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินทำหน้าที่ในการ
ตรวจสอบคุณภาพของดิน แล้วจะทำการคำนวนปริมาณปุ๋ยตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของดินและผลการคำนวนปริมาณปุ๋ยจะส่งเข้าระบบฐานข้อมูล ส่วนต่อมาคือ เว็บแอปพลิเคชันเป็นส่วนสำหรับการแสดงข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพดินย้อนหลังและยังสามารถพิมพ์รายงานผลการวิเคราะห์ดิน ทดลองโดยใช้ชุดดินจำนวน 10 ชุดดิน 
ด้วยการเปรียบเทียบจากอุปกรณ์ของระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันกับเครื่องมือวัดความ
อุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวม ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ สามารถสรุปได้ว่า ระบบวัดความอุดมสมบูรณ์
ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเฉลี่ยอยู่ที่  95 
เปอร์เซ็นต์  
คำสำคัญ: การตรวจสอบคุณภาพดิน, การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน, เอ็นบี-ไอโอที 

 
Abstract  

Soil quality analysis by measuring the amount of key nutrients in the soil by using chemicals to 
determine the amount of nutrients in the soil. However, chemicals are expensive and have complicated 
procedures. This research has invented a system to measure soil fertility displayed via a web application 
which offers simple and fast work. There are two parts working together. First, a soil fertility measure tool 
that responsible for soil quality checks, then calculates the amount of fertilizer as appropriate for each 
plant type. The results of soil quality inspection and fertilizer calculation will be sent to the database. 
The next part is a web application. It is a section for displaying previous soil quality inspection data. Users 
can print a report out as well. From the experimental results by using 10 soil sets comparing the 
equipment of soil fertility measurement systems displayed via web applications, it can be concluded that 
the soil fertility measurement system is displayed through a web application that can work efficiently with 
an average accuracy rate of 95 percent. 
Keywords: Soil quality measurement, fertilizer application according to soil analysis values, NB-IOT. 
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1. บทนำ  
 ปัจจุบันภาคการเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารที่
สำคัญให้กับมนุษย์จึงทำให้ในหลายประเทศ มีการนำเข้า
และส่งออกสินค้าทางด้านการเกษตรอย่างมาก เพ่ือสนอง
ความต้องการของประชากร โดยประเทศไทยมีวัตถุดิบ
ด้านการเกษตรที่มีศักยภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มี
ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว ยางพารา 
อ้อย ผักและผลไม้สด เป็นต้น ในปัจจุบันจำนวนประชากร
มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลต่อความมั่นคง เรียกว่า 
ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เพ่ือความอยู่
รอดของประชากร การผลิตอาหารโดยภาคการเกษตรต้อง
เพ่ิมกำลังการผลิตตามการเพ่ิมของจำนวนประชากรโลกที่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และต้องการใช้ทรัพยากรในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนอย่างมาก จึงทำให้ความต้องการ
วัตถุดิบจากภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนสูงเป็นอย่างมาก 
 จากความต้องการที่เพ่ิมสูงข้ึนทำให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ต้องการเพ่ิมผลผลิตเพียงเพ่ือผลตอบแทนที่เพ่ิม
มากข้ึนโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของผลผลิต โดยการ
ควบคุมผลผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ใส่ลงไปโดยอาจ
ไม่ทราบถึงความต้องการของพืชหรือสภาพดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ทำให้เกิดการลงทุนที่ไม่
จำเป็นจนพืชไม่สามารถให้ผลผลิตที่ได้คุณภาพตามปกติ 
ทำให้ผลผลิตที่ออกมาสู่ท้องตลาดมีคุณภาพต่ำ ทำให้ราคา
วัตถุดิบทางการเกษตรตกต่ำ จึงทำให้เกษตรกรมีผลกำไร
ลดลงและปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรมีเพ่ิมข้ึนตามลำดับ 
จึงต้องใช้เทคโนโลยีมาเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพของดิน 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้กับผลผลิตและมีคุณภาพสม่ำเสมอ
ตลอดจนลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร 
 ดังน้ันงานวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบ
ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน เอ็น-พี-เค แสดงผลผ่านเว็บ
แอปพลิเคชันข้ึนมาเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการวัดความ
เข้มข้นของธาตุอาหารหลักของพืชในดินโดยใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาของดิน เพ่ือให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของ
ธาตุอาหารหลักในดิน สำหรับการเตรียมดินหรือใส่ปุ๋ยให้
เหมาะสมกับสภาพของดินและความเหมาะสมต่อความ
ต้องการของพืชแต่ละชนิด อีกทั้งยังสามารถควบคุมธาตุ

อาหารหลักของพืชรวมไปถึงการให้น้ำของพืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบความเข้มข้นของ
ธาตุอาหารหลักของพืช  
 2. เพ่ือให้ได้โปรแกรมสำหรับการตรวจวัดความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน 
 3. เพ่ือนำข้อมูลมาใช้แก้ปัญหาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของดินให้เหมาะสมกับความต้องการของ
พืช 
 4. เพ่ือ เพ่ิมประสิท ธิภาพการปลูกพืชของ
เกษตรกร 
เป้าหมายของงานวิจัย 
 1. วัดนาข้าวในเขตพ้ืนที่ จังหวัดตาก 
 2. วัดไร่อ้อยในเขตพ้ืนที่ จังหวัดตาก 
 3. วัดไร่มันสำปะหลังในเขตพ้ืนที่ จังหวัดตาก 
 4. แสดงค่า เอ็น-พี-เค ผ่านจอแสดงผลได้ทันที
บนอุปกรณ์วัดค่า 
 5. ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ง าน บ อ ร์ ด  Devio NB-IOT 
Shield ในการส่งข้อมูลแบบออนไลน์ 
 6. แสดงผลของการวัดค่า เอ็น-พี-เค ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชัน 
 7. สามารถแสดงข้อมูลคุณภาพของดิน แสดงผล
ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
 8. บันทึกประวัติการตรวจสอบคุณภาพดินในแต่
ละพ้ืนที ่
 9. ค้นหาประวัติการตรวจสอบดินย้อนหลังได้
ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
 10. แสดงสูตรปุ๋ยตามความต้องการธาตุอาหาร
ของนาข้าว ไร่มันสำปะหลัง และไร่อ้อย 
 11. แสดงปริมาณการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ไร่มัน
สำปะหลัง และไร่อ้อย ปริมาณกิโลกรัมต่อไร่ 
 12. สามารถพิมพ์ ข้อมู ลผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินได้ 

  
 
 



268 
 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 หลักการการทำงานและภาพรวมของระบบ เป็น
ข้ันตอนการทำงานของระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยการวัดค่า 
เอ็น-พี-เค ของดินจากแปลงทดลองแล้วส่งข้อมูลมายัง
บอร์ดไมโคคอลโทรเลอร์และแสดงข้อมูลการวัดบน
จอแสดงผล จากน้ันส่งข้อมูลที่ ได้ ข้ึนฐานข้อมูลและ
แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน นำข้อมูลจากฐานข้อมูล
เพ่ือมาแสดงค่าวิเคราะห์ความต้องการของพืช โดย
สามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนำไปสั่งปุ๋ยตาม
ความต้องการ ตามรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ภาพรวมข้ันตอนของระบบวัดความอุดมสมบูรณ์
ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
การเก็บตัวอย่างดิน (The Soil Samples) 
 การเก็บตัวอย่างดิน เพ่ือให้ทราบถึงความอุดม
สมบูรณ์  และปัญหาของ ดินในแปลงปลูกพืช พร้อม
คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย 
การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสาร
ปรับปรุงดินอย่างอื่น ตามความจำเป็นเพ่ือให้การปลูกพืช
ได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน และมีคุณภาพดีข้ึน 
     หลักการการเก็บตัวอย่างดิน 
 2.1 ดินตัวอย่างเป็นดินที่ใช้ทำการทดลอง ใน
พ้ืนที่ที่ต้องการเก็บดิน 
 2.2 พ้ืนที่เก็บดินแต่ละตัวอย่าง ควรมีพ้ืนที่ไม่
เกิน 50 ไร่ ดินที่ใช้ควรมีลักษณะเหมือนกัน หากพ้ืนที่
ใหญ่มากหรือดินไม่สม่ำเสมอ มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น 

ปลูกพืชต่างกันใช้ปุ๋ยต่างกัน มีสีต่างกัน ควรแบ่งพ้ืนที่
ออกเป็นแปลงย่อยและแยกเก็บตัวอย่างดิน 
 2.3 เวลาที่ต้องการเก็บดิน จะเก็บเมื่อใดก็ได้ 
หากปลูกพืชตามฤดูกาล ควรเก็บก่อนปลูกพืช 1-2 เดือน
และควรเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ 2-3 ปีต่อครั้ง 
 2.4 หากต้องการคำแนะนำ ควรกรอกข้อมูลต่าง 
ๆ ในแบบลงทะเบียนวิเคราะห์ให้มากท่ีสุด 
 2.5 อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน เช่น จอบ 
เสียม หรือพลั่ว ถุงพลาสติก หรือกระป๋องพลาสติก ผ้า
พลาสติก ขนาดประมาณ 1x1 เมตร อุปกรณ์ทุกอย่าง 
ต้องสะอาด 
     วิธีการเก็บตัวอย่าง 
 2.1 แบ่งพ้ืนที่ ในกรณีพ้ืนที่ใหญ่หรือดินมีความ
แตกต่างกัน หากแบ่งแล้วให้กำหนดหมายเลขแต่ละแปลง 
หรือทำแผนที่แสดงการแบ่งแปลง ดังรูปที่ 2 การแบ่งพ้ืนที่ 
ที่มีความต่างกันของดินออกเป็นส่วน ๆ 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2 แบ่งพ้ืนที่ ที่มีความต่างกันของดินออกเป็นส่วน ๆ 
 
 2.2 เก็บตัวอย่างดิน 
      1) กรณีที่เป็นพ้ืนที่ไร่นาหรือพ้ืนที่ยังไม่มี
การปลูกพืช ให้สุ่มเก็บตัวอย่างดินให้ทั่วแปลงในแต่ละ
แปลง แปลงละประมาณ 15 จุด ดังรูปที่  3 การเก็บ
ตัวอย่างดินภายในไร่นา 

 
รูปที่ 3 การเก็บตัวอย่างดินภายในไร่นา 
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      2) การเก็บดินแต่ละจุดให้ใช้พลั่วขุดดินเป็น
รูปลิ่มลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หลังจากน้ันเก็บดิน โดย
ใช้พลั่วแซะดินข้างหลุมด้านเรียบ ให้ได้ดินเป็นแผ่นหนา
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร จนถึงก้นหลุม ดินที่ ได้เก็บ
รวบรวมใส่ถุง หรือถังพลาสติก ดังรูปที่ 4 การเก็บตัวอย่าง
ดินแต่ละจุดที่ทำการสุ่มตรวจ 

 
 

รูปที่ 4 การเก็บตัวอย่างดินแต่ละจุดที่ทำการสุ่มตรวจ 
 
ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช (Nutrients Needed 
for Plant) 
 ธาตุอาหารพืช คือ ธาตุที่พืชดูดไปใช้เพ่ือการ
เจริญเติบโต ดำรงชีพ ให้ผลผลิตและขยายพันธ์ุที่จำเป็นมี
ทั้งหมด 16 ธาตุ คือ ธาตุอาหารที่ได้จากน้ำและอากาศ มี 
3 ธาตุ ได้แก่ ไฮโดรเจน คาร์บอนและออกซิเจน คิดเป็น 
95-99 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการธาตุอาหารของพืช
ทั้งหมด นอกน้ันพืชจะได้รับจากดินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ ง
แบ่งเป็น 3 ธาตุอาหาร ดังน้ี 
     ธาตุอาหารหลัก มี 3 ธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม พืชต้องการในปริมาณมาก 
 2.1 ไนโตรเจน ทำหน้าที่ เป็นส่วนประกอบของ
โปรตีน ช่วยให้พืชมีสีเขียวเร่งการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิต 
อาการขาด - ใบเหลืองเล็ก ต้นแคระแกร็น ผลผลิตต่ำ 
 2.2 ฟอสฟอรัส ทำหน้าที่ เร่งการเจริญเติบโต
และการแพร่กระจายของราก การออกดอกออกผลและ
สร้างเมล็ด อาการขาด - ระบบรากไม่เจริญเติบโต ใบแก่
จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วง และหลุดร่วงไป ดอกและ
ผลไม่สมบูรณ์ 
 2.3 โพแทสเซียม ทำหน้าที่ ช่วยให้พืชแข็งแรง 
ต้านทานโรคและแมลงผลผลิตมีคุณภาพ อาการขาด - พืช
ไม่แข็งแรง ไม่ทนแล้ง ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ ไม่สะสมแป้ง
และน้ำตาล          สีไม่สวย น้ำมันมีน้อย 

     ธาตุอาหารรอง มี 3 ธาตุ คือ แคลเซียม แมกนีเซียม
และกำมะถัน พืชต้องการปริมาณน้อยกว่าธาตุอาหารหลัก 
     ธาตุอาหารเสริม  มี  7 ธาตุ คือ เหล็ก แมงกานีส 
ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิดีนัม  และคลอรีน พืช
ต้องการในปริมาณเล็กน้อย แต่จะขาดตัวใดตัวหน่ึงไม่ได้ 
อุปกรณ์วัด เอ็น-พี-เค ในดิน 
 เครื่องมือสำหรับวัดคุณภาพของดิน สามารถใช้
วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ของดินและผลรวมของ
ค่า เอ็น-พี-เค ในดินความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช
ในดิน ใช้ตรวจสอบสภาวะของแปลงปลูกทั้งกลางแจ้งหรือ
ในโรงเรือน เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนเตรียมและปรับ
สภาพดินก่อนปลูกพืช หรือปรับปรุงสภาวะต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูกหรือวางแผนจะปลูก
เหมาะกับเกษตรกรสมัยใหม่และบุคคลทั่วไปที่รักการปลูก
ต้นไม้เป็นงานอดิเรก 
 อุ ป กรณ์ วิ เค ราะห์ ธ าตุ อ าห าร ใน ดิ น ด้ วย
สัญญาณไฟฟ้าได้รับการพัฒนาคิดค้น เพ่ือวิเคราะห์หา
ปริมาณธาตุอาหารในดินสำหรับกระบวนการเพาะปลูก 
เพ่ือประเมินความอุดมสมบู รณ์ของดินที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ให้สามารถเลือกชนิดและปริมาณปุ๋ย
ที่เหมาะสมกับพืชได้ โดยอาศัยเครื่องมือตรวจวัดที่ได้
มาตรฐาน ในรูปแบบข้ัวไฟฟ้าแบบเลือกผ่านนำไปทดสอบ
ตรวจวัดเทียบกับวิธีมาตรฐานอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
จัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ เพ่ือใช้งานได้สะดวกและ
สามารถวัดค่าในรูปแบบ Real Time Monitoring ได้ค่า
มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบระดับสารอาหารในดินจะอยู่
ในช่วงค่าดังน้ี 
 Too Little = ไน โต ร เจ น  (N) < 5 0  PPM, 
ฟอสฟอรัส (P) < 4 PPM, โพแทสเซียม (K)     < 50 
PPM 
 Ideal = ไน โต ร เจ น  (N)  50  - 2 0 0  PPM, 
ฟอสฟอรัส (P) 4 - 14 PPM, โพแทสเซียม (K) 50 - 200 
PPM 
 Too Much = ไนโตรเจน (N) > 200 PPM, 
ฟอสฟอรัส  (P) > 14 PPM, โพแทสเซียม (K) > 200 
PPM 
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 วิธีการแก้ปัญหาดินเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีของปริมาณ
สารอาหารโดยรวมในดิน แม้ ว่าไม่ ใช่สารอาหารที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่งแบ่งเป็นช่วง 3 ช่วง คือ 
 2.1 Too Little หมายถึง มีปริมาณสารอาหาร
ไม่เพียงพอที่พืชจะนำไปใช้ได้และอาจแสดงว่าในดินมี
กิจกรรมของจุลินทรีย์ต่ำ 
 2.2 Ideal หมายถึง มีปริมาณสารอาหารในดิน
ที่เพียงพอยู่ในช่วงค่าท่ีเหมาะสม 
 2.3 Too Much หมายถึง มีปริมาณสารอาหาร
ในดินสูงมากเกินไป ซึ่งอาจหมายถึงมีปริมาณปุ๋ยเคมีที่มาก
เกินไปหรืออาจมีปัญหาจากดินเค็ม อาจทำให้เกิดปัญหา
รากไหม้ ใบไหม้และจุลินทรีย์ในดินตายได้ 
บอร์ด เดวิโอ เอ็นบี ไอโอที-ชิลด์ เอไอเอส (Devio NB-
IoT Shield AIS) 
 บอร์ด เดวิโอ เอ็นบี ไอโอที-ชิลด์ เอไอเอสบอร์ด
ที่มาพร้อมกับ eSim ในตัวและไลบรารี Arduino โดยตัว
ไลบรารีน้ันอยู่ใน Library Manager ของ Arduino IDE 
ตัวบอร์ดน้ันจะเป็นลักษณะ Breakout Board ของอดูโน่ 
คือ สามารถเสียบทับ pin ของ Arduino Uno R3 ได้ ดัง
รูปที ่5 บอร์ด เดวิโอ เอ็นบี ไอโอที-ชิลด์ เอไอเอส 
 2.1 ข้อดีของ บอร์ด เดวิโอ เอ็นบี ไอโอที-ชิลด์ 
เอไอเอส 
      1) ใช้พลังงานต่ำ แบตเตอรี่เล็กชุดหน่ึง อาจ
ให้พลังงานตัวเซนเซอร์ได้นานนับสิบปีหรือถ้าใช้พลังงาน
จาก Solar Cell ก็จะแผงเล็กกว่าเดิมมาก 
      2) รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จำนวน
มากพร้อม ๆ กัน 
      3) สามารถใช้ ได้ทั้งในอาคาร และนอก
อาคาร 
      4) อุ ป ก รณ์ ร าค า ถูก ก ว่ า  เพ ร าะก าร
ออกแบบให้ซับซ้อน  
      5) เริ่มต้นใช้งานง่ายทำงานผ่านเครือข่ายที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ 

 
รูปที่ 5 บอร์ด เดวิโอ เอ็นบี ไอโอที-ชิลด์ เอไอเอส 

 
แมกเจลแลน (Magellan) 
 แมกเจลแลน เป็นบริการคลาวด์แพล็ตฟอร์ม
หรือเครื่องแม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ คล้ายๆ กับ NETPIE แต่แมก
เจลแลน จะรองรับการเชื่อมต่อของบอร์ด NB-IoT AIS 
โดยเฉพาะสามารถเพ่ิมอุปกรณ์เข้าไป ในระบบ เขียน
โปรแกรมเพ่ือส่งค่าและนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างแดชบอร์ดดัง
รูปที่ ดังรูปที่ 6 แมกเจลเลน 
 

 
รูปที่ 6 แมกเจลเลน 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การออกแบบวงจรโดยรวม 
 เป็นการออกแบบวงจรโดยรวมของระบบวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
เมื่ อ มี ก า ร รั บ ค่ า จ า ก เซ น เซ อ ร์ จ ะ ส่ ง ค่ า ไป ยั ง
ไมโครคอนโทรเลอร์และทำการประมวลผลต่าง ๆ เช่น หา
ค่าเฉลี่ ย คำนวณสูตรปุ๋ ย เป็นต้น ซึ่ งระบบสามารถ
แสดงผลผ่านทางจอแสดงผลและบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
เพ่ือแสดงค่าต่าง ๆ และระบบยังสามารถแสดงผลสถิติการ
วัดที่มาแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน แสดงดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 การออกแบบวงจรโดยรวมของระบบวัดความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

 
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในวงจรที่แสดงดังรูปที่ 7 
น้ันประกอบด้วย 
 หมายเลข 1 คือ หน้าจอ LCD เพ่ือการแสดงผล
ของความสมบูรณ์ของดิน 
 หมายเลข  2  คื อ  บอร์ด  ATMEGA เพ่ือ ใช้
สำหรับรับค่าจากเซนเซอร์วัดความสมบูรณ์ของดินเพ่ือทำ
การประมวลผลต่างๆ เช่น คำนวณสูตรปุ๋ย การหาค่าเฉลี่ย
ในการวัดความสมบูรณ์ของดิน 
 หมายเลข 3 คือ ปุ่มกดที่ใช้สำหรับการเลือก
โหมดการใช้งาน คือ โหมดที่ใช้ทำการวัดค่าความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และโหมดที่ใช้สำหรับการเช็คค่าเซนเซอร์ 
 หมายเลข 4 คือ เซนเซออร์วัดค่าความอุดม
สมบูรณ์ ของดินเมื่อมีการวัดค่าแล้วจะทำการส่งค่า
ดังกล่าวให้กับไมโครคอนโทรเลอร์ในการประมวลผลต่อไป 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
 เป็นตัวเครื่องระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน
แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะมีกล่องควบคุมและ
แสดงผลอยู่ด้านบนของกล่องและมีเซนเซอร์อยู่ทางด้าน
ล่างของตัวเครื่อง แสดงดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 ตัวเครื่องระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 
ขั้นตอนการทดลอง 
 การเตรียมดินเพ่ือทดลอง โดยกำหนดจุดใน
แปลงนาที่จะลงไปวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือมา
ตรวจประเมินต้นทุนธาตุอาหารหลักน้ันในพ้ืนที่นา 1 
แปลงที่จะลงไปทำการวัดธาตุอาหารหลักของดินน้ัน ควร
แบ่งจุดที่จะทำการวัดค่าดินออกเป็น 15 จุดกระจายให้ทั่ว
แปลง แสดงดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 ทำการแบ่งพ้ืนที่วัดค่าดินมาตรวจสอบคุณภาพดิน

ให้กระจายทั่วแปลง 15 จุด 
 

 การเปรียบเทียบด้วยเครื่องมือวัดความอุดม
สมบูรณ์ของดินโดยรวม กระทำหลังจากการแบ่งพ้ืนที่เพ่ือ
ทำการตรวจสอบ จากน้ันทำการตรวจสอบโดยนำ
เครื่องมือวัดความอุดมสมบูรณ์โดยรวม ทำการวัดทีละจุด
โดยทำการนำอุปกรณ์ที่สร้างข้ึนมาน้ันนำไปวัดลงในดิน
โดยมีความลึกของการวัดคืออยู่ในช่วง 5-10 เซนติเมตร 
ซึ่งเป็นระยะความลึกที่รากของข้าวหาอาหาร ทั้งหมด 15 
จุด ทำให้ทราบระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในพ้ืนที่ทำ
การเพาะปลูกโดยการแสดงออกมาเป็นปริมาณธาตุอาหาร
ในดินโดยที่  N คือไนโตรเจน P คือ ฟอสฟอรัส K คือ 
โพแทสเซียม แสดงดังรูปที่ 10 
 

1 

2 

3 

4 
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รูปที่ 10 การใช้เครื่องมือวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน

โดยรวม 
 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 ทำการทดลอง โดยใช้ชุดดินในการทดลอง
จำนวน 10 ชุดดิน ซึ่งแสดงตัวอย่างผลการทดลองการวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
โดยการเก็บผลการทดลองในแต่ละชุดดินน้ันจะทำการ
ทดสอบ ด้วย เค รื่อ งมื อ  2 ช นิด ด้วยกัน  เพ่ื อนำมา
เปรียบเทียบความถูกต้องเครื่องมือซึ่งเครื่องมือชุดแรกคือ 

เครื่องมือวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวม และ
เครื่องมือระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่าน
เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะแสดงค่าเป็นตัวเลขที่วัดได้ว่า
ปริมาณความสมบูรณ์ของธาตุอาหาร N-P-K มีค่าเป็น
เท่าไร โดยแสดงตัวเลข 1-5 เพ่ือระบุระดับปริมาณธาตุ
อาหารพืชในดิน เลข 1 คือปริมาณธาตุอาหารต่ำ และเลข 
5 คือปริมาณธาตุอาหารสูงมาก ตามลำดับ ในการวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในตารางโดยวิธีการวัดในแต่ละ
ครั้งจะวัดครั้งละ 15 จุดกระจายทั่วแปลงและหาค่าเฉลี่ย
ของความอุดมสมบูรณ์ของดินออกมา แสดงว่าในการ
ทั้งหมด 10 ครั้งคือวัดครั้งละ 15 จุดน่ันเอง ซึ่งแสดงผล
การทดลองดังตารางที่ 1-2 ได้ดังน้ี 
 

 
ตารางที่ 1 การบันทึกผลการทดลอง 

ชุดดินที่ 1 

คร้ังที่ 
เคร่ืองมือวัดความอุดม
สมบูรณ์ของดินโดยรวม 

เปรียบเทียบด้วยระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลเิคชัน ความผิดพลาด 

N P K 

1 1 1 1 1 √ 
2 1 1 1 1 √ 

3 1 1 1 1 √ 

4 1 1 1 1 √ 
5 1 1 1 1 √ 

6 1 1 1 1 √ 

7 1 1 1 1 √ 
8 1 1 1 1 √ 

9 1 1 1 1 √ 

10 1 1 1 1 √ 
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด (%) 0 

  

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองจากชุดดินที่ 
1 บ้านหนองบัวเหนือ ผลการทดลองพบว่า เครื่องมือวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวมมีค่าในระดับ 3 ส่วนวัด

ความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
มีค่าเฉลี่ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในระดับ 
3 
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ตารางที่ 2 การบันทึกผลการทดลอง 

ชุดดินที่ 4 

คร้ังที่ 
เคร่ืองมือวัดความอุดม
สมบูรณ์ของดินโดยรวม 

เปรียบเทียบด้วยระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลเิคชัน ความผิดพลาด 

N P K 

1 5 5 5 5 √ 

2 5 5 5 5 √ 
3 5 5 5 5 √ 

4 5 5 5 5 √ 

5 5 5 5 5 √ 
6 5 4 5 4 × 

7 5 5 5 5 √ 

8 5 4 5 4 × 
9 5 5 5 5 √ 

10 5 5 5 5 √ 

เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด (%) 20 
 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองจากชุดดินที่ 
2 บ้านหนองบัวเหนือ ผลการทดลองพบว่า เครื่องมือวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวมมีค่าในระดับ 5 ส่วนวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
มีค่าเฉลี่ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในระดับ 
4 ถึง 5 เน่ืองจากสภาพความแตกต่างของน้ำท่ีอิ่มตัวในดิน
และขนาดของช่องว่างในดิน ทำให้หน้าสัมผัสระหว่างดิน
กับเซนเซอร์ที่สัมผัสไม่เท่ากันซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิน
ความผิดพลาดในการทดลองครั้งน้ี โดยมีค่าความผิดพลาด
อยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ 
ขั้นตอนในการทำ “สั่งตัดปุ๋ย” ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
 ทำการค้นหาแปลงที่ต้องการจะทำการพิมพ์ใบ
รายงานผลการวิเคราะห์ดินเพ่ือใช้ในการสั่งตัดปุ๋ยจากน้ัน
กดปุ่ม เข้าชมรายละเอียด เมื่อกดปุ่ม พิมพ์ จะพิมพ์ใบ
รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จากการวิเคราะห์ดิน
ตามคำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามระดับธาตุอาหารในชุดดินต่าง 
ๆ สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ปุ๋ย
หรือการสั่งตัดปุ๋ยตามปริมาณปุ๋ยที่ต้องการได้การคำนวน
ในแปลงน้ัน ๆ ซึ่งสามารถแสดงดังรูปที่ 11 
 

 

 
รูปที่ 11 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

  
4. ผลการวิจัย  
 จากการทดสอบการทำงานของระบบวัดความ
อุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน จาก
การทดลอง 10 ชุดดิน แต่ละชุดดินทำการทดสอบด้วย
เครื่องมือวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวมและ
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เปรียบเทียบกับระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน
แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิ เคชัน  สามารถสรุป ได้ ว่า
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องการทำงานของระบบวัดความอุดม
สมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน พบว่าการ
ทดลองครั้งที่ 1, 2, 3, 5, 6, 8 และ 9 มีค่าความถูกต้อง
อยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ การทดลองครั้งที่  7 มีค่าความ
ถูกต้องอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ และการทดลองครั้งที่ 4 และ 
10 มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าเฉลี่ย
ความถูกต้องอยู่ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ดังตารางที่ 3 
 การทำงานในส่ วนของเว็บแอปพลิ เคชั น 
สามารถทำงานได้โดยการรับค่าจากตัวเครื่องของระบบวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
เข้ามาสู่ฐานข้อมูลของระบบ และแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ 
บนเว็บแอปพลิเคชัน เช่น เเปลงที่เท่าไร จำนวนพ้ืนที่ ผล
การวิเคราะห์ดิน ปริมาณปุ๋ย เป็นต้น โดยสามารถพิมพ์
เป็นเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ซึ่งจะมี
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ปริมาณปุ๋ยจากการวิเคราะห์
ตัวอย่างดินในแปลงน้ัน ๆ ตามคำแนะนำการการใช้
ปุ๋ยเคมีจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
ตารางที่ 3 ผลของการทดลองชุดดิน 10 ชุดดิน 

ชุดดินที่ทดลอง เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด 

ชุดดินที่ 1 บ้านหนองบัว
เหนือ 

0 

ชุดดินที่ 2 บ้านหนองบัว
เหนือ 

0 

ชุดดินที่ 3 บ้านหนองบัว
เหนือ 

0 

ชุดดินที่ 4 บ้านหนองบัว
เหนือ 

20 

ชุดดินที่ 5 บ้านหนองบัว
เหนือ 

0 

ชุดดินที่ 6 บ้านหนองบัว
เหนือ 

0 

ชุดดินที่ 7 บ้านหนองบัว
เหนือ 

10 

ชุดดินที่ 8 บ้านหนองบัว
เหนือ 

0 

ชุดดินที่ 9 บ้านหนองบัว
เหนือ 

0 

ชุดดินที่ 10 บ้านหนองบัว
เหนือ 

20 

  
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 ระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่าน
เว็บแอปพลิเคชัน สามารถวัดค่า เอ็น-พี-เค และสามารถ
คำนวณปริมาณปุ๋ยตามความต้องการปุ๋ยของข้าว อ้อย
และมันสำปะหลัง นอกจากน้ียังทำงานร่วมกับเว็บไซต์เพ่ือ
เก็บข้อมูลการวัด แสดงผลการวัดย้อนกลับและสามารถ
พิมพ์ผลการตรวจสอบคุณภาพของดินได้  
 จากการศึกษาและทำการทดลองของระบบวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
สรุปได้ว่าสามารถวัดค่าและแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
ได้ ทางผู้จัดทำได้ทำการทดลองหาค่าความคลาดเคลื่อน
เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์ความความถูกต้องของระบบวัดความ
อุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดย
การวัดค่าทั้งหมด 10 ชุดดิน ด้วยการเปรียบเทียบจาก
อุปกรณ์ ของระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินกับ
เครื่องมือวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวม ในการวัด
ค่าเพ่ือหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง
ทั้งหมดของอุปกรณ์ จากการวัดค่าท้ังหมด 10 ชุดดิน  
 จากการทดลองข้างต้น สามารถสรุปได้ ว่า
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการเปรียบเทียบการวัดค่า
ระหว่างระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่าน
เว็บแอปพลิเคชันกับเครื่องมือวัดความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินโดยรวม โดยมี เปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องอยู่ที่  95 
เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน
แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ยังสามารถคำนวณปริมาณ
ปุ๋ยตามคำแนะความต้องการธาตุอาหารของพืชจากค่า
วิเคราะห์ดินจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนางานวิจัย 
 จากการทดสอบการทำงานระบบวัดความอุดม
สมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เบื้องต้น 
ได้เกิดปัญหาและอุปสรรคข้างต้น ดังน้ันคณะผู้จัดทำจึงทำ
การรวบรวมข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
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  5.1 เลือกใช้ IoT-Platform ที่มีความเร็วและ
ประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลมากข้ึน เน่ืองจากอุปกรณ์ที่
นำมาใช้งานใช้เวลานานในการเชื่อมต่อสัญญาณแต่ละครั้ง  
  5.2 เลื อกใช้ ระบบ ใน พ้ืนที่  ๆ  มีความแรง
สัญญาณ ไม่เกิน (-80) เดซิเบล (dBm) เน่ืองจากหากมี
ความแรงสัญญาณที่มีความแรงน้อยทำให้ใช้เวลายาวนาน
มากกว่าปกติและในบางครั้งทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อ
สัญญาณได้ 
 5.3 เลื อกใช้ส ายสัญญ าณ ที่ สามารถรับส่ ง
สัญญาณความเร็วสัมพันธ์กับสัญญาณ เน่ืองจากข้อจำกัด
ของสาย เป็นสายที่สามารถยืดหดได้ ซึ่งสายเหล่าน้ีถูก
ผลิตข้ึนมาเพ่ือใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณสื่อสารในยุคแรก
ของการใช้โทรคมนาคม อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนเละ
การสูญเสียของสัญญาณเกิดข้ึนภายในสาย 
 5.4 สามารถปรับปรุงเซนเซอร์ให้มีความแม่นย้ำ
มากข้ึน เน่ืองจากเป็นการใช้งานเป็นการสัมผัสกับดินซึ่ง
อาจทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย  
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 บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบ และสร้างโรงเรือนขนาด 70x90x90 cm3 เพื ่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดฟาง โดยกำหนดขอบเขตในการทดลองคือ อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
สำหรับการเพาะเห็ดฟางไว้ที ่ 30-35 °C, 80-90% และ 2,000 ppm ตามลำดับ ใช้เซ็นเซอร์ DHT22 ในการตรวจวัดค่า
อุณหภูมิและความชื้น และเซ็นเซอร์ MG811 ในการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มอุณหภูมิให้กับโรงเรือนใช้
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทำงานร่วมกับฮีตเตอร์ไฟฟ้า (การจำลองการทำงานเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์) และ
ใช้เครื่องพ่นหมอกชนิดอัลตราโซนิคสำหรับเพิ่มความชื้นภายในโรงเรือน ในขณะที่การลดอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ใช้พัดลม DC 12V ขนาด 8x8 cm2 เพื่อระบายอากาศ ผลการทำงานของระบบ ณ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม  
25 °C พบว่าอุณภูมิน้ำในถังเก็บน้ำร้อนท่ีตั้งไว้ 70 °C เป็นสภาวะที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มและรักษาอุณหภูมิในโรงเรือน ระบบ
ควบคุมความชื ้น สามารถปรับค่าความชื ้นให้กลับมาอยู่ในช่วงที่ต้องการได้ภายในระยะเวลาต่ำกว่า 1 นาที ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในโรงเรือนไม่เกินค่าท่ีกำหนด 

 
คำสำคัญ: โรงเรือนอัจฉริยะ; ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์; การเพาะเห็ดฟาง 

 
 Abstract 

The purposes of this research were to design and make the greenhouse size 70x90x90 cm3 for the 
environment control of straw mushrooms cultivation. The scopes of this study are temperature, humidity, 
and amounts of CO2 for straw mushrooms cultivation, that specified are 30-35 °C, 80-90%, and 2,000 ppm, 
respectively. Using the sensor for temperature and humidity measurement is DHT22, and CO2 measurement 
is MG811 .  To increase the temperature in the greenhouse, using the heat exchanger operate with the 
electric heater (simulation for the solar collector). And use ultrasonic mist maker for increasing humidity. 
Meanwhile reducing amounts of humidity and CO2 in the greenhouse, used the 8 x8  cm2 DC 12 V fan to 
ventilate the air. The results of the system operation at 25 °C of environment temperature found the water 
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temperature in the hot water tank is set at 70  °C, that is the best condition for increased and maintained 
the temperature in the greenhouse. The humidity control system can be adjusted the humidity in the 
greenhouse back to the desired range within less than 1  minute. The amount of carbon dioxide in the 
greenhouse does not exceed the specified value. 

 
Keywords: Smart greenhouse; Temperature, humidity, and CO2 control system; Straw mushroom cultivation 
 

1. บทนำ 
ในปัจจุบันพบว่าคนไทยหันมาบริโภคเห็ดเพิ่ม

มากขึ้น เนื่องจากเห็ดมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูง 
สามารถนำมาแปรรูปอาหารได้อย่างหลากหลาย ทำให้
เห็ดเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งเห็ดยังสามารถนำมา
แปรรูปเป็นเห็ดแห้งบรรจุกระป๋องเพื ่อส่งออกไปยัง
ต่างประเทศได้อีกด้วย สถานการณ์การผลิตเห็ดของ
ประเทศไทยอยู่ที่ 120,000 ตันต่อปี เป็นเห็ดฟาง 55% 
(ชาญยุทธ์, 2561) ซึ ่งในปริมาณเห็ดทั้งหมด 90% เป็น
การบริโภคภายในประเทศและอีก 10% เป็นการส่งออก 
แนวโน้มความต้องการเห็ดของทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด 
ทำให้กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บาง
กลุ่มก็ประสบความสำเร็จแต่บางกลุ่มก็ล้มเหลวเนื่องจากมี
ปัจจัยหลาย ๆ ด้านในกระบวนการผลิตเห็ด เช่นการ
คัดเลือกเชื้อและการทำเชื้อ วัสดุที่ใช้เพาะ การดูแลรักษา 
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด 

เห็ดเป็นราชนิดหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตเริ่มมา
จากเส้นใย แล้วรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ในที่ที่มีอาหาร 
อากาศล ักษณะร ้อนช ื ้นภายในเวลาไม ่ก ี ่ช ั ่ วโมงใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมดังกล่าว การเพาะเห็ดนั้นจึง
จำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี ่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เห็ด
ต้องการ โดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีความสำคัญต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดเป็นอย่างมาก เห็ดแต่ละชนิดมีความ
ต้องการทางสภาพอากาศที่ไม่เท่ากัน เช่นเห็ดฟางชอบ
อากาศร้อนและชื้น สภาวะที่เหมาะสมแบ่งออกเป็นสอง
ระยะคือ ระยะแรกคือการเจริญของเส้นใย อุณหภูมิที่
เหมาะสมคือ 35-37 °C ระยะออกดอก อุณหภูม ิที่
เหมาะสมคือ 28-32 °C ความชื ้นที ่เหมาะสมคือ 80% 

(ยศนันท์, 2560) อุณหภูมิส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
เห็ด ถ้าร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปเช้ือจะมีการเจริญเติบโต
ช้า จนถึงขั้นไม่เจริญเติบโต ส่วนความชื้นมีความจำเป็นตอ่
การเจร ิญเต ิบโตของเส ้นใย การเก ิดดอกและการ
เจริญเติบโตของดอกเห็ด ถ้าความชื้นมากเกินไป เส้นใยจะ
ชุ่มน้ำมากและตายได้ แต ่ถ ้าแห้งเกินไปดอกเห็ดจะ
กระด้างหรือมีรอยแตกและไม่เจริญเติบโต 

ในงานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการศึกษา ออกแบบ 
สร้าง และทดสอบประสิทธิภาพโรงเรือนที่มีระบบควบคุม
อุณหภูมิ ความชื ้นและปริมาณคาร ์บอนไดออกไซด์ 
สำหรับการเพาะเห็ดที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เพื ่อให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะเห็ด โดยภายใน
โรงเรือนจะมีระบบตรวจจับอุณหภูมิและความชื ้นอยู่
ตลอดเวลา หากเกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่นเมื่ออุณหภมูิ
หรือความชื้นสูงเกินไปไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ระบบ
ระบายอากาศทำงานเพื่อลดอุณหภูมิและความชื้นภายใน
โรงเรือน ถ้าหากอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนต่ำ
เกินไปไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้ระบบเพิ่มอุณหภูมิ
และความชื้นทำงานเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและความชื้นให้กับ
โรงเรือน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 เห็ดฟาง 
เ ห ็ ด ฟ า ง  ( Paddy mushroom ห ร ื อ  Straw 

mushroom) จัดเป็นเช้ือราชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพืชช้ันต่ำที่ไม่
มีสีเขียว จึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนพืชสีเขียว
โดยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นเห็ดฟางจึงดำรงชีวิตโดยอาศัยอาหาร
พวกสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์จาก ดิน ปุ๋ยหมัก หรือ
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อินทรียวัตถุ ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ดฟางหลังจากท่ี
เส้นใยเห็ดชั้นท่ีสองรวมตัวพัฒนาเกิดเป็นจุดขาว ๆ เล็ก ๆ 
ต่อมาจะขยายออกเป็นรูปกระดุมอย่างเด่นชัด รูปร่าง
ค่อนข้างกลม ต่อมาเห็ดจะขยายออกทางด้านยาวและ
ด้านกว้างของดอกทำให้เป็นรูปไข่ ซึ่งเป็นระยะที่ควรจะ
เก็บดอกเห็ดมาก สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสำหรับการเพาะ
เห็ดฟางนั้นประกอบไปด้วย 

1) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อเห็ดฟางคือ 35–37 °C 
ในช่วงของการเจริญเส้นใย และ 28-35 °C ในช่วงการ
เจริญเติบโตของดอกเห็ด (ยศนันท์, 2560) 

2) ความชื้น เป็นส่วนสำคัญในการเพาะเห็ดฟาง
มาก เป็นตัวกำหนดการเจริญของเส้นใยเห็ดที ่สำคัญ 
ความช้ืนสัมพัทธ์ท่ีเหมาะสมคือ 80% (ยศนันท์, 2560) 

3) แสงแดด เห็ดฟางไม่ควรถูกแสงแดดโดยตรง
เพราะอาจทำใหเ้ส้นใยเห็ดอาจจะตายได้ (ยศนันท์, 2560) 

4) อากาศ เห็ดฟางต้องการออกซิเจนทั้งตอนเป็น
ดอกและระยะเส้นใย ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที ่สูง
เกินไปจะส่งผลต่อคุณภาพของเห็ด (สราวุธ, 2538) 

 โรงเรือนและระบบควบคุม 
การพัฒนาโรงเรือนและระบบควบคุมเพื ่อให้

สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพืชตลอด
อายุการเพาะปลูก สามารถควบคุมได้ทั้งระดับอุณหภูมิ 
ความชื ้น ความเข้มแสง และอากาศ วัสดุที ่ใช้สร ้าง
ประกอบโรงเรือนประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) 
โครงสร้างโรงเรือน เห็ดฟางเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีใน
สภาวะที ่มีความชื ้นสูง ดังนั ้นการเลือกวัสดุในการทำ
โรงเรือนควรเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสนิม แต่ยัง
คงไว้ซึ่งความแข็งแรง เช่นโลหะกันสนิม หรืออาจจะใช้ไม้
เพื่อลดต้นทุนในการสร้าง แต่จะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า
โลหะ 2) ผนังของโรงเรือน เห็ดฟางเป็นพืชที่ชอบอากาศ
ร้อน และต้องการแสงแดดน้อยมาก ดังนั้นวัสดุที่จะนำมา
ทำเป็นผนังของโรงเรือนควรเป็นพลาสติก เพราะสามารถ
รักษาอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ภายในโรงเรือนได้ อีกทั้ง
ยังต้องเป็นวัสดุที่มีลักษณะทึบแสง เพื่อป้องกันแสงจาก
ภายนอกเข้ามากระทำต่อเห็ดฟาง (พูลศักดิ์, 2538) การ

เพาะเห็ดฟางภายในโรงเรือนนอกจากจะสามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชที่
ปลูกแล้ว ยังสามารถกำหนดช่วงระยะการปลูกหรือเก็บ
เกี่ยวได้อย่างเหมาะสม ทำให้ได้รับผลผลิตตรงตามเวลาที่
ต้องการ 

โดยธรรมชาติของเห็ดฟางจะเจริญเติบโตได้ดีที่
อุณหภูมิ 28-37 °C ความชื้นสัมพัทธ์ที่พอเหมาะกับการ
เจริญเติบโตของเส้นใยอยู่ท่ี 80% จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์
เพ ิ ่มอ ุณหภ ูม ิและความช ื ้น โดยม ีการนำอ ุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งทำงานร่วมเครื ่องทำน้ำร ้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้แก่โรงเรือน และ
อุปกรณ์เพิ ่มความชื ้น โดยการใช้คลื่นอัลตราโซนิคไป
กระตุ้นโมเลกุลของน้ำ ซึ่งจะทำให้อนุภาคของน้ำมีการ
เคลื่อนที่และหลุดออกจากผิวน้ำ ระเหยออกไปในอากาศ 
เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับโรงเรือน แม้เห็ดฟางจะเป็นพืชที่
ชอบอากาศร้อนและชื้น แต่อุณหภูมิที ่ร้อนเกินไปหรือ
แม้กระทั่งสภาวะที่ชื ้นเกินไปก็ไม่เป็นผลดีสำหรับการ
เจริญเติบโต ดังนั้นจึงต้องมีการระบายอากาศด้วยพัดลม
ดูดอากาศ เพื่อระบายอากาศร้อน ความชื้น รวมไปถึง
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในโรงเรือนให้ออกสู่
ภายนอก โดยอ ุปกรณ ์ท ั ้ งหมดจะถ ูกควบค ุมด ้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ ่งจะวิ เคราะห์ข้อมูลที ่ได ้จาก
เซ ็นเซอร ์ตรวจวัดอ ุณหภูม ิ  ความชื ้น และปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพื ่อประมวลผลในการสั่งงาน ซึ่ง
อุปกรณ์ในระบบควบคุมที่สำคัญประกอบไปด้วย 

1) บอร์ด Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
ตระกูล AVR รองรับแรงดันไฟฟ้า 5-12 V โดยมีขาในการ
ทำงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น ขาสัญญาณที่ติดต่อทาง
พอร์ตอนุกรม ขาสัญญาณที่ใช้ติดต่อสัญญาณอินพุตและ
เอาต์พุต ขาสัญญาณพัลส์วิดท์มอดูเลชัน และยังมีขาที่รับ
สัญญาณแอนะล็อกอีกด้วย (เดชฤทธ์ิ, 2560) 

2) เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณภูมิและความช้ืน DHT22 
รองรับแรงดันไฟฟ้า 3.3-6 V สามารถใช้กับบอร์ด Arduino 
ได้หลากหลาย ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ตั้งแต่ 
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(-40)-80 °C ค่าความผิดพลาด 0.5 °C และ 0-100% ค่า
ความผิดพลาด 2% ตามลำดับ (เบญจพลและคณะ, 2559) 

3) เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 
MG811 โดยใช้หลักการเพิ่มความร้อนให้กับตัวถัง เพื่อให้
เกิดไอร้อนแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศ
ทั่วไป รองรับแรงดันไฟฟ้า 6 V ระยะเวลาการอ่านค่าน้อย
กว่า 60 วินาที สามารถอ่านค่าได้สูงถึง 10,000 ppm 
(ฉัตรสุดา, 2561) 

 การแลกเปลี่ยนความร้อน 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คือ อุปกรณ์ที่ทำ

การให้ และรับความร้อนระหว่างของไหลอุณหภูมิสูงกับ
ของไหลอุณหภูมิต่ำ มีกระบวนการถ่ายเทความร้อนที่
เกิดขึ้นภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คือ ของไหล
กระแสอุณหภูมิสูง มีอัตราการไหลกระแสร้อนเชิงมวล 
ไหลเข้าสู ่อุปกรณ์และแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อถ่ายเท
ความร้อนให้กับของไหลกระแสอุณหภูมิต่ำ ที่มีอัตราการ
ไหลกระแสเย็นเชิงมวล ส่งผลให้อุณหภูมิของของไหลร้อน
ลดลง และในขณะเดียวกันอุณหภูมิของของไหลเย็นมี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 การถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ

ร้อน 
 
ซ ึ ่ งกระบวนการถ ่ายเทความความร ้อนของ

อุปกรณ์แลกเปลี ่ยนความร้อนสามารถคำนวณได้จาก
สมการดังต่อไปนี้ 

 
=h h h c c cm Cp T m Cp T  (1) 

 
เมื่อ hm  คือ อัตราการไหลเชิงมวลของของไหลร้อน kg/s 

 hCp  คือ ค่าความจุความร้อนจำเพาะที่ความดันคงท่ี
ของของไหลร้อน kJ/kg·K 

 hT  คือ ผลต่างของอุณหภูมิของของไหลร้อน K 
 cm  คือ อัตราการไหลเชิงมวลของของไหลเย็น kg/s 

 cCp  คือ ค่าความจุความร้อนจำเพาะที่ความดันคงท่ี
ของของไหลเย็น kJ/kg·K 

 cT  คือ ผลต่างของอุณหภูมิของของไหลเย็น K 
 

 การเพิ่มความชื้นด้วยเครื ่องสร้างหมอกชนิด
คลื่นอัลตราโซนิค 
เครื ่องสร้างหมอกโดยคลื ่นอัลตราโซนิค เป็น

อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการทำให้น้ำหรือสารละลาย
เกิดเป็นละอองไอน้ำเล็ก ๆ ฟุ้งกระจายไปในอากาศได้โดย
ใช้คลื่นอัลตราโซนิคที่มีความถี่สูงมาก ตั้งแต่ 1,000 ถึง 
2,000 kHz ความถี่ดังกล่าวทำให้โมเลกุลของน้ำเกิดการ
สั่นสะเทือนมีการหดและขยายตัว เกิดแรงดันสูงทำให้
ความหนาแน่นและอุณหภูมิของน้ำเปลี ่ยน เกิดการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคน้ำด้วยความเร่งสูงมากกว่าแรงโน้ม
ถ่วงของโลกนับแสนเท่า ทำให้อนุภาคน้ำหลุดออกจากผิว
น้ำ มีลักษณะเป็นน้ำพุเล็ก ๆ และละอองไอน้ำขนาด
ประมาณ 0.4 ถึง 1.5 Micron ลอยไปในอากาศได้ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 วัสดุและอุปกรณ์สำหรับสร้างโรงเรือนและ
ระบบควบคุม 
1) วัสดุในการสร้างโรงเรือน จะประกอบไปด้วย

เหล็กกล่องใช้ในการสร้างโครง แผ่นโพลีคาร์บอเนตและ
ฉนวนกันความร้อนใช้สำหรับทำผนังของโรงเรือนเพื่อ
ป้องกันการถ่ายเทความร้อน ทำให้สามารถรักษาอณุหภมูิ
ภายในโรงเรือนได้ โดยโรงเรือนมีขนาด 70x90x90 cm3 
ดังรูปที่ 2 และ 3 โดยที่ 

1. คือ กล่องควบคุม 
2. คือ พัดลมระบายอากาศ 
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3. คือ ตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ความชื้น 
และ คาร์บอนไดออกไซด์ 

4. คือ พัดลมหมุนเวียนอากาศภายใน 
5. คือ เครื่องสร้างหมอก 
6. คือ แผงแลกเปลี่ยนความร้อน 
7. คือ ช่องอากาศเข้า 
8. คือ ถังเก็บน้ำร้อน 

 

 
รูปที่ 2 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟางอัจฉรยิะ 

 

 
รูปที่ 3 ต้นแบบโรงเรือนเพาะเหด็ฟางอัจฉริยะ 

 
2) อุปกรณ์ควบคุมและประมวลผล ประกอบไป

ด้วยบอร์ดอาดูโนดังรูปที่ 4 เป็นไมโครคอนโทรลเลอรท์ี่ใช้
สำหรับการเชื ่อมต่อสัญญาณแอนะล็อกจากเซ็นเซอร์
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 ดังรูปที่ 5 ที ่ใช้
สำหรับตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเร ือน และเซ ็นเซอร ์ตรวจว ัดปร ิมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ MG811 ดังรูปที ่ 6 เพื ่อตรวจวัด

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในโรงเรือน แล้วนำมา
ประมวลผลโดยอัลกอริทึม เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรือน แล้วสั่งงานระบบต่าง ๆ ให้ทำงาน  โดย
อุปกรณ์ควบคุมและประมวลมีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้ง
ระบบอยู่ที่ 5 W 

 

 
รูปที่ 4 บอร์ดอาดูโน (Arduino Uno) 

 

  
รูปที่ 5 เซ็นเซอร์ตรวจวัดอณุหภมูแิละความช้ืน 

 

 
รูปที่ 6 เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 

 
3) พัดลมสำหรับหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรอืน

ดังรูปที่ 7 ให้มีสภาพแวดล้อมเท่ากันทั้งโรงเรือน และ
ระบายอากาศภายในโรงเรือนออกสู่ภายนอก เมื่อภายใน
โ ร ง เ ร ื อนมี ค ่ าอ ุณหภ ู ม ิ  ความช ื ้ น  หร ื อปร ิมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินไป โดยมีพัดลมทั ้งหมด 6 
ตัวการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 12 W 

 

 
รูปที่ 7 พัดลมระบายอากาศ 
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4) ระบบเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนด้วยเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน และฮีตเตอร์เพื่อใช้จำลองเครื่องทำ
น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะมีปั๊มน้ำขนาด 3.6 W 
ลำเลียงน้ำเข้าสู ่ระบบ เป็นกระบวนการเพิ่มความร้อน
ให้กับโรงเรือนโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อน 
ทำให้อากาศภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังแสดงใน
รูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 8 ระบบเพิ่มอณุหภมูิด้วยเครือ่งแลกเปลี่ยนความ

ร้อนและฮีตเตอร ์
 
5) ระบบเพิ่มความชื้นให้กับโรงเรือนด้วยเครื่อง

ส ร ้ า งหมอกชน ิ ดอ ั ลตรา โซน ิ คขนาด  19 W เ ป็ น
กระบวนการเพิ่มความช้ืนเข้าสู่โรงเรือน ดังแสดงในรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9 ระบบเพิ่มความชื้นด้วยด้วยระบบอลัตราโซนิค 

 
 การกำหนดการทำงานของระบบควบคุม 
1) การทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื ้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที ่ได้ทำการ
ออกแบบ มีลักษณะดังแสดงในรูปที ่ 10 ระบบสั ่งการ
ทั้งหมดจะถูกควบคุมผ่าน Arduino ซึ่งจะรับค่ามาจาก

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณภูมิและความชื ้น และเซ็นเซอร์
ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจะส่งคำสั่งไปยัง
อุปกรณ์ 3 ส่วน ได้แก่ 1) อุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิโดยใชแ้ผง
รังผึ้งขนาด 40x70 cm2 โดยท่อทำจากทองแดง และครีบ
ทำจากอะลูมิเนียม ทำหน้าที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน 
โดยจะรับน้ำที่มีอุณหภูมิ 70 °C จากถังเก็บน้ำร้อน ดังรูป
ที่ 11 2) อุปกรณ์เพิ ่มความชื้น โดยใช้เครื ่องพ่นหมอก
ขนาด 550 ml/h เพื ่อเพิ ่มความชื ้นให้กับโรงเรือน 3) 
อ ุ ป ก ร ณ ์ ล ด อ ุ ณ ห ภ ู ม ิ  ค ว า ม ช ื ้ น แ ล ะ ป ร ิ ม า ณ
คาร์บอนไดออกไซด์ ใช้พัดลม DC 12V ขนาด 8x8 cm2 
จำนวน 3 ตัว ทำหน้าที่ระบายอากาศภายในโรงเรือนเพื่อ
ลดอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ภายในโรงเรือน และอีก 3 ตัวสำหรับเวียนอากาศภายใน
โรงเรือนให้มีสภาวะเท่ากันท้ังโรงเรือน 

 

 
รูปที่ 10 ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และปรมิาณ

คาร์บอนไดออกไซด ์
 

 
รูปที่ 11 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทำงาน

ร่วมกับฮตีเตอร ์
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 วิธีดำเนินการทดลอง 
1) การเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้ ใช้การเชื ่อมต่อ

ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วส่งข้อมูล
อุณหภูมิ ความชื้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน และ
อุณหภูมิของน้ำในถังเก็บน้ำร้อนทุก ๆ 1 นาที เพื่อบันทึก
ผลการทดลอง โดยกำหนดเงื ่อนไขให้ร ักษาอุณหภูมิ 
ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในโรงเรือน
อยู่ท่ี 30-35 °C, 80-90% และ 2,000 ppm ตามลำดับ 

2) การทดสอบผลการทำงานของระบบควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ โดย
ยังไม่ม ีการเพาะเห็ดจร ิงภายในโรงเร ือน  และมีการ
กำหนดให้ฮีตเตอร์ ที่จำลองการทำงานของเครื่องผลิตน้ำ
ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ปรับอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่สาม
ระดับคือ 50 60 และ 70 °C แล้วบันทึกการทำงานของ
ระบบ 

3) การเพาะเห็ดในโรงเรือนเป็นรูปแบบของการ
เพาะในตะกร้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 cm สูง 24 
cm จำนวน 3 ตะกร้า โดยใช้ฟางที่แช่น้ำมาแล้ว 1 คืน ใส่
เป็นชั ้น ๆ หนา 5 cm แล้วโรยเชื ้อเห็ด 1 ก้อนต่อ 1 
ตะกร้า สลับกับฟางจนเต็มตะกร้าดังรูปที่ 12 ซึ ่งเป็น
ล ักษณะของการทดลองเพาะเห ็ดในโรงเร ือนที ่ ไ ด้
พัฒนาขึ ้นนี้ โดยกำหนดการทำงานของฮีตเตอร์ ปรับ
อุณหภูมิน้ำทีใ่ช้อยู่ท่ี 70 °C 

 

 
รูปที่ 12 การทดลองเพาะเหด็จริงในโรงเรือน 

 
4) ความสามารถในการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

โดยทั ่วไปจะอยู ่ที ่ 2 กิโลกรัมต่อตะกร้าต่อเดือน ซึ่ง
สามารถเพาะได้เพียงแค่ 9 เดือนเท่านั้น ไม่สามารถเพาะ

ในฤดูหนาวได้ แต่โรงเรือนเพาะเห็ดฟางที่ได้ทำการพัฒนา
นี้ จะทำให้สามารถเพาะเห็ดฟางได้ตลอดทั้งปี โดยเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตกับระยะเวลาในการเพาะที่
ต่างกัน 3 เดือนแล้วจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 25% 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบเบื้องต้นการทำงานของระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
ผลการทดสอบการทำงานของระบบควบคุม

อุณหภูมิและความชื้น กับระบบจำลองเครื่องทำน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิ 50 °C, 60 °C และ 70 °C 
ในช่วงเวลา 20.00-08.00 น. โดยยังไม่มีการเพาะเหด็จริง 
พบว่าอุณหภูมิภายนอกมีค่าต่ำกว่า  30-35 °C ซึ ่งเป็น
อุณหภูมิที่ต้องการ และมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในชว่ง 
2-5 °C แต่อุณหภูมิภายในโรงเร ือนยังสามารถรักษา
อุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้ และที่อุณหภูมิของน้ำ
ในถังเก็บน้ำร้อน 70 °C เป็นช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุด เพราะ
สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู ่ในช่วงที่
ต้องการได้ดีเพราะอณุหภูมิของน้ำในถังยังคงอยู่ที่ 39 °C ดัง
แสดงในรูปที ่13-15 ตามลำดับ 

 

 
รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในโรงเรือน 
ภายนอกโรงเรือน และนำ้ในถังเก็บที่อุณหภูมิ 50 °C 
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รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในโรงเรือน 
ภายนอกโรงเรือน และนำ้ในถังเก็บที่อุณหภูมิ 60 °C 

 

 
รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในโรงเรือน 
ภายนอกโรงเรือน และนำ้ในถังเก็บที่อุณหภูมิ 70 °C 

 
ในส่วนของระบบควบคุมความชื้น พบว่าความช้ืน

ภายนอกโรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 15% แต่ภายใน
โรงเรือนยังสามารถรักษาความชื้นให้อยู่ในช่วง 80-90% 
ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องการได้ แม้ว่าจะมีบางช่วงที่ค่าความช้ืน
ภายในโรงเรือนลดลงต่ำกว่า 80% แต่ระบบก็สามารถ
ปรับสภาพภายในโรงเรือนให้กลับมาอยู่ในช่วงที่ต้องการ
ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 นาที ดังรูปที ่16-18 ตามลำดับ 

 

 
รูปที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนภายในโรงเรือน 

และภายนอกโรงเรือน ที่อุณหภมูิ 50 °C 

 
รูปที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งความช้ืนภายใน
โรงเรือน และภายนอกโรงเรือน ที่อุณหภูมิ 60 °C 

 

 
รูปที่ 18 แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งความช้ืนภายใน
โรงเรือน และภายนอกโรงเรือน ที่อุณหภูมิ 70 °C 

 
 ผลการทำงานของระบบควบคุมอ ุณหภ ูมิ  
ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ขณะ
เพาะเห็ดฟาง 
ผลการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นขณะเพาะเห็ดฟาง โดยกำหนดให้ฮีตเตอร์ทำงาน
ท ี ่  70 °C ซึ่ ง เป ็นอ ุณหภ ูม ิจากการทดลองท ี ่ทำ ให้
สภาพแวดล้อมในโรงเรือนอยู่ช่วงที่ต้องการ ซึ่งช่วงเวลา 
08.30-17.00 น. พบว่า แม้ว่าค่าอุณหภูมิและความช้ืน
ภายนอกโรงเรือนจะมีการเปลี ่ยนแปลงอยู ่นอกช่วงที่
ต ้องการ แต่ภายในโรงเร ือนยังสามารถร ักษาระดับ
อุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้ และพบว่า 
ช่วงเวลาหลังจากหย ุดการทำงานของฮ ีตเตอร ์แล้ว 
อุณหภูมิภายในโรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลงมากถึง 4 °C 
แต่ย ังอยู ่ในช่วงที ่ต้องการ ส่วนความชื ้นแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงนอกช่วงบ้าง แต่ระบบยังสามารถปรับสภาพ
ให้ค่าความชื้นกลับมาอยู่ในช่วงที่ต้องการได้ภายในเวลาไม่
ถึง 1 นาที ดังแสดงในรูปที่ 19 และ 20 
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รูปที่ 19 ผลการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน

โรงเรือน ภายนอกโรงเรือน และนำ้ในถังเก็บ 
 

 
รูปที่ 20 ผลการทำงานของระบบควบคุมความช้ืนภายใน

โรงเรือน 
 
ใ น ส ่ ว น ข อ ง ร ะ บ บ ค ว บ ค ุ ม ป ร ิ ม า ณ

คาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าช่วงวันเวลาที่ทำการทดสอบ
โรงเรือน ยังไม่พบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เกินค่าที่
ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 21 เนื่องจากในตอนกลางวันมี
ช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงว่าท่ีต้องการ และระบบมีการระบาย
ความร้อนออก จึงทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ใน
โรงเรือนถูกระบายออกไปด้วย 

 

 
รูปที่ 21 ผลการทำงานของระบบควบคุมปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซดภ์ายในโรงเรือน 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนเพาะ

เห็ดฟางอัจฉริยะ พบว่าระบบควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน
และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถทำงานร่วมกับ
ไม โครคอนโทรล เลอร ์  Arduino Uno เพ ื ่ อ ร ั บ ค่ า
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเพื่อนำมาวิเคราะห์การ
ทำงานอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 

ระบบเพิ่มอุณหภูมิและความชื้น ใช้แผงรังผึ้งเป็น
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับโรงเรือน ทำงานร่วมกับ  
ฮ ีตเตอร์ท ี ่จำลองการทำงานของเครื ่องผลิตน้ำร ้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ที ่อุณหภูมิ 70 °C สามารถควบคุม
อุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู ่ในช่วงที ่ต้องการได้ 24 
ชั่วโมง ตลอดการทดลอง ในส่วนของความชื้นและแม้ว่า
จะมีช่วงที่ค่าความชื้นเปลี่ยนไปนอกช่วงที่ต้องการ แต่
เครื่องพ่นหมอกก็สามารถสร้างความช้ืนเพื่อทำให้ความช้ืน
อยู่ในช่วงที่ต้องการได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที 

จากการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
อัจฉริยะ ผลการออกแบบและสร้างสามารถรักษาอุณหภูมิ
และความชื้นให้คงอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 30-35 °C ความช้ืน   
80-90% ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องการสำหรับการเพาะเห็ดฟางได้ 
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สัญญาณอัลตร้าโซนิคที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของด้วงเต่าแตงแดง 
Ultrasonic Signal Affecting Behavior of Red Cucurbit Leaf Beetle 
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บทคัดย่อ  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการหาความเป็นไปได้ในการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงอัลตร้าโซนิคในการรบกวน
พฤติกรรมการกินของศัตรูพืช เพ่ือลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร งานวิจัยน้ีทำการทดลองปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิคหลาย
รูปแบบและหลายความถ่ี ผ่านทรานสดิวเซอร์เพื่อแพร่กระจายสัญญาณบนพื้นที่แปลงปลูกแตงกวาที่ทำการเกษตรจริง ใน
ตำบลหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก ความถ่ีที่มีประสิทธิภาพสำหรับรบกวนศัตรูพืชชนิดทั่วไปที่ใช้ในการทดลอง สามารถกำหนด
ได้จากข้อมูลงานวิจัยอ้างอิง เพ่ือใช้ค้นหารูปแบบและความถ่ีของสัญญาณอัลตร้าโซนิคที่เหมาะสม ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อ
พฤติกรรมของด้วงเต่าแตงแดง (red cucurbit leaf beetle) จากผลการทดลองพบว่าสัญญาณอัลตร้าโซนิคแบบกวาดความถ่ี
ต้ังแต่ 25 - 50 กิโลเฮิรตซ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้ลดความเสียหายบนใบของต้นแตงกวาที่เกิดจากด้วงเต่าแตงแดงได้ 
และแบบความถ่ีคงที่ 40 กิโลเฮิรตซ์ มีประสิทธิภาพรองลงมา สัญญาณในโหมดทั้งสองสามารถลดความเสียหายบนใบของต้น
แตงกวาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.05) พร้อมกับวิเคราะห์ปัจจัยทางธรรมชาติร่วมด้วย  

 
คำสำคัญ: การไลศ่ัตรูพืช สัญญาณอัลตร้าโซนิค ด้วงเต่าแตงแดง  
 

Abstract  
This research aims to explore the possibilities of using electromagnetic waves in the ultrasonic 

band to disturb eating behavior in pests and reduce the use of an insecticide by farmers. This research 
performs the experiments by generating multiple patterns and multiple frequencies of ultrasonic signals. 
These signals were passed through the transducer for propagating signals on cucumber plots in real 
agriculture areas located in Hnongbouhnuea district of Tak province. The effective frequencies for disturbing 
general pests used in the experiment could be specified from the reference researches in order to search 
the most suitable pattern and frequency of the ultrasonic signal, which had a maximum effect on the 
behavior of red cucurbit leaf beetles. The experimental results showed that the ultrasonic signal in the 
sweep mode operated with frequencies from 25 kHz – 50 kHz offered the best performance. It could be 
effectively used to reduce damage on cucumber trees' leaves from red cucurbit leaf beetles. The fixed 
mode of 40 kHz offered the second-best performance. These two modes could significantly reduce the 
damage to the leaves of cucumber trees (P<.05). Meanwhile, the natural factors are conjointly analyzed. 

 
Keywords: Pest repelling, Ultrasonic signals, Red cucurbit leaf beetles
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1. บทนำ  
แตงกวาเป็นผักที ่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

และบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยสามารถปลูก
ได้ตลอดปีทุกภูมิภาค จากข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 รายงานเนื้อที่ปลูกแตงกวาทั้งประเทศ
ประมาณ 65,987 ไร่ ครอบคลุม 69 จังหวัด ปริมาณ
ผลผลิตต่อปี 102,998 ตัน ส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศ 
ส่งออกเพียงเล็กน้อย  

 ปัญหาสำคัญคือ ปัญหาจากศัตรูพชืที่
ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (พิสุทธ์ิ 
เอกอำนวย, 2553) ศัตรูพืชสามารถกัดกินทำลายต้นพืชใน
ทุกช่วงการเติบโต เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีฆ่าแมลง 
เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย และใช้ได้ผล (McWilliams, E. J., 
2008; Gilden et al., 2010) ในขณะที่การใช้สมุนไพรทำ
ยาฆ่าแมลงใช้ในพ้ืนที่จำกัด ไม่เหมาะสมกับการใช้ในพ้ืนที่
กว้าง ยังไม่มีจำหน่ายในปริมาณมาก (Murray et al., 
1990; ไอลดา ใจสมัคร และคณะ, 2557; วิโรจน์ เจ้ย
เปลี่ยน และคณะ, 2560) โดยที่ปัญหาจากการใช้ยาฆ่า
แมลงก ็ม ีผลเส ียมากมายตามมา (McWilliams, E. J., 
2008; ไอลดา ใจสมัคร และคณะ, 2557; วิโรจน์ เจ้ย
เปล ี ่ ยน และคณะ , 2560) จ ึ งม ี งานว ิจ ัยท ี ่ ใช ้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในการไล่แมลง การเปลี่ยนพฤติกรรมการ
กินหรือการผสมพันธ์ุ หรือการฆ่าแมลงโดยใช้คลื ่นวิทยุ 
ด้วยวิธีการต่างๆ (Brézot et al., 1996) และการใช้คลื่น
แม ่ เหล ็ ก ไฟฟ ้ าทำให ้ เก ิ ดค วามร ้ อน ในต ั วแ มล ง 
(Santalunai et al., 2016) มีงานวิจัยเรื ่องการให้ความ
ร้อนจากคลื่นความถ่ีวิทยุเพ่ือการควบคุมด้วงถ่ัวเขียวเมื่อปี 
พ.ศ .2554 โดยใช ้หล ักการการทำความร ้อนจาก
สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนาน (Hansen et al., 
1990; ภราดร ณ พิจิตร และคณะ, 2554) การใช้คลื่น
อัลตร้าโซนิคในการไล่แมลงศัตรูพืช ประสิทธิภาพขึ้นอยู่
กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถ่ีที่ปล่อยออกไป เพ่ือ
ไม่ให้แมลงเกิดความเคยชิน และให้เกิดความรำคาญ 
(Khapare et al., 2015) มีการใช้คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ความถ่ี 39 เมกะเฮิรตซ์ ส่งผ่านแผ่นตัวนำแบบขนานสร้าง
ความร้อนในตัวมอด เพื ่อฆ่าตัวมอดที ่อยู ่ในข้าวสาร 
(Santalunai et al., 2016) นอกจากนี้พบว่าคลื่นอัลตร้า

โซนิคสามารถรบกวนการใช ้ช ีวิตของผีเส ื ้อกลางคืน 
(Huang et al., 2003) และการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่าน
สายอากาศสามารถไล่แมลงออกจากตำแหน่งที ่อยู่ใกล้
สายอากาศได้ (Aliakbarian et al., 2010) จากงานวิจัยที่
ผ่านมา ในส่วนของงานวิจัยที่ใช้ความถี่สูงเพื่อสร้างความ
ร้อนในแมลง เป็นการแก้ปัญหาในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว 
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต มิได้เป็นการแก้ปัญหาในช่วงต้น
ของการเพาะปลูก ในขณะที่งานวิจัยที่มีการใช้คลื่นวิทยุใน
การไล่แมลง โดยส่วนใหญ่ทำการทดลองในพื้นที่ปิดของ
ห้องทดลองที่ไม่ได้ทำการทดลองในสิ่งแวดล้อมจริง  ไม่มี
การทดลองกับพืชผัก และแมลงของประเทศไทย   

 จากป ัญหาท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นมาข ้ า ง ต้น 
งานวิจัยนี ้ทดลองใช้คลื ่นอัลตร้าโซนิคที ่มีความถี ่และ
รูปแบบสัญญาณท่ีแตกต่างกัน เพ่ือค้นหารูปแบบสัญญาณ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรบกวนพฤติกรรมการกินของ
ศัตรูพืชในสภาพแวดล้อมจริง ที่มีปัจจัยตามธรรมชาติร่วม
ด้วย โดยทำการทดลองบนแปลงเพาะปลูกแตงกวา ที่มี
ด้วงเต่าแตงแดง (Mitchell, 1988) เป็นศัตร ูพืชตาม
ธรรมชาติ เพ่ือหาความเป็นไปได้ที่จะนำคลื่นอัลตร้าโซนิค
ไปใช้  เพ ื ่อลดปร ิมาณการใช ้ยาฆ ่าแมลง  ซ ึ ่งจะเป็น
ประโยชน์หลายด้านต่อการทำการเกษตรในประเทศต่อไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
          แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
2.1การศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศ ึกษาและรวบรวมข ้อม ูลพบว่า 
ประสาทการรับรู้ของแมลงส่วนแรกคือประสาทรับรู้ทาง
เคมี ส่วนที่สองคือประสาทรับรู้เชิงกล ที่ใช้เกี่ยวกับการ
เคลื ่อนไหวทั่วไป การหนีจากศัตรู การสืบพันธ์ุ การกิน
อาหาร การรับรู้เชิงกลทำได้โดยอวัยวะที่มีความไวต่อแรง
กระตุ้นทางกล เช่น การสัมผัส และการสั่นสะเทือนบน
หนังกำพร้าบนตัวของแมลง (Zill et al., 1993) แมลงมี
การรับรู้และสื่อสารโดยใช้อวัยวะต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเซลล์
ประสาท ซึ่งตอบสนองต่อความถ่ีต้ังแต่ 100 เฮิรตซ์ จนถึง 
240 กิโลเฮิรตซ์ (Triplehorn et al., 2005; Gullan et 
al., 2004) และแมลงยังสามารถวิเคราะห์สัญญาณที่
ร ับเข้ามาในเซลล ์ประสาทได้ (Gerald et al., 1999) 
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ระดับความอันตรายที่แมลงได้รับจากเสียงรอบๆ ตัวข้ึนอยู่
กับระดับความดัง ระยะเวลาการฟัง และความถี ่ซึ่ ง
ตอบสนองต่อความถ่ีสูงมากกว่ามนุษย์ (Brouček, 2014) 
 งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของสัญญาณอัลตร้า
โซนิคหลายความถ่ี ที่มีต่อพฤติกรรมของด้วงเต่าแตงแดง 
คือ จำนวนแมลงในแปลงผัก และความเสียหายบนใบผัก
จากการกัดกินของแมลง เมื ่อแปลงผักได้ร ับสัญญาณ  
อัลตร้าโซนิคที่มีความถ่ีแตกต่างกัน โดยทำการทดลองบน
พ้ืนทีท่ำการเกษตรจริง ในสิ่งแวดล้อมแบบเปิด ซึ่งมีปัจจัย
ทางด้านภูมิอากาศตามธรรมชาติ คือ อุณหภูมิ ความชื้น 
ปริมาณน้ำฝน และความเร็วลม ดังนั้นการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดลองกับปัจจัย
ทางธรรมชาติจ ึงต้องทำร่วมกันโดยใช้แผนภาพการ
กระจาย (Scatter plot) ระหว่างสภาพภูมิอากาศกับ
จำนวนแมลงในแปลงผัก และคำนวณค่าสัมประสิทธ์ิ
สหส ัมพันธ์ (Correlation coefficient) ในสมการที่  1 
(Chan, 2003) เพื ่ออธิบายว่าจำนวนแมลงที่นับได ้บน
แปลงผัก เมื ่อปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิคที ่ม ีความถ่ี
แตกต่างกันนั ้น มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางภูมิอากาศ
ตามธรรมชาติร่วมด้วยอย่างไร โดยใช้ข้อมูลจากกรม
อุตุนิยมวิทยา เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์หาได้จาก 
 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2∑ (𝑦𝑖−�̅�)2
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

     (1) 

 

เมื่อ �̅� และ �̅� คือค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล x และชุดข้อมูล 

y ตามลำดับ โดยที่ 𝑥 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑛} คือ 
ชุดข้อมูลค่าใดค่าหนึ่งของอุณหภูมิ  ความชื ้น ปริมาณ

น ้ ำ ฝ น  ห ร ื อ ค ว า ม เ ร ็ ว ล ม  แ ล ะ  𝑦 =

{𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, … 𝑦𝑛} คือ ชุดข้อมูลของจำนวนแมลง  
2.2 สมมติฐาน และตัวแปร   
 คล ื ่นอ ัลตร ้าโซนิคท ี ่ม ีความถี ่และร ูปแบบ
แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อพฤติกรรมแมลงแตกต่างกัน 
เป็น 

 
 

รูปที่ 1 การทดสอบจากสมมุติฐาน 
 

  
 

รูปที่ 2 การทดสอบเพ่ิมเติม 
 

สมมติฐานของงานวิจ ัยน้ี และการทดสอบที ่ใช ้มีสอง
รูปแบบดังน้ี การทดสอบจากสมมุติฐานมีตัวแปรต้น คือ 
สัญญาณอัลตร้าโซนิค 5 โหมด คือ 30 กิโลเฮิรตซ์, 35 
กิโลเฮิรตซ์, 40 กิโลเฮิรตซ์, 45 กิโลเฮิรตซ์ และแบบกวาด
ความถ่ีในช่วง 25 กิโลเฮิรตซ์จนถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ รวมถึง
โหมดที่ไม่ปล่อยสัญญาณ และตัวแปรตาม คือผลกระทบ
ของคลื่นอัลตร้าโซนิคที่มีต่อพฤติกรรมของแมลงศัตรพืูช 
คือ จำนวนแมลงในแปลงผัก และความเสียหายจากการ
กัดกินใบผัก ดังรูปที ่1  
 การทดสอบเพ่ิมเติมคือ การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางภูมิอากาศของพื้นที่ทดลองกับจำนวน
แมลงที่พบบนแปลงผักว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดย
ตัวแปรต้นคือ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน 
และความเร็วลม ตัวแปรตามคือ จำนวนแมลงในแปลงผัก 
ดังรูปที่ 2 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 การกำหนดพ้ืนที่การทดลอง และการออกแบบวงจร
  
             งานวิจัยน้ีทดลองปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิคที่
มีความถ่ี และรูปแบบการปล่อยสัญญาณที่แตกต่างกัน 
โดยให้ความถี ่มีความสัมพันธ์กับประสาทการรับรู ้ของ
แมลงโดยทั่วไปเพ่ือค้นหาว่า 
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รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของสถานีปล่อยสัญญาณ 
 

อัลตร้าโซนิค 
 

ความถ่ีและสัญญาณรูปแบบใดที่กระทบกับพฤติกรรมการ
กิน และการ 
อยู่ในพื้นที่ของแมลงที่พบในการทดลอง พืชที่ใช้ปลูกใน
สภาพแวดล้อมจริงบนแปลงทดลองคือแตงกวา ในพื้นที่
ตำบลหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก ศัตรูพืชที่สำคัญคือด้วง
เต่าแตงแดง 
 พื้นที่แปลงผักกำหนดให้มีขนาดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 4 เมตร ยกแปลงสูง 15 เซนติเมตรจำนวน 6 แปลง
แต่ละแปลงปลูกต้นแตงกวาจากเมล็ดจำนวน 96 หลุม แต่
ละหลุมมีประมาณ 5 เมล็ด กำหนดให้มีช่วงเวลาการ
เติบโตของพืชแต่ละแปลงเหลื่อมกัน 2 สัปดาห์ เพื ่อให้
แปลงผักแต่ละแปลงได้รับสัญญาณในโหมดที่แตกต่างกัน 
โดยทำการทดลองปล่อยคลื่นขณะที่ผักในแปลงเติบโตได้ 
3 สัปดาห์เท่ากัน มีการปล่อยสัญญาณต่อเนื ่องกัน 1 
สัปดาห์ และมีช่วงการหยุดปล่อยสัญญาณ 1 สัปดาห์ 
ก่อนจะปล่อยสัญญาณอีกโหมดหนึ่งไปยังแปลงผักถัดไป 
สถานีติดต้ังห่างจากแปลงผัก 50 เซนติเมตร โดยสามารถ
เคลื่อนย้ายสถานีไปยังแปลงถัดไปเมื่อมีการเปลี่ยนโหมด
การปล่อยสัญญาณ 
 สถานีปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิค ประกอบด้วย
วงจรและโมดูลต่างๆ ที ่ใช ้ในการสร้างสัญญาณคลื่น
ส ี ่ เหล ี ่ยม โมดูลต ั ้ง เวลา วงจรขยายส ัญญาณ และ
ทรานส์ดิวเซอร์ ดังการอธิบายบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 3 
หลักการทำงานของสถานีปล่อยสัญญาณเริ่มจากการใช้
โมดูลเวลา RTC 3231 เพื่อใช้ในการกำหนดช่วงเวลาการ
ทำงานของวงจรสร้างสัญญาณท่ีมีอยู่ 2 ชุด โดยทำงานชุด
ละ 6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเสียหายจากการใช้งานนาน
เกินไปบอร์ด Arduino Nano V3.0 ใช้สร้างสัญญาณพัลซ์

สี่เหลี่ยมสำหรับโหมดกวาดความถ่ี และใช้ตั้งค่าลักษณะ
ของสัญญาณพัลซ์สี่เหลี่ยม คือ กำหนดความถ่ี 
 กำหนดจังหวะการสร้างพัลซ์ โดยการป้อนค่าท่ีต้ังไว้ 
 

 
 

รูปที่ 4 การติดต้ังวงจรและอุปกรณ์ในสถานีปล่อย
สัญญาณ 

 
ให้บอร์ด AD9833 เพื ่อสร้างสัญญาณพัลซ์สี่เหลี ่ยมที่มี
รูปแบบ และความถี่ตามที่กำหนดไว้ สัญญาณที่ออกจาก
โมดูล AD9833 จะผ่านวงจรตามแรงดันที่ใช้ออป-แอมป์ 
เบอร์ 741 ที ่มีหน้าที ่ปรับอิมพิแดนซ์ด้านเอาท์พุตของ
ออป-แอมป์ให้ต่ำลง ทำให้มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปที่อินพุต
ของวงจรขยายสูงข้ึน และส่งผ่านกำลังงานได้มากเพียงพอ
ต่อการป้อนสัญญาณให้วงจรขยายสัญญาณ ถัดไปคือรีเลย์
ใช้สำหรับเลือกโหมดในการปล่อยสัญญาณว่าจะเลือก
ปล่อยสัญญาณในโหมดความถี่คงที ่จากบอร์ด AD9833 
หรือโหมดกวาดความถี ่จากบอร์ด Arduino Nano V3.0 
และวงจรขยายสัญญาณเพิ่มกำลังให้แรงขึ้น 18 เดซิเบล 
ก่อนจะส่งผ่านทรานส์ดิวเซอร์ ซึ่งเป็นลำโพง 2 ทางยี่ห้อ 
YAMAHA รุ ่น NS-C700 ตอบสนองความถ่ี 60 เฮิรตซ์ 
จนถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ สามารถตั้งค่าต่างๆ บนแผงหน้าตู้ 
ดังรูปที่ 4 
 
3.2 ช่วงความถ่ีและรูปแบบคลื่นอัลตร้าโซนิค  
สถานีปล่อยสัญญาณ 5 โหมด คือ 30 กิโลเฮิรตซ์, 35 
กิโลเฮิรตซ์, 40 กิโลเฮิรตซ์, 45 กิโลเฮิรตซ์ และแบบกวาด
ความถี่ในช่วง 25 กิโลเฮิรตซ์จนถึง 50 กิโลเฮิรตซ์   จาก
การศึกษาธรรมชาติการตอบสนองต่อความถี ่ของแมลง
จากเอกสารอ ้ า งอ ิ ง  (Triplehorn, A. et al., 2005 ; 
Gullan, P. J. et al., 2004) และงานวิจัยเกี่ยวกับการไล่
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แมลงพบว่าแมลงโดยทั่วไปจะมีการตอบสนองต่อความถ่ี
ในย่านอัลตร้าโซนิค และระยะเวลาในการปล่อยสัญญาณ
ที ่เหมาะสมกับแมลงแต่ละชนิด ดังนั ้น งานวิจ ัยนี ้จึง
ทดลองปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิคแบบรูปคลื่นสี่เหลี่ยม 
(Square wave) เพื่อให้มีช่วงความถี ่ครอบคลุมช่วงการ
ตอบสนองของแมลงในย่านกว้าง โดยส่งสัญญาณโหมด
ต่างๆ ที่ม ี

  
 

รูปที่ 5 การวัดความเข้มและการแพร่กระจายสัญญาณ
อัลตร้าโซนิค 

 
แอมปลิจูดแต่ละฮาร์มอนิคแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 แถว
ที่ 1 ถึง 4 เป็น คือโหมดที่เป็นสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมที่มี
ความถ่ีคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาซึ่งคลื่นสี่เหลี่ยมแต่ละ
ความถี่ประกอบไปด้วยสัญญาณไซน์ฮาร์มอนิคคี่จำนวน
มาก แต่ในตารางแสดงเฉพาะฮาร์มอนิคที่  1, 3 และ 5 
โดยมีแอมปลิจูดของแต่ละฮาร์มอนิคแตกต่างกัน ในขณะ
ที่สัญญาณโหมดที่ 5 ในแถวที่ 5 ถึง 10 ของตาราง เป็น
โหมดคลื่นสี่เหลี่ยมแบบกวาดความถ่ีที่มีแอมปลิจูดของแต่
ละฮาร์มอนิคแตกต่างกัน ซึ่งประกอบไปด้วยสัญญาณไซน์
ที่มีความถี่แตกต่างกัน 17 ความถี่เมื่อสัญญาณกวาดไป
ครบรอบ พฤติกรรมของแมลงที่ถูกกระทบจากสัญญาณ
ทุกโหมดจะถูกสังเกต โดยนับจำนวนแมลงบนแปลงผัก 
และความเสียหายบนใบผัก โดยเปรียบเทียบกับกรณทีี่ไม่
มีการปล่อยสัญญาณ จากรูปที่ 5 ลักษณะการแพร่กระจาย
สัญญาณของทรานส์ดิวเซอร์จากสถานีหมายเลข 1 ไปยัง
แปลงผัก ถูกวัดโดยเครื ่องมือวัดความแรงสัญญาณที่
ตำแหน่งหมายเลข 2 ซึ ่งวางห่างจากสถานี 2 เมตร 

สัญญาณที่วัดจากมุมหมุนต่างๆ ของทรานส์ดิวเซอร์มี
ความละเอียด 5 องศา วัดความแรงของสัญญาณรอบตัว
ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง แล้วนำไปเขียนกราฟแบบรูปการ
แผ่กำลังนอร์มัลไลซ์ (Normalized power pattern) วัด
ความแรงสูงสุดได้ 87.1   เดซิเบล ที่มุม 90 องศา ซึ่งตรง
กับทิศทางด้านหน้าของสถานีปล่อย 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของสัญญาณโหมดต่างๆ 

โหมด ความถ่ีคลื่นสี่เหลี่ยม (kHz) 

ฮาร์มอนิคที่ 1 
แอมปลิจูด 0.636A 

vp-p 
ความถ่ี (kHz) 

ฮาร์มอนิคที่ 3 
แอมปลิจูด 0.212A 

vp-p 
ความถ่ี (kHz) 

ฮาร์มอนิคที่ 5 
แอมปลิจูด 0.127A 

vp-p 
ความถ่ี (kHz) 

1 30 30 90 150 
2 35 35 105 175 
3 40 40 120 200 
4 45 45 135 225 

5 

แบบกวาดความถ่ีที่ 25 kHz 
(ช่วงเวลาท่ี 1) 

25 75 125 

แบบกวาดความถ่ีที่ 30 kHz 
(ช่วงเวลาท่ี 2) 

30 90 150 

แบบกวาดความถ่ีที่ 35 kHz 
(ช่วงเวลาท่ี 3) 

35 105 175 

แบบกวาดความถ่ีที่ 40 kHz 
(ช่วงเวลาท่ี 4) 

40 120 200 

แบบกวาดความถ่ีที่ 45 kHz 
(ช่วงเวลาท่ี 5) 

45 135 225 

แบบกวาดความถ่ีที่ 50 kHz 
(ช่วงเวลาท่ี 6) 

50 150 250 

*เมื่อ A คือระดับแรงดันคลื่นสี่เหลี่ยมก่อนเข้าวงจรขยายมีหน่วยเป็น vp-p 
 
ตารางที่ 2 จำนวนด้วงเต่าแตงแดงเฉลี่ยที่พบ 

จำนวนด้วงเต่าแตงแดงเฉลี่ยที่พบในโหมดต่างๆของสญัญาณอลัตร้าโซนิค (ตัว)  2SE* 

30kHz 35kHz 40kHz 45kHz Sweep No signal 

5.6190.269 6.4290.254 3.4520.226 5.6670.252 1.5360.213 9.2740.563 

*ค่าเฉลี่ยที่ได้มีโอกาส 95% ที่จะอยู่ในช่วงจำนวนด้วงเต่าแตงแดงเฉลี่ย  2SE 
 
ตารางที่ 3 ร้อยละของพ้ืนที่ความเสียหายเฉลี่ยบนใบผัก 1 ใบ 

ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายบนใบผักจำนวน 96 ต้นของสัญญาณโหมดต่างๆ  2SE* 

30kHz 35kHz 40kHz 45kHz Sweep No signal 

31.9681.534 33.3851.028 7.3160.385 22.4891.00 3.6450.249 39.8751.806 

*ค่าเฉลี่ยที่ได้มีโอกาส 95% ที่จะอยู่ในช่วงร้อยละของพ้ืนที่ความเสียหายบนใบผักเฉลี่ย  2SE 
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ร ูปที่  6 กราฟแบบร ูปการแผ ่กำล ังนอร ์ม ัลไลซ ์จาก
ทรานสดิวเซอร์ (ก) แนวราบ (ข) แนวด่ิง 
 

 
 
รูปที่ 7 สัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่คงที่ 30 กิโลเฮิรตซ์ (ก) 
โดเมนเวลา (ข) โดเมนความถ่ี 
 

 
 
ร ูปที่  8  ส ัญญาณสี ่ เหล ี ่ยมแบบกวาดที ่ความถ่ี  50 
กิโลเฮิรตซ์ (ก) โดเมนเวลา (ข) โดเมนความถ่ี 
 
สัญญาณ ดังกราฟแบบรูปการแผ่กำลังนอร์มัลไลซ์จาก
ทรานส์ดิวเซอร์ในแนวราบและแนวด่ิง ในรูปที่ 6 (ก) และ 
6 (ข) ตามลำดับ ลักษณะสัญญาณในโหมดความถ่ีคงที่ 30 
กิโลเฮิรตซ์ ถูกวัดสัญญาณโดยเครื ่องออสซิลโลสโคป 
แสดงไว้ในรูปที่ 7 (ก) และ (ข) ตามลำดับ 
จากรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่าสัญญาณที่ได้จากโมดูล AD9833 
ยังมีส่วนประกอบของฮาร์มอนิคช่วงสูงค่อนข้างมาก ทำให้
มีรูปสัญญาณเพี้ยนไปจากคลื่นสี่เหลี่ยมเล็กน้อย ดังน้ัน
เมื่อปล่อยสัญญาณออกอากาศ จะมีสัญญาณไซน์หลาย
ความถ่ีส่งออกไปพร้อมกัน และสำหรับการปล่อยสัญญาณ
ในโหมดกวาดความถี ่ตั ้งแต่ 25 กิโลเฮิรตซ์ไปจนถึง 50 
กิโลเฮิรตซ์ มีการเพิ่มความถี่ครั้งละ 5 กิโลเฮิรตซ์ โดยมี

ช่วงเวลาการปล่อยสัญญาณแต่ละความถี ่ประมาณ 1.7 
วินาที รวม 
ช่วงเวลาการกวาดความถ่ีทุกย่านรอบละ 10.2 วินาที แล้ว
วนรอบการกวาดความถี ่ไปอย่างต่อเนื ่อง ร ูปที่ 8 คือ
ตัวอย่างสัญญาณในโหมดแบบกวาดความถ่ี  โดยจับ
สัญญาณเมื่อกวาดความถี่ไปที่ความถ่ี 50 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าสัญญาณจากบอร์ด Arduino Nano ในโหมด
น้ี มีส่วนประกอบของ ฮาร์มอนิคด้านสูงมากกว่าสัญญาณ
จากโมดูลสร้างสัญญาณ AD9833 จึงทำให้มีรูปคลื่นเข้า
ใกล้สัญญาณคาบสี่เหลี่ยมในอุดมคติมากกว่า 
 
4. ผลการวิจัย  

จากการทดลองปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิค 5 
โหมดไปยังแปลงผัก โดยมีความถ่ีคงที่จำนวน 4 โหมด คือ 
ความถ่ี 30 กิโลเฮิรตซ์, 35 กิโลเฮิรตซ์, 40 กิโลเฮิรตซ์ 
และ 45 กิโลเฮิรตซ์ และแบบกวาดความถ่ี 25 กิโลเฮิรตซ์ 
ถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ จำนวน 1 โหมด โดยสัญญาณทุกโหมด
ถูกปล่อยไปยังแปลงผักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
มีการหยุดพักการปล่อยสัญญาณ 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะ
ปล่อยสัญญาณในโหมดถัดไป เพื ่อเป็นการเว้นช่วงการ
ปล่อยสัญญาณไม่ให้มีผลกระทบต่อเนื ่องกับแมลง และ
โหมดสุดท้ายเป็นแบบไม่ปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิค 
พบว่าในแปลงผักมีแมลง 2 ชนิดคือ ด้วงเต่าแตงแดง และ
เพลี้ยซึ่งมีจำนวนน้อยมาก จึงไม่มีการบันทึกผลในงานวิจัย
น้ี จากการทดสอบสมมุติฐานในรูปที่ 1 พบว่าการปล่อย
สัญญาณแต่ละโหมดส่งผลกระทบต่อความเสียหายบนใบ
ผัก และจำนวนแมลงเฉลี่ยที่อยู่ในพื้นที่แปลงผักแตกต่าง
กัน ดังข้อมูลต่อไปน้ี
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รูปที่ 9 แผนภาพการกระจายของจำนวนแมลงที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05 และอุณหภูมิ มีค่า r = 0.267 

 

 
รูปที่ 10 แผนภาพการกระจายของจำนวนแมลงที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05 และความชื้นสัมพัทธ์ 

                        มีค่า r = 0.022 
 
ตารางที่ 2 จำนวนเฉลี ่ยของด้วงเต่าแตงแดงที่พบใน 1 
สัปดาห์ ที่เวลา 17.00 น. ของทุกวัน ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง 
โดยนับจำนวนด้วงเต่าแตงแดงที่พบในแปลงแตงกวา ทุกๆ 
5 นาที หรือเก็บข้อมูล 12 ครั้งในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ดังน้ัน
ทุกโหมดสัญญาณจะบันทึกจำนวนแมลงรวม 84 ครั้งใน 1 
สัปดาห์ โดยทำการนับจำนวนแมลงในทุกโหมดสัญญาณที่
ปล่อยในแต่ละสัปดาห์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 
พบว่าจำนวนแมลงของทุกโหมดสัญญาณมีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (P<.05) โดยที่ค่าเฉลี ่ยของจำนวนแมลงที่
ได้รับผลกระทบจากคลื่นแต่ละโหมดมีโอกาส 95% ที่จะ

อยู่ในช่วงจำนวนด้วงเต่าแตงแดงเฉลี่ย  2SE ซึ่งเป็นค่า

ผิดพลาดมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Standard error of the 
mean : SE) โดยที่จำนวนแมลงเฉลี่ยที่เป็นผลมาจากคลื่น
อัลตร้าโซนิค 5 โมด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น
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รูปที่ 11 แผนภาพการกระจายของจำนวนแมลงที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05 และปริมาณน้ำฝน มีค่า r = 0.061 

 
รูปที่ 12 แผนภาพการกระจายของจำนวนแมลงที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05 และความเร็วลม มีค่า r = 0.01 

 
P<.05 เมื่อไม่ปล่อยสัญญาณจะมีจำนวนแมลงในแปลงสูง

ที ่สุดคือเฉลี ่ยประมาณ 9.274 ตัว มีค่า 2SE เท่ากับ  
0.563 และโหมดที่พบแมลงน้อยที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P<.05) คือ โหมดกวาดความถี ่พบเฉลี ่ยประมาณ 

1.536 ต ัว ม ีค ่า 2SE เท ่าก ับ 0.213 และโหมด 40 
กิโลเฮิรตซ์ พบเฉลี่ยประมาณ 3.452 ตัว มีค่า 2SE เท่ากับ 

0.226  ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าโหมดกวาดความถ่ี เป็นโหมด
ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของด้วง
เต่าแตงแดงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโหมดสัญญาณ 
4 โหมดที่ปล่อยสัญญาณแบบความถ่ีคงที่ ในขณะที่การไม่
ปล่อยสัญญาณไปที่แปลงผัก พบจำนวนด้วงเต่าแตงแดง
เฉลี่ยมากท่ีสุด ชี้ให้เห็นว่าเมื่อไม่ปล่อยสัญญาณ จะส่งผล

กระทบต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของด้วงเต่าแตง
แดงน้อยที่สุด  
 ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของพ้ืนที่ความเสียหายบน
ใบผัก ซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกประสิทธิภาพของคลื่นในแต่ละ
โหมด โดยนิยามให ้ปร ิมาณความเส ียหายบนใบผัก 

หมายถึง ค่าร้อยละของขนาดพื้นที ่บนใบแตงกวาที่ถูก
แมลงกัดกินหายไป ต่อขนาดเฉลี่ยของพื้นที่ใบแตงกวาที่
ไม่ถูกกัดกิน โดยค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ใบแตงกวา คำนวณจาก
ต้นผักที่ปลูกใน 1 แปลง เป็นจำนวน 96 ต้น ซึ่งคำนวณได้
จากจำนวนพิกเซลรวมของภาพถ่ายดิจิทัล จากผลการ
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ทดลองพบว่าโหมดที่มีความเสียหายบนใบผักน้อยที ่สุด
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.05) คือโหมดกวาดความถ่ี 
มีความเสียหายเฉลี ่ยร้อยละ 3.645 มีค่า 2SE เท่ากับ 

0.249 รองลงมาคือแบบความถี ่คงที่  40 กิโลเฮิรตซ์ 

เสียหายเฉลี ่ยร้อยละ 7.316 มีค่า 2SE เท่ากับ 0.385 
ผลที่ได้ชี ้ให้เห็นว่าโหมดกวาดความถี่เป็นโหมดที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการก ินอาหารมากที ่ส ุด  เมื่อ
เปรียบเทียบกับโหมดสัญญาณ 4 โหมดที่ปล่อยสัญญาณ
แบบความถี่คงที่ ในขณะที่การไม่ปล่อยสัญญาณไปที่
แปลงผัก พบว่าพื้นที่ของใบแตงกวาถูกกัดกินเฉลี ่ยมาก
ที่สุด ชี้ให้เห็นว่าเมื่อไม่ปล่อยสัญญาณ จะส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการกินอาหารน้อยที่สุด และเมื่อวิเคราะห์ผล
การทดลองจากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ร่วมกัน พบว่า
สัญญาณอัลตร้าโซนิคโหมดต่างๆกับจำนวนของด้วงเต่า
แตงแดง และพ้ืนที่ความเสียหายบนใบผัก มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 จากการทดสอบเพ่ิมเติมในรูปที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางภูมิอากาศตามธรรมชาติกับ
จำนวนแมลงที ่พบบนแปลงผัก โดยใช้แผนภาพการ
กระจายของอุณหภูมิ ความชื ้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน 
และความเร็วลมกับจำนวนแมลง ดังการอธิบายในรูปที่ 9, 
10, 11 และ 12 ตามลำดับ สมการที่ 1 ใช้เพ่ือวิเคราะห์ว่า
จำนวนแมลงที่พบบนแปลงผักในช่วงทำทดลองนั้น มี
ความสัมพันธ์กับภูมิอากาศรอบๆ แปลงผักหรือไม่ จาก
กราฟในรูปที่ 9 ถึง 12 พบว่าปัจจัยทางภูมิอากาศ คือ 
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน และความเร็วลม 
กับจำนวนแมลงนั้น มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก 
(Chan, 2003) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ r = 0.267, 
0.022, 0.061 และ 0.01 ตามลำดับ 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

งานวิจ ัยนี ้สร ้างส ัญญาณอัลตร ้าโซนิค  ที ่มี
รูปแบบสัญญาณแตกต่างกัน 6 โหมด และทำการทดลอง
ปล่อยสัญญาณแต่ละโหมดไปยังแปลงเพาะแตงกวาจน
ครบท ุก โหมดส ัญญาณ เม ื ่ อทำการ เปร ี ยบเท ียบ
ประสิทธิภาพของสัญญาณแต่ละโหมดพบว่า สัญญาณที่มี
ความถี ่หลักและความถี ่ย ่อยของแต่ละฮาร์มอน ิคที่

แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการกินของแมลง
แตกต่างกัน เมื่อไม่ปล่อยสัญญาณจะพบจำนวนด้วงเต่า
แตงแดงมากที่สุด และใบผักมีความเสียหายจากการถูก
แมลงกัดกินมากที่สุด ในขณะที่โหมดปล่อยสัญญาณแบบ
กวาดความถ่ี 25–50 กิโลเฮิรตซ์ มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การกิน และการย้ายที่อยู่ของด้วงเต่าแตงแดงสูงที่สุด โดย
ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับช ่วงความถ ี ่ท ี ่ แมลงตอบสนอง 
(Triplehorn et al., 2005; Gullan et al., 2004) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยอ้างอิงที ่สรุปผลว่าการเปลี ่ยน
ความถี ่จะสามารถไล่แมลงได้ดีที ่สุด (Khapare et al., 
2015) และสัญญาณที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการกิน
ของด้วงเต่าแตงแดงรองลงมาคือโหมดความถี่คงที่  40 
กิโลเฮิรตซ์ โดยความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ
กับจำนวนแมลงที่พบในแปลงผักอยู่ในระดับต่ำมาก  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติสำหรับ
ประกอบเข้ากับเตียงผู้ป่วยที่ใช้ในโรงพยาบาลโดยไม่ดัดแปลงโครงสร้างของเตียงใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 
450 W พิกัดแรงดัน 24 VDC เป็นตัวขับเคลื่อนระบบที่เตียงผู้ป่วยน้ำหนักรวม 220 กิโลกรัม ทางลาดความชันไม่เกิน 1:12 
ของความยาว ค่าสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานของพ้ืนผิวทางลาด 0.087 และความเร็วสูงสุดของการขับเคลื่อน 1.2 เมตรต่อวินาที
ควบคุมความเร็วแบบ 2 ระดับผลการวิจัยพบว่าการทดสอบความเร็วกับน้ำหนักของผู้ใช้งานต้ังแต่ 50 ถึง 130 กิโลกรัม ระดับ
ที่ 1 ระยะทางเฉลี่ย 13.28 กิโลเมตร กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลดลงเฉลี่ย 7.67 เปอร์เซนต์ต่อกิโลเมตรและความเร็วระดับที่ 
2 ระยะทางเฉลี่ย 12.29 กิโลเมตรกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลดลงเฉลี่ย 8.14 เปอร์เซนต์ต่อกิโลเมตร และสามารถใช้ในการ
รับส่งผู้ป่วยบนทางลาดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ : ระบบขับเคลื่อน, กึ่งอัตโนมัติ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study and design the semi-automated driving system for 
the hospital bed. This equipment was attached to the bed without any bed modification. The driving system 
for 220 kg hospital bed deployed 24VDC 450W DC motor. This semi-automated driving system for a hospital 
bed could be operated on the ramp at a slope less than 1:12 of ramp length with a friction coefficient of 
0.087. The driving system offered a maximum speed of 1.2 m/s with 2 levels of speed control. The 
experimental results were found that operating level 1 speed of the semi-automated driving system with a 
patient weight between 50 – 130 kg offered the average distance of 13.28 km with average battery draining 
of 7.67% per kilometer. Meanwhile, using level 2 speed obtained the average distance of 12.29 km with an 
average battery draining of 8.14% per kilometer. It was also found that this semi-automated driving system 
for the hospital bed could be effectively used on the ramp. 
 
Keywords: Driving system, Semi-automated 
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1. บทนำ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญของ
การพัฒนาประเทศเพื ่อช่วยอำนวยความสะดวกและลด
เวลาในการทำงานโดยเฉพาะในโรงพยาบาลจำเป็นที่ต ้อง
อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพ่ือให้การเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องอาศัยทั้ง
บุคลากรและเครื่องมือต่างๆในการช่วยเหลือผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำนวนจำกัดเครื่องไม้เครื่องมือ
ในโรงพยาบาลจะต้องมีความพร้อมและสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากน้ีการดูแลความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการ
ใช้อุปรณ์และเทคโนโลยีที ่เหมาะสมโดยเฉพาะฝ่ายที่ทำ
หน้าที่บริการรับส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลที่ต้องพบกับ
ป ัญหาการขนส ่งท ั ้งในทางราบและทางลาดช ันตาม
มาตรฐานทางลาดความชันไม่เกิน 1:12 ของความยาวย่ิงใน
พ้ืนที่สูงเส้นทางการขนส่งมีความลำบากเพ่ิมมากข้ึน 

จากปัญหาของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อำเภอ        
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ในพ้ืนที่สู่งที่มีข้อจำกัดทั้ง
พื้นที่และจำนวนบุคลากร ประกอบกับความต้องการจาก
ทางโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เพื ่อให้ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏเชียงราย  พัฒนา
อุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติเพ่ือ
ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ
ทางโรงพยาบาลและความปลอดภัยของผู ้ป ่วยที ่มาใช้
บริการโดยไม่มีการดัดแปลงโครงสร้างของเตียงเพื ่อให้
สามารถนำไปใช้กับเตียงได้หลายแบบและลดต้นทุนในการ
ผลิต 

ในการออกแบบอุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อน
เตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติจะใช้วงจรการควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง
ปลอดภัยในพ้ืนที่ทางลาดชันและทางราบโดยมีการควบคุม
ความเร็วอยู่ 2 ระดับตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

เตียงผู้ป่วยจะมีฐานกว้างมั่นคงและมีราวกันตก  
เพ่ือทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกปลอดภัยต่อการขนย้าย  ส่งผล
ทำให้ผู้ป่วยกลัวน้อยลง โดยส่วนมากผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 

ไม่ร ู ้ส ึกตัวหรือหมดสติจะใช้เตียงมากกว่ารถเข็น การ
ออกแบบเตียงต้องมีความสูงของเตียงที่เหมาะสมกับการ
ย้ายเพราะสามารถปรับระดับได้ และเตียงผู้ป่วยมีอยู่หลาย
แบบเช่นเตียงมีล้อติด และไม่มีล้อเตียงมีล้อที่ใช้ขนย้าย
ผู้ป่วยโดยจะมีอุปกรณ์ประกอบเช่นถังออกซิเจน ที่แขวน
ขวดน้ำเกลือ และเครื่องช่วยรักษาติดกับเตียงเวลาใช้งาน
กับผู ้ป่วยฉุกเฉินเพื ่อช่วยในการปฐมพยาบาลในขณะขน
ย้ายผู้ป่วยไปยังห้องที่จะรักษา 

การใช้เตียงขนย้ายผู้ป่วยบางครั้งผู้ป่วยมีน้ำหนัก
มากเต ียงต ้องสามารถปร ับระดับเต ียงในตำแหน่งที่
เหมาะสมก่อนแล้วค่อยปรับไประดับที่เหมาะสมในการขน
ย้ายและสามารถดึงราวกั้นเพื ่อกันผู้ป่วยไหลตกจากเตียง
หรือยกผู้ป่วยข้ึนสูงตามระดับเตียงที่ปรับไว้โดยต้องไม่ส่งผล
กระทบต่ออาการของผู้ป่วยและที่สำคัญผู้ป่วยต้องไม่ได้รับ
แรงสั่นสะเทือนจากเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

 
 

 
รูปที่ 1 ลักษณะของเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ที่มา : รถเข็นฉุกเฉินเคลื่อนย้าย (2559) 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 การออกแบบระบบขับเคลื่อน 
 ทางลาดตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความ
สะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ.2548 เพื่อนำมาออกแบบระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วย
ให้เหมาะสมน้ันมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์สำหรับระบบ
ขับเคลื ่อนเตียงผู ้ป่วยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจาก
ข้อมูลที ่ได้พบว่าโครงสร้างของเตียงเคลื ่อนย้ายผู ้ป่วยมี
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ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 640 มิลลิเมตร มีขนาดความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1,950 มิลลิเมตร ปรับสูงได้ไม่น้อยกว่า 
910 มิลลิเมตร และสามารถปรับต่ำได้ไม่น้อยกว่า 630 
มิลลิเมตร รับโหลดความปลอดภัย 150 กิโลกรัม เมื่อรวม
น้ำหนักถังออกซิเจนจำนวน 1 ชุด เสาน้ำเกลือ จำนวน 2 
ชุด และอุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วย พบว่ามี
น้ำหนักรวม 220 กิโลกรัม ความชันพื้นเอียง 5 องศา ค่า
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิวทางลาด 0.087 และ
ความเร็วสูงสุดของการขับเคลื่อน 1.2 เมตรต่อวินาที โดย
สามารถคำนวณอัตรากำลังของมอเตอร์ในระดับพ้ืนที่เอียง
เป็นช่วงที่มอเตอร์ไฟฟ้าใช้กำลังสูงสุดดังแสดงในรูปที ่3 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะทางลาดพร้อมราวจับตามมาตรฐาน 
ที่มา : กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกใน

อาคาร 
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 

(2555) 
 

 
 

รูปที่ 3 การคำนวณแรงในระดับพ้ืนเอียง 
 

 จากรูปที ่3 จะได้สมการ (1) ของแรงดึงเตียง
ผู้ป่วย ดังน้ี 

Fm =(mg cos) + (mg sin)  (1) 

แทนค่า  = 0.087, m = 220 kg, g = 9.807 m/s2 และ 

 = 5 องศา ในสมการที่ (1)  

จะได้ 
Fm = (0.087 x 220 x 9.807 x cos 5o) + (220  
        x 9.807 x sin 5o) 
     =  375.034 N 
 จากสมการของแรงบิดที่ล้อ คือ 
T = Fm x r    (2) 
แทนค่า Fm = 375.034 N และ r = 0.1625 m (โดยล้อรถ
ขนาด 13 น้ิว มีรัศมีของล้อ 6.5 น้ิว หรือ 0.1625 เมตร) 
ในสมการที่ (2)  
จะได้ 
T = 375.034 x 0.1625 = 60.943 N.m 
จากสมการกำลังทางกล คือ 

VP=T×
r

 หรือ    P=T×   (3) 

 แทนค่า T = 60.943 N.m, v = 1.2 m/s และ r 
= 0.1625 ในสมการที่ (3) สามารถหาขนาดกำลังของ
มอเตอร์ได้ คือ 

 


1.2

P=60.943 =450.04 W
0.1625

 

ดังน้ันจึงเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 
450 W พิกัดแรงดัน 24 VDC นำมาออกแบบและประกอบ
เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติโดยการติดต้ัง
กับเตียงซึ่งไม่มีการดัดแปลงโครงสร้างหลักของเตียงเพ่ือให้
สะดวกต่อซ่อมแซมและการบำรุงรักษาดังรูปที ่4 

 
 
 

 
 

 mg mg cos  

Fm 

mg sin  

F
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รูปที ่4 ลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์ขับเคลื่อนเตียง
ผู้ป่วย 

 
3.2 อุปกรณ์ประกอบชุดระบบขับเคลื่อน 
 ในการประกอบและต ิดต ั ้ งอ ุปกรณ ์ของชุด
ขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติประกอบด้วย2 ส่วนได้แก่
ชุดขับเคลื ่อนหลักและชุดควบคุมความเร็วโดยในแต่ละ
ส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญดังน้ี 

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 450 วัตต์
แบบ 

ม ี เ ก ี ย ร ์ ทดรอบ  อ ั ต ร าทด  1 : 5 / 600RPM ใ ช ้ กั บ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 VDC  

2. ชุดเกียร์ฝากสโลว์มีเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง  
สามารถเข้าเกียร์สโลว์ได้เพ่ือให้กำลังฉุดเพ่ิมข้ึน 

3. ชุดเฟืองทดสำหรับมอเตอร์ไซค์อัตราทด
เกียร์  

1.789 (34/19) สำหรับช่วยทดแรงเพ่ิมข้ึน 
 4.   ล้อสูบลมขนาด 32.5 x 32.5 x 10 ซม.
รองรับน้ำหนักสำหรับชุดขับเคลื่อนและน้ำหนักจากเตียง
ผู้ป่วย 
 5.   ชุดควบคุมความเร็วขนาด 24 โวลต์ สำหรับ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ขนาด 500 วัตต์ 
 6.  แบตเตอรี่ขนาด 12 VDC 100 Ah จำนวน 2 
ลูกต่อกันแบบอนุกรม 
 

 
 

รูปที่ 5 การประกอบชุดขับเคลื่อนเข้ากับเตียงผู้ป่วย 

 
4. ผลการวิจัย  

ในการทดสอบอุปกรณ์ขับเคลื ่อนเตียงผู ้ป่วย
ก ึ ่งอ ัตโนม ัติบนทางลาดช ันของพื ้นท ี ่ใช ้งานจริงของ
โรงพยาบาลแม่ฟ ้าหลวง อำเภอแม่ฟ ้าหลวง จ ังหวัด
เชียงรายโดยใช้น้ำหนักในการทดสอบตั้งแต่ 50 ถึง 130 
กิโลกรัม โดยไม่รวมน้ำหนักของเตียงผู้ป่วย จะแบ่งระดับ
ความเร็วออกเป็น 2 ระดับ ตามความต้องการของพนักงาน
เปลที่ทำหน้าท่ีเข็นเตียงผู้ป่วยเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อยาง
ปลอดภัยกับผู้ป่วยและพนักงานเปลของโรงพยาบาลโดย
แบ่งความเร็วได้ดังน้ี ความเร็วระดับที่ 1 มีความเร็วเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วระดับที่ 2 มี
ความเร็วเฉลี่ยอยู ่ที่ 4.78 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยทำการ
ทดสอบหาเพื ่อหาระยะทางต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ 12 VDC 2 ลูกต่ออนุกรม ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง 
โดยการทดสอบดังรูปที ่6 

 

 
 

รูปที ่6 การทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติ 

 
ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับ

ระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึงอัตโนมัติด้วยความเร็วระดับ

ที่ 1 ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง 

คร้ังที่ ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 10.20 5.02 
2 10.33 5.07 
3 10.45 5.02 
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4 10.55 5.12 
5 10.65 5.09 
6 10.66 5.05 
7 10.77 5.11 
8 10.79 5.03 
9 10.85 5.10 
10 10.95 5.14 

เฉลี่ย 11.00 5.18 
ความเร็ว 2.12 กิโลเมตร ต่อ ชัว่โมง 

 
จากตารางที ่ 1 ผลการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง 

พบว่าอ ุปกรณ ์สำหร ับระบบขับเคล ื ่อนเต ียงผ ู ้ ป ่ วย
กึ่งอัตโนมัติสามารถวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย 11.00 กิโลเมตร 
ในเวลาเฉลี่ย 5.18 ชั่วโมง ดังนั้นความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 2.12 
กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ต่อการชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ครั้ง 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับ

ระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึงอัตโนมัติด้วยความเร็วระดับ

ที่ 2 ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง 

คร้ังที่ ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 15.72 3.23 
2 15.53 3.37 
3 15.67 3.22 
4 15.82 3.28 
5 15.91 3.19 
6 15.62 3.41 
7 15.73 3.21 
8 15.88 3.34 
9 15.58 3.27 
10 15.83 3.36 

เฉลี่ย 15.73 3.29 

ความเร็ว 4.78 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง 

 
จากตารางที ่ 2 ผลการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง 

พบว่าอ ุปกรณ ์สำหร ับระบบขับเคล ื ่อนเต ียงผ ู ้ ป ่ วย

กึ่งอัตโนมัติสามารถวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย 15.73 กิโลเมตร 
ในเวลาเฉลี่ย3.29 ชั่วโมง ดังนั้นความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 
กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ต่อการชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ครั้ง 

การทดสอบเพื่อหาอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในการขนย้ายผู ้ป่วยที ่ไม่วิกฤตเพ่ือ
ป ้องก ันอ ันตรายก ับผ ู ้ป ่ วยขึ ้นทางลาดในพื ้นท ี ่ ของ
โรงพยาบาลแม่ฟ ้าหลวง โดยใช้ความเร ็วระดับท ี ่  1 
ความเร็วเฉลี่ย 2.12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้น้ำหนักใน
การทดสอบอยู่ที่ 50 – 130 กิโลกรัมผลการทดสอบดังรูปที่ 
7 

 

 
 

รูปที ่7 กราฟแสดงอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

เทียบกับระยะทางที่ความเร็วระดับที่ 1 

 จากรูปที่ 7 พบว่าการทดสอบน้ำหนักผู ้ป่วยกับ

อุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึงอัตโนมัติใน

การข้ึนทางลาดในพ้ืนที่ของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง โดยใช้

น้ำหนักทดสอบตั้งแต่ 50 – 130 กิโลกรัมพบว่าอัตราการ

ส ิ ้นเปล ืองพล ังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เม ื ่อเท ียบกับ

ระยะทางจะได้อัตราเปอร์เซนต์การลดลงของกระแสไฟฟ้า

ในแบตเตอรี่เฉลี่ยอยู่ที่ 7.67 เปอร์เซ็นต์ต่อกิโลเมตรและได้

ระยะทางเฉลี่ย 13.04 กิโลเมตร ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 

ครั้ง (เวลา 4 ชั่วโมง) โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อน้ำหนักเพ่ิมข้ึนจะ

ส่งผลต่ออัตราการใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพ่ิมมากข้ึนโดยไม่

มีผลกระทบกับพนักงานเปลเน่ืองจากกำลังขับเคลื่อนเตียง
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จะอยู่ที่ชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและระบบเฟืองทดเป็น

หลักทำให้การใช้งานมีความปลอดภัยต่อพนักงานเปลและ

ผู้ป่วยเนื่องจากความเร็วที่ใช้คงที่สม่ำเสมอในแต่ละระดับ

ความเร็วตามท่ีเลือกใช้งาน 

 

รูปที ่8 กราฟแสดงอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

เทียบกับระยะทางที่ความเร็วระดับที่ 2 

และจากการทดสอบความเร็วระดับที ่ 2 โดย
ความเร็วเฉลี่ย 4.78 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้น้ำหนักใน
การทดสอบอยู ่ท ี ่ 50 – 130 กิโลกรัมเพื ่อหาอัตราการ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่และระยะทางเฉลี่ย
ของการใช้งานผลการทดสอบดังรูปที่ 8 

จากรูปที่ 8 พบว่าการทดสอบน้ำหนักผู ้ป่วยกับ

อุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึงอัตโนมั ติใน

การข้ึนทางลาดในพ้ืนที่ของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง โดยใช้

น้ำหนักทดสอบตั้งแต่ 50 – 130 กิโลกรัมพบว่าอัตราการ

สิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี ่เม ื ่อเท ียบกับ

ระยะทางจะได้อัตราเปอร์เซนต์การลดลงของกระแสไฟฟ้า

ในแบตเตอรี่เฉลี่ยอยู่ที่ 8.14 เปอร์เซ็นต์ต่อกิโลเมตรและได้

ระยะทางเฉลี่ย 12.29 กิโลเมตร ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 

ครั้ง (เวลา 4 ชั่วโมง) 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

อุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื ่อนเตียงผู ้ป ่วย

กึ ่งอัตโนมัติสามารถใช้งานที่ความเร็ว 2 ระดับแบ่งเป็น

ความเร็วระดับที่ 1 ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 กิโลเมตร

ต่อชั ่วโมงและความเร็วระดับที่ 2 ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 

4.78 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถใช้ในการขนย้ายผู้ป่วย

โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 130 กิโลกรัมในการขึ ้นทางลาดที่

ระดับ 1 : 12 ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความ

สะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

พ.ศ.2548 โดยน้ำหนักผู้ป่วยจะมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลือง

พลังงานจากแบตเตอรี่โดยในการใช้ความเร็วระดับที่ 1 จะ

มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่ร้อยละ 7.67 และการใช้

ความเร็วระดับที่ 2 จะมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ที่

ร้อยละ 8.14 ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้งใช้เวลาชาร์จ 4 

ชั่วโมง ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอด

การให้บริการควรมีการชาร์จแบตเตอรี่หลังจากใช้งานใน

ทุกๆ 2 ชั่วโมงเพ่ือให้แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอต่อการใช้
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์สารกันความชื้นโดยใช้ขี้เถ้าทะลายปาล์มเปล่า และทำการศึกษา

สารละลายที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวด ลักษณะของสารละลายที่สังเคราะห์ได้ถูกวิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติสารกัน
ความชื้น ทะลายปาล์มเปล่าที่ใช้ในงานวิจัยเก็บรวบรวมจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศไทย  

การศึกษาคุณลักษณะของสารเคลือบผิวไม่ชอบน้ำ นำทะลายปาล์มเปล่าเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
6 ชั่วโมง จากน้ันนำข้ีเถ้าทะลายปาล์มเปล่าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ และนำทะลายปาล์มเปล่าผสมกับ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากน้ันนำสารละลายที่ได้ไปกรองเบอร์ 2 และทำการ
ปรับค่าความเป็นกรด เบส ด้วยกรดซัลฟิวริก จากนั้นนำสารละลายซิลิกามาผสมกับสารละลายปรับแต่ง ทำให้เกิดเป็น
สารละลายที่ไม่ชอบน้ำอย่างย่ิงยวดและทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี  

ผลการวิจัย พบว่าข้ีเถ้าทะลายปาล์มเปล่ามีองค์ประกอบหลักคือซิลิกอนไดออกไซด์ และสารละลายที่สังเคราะห์ได้ 
พบว่า มีหมู่ฟังก์ชันที่มีลักษณะเดียวกับสารละลายที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวด โดยพบพีคความกว้างที่  1089 และ 1046 cm-1 
เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ Si-O-Si, และ 880 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ  Si-CH3 ตามลำดับ  

 
คำสำคัญ: ทะลายปาล์มเปล่า เถ้าปาล์มน้ำมัน สารกันความชื้น    

 
Abstract 

The purpose of this research was to study the synthesis of moisture-proof solution from oil palm 
empty fruit bunch (EFB) ash. The characteristic of super- hydrophobic solution was investigated. EFB was 
sampled from a palm oil mill in Thailand.  

To characterize the samples, in this study, EFB was burned at 700 °C for 6 hours to obtain ash and 
analyzed by X-ray Fluorescence (XRF) spectrometer. Ash from EFB was mixed with sodium hydroxide at 80 
°C for 1 hour. The solution was filtered by Whatman No.2 and the pH of the filtrate was adjusted by sulfuric 
acid. Then a silica solution (SS) was mixed with modifiers to be the superhydrophobic solution, which was 
analyzed by Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR).  
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The result was found that the composition of EFB ash mainly consisted of SiO2. From the result of 

the IR spectrum, absorbance bands were observed around 1,089, and 1,046 cm- 1 in the spectrum 
corresponded to the siloxane (Si-O-Si). The band at 880 cm-1 was believed to be associated with Si-CH3. 

 
Keywords: Palm empty fruit bunch; Palm oil fuel ash; Moisture-proof solution  

 
 

1. บทนำ 
 ในช ่วง  5 ป ีท ี ่ ผ ่ านมา (2557-2561)  ความ
ต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบจากทั่วโลก (เพื่อบริโภค และ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง) เพิ ่มข้ึนเฉลี ่ย 3.4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
ในขณะที ่ปร ิมาณน้ำม ันปาล์มดิบ เพิ ่มข้ึนเฉลี ่ย 4.5 
เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส่งผลทำให้น้ำมันปาล์มดิบคงเหลือสะสม
อยู่ที่ 11.0 ล้านตัน ในปี 2561 (ชัยวัช, 2563)  

ประเทศไทยเพาะปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็น
อันดับที่ 3 ของโลก และเป็นสินค้าการเกษตรที่สำคัญของ
ไทย จัดอยู่ในอันดับที ่5 รองจาก ข้าว ยางพารา อ้อย และ
มันสำปะหลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) 
แนวโน้มการอุปโภค บริโภคผลผลิตจากปาล์มน้ำมันเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่จะเกิดตามมานั้นก็คือ เศษวัสดุเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม ได้แก่ ทะลายปาล์ม
เปล่า เส้นใยปาล์ม  กะลาปาล์ม กากตะกอนดีแคนเตอร์ 
และเมล็ดในปาล์มน้ำมัน โดยปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก
กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของ
กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม (สนธยา, 2557) เศษวัสดุ
เหลือทิ ้งเหล่าน้ีหากมีการจัดการไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ จะเป็นปัญหากับสิ ่งแวดล้อม ดังนั ้นจึงเป็น
สิ่งจำเป็นอย่างย่ิงที่ต้องนำของเสียดังกล่าวมาใช้ประโยชน์  

ทะลายปาล์มเปล่า มีปริมาณร้อยละ 20-30 ของ
น้ำหนักผลปาล์มน้ำมันสด และในทะลายปาล์มเปล่าน้ันจะ
มีน้ำมันปาล์มเหลืออยู่ หากมีการสะสมในปริมาณมากจะ
ทำให้เกิดการหมักหมมและเมื่อฝนตกจะชะล้างน้ำมันลงสู่
แม่น้ำส่งผลต่อแหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำเกิดการเน่าเสีย 
(ณัฏฐาทัศน์, 2558) นอกจากนั้น ทะลายปาล์มเปล่ามคี่า
ความร้อนอยู่ในช่วง 16.32 – 19.26 MJ/kg (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2563) ทำให้เหมาะ
ในการนำมาเป็นเชื้อเพลิงที่หม้อไอน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติทาง

กายภาพที่เอื้ออำนวยต่อการนำไปใช้งาน ทำให้โรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่งมีการติดตั้งหม้อไอน้ำร่วมกับ
กังหันไอน้ำ (Steam turbine) เพ่ือผลิตทั้งไอน้ำและไฟฟ้า
ใ ช ้ ภ า ย ใ น โ ร ง ง า น  ( Lau et al. , 2016)  บ า ง กรณี  
ผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม มีโครงการต้ังโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ผลิตไฟฟ้าขายให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ในลักษณะของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
โดยใช้ทะลายปาล์มเปล่าเป็นเชื้อเพลิงหลัก (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2563) อย่างไรก็
ตาม ผลของการนำทะลายปาล์มเปล่าไปเผาเพื่อผลิตเป็น
พลังงานจะก่อให้เกิดข้ีเถ้าปริมาณมาก จากการเผาชีวมวล
ดังกล่าว    

เถ้าปาล์มน้ำมันมีล ักษณะเป็นผงฝุ ่นน้ำหนักเบา
สามารถฟุ้งกระจายได้ง่าย เถ้าปาล์มน้ำมันที่เกิดขึ ้นน้ัน
นำไปใช้ประโยชน์น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่เกิดข้ึน
ในแต่ละปี ส่วนใหญ่ต้องนำไปท้ิง ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการ
กำจัดตามมา เช่น มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดสูง เกิดปัญหา
ฝุ ่นภายในโรงงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีนักวิจัย
พยายามหาวิธีการใช้ประโยชน์จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่า 
โดยงานวิจัยส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้เป็นวัสดุคอมโพสิต เพ่ือ
ใช้เป็นวัสดุเสริมแรง สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น 
วัสดุทดแทนไม้ วัสดุทดแทนทราย เป็นต้น (สนธยา , 
2557) จุดเด่นอีกประการนึงของเถ้าทะลายปาล์มเปล่า 
ค ือ มีองค์ประกอบของซิลิกาเป็นองค์ประกอบสำคัญ 
(Yusof et al., 2020) ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาทำเป็นสาร
กันความชื้นได้ งานวิจัยนี ้จึงต้องการนำเถ้าจากทะลาย
ปาล์มเปล่าไปใช้ประโยชน์ โดยสังเคราะห์สารกันความชื้น
จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้สารปรับแต่งเป็นตัวช่วย
ปร ับสภาพ และทำการศ ึกษาค ุณสมบัต ิของสารกัน
ความชื้นที่สังเคราะห์ได้จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่า 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-IR spectrometer 
( Fourier Transform Infrared Spectrometer)  เ ป็ น
เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุล โดยข้อมูล
เก่ียวกับโครงสร้างทางโมเลกุลที่ได้เป็นทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ นิยมใช้วิเคราะห์ทดสอบสารอินทรีย์ ใช้ได้ดี
กับสารตัวอย่างที่มีความบริสุทธิ์สูงทั้งที่อยู่ในรูปของแข็ง 
ของเหลว และก๊าซ โดยเป็นเทคนิคการกระตุ้นสารด้วย
พลังงานแสง เมื่อแสงอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ 
ผ่านอินทรีย์ พันธะเคมีในโมเลกุลของสารจะดูดกลืน
พล ังงานที ่ม ีค ่าความยาวคล ื ่นหน ึ ่ง  ข ้อม ูลนี ้จะถูก
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โดยการใช้สมการเชิงอนุพันธ์
ที่เรียกว่าฟูเรียร์ทรานฟอร์ม ซึ่งจะคำนวณพลังงานของแต่
ละความยาวคล ื ่นและแปรผลออกมาเป ็นสเปกตรัม 
เนื่องจากสารแต่ละชนิดให้สเปกตรัมที่มีลักษณะเฉพาะ 
สามารถนำมาเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของสารที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลเพื ่อใช้ในการพิสูจน์และบ่งช ี ้ชนิดของสาร
ตัวอย่างได้ 

จากงานวิจ ัยต่าง ๆ พบว่าพีคความกว้างที่  
3550-3200 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ O-H, 
2900 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ C-H (CH3), 
1700-1600 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ O-C-
O, 1250-1000 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ Si-
O-Si และ 880 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ Si-
CH3 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าวใน
การบ่งชี้การเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายซิลิกอนและ
สารปรับแต่ง (Modifier agent)  

งานวิจัยของ Saharudin et al (2018) ศึกษา
การสังเคราะห์สารเคลือบผิวไม่ชอบน้ำโดยใช้เถ้าปาล์ม
น้ำม ัน และ นอน-ฟล ูออโรพอล ิไดเมทิล  ไซโลเซน 
ผลการวิจัย พบว่า พ้ืนผิวกระจกที่เคลือบด้วยพอลิไดเมทิล
ไซโลเซนและสารละลายซิลิกาในอัตราส่วน 1:2 มีมุม
สัมผัสน้ำ 156 ± 1 องศา และ Kejing et al (2013) ศึกษา
ผลของสารปร ับสภาพต่อความไม ่ชอบน้ำของฟิล์ม 
ซิล ิกาไดออกไซด์จากเถ้าแกลบขนาดนาโน โดยสาร
ปรับแต่งที่ใช้มี 3 ตัว คือ ไฮดรอกซีซิลิโคนน้ำมัน (HSO), 
เมทิลไตรอีทอกซีไซเลน (MTS), เฮกซะเมทิลไดไซลาเซน

(HMS) พบว่า เมื่อเติมสารปรับแต่งจะทำให้ค่ามุมสัมผัสน้ำ
เพ่ิมจากเดิม 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 วัสดุ/สารเคมีที่ใช้ในการศึกษา 
สารเคมีที่ใช้ในการทดลองนี้ ประกอบด้วย กรด

ซัลฟิวริก (Sulfuric Acid; H2SO4) โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
( Sodium Hydroxide; NaOH)  ค ว า ม บ ร ิ ส ุ ท ธ ิ ์  99 
เปอร์เซ ็นต์ เอทานอล (Ethanol) ความบริส ุทธิ ์ 99.9 
เ ปอร ์ เ ซ ็ น ต์  ส า ร ละล ายพอล ิ ไ ด เมท ิ ล ซ ิ โ ล เ ซ น 
(Polydimethylsiloxane; PDMS) สารละลายแอมโมเนีย
ความเข ้มข ้น ร ้อยละ 28 และน้ำปราศจากไอออน 
(Deionized water) 

ทะลายปาล์มน้ำมัน เก็บรวบรวมจากโรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์มแห่งหนึ่งในพื้นที ่จังหวัดชลบุร ี ภาค
ตะวันออก ประเทศไทย  

3.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติ 
งานวิจัยนี้ องค์ประกอบของขี้เถ้าทะลายปาล์ม

เปล่าวิเคราะห์โดยใช้หลักการเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์
สเปกโทรเมทรี (X-Ray Fluo-rescence Spectrometry) 
ของบริษัท BRUKER S8 TIGER  

การวิเคราะห์โครงสร้างของสาร วิเคราะห์ด้วย
เ ค ร ื ่ อ ง  FT- IR spectrometer ( Fourier Transform 
Infrared Spectrometer) บริษัท PerkinElmer รุ่น FTIR 
Spectrum GX 

การตรวจสอบเฟสองค ์ประกอบของส าร 
วิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (X-ray 
diffractometer; XRD) บริษัท Rigaku Asia Pacific 

3.3 วิธีการทดลอง 
3.3.1 ข้ันตอนการสังเคราะห์สารละลายซิลิกา

จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่า 
1) นำทะลายปาล์มเปล่ามาเผาท่ีเตาเผาอุณหภูมิ

สูงที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง  
2) นำเถ้าทะลายปาล์มเปล่ามาร่อนที่ตะแกรง

ขนาด 300 ไมโครเมตร 
3) ผสมเถ้าทะลายปาล์มเปล่า 10 กรัม และ

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 100 มิลลิลิตร  
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4) นำสารละลายที่ผสมกันแล้ว มาทำการปั่น

กวนและให้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
ชั่วโมง  

5) นำสารที่สังเคราะห์ทิ ้งไว้ให้เย็นและนำมา
กรองด้วยกระดาษกรอง 

6) นำสารที่สังเคราะห์มาปรับค่าความเป็นกรด
ด่างให้มีค่าเท่ากับ 3 ด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 1 โม
ลาร์ แสดงดังรูปที่ 1  

7) นำสารละลายซิล ิกาไปทำการตรวจสอบ
เอกลักษณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

3.3.2 ขั้นตอนการสังเคราะห์สารกันความช้ืน 
1) การเตรียมสารละลาย A  
นำเอทิลแอลกอฮอล์ แอมโมเนียน้ำ (28 wt%) และ 

DI water มาผสมในอัตราส่วน 25: 2: 3 
2) การเตรียมสารละลาย B  
นำเอทิลแอลกอฮอล์ สารละลายซิลิกา และสาร

ปรับแต่ง มาผสมในอัตราส่วน 1: 1: 0.05-0.25 
3) นำสารละลาย A หยดลงในสารละลาย B 
4) ให้ความร้อนกับสารละลายที่อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
5) ทิ ้งสารละลายไว้ที ่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 

ชั่วโมง 
6) นำสารละลายไฮโดรโฟบิกไปทำการตรวจสอบ

เอกลักษณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 
 

       
 
(ก) ก่อนทำการกรอง                  (ข) หลังจากปรับความเป็น กรด-ด่างเท่ากับ  

 
รูปที่ 1 สารละลายซิลิกาจากเถ้าทะลายปาล์มเปล่า 

 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและเฟส
องค์ประกอบของเถ้าทะลายปาล์มเปล่า 
 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าทะลายปาล์มเปล่า 
แสดงในตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบส่วนใหญ่มีซิลิกา
ไดออกไซด์ (SiO2) 32.1% และมี โพแทสเซียมออกไซด์ 
( K2O)  25.1% แค ล เ ซ ี ย ม อ อ ก ไ ซ ด์  ( CaO)  9.59% 
ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ (P2O5) 7.12% แมกนีเซียม

ออกไซด์ (MgO) 6.96% ขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับงานวิจัยอื่น ๆ พบว่าในเถ้าปาล์มน้ำมันมีองค์ประกอบ
ส ่ วน ใหญ ่ เ ป ็ นซ ิ ล ิ ก า ไดออก ไซด ์  ( SiO2)  61.57% 
โพแทสเซ ียมออกไซด์ (K2O) 7.99% และแคลเซ ียม
ออกไซด์ (CaO) ออกไซด์ 7.08% (Saharudin et al. , 
2018) 
 รูปที ่ 2 แสดงการตรวจสอบเฟสองค์ประกอบ

ของสารด้วยเครื ่อง XRD พบว่ามีโครงสร้างผลึกแบบ 
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Alpha–quartz  (SiO2) และแบบ Cristobalite (SiO2) มี

ปริมาณ 70.5% และ 29.5% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบ

กับงานวิจัยอื่น ๆ พบว่าในเถ้าปาล์มน้ำมัน มีโครงสร้าง

ผล ึ กแบบ Alpha–quartz  (SiO2), แบบ Cristobalite 

(SiO2) แล ะ แบ บ  Grossular (Ca3Al2 (SiO4)2 (OH)4) มี

ปริมาณ 67%, 22% และ 11% ตามลำดับ (Saharudin 

et al., 2018) 

4.2 ผลการว ิเคราะห ์ค ุณลักษณะของเถ้า

ทะลายปาล์มเปล่า, PDMS และสารละลายที่ไม่ชอบน้ำ

อย่างยิ่งยวด (PDMS: SS 1:4) 

 รูปที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันของ

สารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ด ้วยเครื ่อง FTIR ของ

สารละลายซิลิกา (SS), PDMS และสารละลายที่ไม่ชอบน้ำ

อย่างย่ิงยวด (PDMS: SS 1:4) ตามลำดับ  

 กราฟ FTIR ของสารละลายซิลิกา บ่งชี ้ถึงพีค
ความกว้างที่ 3339 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ 
O-H, 1635 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ O-C-O 
และ 1091 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ  Si-O-Si 
 กราฟ FTIR ของสารละลายที่ไม่ชอบน้ำอย่าง
ยิ่งยวด (PDMS: SS 1:4) พบพีคความกว้างที่ 3351 cm-1 
เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ O-H, 2984 cm-1 เป็นการ
สั่นระหว่างอะตอมของ C-H ของหมู่ฟังก์ชัน CH3, 1646   
cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ ของ C-H ของหมู่
ฟังก์ชัน CH3, 1089 cm-1, 1046 cm-1 เป็นการสั่นระหว่าง
อะตอมของ Si-O-Si, และ 880 cm-1 เป็นการสั่นระหว่าง
อะตอมของ  Si-CH3 

 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าทะลายปาล์มเปล่า 
 

SiO2 K2O CaO P2O5 MgO 

6.1 KCps 599.4 KCps 139.2 KCps 71.6 KCps 82.6 KCps 
32.1% 25.1% 9.59% 7.12% 6.96% 

 
 

 
รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเถ้าทะลายปาล์มเปล่าด้วยเครื่อง XRD  
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รูปที่ 3 กราฟ FT-IR ของสารละลายซิลิกา (SS), PDMS และสารละลายที่ไม่ชอบน้ำอย่างย่ิงยวด (PDMS: SS 1:4)  
 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการสังเคราะห์สารกันความชื ้นจากขี ้เถ้า

ทะลายปาล์ม โดยการนำเถ้าทะลายปาล์มเปล่าร่อนผ่าน

ตะแกรง ขนาด 300 ไมโครเมตร นำไปผสมกับสาร

ปรับแต่ง สรุปผลการทดลองได้ดังน้ี  

 1) การนำทะลายปาล์มเปล่ามาเผา สามารถ

สังเคราะห์ซิลิกาได้ 

 2) การนำสารละลายที่เกิดจากเถ้าทะลายปาล์ม

เปล่ามาผสมกับสารปรับแต่ง (สารละลายพอลิไดเมทิลซิโล

เซน) สามารถผลิตเป็นสารกันความชื้นได้โดยจากกราฟ 

FTIR แสดงให้เห็นว่ามีการทำปฏิกิริยากันระหว่างเถ้า

ทะลายปาล์มเปล่าและสารปรับแต่ง 
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การชะลอการเน่าเสียจากจุลินทรีย์บนผักสลัดด้วยน้ำมันหอมระเหยของใบคำแสด 
Delaying the Microbial Spoilage on Lettuce by Bixa orellana L.  
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากใบคำแสดด้วยแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ 
(จีซีเอ็มเอส) พบว่าองค์ประกอบทางเคมีหลักคือ 1H-Cycloprop[e]azulene (50%) 2-isopropenyl-4a 8-dimethyl-1 2 3 

4 4a 5 6 7-octahydronaphthalene (13.9%) Camphor (6.5%) β-Cubebene (5.4%) D-Germacrene (4.7%) และ
ยังพบสารประกอบที่ออกฤทธ์ิทางชีวภาพเช่น Camphor Caryophyllene และ Borneol จากผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของน้ำมันหอยระเหยใบคำแสดในการลดปริมาณเชื้ออีโคไล (Escherichia coli; E. coli) บนผักสลัด (Red Leaf Lettuce) 
โดยการนับจำนวนโคโลนีพบว่าน้ำมันหอยระเหยใบคำแสดเข้มข้น 5%w/v มีประสิทธิภาพมากกว่า 2%w/v โดยมีปริมาณเชื้อ 
26.66±4.74 และ 34.56±5.24 logCFU/g ตามลำดับ และความเข้มข้น 0.5%w/v ไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E. coli 
เน่ืองจากพบปริมาณเชื้อใกล้เคียงกับการใช้น้ำกลั่น และน้ำมันหอยระเหยใบคำแสดเข้มข้น 5%w/v มีประสิทธิภาพในการ
ชะลอการเน่าเสียของผักสลัดนานถึง 14 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำกลั่นผักสลัดเน่าเสียภายใน 7 วัน 
 
คำสำคัญ: คำแสด น้ำมันหอมระเหย สารประกอบออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ผักสลัด การเน่าเสีย 
 

Abstract 
 The chemical analysis of essential oil from Bixa orellana L. (Annatto) leaves by Gas 
Chromatograph Mass Spectrometer (GC-MS) showed that the main chemical compositions were 1H-
Cycloprop [e] azulene (50%) 2-isopropenyl-4a 8-dimethyl-1 2 3 4 4a 5 6 7-octahydronaphthalene (13.9%) 

Camphor (6.5%) β-Cubebene (5.4%) and D-Germacrene (4.7%). Bioactive compounds such as Camphor, 
Caryophyllene, and Borneol were also found. The results from the efficiency test on using the essential 
oil of Komsad leaves in reducing E. coli on lettuce, by counting the number of colonies, showed that 5% 
w/v concentrate oil was more effective than 2% w/v, with 26.66±4.74 and 34.56±5.24 logCFU/g 
respectively. The concentration of 0.5% w/v was not effective in inhibiting E. coli, in which the number of 
bacteria found was the same as the use of distilled water. Besides, 5% w/v essential oil Annatto leaves 
had the efficiency to delay spoilage of lettuce for 14 days, while using distilled water was able to delay 
only seven days. 
Keywords:  Bixa orellana L., essential oil, bioactive compound, lettuce, spoilage 
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1. บทนำ   
 คำแสด (Annatto) หรือ Bixa orellana L. พืช
ยืนต้นขนาดเล็กสูง 3-5 เมตร เป็นพืชพ้ืนเมืองในทวีป
อเมริกา ในประเทศไทยนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทุกภาค มี
ชื่อเรียกหลากหลายเช่น คำเงาะ คำแงะ คำไทย คำแฝด 
คำยง ซาตี จำปู้ ส้มปู้ ชาด ชิติหมัก มะกายหยุม แสด 
หมากมอง เป็นต้น คำแสดมีสรรพคุณทางยา เช่น ดอก ใช้
รักษาโลหิตจาง รักษาอาการแสบร้อน คันตามผิวหนัง 
ระงับความร้อนในร่างกาย โรคบิด ไตพิการ แก้ดีพิการ แก้
พิษ บำรุงสมอง บำรุงประสาท บำรุงหัวใจ ลดไข้ ป้องกัน
ไข้มาลาเรีย แก้โรคหนองใน ราก บำรุงเลือด แก้แสบร้อน 
คัน เปลือกต้นบำรุงโลหิต แก้ไข้ทับระดู ใบ รักษาอาการ
เจ็บคอ ลดไข้ รักษาบิด ขับปัสสาวะ แก้โรคดีซ่าน แก้งูกัด 
ผล เป็นยาฝาดสมาน ขนจากผล ขับพยาธิ เมล็ด รสร้อน
เป็นยาหอม ยาฝาดสมาน สมานแผล แก้ไข้ แก้ลม รักษา
โรคหนองใน ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ขับระดู แก้บิด แก้
โรคผิวหนัง ไข้มาลาเรีย บำรุงโลหิต แก้ไข้ทับระดู รักษา
พิษจากมันสำปะหลังและสบู่แดง ตำพอกหรือทาแก้ปวด
บวม ตำพอกหัวหน่าวแก้ปวดมดลูกหลังคลอด เน้ือหุ้ม
เมล็ด รสหวานร้อน เป็นยาระบายท้อง ขับพยาธิ รักษา
โรคผิวหนัง และเป็นสีแต่งอาหาร หรือย้อมผ้า เป็นสีที่ไม่มี
พิษ ให้สีแสด น้ำมันจากเมล็ด รสร้อน ทาแก้อัมพฤกษ์
อัมพาต แก้ขัดตามข้อ และจากงานวิจัยที่ผ่านมาสารสกัด
จากคำแสดมีองค์ประกอบทางเคมี เช่น carotenoide, 
beta-carotene, vitamin C, saturated and 
unsaturated fatty acids, flavonoids, 
apocarotenoids, terpenes, terpenoids, steroids, 
alkaloids และ aliphatic compounds [1,2] และจาก
การศึกษาการยับย้ังทางชีวภาพ สารสกัดของใบคำแสดมี
ประสิทธิภาพยับย้ังการออกซิเดชัน มะเร็ง เชื้อรา และ
แบคทีเรีย [3] 
 คำแสดเป็นสมุนไพรและเป็นพืชที่ปลูกอยู่ทั่วไป
ในทุกภาคของประเทศไทย นักวิจัยจึงเห็นคุณค่าและสนใจ
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอยระเหยใบ
คำแสด และศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยของ
ใบคำแสดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและการชะลอการเน่า
เสียบนผักสลัด 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ผักและผลไม้หลายชนิดเป็นผลผลิตทางเกษตรที่
มีการเสื่อมสภาพและเน่าเสียได้ง่าย ระยะเวลาของการ
เสื่อมสภาพและเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ ยวข้ึนอยู่กับ
กระบวนการทางชีวเคมีของพืชแต่ละชนิด และปัจจัย
ภายนอกเช่น  สภาพอากาศ และการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ โดยผักประเภทใบจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น 
เน่ืองจากเป็นผักที่มีโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์สูง
ที่สุด เพราะมีพ้ืนผิวสัมผัสมากทำให้ง่ายต่อการยึดเกาะ
ของจุลินทรีย์ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผักปนเปื้อนได้
จากแหล่งเพาะปลูกจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิต โดย
อาจมาจากดิน น้ำ หรือปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดของแบคทีเรียที่
มักปนเปื้อนในผักสดที่ขายทั่วไปในตลาดคือ E. coli  และ 
Listeria spp. [4,5] ซึ่งการเสื่อมสภาพและเน่าเสียของ
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาผลผลิต
ไม่มีคุณภาพ ทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 
ปัจจุบันมีการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีทดสอบ
ฤทธ์ิทางชีวภาพ และทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอม
ระเหยจากพืชเพ่ือยับย้ังจุลินทรีย์ ชะลอการเน่าเสียใน
อาหาร และกำจัดสัตว์ตรูพืช แทนการใช้สารเคมีที่อาจจะ
ก่อให้ เกิดอันตรายต่อร่างกาย [6,7] น้ำมันหอมระเหย 
(essential oil) เป็นสารประกอบอินทรีย์ของพืชมีกลิ่น
หอมและระเหยง่ายที่อุณหภูมิห้องสามารถพบได้ในพืช
หอมทุกชนิด และสามารถพบในหลายส่วนของพืช เช่น 
ราก ใบ ดอก และเมล็ด ปริมาณของน้ำมันหอมระเหยพบ
ในพืชได้ 0.01% ถึง 10% และมีองค์ประกอบทางเคมี
มากกว่า 100 ชนิด น้ำมันหอมระเหยนำมาใช้ประโยชน์
กันอย่างแพร่หลายในการการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ฆ่าพยาธิ ยา
ฆ่าแมลงยา และเครื่องสำอาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
อุตสาหกรรมยา เครื่องสำอางอุตสาหกรรมเกษตร และ
อาหารเพราะน้ำมันหอมระเหยมีสารประกอบทางชีวภาพ
ที่หลากหลายเช่น เทอฟีน (terpenes) และ เทอฟีนอยด์ 
(terpenoids) ส่วนประกอบที่ ได้จากฟีนอล (phenol) 
และส่วนประกอบของอะลิฟาติก (aliphatic) [8] น้ำมัน
หอมระเหยจากสมุนไพรไทย (ตะไคร้ ตะไคร้หอม กระ
เพรา มะกรูด และโหระพา) และสารมีพฤกษ เคมี  
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(Borneol แ ล ะ  Geramal) มี ฤ ท ธ์ิ ใ น ก า ร ยั บ ย้ั ง
เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหารและทำให้อาหารเน่าเสีย 
[6] 
 
3. วิธีดำเนินงานวิจัย 
 นำใบคำแสดแห้งบดหยาบ 200 กรัม ใส่ขวด 
เติมน้ำกลั่น 1.2 ลิตร กลั่นด้วยน้ำด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์ 
(Clevenger)  กลั่นด้วยอุณหภูมิ  200ºC เป็นเวลา 6 
ชั่ วโม ง  หลั งจาก น้ันนำน้ ำมั นหอมระ เหยที่ ได้ เติ ม
โ ซ เ ดี ย ม ซั ล เฟ ส แ อ น ไ ฮ ด รั ส  (sodium sulfate 
anhydrous; Na2SO4.nH2O) เพ่ือกำจัดน้ำ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย
ใบคำแสดโดยแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมตรี 
(Gas Chromatography-Mass spectrometry (GC-
MS)) 
 นำน้ำมันหอมระเหยใบคำแสดไปวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี -
แมสสเปกโตรเมตรี หรือ GC-MS การวิเคราะห์ใช้เครื่อง
วิเคราะห์รุ่น Agilent 6890 เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับ
แบบ 5973 ระบบปฏิบั ติการในโหมด IE ที่  70 eV 
อุณหภูมิหัวฉีด 250ºC และใช้คอลัมน์รุ่น HP-5MS (ความ
หนา 30 เมตร x 0.25 เมตร x 0.25 ไมโครเมตร) โดยใช้
แก๊สฮี เลียมเป็นตัวพาด้วยอัตรา 1 มิลลิลิตรต่อนาที  
อุณหภูมิของเตาอบเริ่มต้นที่  50ºC เป็นเวลา 3 นาที  
จากน้ันเพ่ิมอุณหภูมิ ด้วยอัตรา 7ºC ต่อนาที  จนถึง
อุณหภูมิ  260ºC ข้อมูลที่ ได้เป็นสัดส่วนมวลต่อประจุ 
(m/z) Retention time และค่า %Area สัดส่วนมวลต่อ
ประจุของการวิเคราะห์สามารถเทียบเคียงกับข้อมูล mass 
spectra library 
การวิเคราะห์ปริมาณเชื้อ E. coli บนผักสลัด  
 เตรียมเชื้อ E. coli โดยถ่ายเชื้อ E. coli 1 ลูปใน
อาหารเหลว nutrient broth (NB) ปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
นำไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง (32±2˚C) เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
จากน้ันนำผักสลัดที่ผ่านการล้างน้ำกลั่นและพ่ึงให้แห้งแล้ว
มาจุ่มในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อ E. coli ที่เตรียมไว้ 1 นาที 
พ่ึงให้แห้งแล้วนำผักสลัดตัวอย่างจุ่มในน้ำมันหอมระเหย
ใบคำแสดเจือจาง 0.5%w/v  2%w/v และ 5 %w/v 

อย่างละ 5 ชุดการทดลอง และน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ 5 
ชุดการทดลอง โดยแช่ผักทิ้งไว้ 5 นาที หลังจากน้ันนำมา
ตรวจนับจำนวนโคโลนีของ E. coli บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
Eosin Methylene Blue Agar (EMB Agar) ด้วยเทคนิค 
Spread Plate โดยวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 ซ้ำ โดยใช้ผักสลัด
ที่แช่น้ำกลั่นปราศจากเชื้อเป็นชุดควบคุม 
การทดสอบการเน่าเสียของผักสลัก 
 นำน้ำมันหอมระเหยมาเจือจางโดยผสมน้ำมัน
หอมระเหยของใบคำแสด 1 กรัม ในน้ำกลั่น 20 มิลลิลิตร 
(5%w/v) หลังจากน้ันสเปรย์น้ำมันหอมระเหยเจือจาง 
5%w/v ให้ทั่วผักสลัด 3 ใบที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (ทดลอง 
3 ซ้ำ) หลังจากน้ันสเปรย์เชื้อ E. coli บนผักสลัด อีกชุด
การทดลองนำผักสลัดล้างน้ำให้สะอาดหลังจากน้ันสเปรย์
เชื้อ E. coli บนผักสลัด ผึ่งผักสลัดให้แห้ง แล้วเก็บใน
ถุงพลาสติกในอุณหภูมิ 13-15 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 14 
วัน โดยทดลองเปรียบเทียบการเน่าเสียกับผักสลัดที่ล้าง
น้ำสะอาดแล้วพ่ึงให้แห้ง บันทึกการสูญเสียน้ำหนัก และ
คำนวณเปอร์เซ็นต์การเน่าเสีย 
4. ผลการวิจัย 
 จากการนำใบคำแสดแห้ง 200 กรัม นำมาสกัด
น้ำมันหอมระเหยด้วยการกลั่นด้วยน้ำ ได้น้ำมันหอม
ระเหยมีลักษณะเหนียวข้น สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นฉุน และ
พบร้อยละการกลับคืน (percent recovery) 1.04 
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย
ใบคำแสดโดยแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมตรี 
(Gas Chromatography-Mass spectrometry (GC-
MS)) 
 จากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีด้วย

เทคนิคโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์ โดยข้อมูล 

GC-MS spectroscopic เปรียบ เที ยบฐานข้อมู ลของ 

National Institute Standard and Technology 

(NIST) พบองค์ประกอบทางเคมี 15 ชนิด (99.8%) แสดง

ดังตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย

ใบ ค ำแส ดที่ พ บ ม าก คื อ  1H-Cycloprop[e]azulene 

(50%) 2-isopropenyl-4a 8-dimethyl-1 2 3 4 4a 5 6 

7 -octahydronaphthalene (1 3 . 9 %) Camphor 



316 
 

(6.5%) 𝛽-Cubebene (5 .4 %) แ ล ะ  Germacrene-D 

(4.7%) โดยองค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่มีหมู่ฟังก์ชันใน

กลุ่ม แอลคีน (alkene) แอลกอฮอล์ (alcohol) และคีโตน 

(ketone) 

 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย
จากใบคำแสด 

Chemicals Chemic
al 

formul
a 

Retenti
on 

Time 
(min) 

Relati
ve % 
area 

1H-
Cycloprop[e]azule
ne 

C15H26 15.6 50.0 

2-Isopropenyl-4a 
8-di methyl-1 2 3 
4 4a 5 6 7-
octahydronaphtha
lene 

C15H24 15.9 13.9 

Camphor C10H16

O 
9.1 6.5 

𝛽-Cubebene C15H24 15.8 5.4 

D-Germacrene C15H24 15.9 4.7 
Guaiol C15H26

O 
17.6 3.9 

𝛽 -Selinene C15H24 15.2 3.8 

Tran-
Caryophyllene 

C15H24 14.8 3.3 

𝛽 -Elemene C15H24 14.2 2.8 

L-Borneol C10H18

O 
9.7 1.4 

2-
Napthalenemetha
nol 

C11H10

O 
18.7 1.3 

1H-
Cycloprop(e)azule

C15H24

O 
17.3 1.0 

ne-7-ol 

𝛾-Copaene C15H24 14.0 0.9 

𝛿-Elemene C15H24 13.2 0.5 

𝛾-Guaiene C15H24 13.6 0.4 

    
การวิเคราะห์ปริมารเชื้อ E. coli บนผักสลัด 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอม
ระเหยของใบคำแสดในการยับย้ังเชื้อ E. coli บนผักสลัด
พบว่า ผักสลัดที่จุ่มในในน้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือ
จาง (0.5 2 และ 5 %w/v) มีประสิทธิภาพในการยับย้ัง

เชื้อ E. coli (จำนวนโคโลนี 52.35±5.34, 34.56±5.24 

แ ล ะ  26.66±4.74 logCFU/g ต า ม ล ำ ดั บ ) เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับการนำผักสลัดไปจุ่มน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ 

(จำนวนโค โล นี  53.07±4.15 logCFU/g) ดั งผลการ
วิเคราะห์ตารางที่ 2 จากผลการทดลองพบว่าผักสลัดที่จุ่ม
ในน้ำกลั่นปราศจากเชื้อพบปริมาณเชื้อมากที่สุด และผัก
สลัดที่จุ่มในน้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือจาง 0.5%w/v 
พบปริมาณเชื้อมาก ส่วนผักสลัดที่จุ่มน้ำมันหอมระเหยใบ
คำแสด เจื อจาง 5%w/v พบปริม าณ เชื้ อ น้ อยที่ สุ ด 
ประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อ E. coli มากกว่าผักสลัดที่
จุ่มน้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือจาง 2%w/v  
 
ตารางที่ 2 ปริมาณเชื้อ E. coli (logCFU/g) บนผักสลัด
หลังจากแช่ในน้ำมันหอมระเหยของใบคำแสด และน้ำ
กลั่นปราศจากเชื้อ  

สารทดสอบ E. coli 
(logCFU/g) 

น้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือจาง 
0.5%w/v 

52.35±5.34a 

น้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือจาง 
2%w/v 

34.56±5.24 a 

น้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือจาง 
5%w/v 

26.66±4.74 a 

น้ำกลั่นปราศจากเชื้อ 53.07±4.15a 
a ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การทดสอบการเน่าเสียของผักสลัก 
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 จากการเก็บรักษาผักสลัดที่อุณหภูมิ 15 -17 
องศาเซียลเซียส พบว่าผักสลัดที่มีเชื้อ E. coli เริ่มเน่าเสีย
ในวันที่ 2 ของการเก็บรักษา มีเปอร์เซ็นต์การเน่าเสีย 
7.51 และเน่าเสีย 100 เปอร์เซนต์ ในวันที่ 7 ของการเก็บ
รักษา ส่วนผักสลัดที่สเปรย์ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากใบ
คำแสด และล้างด้วยน้ำกลั่นเริ่มเน่าเสียในวันที่ 8 ของการ
เก็บรักษา มีเปอร์เซ็นต์การเน่าเสีย 30.59 และ  29.95 
ตามลำดับ  ผักสลัดที่ ล้ าง ด้วย น้ำกลั่น เน่าเสี ย 100 
เปอร์เซนต์ ในวันที่ 14 ของการเก็บรักษา และผักสลัดที่
สเปรย์ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากใบคำแสดในวันที่ 14 
ของการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การเน่าเสีย 95.33 ดังรูปที่ 
1 

 
รูปที่ 1 แสดงเปอร์เซนต์การสูญเสียน้ำหนักของผักสลัดที่
มีเชื้อ E. coli แล้วแช่ด้วยน้ำมันหอมระเหยของใบคำแสด 
และน้ำกลั่น เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13-15 องศาเซียลเซียส 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย   
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
น้ำมันหอมระเหยใบคำแสดพบองค์ประกอบทางเคมี 15 
ชนิด สารประกอบหลักที่พบมากคือสารกลุ่ม แอลคีน 10 
ชนิด แอลกอฮอล์ 4 ชนิด และ คีโตน 1 ชนิด และสาร
ส่วนใหญ่เป็นเสสควิเทอปีน (sesquiterpenes)  จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบคำแสด
ในการยับย้ังเชื้อ E. coli บนผักสลัด และการทดสอบการ
ชะลอการเน่าเสียของผักสลัดพบว่าน้ำมันหอมระเหยจาก
ใบคำแสดความเข้มข้น 5%w/v มีประสิทธิภาพมากกว่า 
2%w/v และ 0.5%w/v โดยผักสลัดที่จุ่มในน้ำมันหอม
ระเหยใบคำแสดเจือจาง 0.5%w/v พบปริมาณเชื้อมาก

ใกล้เคียงกับผักสลัดที่จุ้มในน้ำปราศจากเชื้อ เน่ืองจาก
ความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยน้อยทำให้มีปริมาณของ
องค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธ์ิยังย้ังเชื้อจุลินทรีย์น้อยมาก 
จึงไม่มีผลในการยับยั้งเชื้อ E. coli เน่ืองจากองค์ประกอบ
ทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยใบคำแสดหลายชนิด
สามารถยับย้ังจุลินทรีย์ได้เช่น  Camphor หรือการบูร
เป็นคีโตนที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพหลากหลายซึ่งเป็นสาร
ต้านไวรัส, ยาต้านจุลชีพ, ยาแก้ปวด และยาแก้ปวด D-
Germacrene มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย พบว่า D-
germacrene และ caryophyllene พบในพืชสายพันธ์ุ 
Origanum vulgare มีฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราท่ี
สำคัญ [9] Guaiacol ยังเป็นหน่ึงในสารประกอบที่มีฤทธ์ิ
ต้านจุลชีพ [10] และ Borneol มีประสิทธิภาพการยับย้ัง
จุลินทรีย์ปานกลาง [6] และจากการทดสอบการเน่าเสีย
ของผักสลัดพบว่า ผักสลัดที่มีเชื้อ E. coli เริ่มเกิดการเน่า
เสียต้ังแต่วันที่ 2 และเน่าเสียอย่างรวดเร็วในเวลา 6 วัน ท่ี
อุณหภูมิ 13-15 องศาเซียลเซียส ส่วนผักสลัดที่สเปรย์
ด้วยน้ำมันหอมระเหย และล้างด้วยน้ำกลั้นเริ่มเน่าเสียใน
วันที่ 8 ของการเก็บรักษา ดังน้ันการล้างน้ำและการใช้
น้ำมันหอมระเหยจากใบคำแสดสเปรย์บนผักสลัดสามารถ
ชะลอการเน่าเสียได้ เน่ืองจากเชื้อ E. coli ที่อยู่บนผักสลัด 
ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผักเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อ
การเน่าเสียทำให้อายุการเก็บรักษาสั้น ประสิทธิภาพการ
ยับ ย้ังเชื้ อจุลินทรี ย์ของน้ำมันหอมระเหยข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบทางเคมี และข้ึนอยู่กับชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ 
ซึ่งกระบวนการยับย้ังเชื้อจุลลินทรีย์จะเก่ียวข้องกับการ
ทำลายเย่ือหุ้มเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอม
ระ เห ยส่ วน ให ญ่ ไม่ มี ข้ั วจึ ง ไม่ ช อบ น้ ำจะสะสม ใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นไขมันของโครงสร้างเย่ือหุ้มเซลล์
จุลินทรีย์และทำให้โครงสร้างเกิดความเสียหาย แต่
ความสามารถในการทำลายโครงสร้างเย่ือหุ้มเซลล์ไม่ได้
เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียว ยังมีความเป็นพิษของสารมีข้ัว
ที่ ชอบน้ำในสภาวะที่ เหมาะสมจะสามารถทำลาย
เชื้อจุลินทรีย์ได้ [11] 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีเพื ่อตรวจหาฤทธิ ์ต้านอนุมูลอิสระในเห็ดป่ากินได้ 8 ชนิด โดยใช้น้ำเป็นสารสกัด ผลพบว่า ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดพบมากที่สุดในเห็ดไข่ขาว คือ 166.21 ± 0.032 mg (GAE)/g.  การตรวจหาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
โดยวิธี DPPH เห็ดหาดน้ำตาลทองให้ผลร้อยละการยับย้ังสารอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ 47.70± 0.000 µg./ml. และให้ผลค่า
ปริมาณความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่ทำให้สารอนุมูลอิสระลดลงร้อยละ 50 (IC50) ต่ำท่ีสุด คือ 1.25 ± 0.001 mg./ml. การ
ตรวจหาความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยวิธี FRAP พบว่า เห็ดหนวดข้ามีความสามารถในการต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได้สูงที่สุดโดยให้ค่า Fe(II) equivalents เท่ากับ 0.830 ± 0.001 µmole Ferrous2+/mg. การตรวจหาฤทธ์ิในการ
กำจัดสารอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS พบว่า เห็ดหนวดข้ามีฤทธ์ิในการกำจัดสารอนุมูลอิสระ ABTS+ ได้มากท่ีสุด คือ มีค่า IC50 
เท่ากับ 0.416 ± 0.039 mg./ml.  
 
คำสำคัญ: เห็ดป่ากินได้ / สารต้านอนุมูลอิสระ  
 

Abstract  
This research aims to investigate the antioxidant activity of eight wild edible mushrooms. These 

samples were extracted by water. The results revealed that the total phenolic compound found most in 
Amanita princeps was 166.21 ± 0.032 mg (GAE)/g. The radical scavenging activity by DPPH found the percent 
inhibition of antioxidant highest in Lactarius hygrophoroides at 47.70± 0.000 µg./ml. and IC50 lowest at 1.25 
± 0.001 mg./ml.. FRAP assay's anti-oxidation activity found the highest of Fe(II) equivalents in Thelephora 
palmate at 0.830 ± 0.001 µmole Ferrous2+/mg. ABTS assay's radical scavenging activity found the ABTS 
radical scavenging activity the most in Thelephora palmata at IC50 = 0.416 ± 0.039 mg./ml.    

 
Keywords: wild edible mushrooms, antioxidant
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1. บทนำ  
สารอนุมูลอิสระเป็นตัวการสำคัญหนึ่งที่ทำให้

เกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน และเซลล์ชรารูป ทั้งนี้ในเซลล์

ปกติจะมีขบวนการสลายสารอนุมูลอิสระคอยควบคุมอยู่ 

แต่ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมสารอนุมูลอิสระได้ทั้งหมด 

การรับประทานอาหารที่สารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่น ผัก 

ผลไม้ รวมถึงเห็ด นับเป็นแนวทางหนึ่งที ่ช่วยเพิ ่มสาร

อนุมูลอิสระให้แก่ร่างกาย ซึ่งได้มีรายงานวิจัยหลายฉบับ

ค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ด เช่น เห็ดแดง เห็ดชิตา

เกะ เห็ดนางฟ้า เห็ดหาด และเห็ดขมิ้น เป็นต้น  

ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระใน

เห็ดป่ากินได้พื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยเห็ดป่าเป็นอาหารพ้ืน

ถิ ่นที ่ชุมชนหารับประทานได้ง ่าย ราคาไม่แพง และมี

คุณค่าทางโภชนาการสูง 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

เห็ดป่ากินได้ในจังหวัดน่านมีประมาณ 58 ชนิด 

เป็นเห็ดสมุนไพร 17 ชนิด (พรรณพร กุลมา, 2554) เห็ด

เป็นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งทั้งเห็ดการค้าและ

เห็ดป่าต่างมีค่าอนุมูลอิสระ เช่น เห็ดนางฟ้า (Pleurotus 

ostreatus) ให้ค่าปฏิกิริยาของสารต้านอนุมูลอิสระ ค่า

reducing power    ค่าscavenging ability และค่าtotal 

phenol ด ีกว ่ า เห ็ ดWinter (Flammulina velutipes) 

เห็ดชิตาเกะ(Lentinula edodes) และ เห็ด Abalone 

(Yang และคณะ, 2002) สารสกัดน้ำจากเห็ด       ชิตา

เกะให้ค่า potent radical scavenging activity สูงที่สุด 

คือ 79 % (ที่ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) โดยวิธี β-carotene 

bleaching, ค่าDPPH radical scavenging 55.4 % (ที่ 6 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) และให้ค่าการยับยั ้งerythrocyte 

hemolysis 94.9% (ที่ 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) สารสกัด

จากน้ำให้ค่า total phenolic compounds สูงกว่าสาร

สกัดจากเมทานอล (Cheung และคณะ, 2003)  

การตรวจหาคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระ

ของสารประกอบฟ ีนอลล ิคในเห ็ดก ินได ้  Agaricus 

bisporus, Boletus edulis, Calocybe gambosa, 

Cantharellus cibarius, Craterellus 

cornucopioides, Hygrophorus marzuolus, 

Lactarius deliciosus และ Pleurotus ostreatus พบว่า

เห็ดทุกชนิดมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ โดยเห็ด C. 

cibarius มีผลต้าน lipid oxidation มากที่สุด (74 % of 

inhibition) และ A. bisporus ให้ผลต้านอนุมูลอิสระต่ำ

ที่สุด (10 % of inhibition) (Palacios และคณะ, 2011) 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 การเก็บและการเตรียมตัวอย่างเห็ดป่ากินได้ 

ตัวอย่างเห็ดป่ากินได้ 8 ชนิด ได้แก่ เห็ดหน้าม่อย

เ ข ี ย ว ห ม ่ น  ( Russula  cyanoxantha) เ ห ็ ด พุ ง

ห มู (Russula foetens) เ ห ็ ด แ ก ้ น  (Schizophyllum 

commune) เห็ดแดง (Russula emetica) เห็ดหนวดข้า

( Thelephora palmata) เ ห ็ ด ไ ข ่ ข า ว (Amanita 

princeps)  เห็ดหาดเหลืองอ่อน(Lactarius volemus 

var. flavus) และ เห ็ ดห า ดน ้ ำ ต าลท อง (Lactarius 

hygrophoroides) นำตัวอย่างมาทำแห้ง แล้วบดเป็นผง 

จากน้ันเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส 

 3.2 การสกัดสาร (ดัดแปลงจาก Hearst, 

2009 และ Lee, 2007) 

การสกัดสารใช้น้ำกลั ่นเป็นตัวทำละลาย โดยชั่ง

ตัวอย่างเห็ดแห้ง 10 กรัม ใส่ลงในน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร 

นำไปเหวี ่ยงที ่อุณหภูมิห้อง 200 รอบต่อนาที นาน 24 

ช ั ่วโมง แล้วเก็บที ่ 4 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั ่วโมง 

จากนั้นนำมาปั่นเหวี่ยงที่ 8000 รอบตอบนาที เป็นเวลา 

10 นาที เก็บเฉพาะสารละลาย (Supernatant) แล้วนำไป

ระเหยน้ำออกด้วยเครื ่องระเหยสารภายใต้สุญญากาศ 

(Rotary evaporator) ที ่อ ุณหภูม ิ  40 องศาเซลเซ ียส 
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ภายใต้ความดัน 72 มินิบาร์ (mbar) แล้วระเหิดให้แห้ง

แข็งอีกครั้งด้วยเครื่องทำแห้งแข็ง (Freeze dry) จากน้ัน

ชั่งน้ำหนักสารที่ได้ เก็บในที่เย็น 4 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 1 เห็ดป่ากินได้ที่นำมาตรวจหาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 8 ชนิด 
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ก) เห็ดหน้าม่อยเขียวหม่น (Russula  cyanoxantha) 
ข) เห็ดพุงหมู (Russula   foetens) 
ค) เห็ดแก้น (Schizophyllum   commune) 
ง) เห็ดแดง (Russula  emetica) 
จ) เห็ดหนวดข้า (Thelephora  palmata)princeps) 
ช) เห็ดหาดเหลืองอ่อน (Lactarius  volemus var. flavus)  
ซ) เห็ดหาดน้ำตาลทอง (Lactarius  hygrophoroides) 
 

3.3  การตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
แต่ละตัวอย่างทำอย่างละ 3 ซ้ำ และตรวจหาฤทธ์ิ

ด้วยวิธีต่างๆ 4 วิธี คือ  

1) ตรวจหาปริมาณกรดฟีนอลิคทั ้งหมด (Total 

phenolic acid) โ ด ย ว ิ ธ ี  Folin – Ciocalteu assay 

(ดัดแปลงจาก Singleton and Rossi, 1965; อ้างโดย 

Cheung และคณะ, 2003)  

2) ตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 

(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical 

scavenging activity)  

3) การตรวจหาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP 

(Ferric-reducing antioxidant power (FRAP assay))  

4) การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูล

อิสระด้วย2,2-Azino-bis (3-ethylbenzothia-zoline-6-

sulfonic acid (ABTS assay) 

 
 

4. ผลการวิจัย  
จากการตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยการหา

ปริมาณกรดฟินอลิกทั้งหมด การตรวจสอบฤทธ์ิต้านอนุมูล

อ ิสระโดยวิธ ี  DPPH  ว ิธ ี  FRAP และวิธ ี  ABTS assay 

(ตารางที่ 1) พบว่า  

เห็ดไข่ขาวมีปริมาณกรดฟีนอลิกทั้งหมดและมีฤทธ์ิ

ต้านอนุมูลอิสระตรวจตามวิธี ABTS สูงที่สุด คือ 166.21 

± 0.032 mg. GAE/ g. dry extract และ 1.477 ±0.013 

mg./ml. ตามลำดับ  

เมื่อตรวจสอบฤทธิ์ด้วยวิธี DPPH พบว่า เห็ดหาด

น้ำตาลทอง ให้ค่า ร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระมากที่สุด 

และมีค่าปริมาณความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่ทำใหส้าร

อนุม ูลอ ิสระ DPPH ลดลงร ้อยละ 50 น้อยที ่ส ุด คือ 

47.70±0.000 µg./ml.  แ ล ะ  1.25±0.001 mg./ml. 

ตามลำดับ  

 การตรวจสอบการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน

วิเคราะห์โดยวิธี FRAP พบว่า เห็ดหนวดข้าให้ค่ามากที่สุด 

คือ 0.830 ±0.004  µmole Ferrous2+/mg ของสารสกัด 
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ตารางที่ 1 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH วิธี FRAP และวิธี ABTS assay 
 

เห็ดป่าตัวอยา่ง  ปริมาณ 
ฟีนอลิก

ทั้งหมดของ
สารสกัด 

(mg. GAE/ 
g. dry 

extract) 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิธี DPPH  การต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน

วิเคราะห์โดยวิธี 
FRAP 

(µmole 
Ferrous2+/mg 
ของสารสกัด) 

ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระในสารสกัด
เห็ดป่าตัวอยา่ง
โดยวิธี ABTS 
(mg./ml.) 

ร้อยละการยับย้ัง
อนุมูลอิสระ  (% 

Inhibition)  
(µg./ml.) 

ปริมาณความ
เข้มข้นของสาร
ตัวอย่างที่ทำให้
สารอนุมูลอิสระ 
DPPH ลดลง
ร้อยละ 50 

(IC50) 
 (mg./ml.) 

เห็ดหน้าม่อยเขียว
หม่น 

74.90 ±  
0.016 

5.23±0.011 8.07±0.011 0.329 ±0.004 0.811±0.013 

เห็ดพุงหมู 115.72 ± 
0.028 

9.83±0.003 10.32±0.005 0.395 ±0.003 0.720±0.008 

เห็ดแก้น 159.82 ± 
0.047 

15.37±0.000 3.63±0.001 0.184 ±0.001 1.039±0.038 

เห็ดแดง 105.72 ± 
0.006 

8.72±0.001 6.40±0.002 0.069 ±0.001 1.168±0.013 

เห็ดหนวดข้า 108.34 ± 
0.035 

44.22±0.009 1.27±0.002 0.830 ±0.004 0.416 ±0.039 

เห็ดไข่ขาว 166.21 ± 
0.032 

45.48±0.002 1.45±0.003 0.365 ±0.001 1.477 ±0.013 

เห็ดหาดเหลือง
อ่อน 

121.95 ± 
0.030 

45.48±0.000 1.52±0.002 0.182 ±0.001 0.992 ±0.039 

เห็ดหาดน้ำตาล
ทอง 

90.48 ± 
0.003 

47.70±0.000 1.25±0.001 0.223 ±0.004 1.191 ±0.041 

สารมาตรฐาน 
BHT 

- - - - 0.063±0.002 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 ปร ิ ม า ณกรดฟ ี น อ ล ิ กท ั ้ ง ห มด  (Total 

phenolic acid)  

สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่

พบในพืชผลไม้และสมุนไพร ทำหน้าที่กำจัดอนุมูลอิสระ 

ในวิจัยครั้งน้ีเห็ดป่าพบปริมาณสารฟีนอลิกในช่วง 74.90-

166.21 mg. GAE/ g. dry extract เมื ่อเปรียบเทียบกับ

พืชผักผลไม้กลุ่มต่างๆ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในเห็ด

จะมีปริมาณมากกว่า  เช่น ในเปลือกผลไม้ ดอกไม้สด และ

ผลไม ้ พบประมาณ 9.51-72.8 , 5.76-16.83 และ  

21.86-27.58 mg. GAE/ g. dry extract  ตามลำดับ (ปฏิ

วิทย์ และคณะ, 2554) (พัชรี และคณะ, 2556) (Fu และ

คณะ, 2011)   

กลุ่มเห็ดที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด

ในปริมาณมาก เช่น เห็ดป่าชุมชนบ้านน้ำจาง จังหวัด

เพชรบูรณ์ พบว่า เห็ดระโงกขาวหรือเห็ดไข่ขาว (15.033 

±  0 . 0 1 1  mg. GAE/ g. dry extract)  มี ป ร ิ ม า ณ

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดพบมากที่สุด รองมา คือ เห็ด

แดงน้ำหมาก (11.569 ± 0.19 mg. GAE/ g. dry extract) 

และเห็ดตะไคลเขียว หรือ เห็ดด่านเขียว (5.098 ± 0.19 

mg. GAE/ g. dry extract)  (น ้ำฝน เบ ้าทองคำ และ 

ถนอมนวล พรหมบุญ, 2556) เห็ดในป่าสะแกราชพบ

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมากที่สุดในเห็ดตะ

ไคลเขียว หรือ เห็ดด่านเขียว (275.09 mg. GAE/ g. dry 

extract)  เห็ดขมิ ้น (76.29 mg. GAE/ g. dry extract) 

และเห็ดแดงน้ำหมาก (65.99 mg. GAE/ g. dry extract) 

(ธารทิพย์ รัตระ และ ธนากร แสงสง่า, 2559)  แสดงว่า 

ภายในเห็ดมีสารประกอบฟีนอลิกมาก  

  

 

 

 การตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

radical scavenging activity) 

สารสกัดจากเห็ดป่ากินได้ จำนวน 8 ชนิดมีค่าร้อย

ละการยับย ั ้งอนุมูลอิสระ (% Inhibition) อยู ่ ในช ่วง

ระหว่าง 5.23-47.40 และมีค่า IC50 อยู ่ระหว่าง 1.25-

10.32 mg./ml. ซึ่งในการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

โดยวิธี DPPH ซึ่งจากการทดสอบครั้งนี้พบว่า เห็ดหนวด

ข้า เห็ดไข่ขาว เห็ดหาดเหลืองอ่อน และเห็ดหาดน้ำตาล

ทอง (ตารางที่ 1) มีความแตกต่างของค่าร้อยละการยับย้ัง

อนุมูลอิสระกับค่า IC50 มาก แสดงว่า กลุ่มเห็ดดังกล่าวมี

สารต้านอนุมูลอิสระได้ดี  

เมื่อพิจารณาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 

โดยพิจารณาจากค่าร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระโดยวิธี 

DPPH และ ค ่ า  IC50 ว ิ ธ ี  DPPH ควบค ู ่ ก ั บปร ิมาณ

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (ตารางที่ 1) พบว่าเห็ดทั้ง 4 

ชนิด ได้แก่ เห็ดหนวดข้า เห็ดไข่ขาว เห็ดหาดเหลืองอ่อน 

และเห็ดหาดน้ำตาลทอง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก

ทั้งหมดสูง มีค่าร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระสูง แต่มีค่า 

IC50 ต่ำ แสดงว่าเห็ดทั้ง 4 ชนิดน้ีมีสารประกอบฟีนอลิกที่

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้มาก 

ทั้ งน ี ้ ผลท ี ่ ได ้สอดคล ้องก ับการศ ึกษาความเข ้มข้น

สารประกอบฟีนอลิกกับปฏิกิริยาสารต้านอนุมูลอิสระใน

เห็ดกินได้และเห็ดเป็นยาจากประเทศเกาหลีซึ่งได้ยืนยันว่า 

สารฟีนอลิกในเห็ดนี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

อย่างมีนัยสำคัญ (Kim และคณะ, 2008)  

 

 

 

 

 



327 
 

การตรวจสอบฤทธิ ์ต ้านอนุมูลอิสระโดยวิธี  

FRAP (Ferric-reducing antioxidant power (FRAP 

assay))  

เป็นการตรวจความสามารถในการต้านปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของสารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดตัวอย่าง 

ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ ทั้งน้ี

สารที ่มีค่า Fe(II) equivalents สูงจะมีความสามารถใน

การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันได้สูง ผลการทดสอบพบว่า 

สารสก ัดเห ็ดป่าต ัวอย ่างที ่ ให ้ค ่า Fe(II) equivalents 

ค่อนข้างสูง ได้แก่ เห็ดหนวดข้า (0.830±0.004 µmole 

Ferrous2+/mg.) เห ็ดพุงหม ู (0.395±0.003  µmole 

Ferrous2+/mg.) เห ็ดไข ่ขาว (0.365±0.001  µmole 

Ferrous2+/mg.) เห็ดหน้าม่อยสีเขียวหม่น (0.329±0.004 

µmole Ferrous2+/mg.) แสดงว่ากลุ ่มเห ็ดด ังกล ่าวมี

ความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน สามารถ

ป้องกันการเกิดสารอนุมูลอิสระได้ดี  

 พิจารณาปฏิกิริยากลไกการต้านสารอนุมูลอิสระ

ระหว่างวิธี DPPH กับวิธี FRAP  ซึ ่งวิธี DPPH เป็นวิธี

ทดสอบความสามารถของสารต้านอนุมูลอิสระในการ

รวมตัวกับสารอนุมูลอิสระ DPPH ส ่วนวิธี FRAP เป็น

ว ิธ ีการทดสอบความสามารถในการต ้านปฏ ิก ิร ิยา

ออกซิเดชันของสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งในการพิจารณาน้ี

ต้องทำการปรับค่า Fe(II) equivalents ของ FRAP ให้

เป็นค่าร้อยละ Fe(II) equivalents หรือ ร้อยละ FRAP 

(% FRAP) เช่นเดียวกับร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระของ 

DPPH เมื่อนำค่าท้ังสองมาเปรียบเทียบกัน (รูปที่ 2) พบว่า 

เห็ดหนวดข้า เห็ดพุงหมู และเห็ดหน้าม่อยเขียวหม่น มีค่า

ร้อยละ FRAP สูงกว่าร้อยละการยับยั ้งอนุมูลอิสระของ 

DPPH อย่างชัดเจน แสดงว่าเห็ดกลุ่มดังกล่าวมีกลไกการ

ทำลายสารอน ุม ูลอ ิสระด ้วยว ิธ ีการต ้านปฏ ิก ิร ิยา

ออกซิเดชันที่เด่นชัดกว่าวิธีการรวมตัวกับสารอนุมูลอิสระ

อย่าง DPPH ทั้งนี ้กลุ ่มเห็ดไข่ขาว เห็ดหาดเหลืองอ่อน 

เห็ดหาดน้ำตาลทอง จะเป็นกลุ่มที่มีกลไกการทำลายสาร

อนุมูลอิสระด้วยวิธีการรวมตัวกับสารอนุมูลอิสระอย่าง 

DPPH ท ี ่ เด ่นช ัดกว่า แต่ก ็ม ีกลไกปฏิก ิร ิยาการต้าน

ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมดัวยเช่นกัน ส่วนเห็ดแก้นและเห็ด

แดงจะมีทั้ง 2 กลไกทำงานร่วมใกล้เคียงกัน 

การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูล

อิสระด้วย 2,2-Azino-bis (3-ethylbenzothia-

zoline-6-sulfonic acid (ABTS assay)) 

วิธี ABTS เป็นวิธีศึกษาความสามารถในการกำจัด

สารอนุมูลอิสระ ABTS.+ ซึ่งหลักการจะคล้ายกับวิธี DPPH  

เมื่อเปรียบเทียบค่าความสามารถในการกำจัดสารอนุมูล

อิสระ (IC50) ระหว่างวิธี DPPH กับวิธี ABTS (รูปที่ 3) โดย

ค่า IC50 ต่ำจะมีความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระได้ดี 

พบว่า เห็ดส่วนใหญ่มีค่า IC50 วิธี ABTS น้อยกว่า ค่า IC50 

ของวิธี DPPH โดยเฉพาะสารสกัดเห็ดหน้าม่อยเขียวหม่น 

เห็ดพุงหมู เห็ดแก้น และเห็ดแดง มีความแตกต่างอย่าง

ชัดเจน ส่วนเห็ดหนวดข้าและเห็ดหาดเหลืองอ่อนมีความ

แตกต่างเพียงเล็กน้อย แต่เห็ดไข่ขาวและเห็ดน้ำตาลทอง

แทบไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามสารสกัดเห็ด

ทุกชนิดมีฤทธิ์ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระทั้ง 

DPPH และ ABTS ได้  
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รูปที่ 2 ร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ร้อยละความสามารถในการต้านปฏิกิริยา 
        ออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP 

 

 
 
รูปที่ 3 ค่าความสามารถในการกำจัดสารอนุมูลอิสระ (IC50) ระหว่างวิธี DPPH กับวิธี ABTS 
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สรุป 

 ดังนั ้นเห็ดป่ากินได้ทุกชนิดมีสารต้านอนุมูล

อิสระ โดยเฉพาะสารประกอบฟีนอลิก ซึ ่งในเห็ดป่ามี

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มพืชผัก

ผลไม้ และสารประกอบฟีนอลิกในเห็ดน้ันมีคุณสมบัติเป็น

สารต้านอนุมูลอิสระ 
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อิทธิพลของสารช่วยย้อมต่อสมบัติการต้านรังสียูวีในผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกเพกา 
Effects of Different Mordants on UV Protection of Cotton Fabric Dyed  

with Oroxylum Indicum Bark 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยน้ีได้ทำการสกัดเปลือกต้นเพกา เพื่อใช้เป็นน้ำย้อมสีธรรมชาติสำหรับย้อมฝ้าฝ้าย ศึกษาปริมาณฟีนอลิก

ทั้งหมดโดยทำปฏิกิริยากับโฟลิน-ซีโอแคลทูรีเอเจนต์ และได้ทำการวัดค่าสี และการต้านยูวีของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยน้ำย้อมจาก
เปลือกเพกาและสารช่วยย้อมชนิดต่าง ๆ พบว่าสารสกัดที่ได้จากเปลือกเพกามีสารประกอบฟีนอลิกรวมทั้งหมด 28 มิลลิกรัม
สมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่างแห้ง สีผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยเปลือกเพกามีสีเหลือง เมื่อใช้สารช่วยย้อมเป็นเฟอรัสซัลเฟต สี
ของผ้าฝ้ายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมเทามีการต้านรังสียูวีอยู่ในระดับระดับดีเยี่ยม และเมื่อใช้สารช่วยย้อมเป็นเป็นคอปเปอร์
ซัลเฟต เกลือแกง สารส้ม และน้ำปูนใส ระดับการต้านรังสียูวีอยู่ในระดับดี ร้อยละการต้านรังสียูวีของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยเปลือก
เพกาและมีสารช่วยย้อมเป็น เฟอรัสซัลเฟต, น้ำขี้เถ้า, คอปเปอร์ซัลเฟต, เกลือแกง, สารส้ม, น้ำปูนใส, น้ำโคลน, น้ำมะขาม 
เทียบกับ น้ำเปล่า เท่ากับ 98.84, 93.25, 95.37, 95.57, 93.57, 94.40, 90.15, 92.47, 92.86 และ 93.05 ตามลำดับ  

 
คำสำคัญ: สีธรรมชาติ เปลือกไม้ เพกา ผ้าฝ้าย การต้านรังสียูวี  
 

Abstract  
In this study, bark samples from Oroxylum indicum were extracted and used as natural dyeing 

agents for cotton fabrics. Total phenolic content (TPC) of Oroxylum indicum extracts was assessed based 
on the Folin-Ciocalteu method. Color parameter and UV protection of cotton fabrics dyed with different 
mordants were investigated. The results showed that TPC of the Oroxylum indicum extracts were 28 mg 
GAE/g dry sample. The brown color cotton was obtained from the Oroxylum indicum dyeing. Excellent UV 
protection of grayish brown fabric was obtained when FeSO4 was used as a mordant. Mordants i.e. CuSO4, 
NaCl, (Al2(SO4)3), limewater provided good UV protection cotton fabrics. UV protection of cotton fabric with 
different mordants i.e. FeSO4, ash, CuSO4, NaCl, (Al2(SO4)3), limewater, mud, tamarind juice compared with 
water were 98.84, 93.25, 95.37, 95.57, 93.57, 94.40, 90.15, 92.47, 92.86 and 93.05 % respectively. 
 
Keywords: Natural dye, bark, Oroxylum indicum, cotton fabric, UV protection 
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1. บทนำ  
สีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีเอกลักษณ์

ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู ่คนรุ ่นหลัง การใช้สีธรรมชาติ
เป็นที่นิยมทั้งในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางหรือใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเฉพาะเสื้อผ้างานแฟชั่นและงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว อีกท้ังในสังคมปัจจุบันมี
การตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ผู ้บริโภค การใช้สีธรรมชาติซึ ่งเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 
(Eco-friendly) จ ึงย ังคงมีส ่วนแบ่งในตลาดได้อย ่ าง
ต่อเน่ือง 

สีย้อมธรรมชาติถูกนำมาใช้ย้อมผ้าในชุมชน 
และวิสาหกิจชุมชน โดยส่วนมากนิยมใช้กับการย้อมผ้า
ไหม เน่ืองจากสีติดดีและมีความคงทนกว่าผ้าฝ้าย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพความคงทนของสี สามารถเติมสารช่วยติดสี
ชนิดต่าง ๆ หรือสารละลายโลหะ ได้แก่ คอปเปอร์ซัลเฟต
(CuSO4) เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4)  ซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4) 
โซเด ียมซ ัลเฟต (Na2SO4) และ แมกนีเซ ียมซ ัลเฟต 
(MgSO4) (Moiz et. al., 2010)  

ได้มีการศึกษาการย้อมผ้าฝ้ายโดยใช้เปล ือก
มะพร ้าวและเปล ือกประด ู ่  โดยทำการทดลองใน
ห้องปฎิบัติการ วัดหาค่าเฉดสีในระบบ CIELAB พบว่าสีน้ำ
ย้อมที่สกัดได้ มีองค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วย แทน
นิน สารประกอบฟินอลิก และแอนทราควิโนนเป็น
องค์ประกอบ แต่ไม่มีฟลาโวนอยด์ การดูดซับสีย้อมโดย
เส้นด้ายฝ้าย ค่อนข้างต่ำ ค่าสีของเส้นด้ายฝ้ายหลังการ
ย้อม  เฉดสีไปทางสีน้ำตาลชมพู เปลือกประดู่ มีเฉดสีไป
ทางสีน้ำตาล (พรเพ็ญและคณะ, 2551) นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายจากห้อมโดยวิธีการ
เลือกใช้ตัวติดสี การย้อมสีทับ พบว่ากระบวนการย้อมสี
โดยการวิธีการย้อมทับ โดยใช้ห้อมเป็นตัวหลักในการย้อม
ติดสีทำให้เกิดโทนสีใหม่ที่มีความแตกต่างกันกับสีเดิม โดย
สังเกตได้จากผลการทดสอบค่าสีด้วยเครื่องวัดสี (สุวิมล
และคณะ, 2557) 

นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ต้านรังสียูวีในผ้า ได้แก่ องค์ประกอบของผ้า โครงสร้าง
ของผ้าการบิดของเส้นใย ความหนา น้ำหนัก การเปียก 

ความชื้นการคลายตัว สารเคมี และสารเติม รวมทั้งสขีอง
ผ้า (Kan, 2014) ความสามารถต้านรังสียูวียังขึ ้นอยู ่กับ
สารประกอบในกลุ่มฟีนอลิก (Phenolic compounds) 
(Grifoni et. al., 2014)  

เ พ ก า  ( Oroxylum indicum) เ ป ็ นพ ื ช ท ี ่ มี
สรรพคุณทางยา ต้านแบคทีเรีย ต้านเบาหวาน ต้านการ
อ ั ก เ สบ  ต ้ านส ารก ่ อมะ เ ร ็ ง  ( Ahad et. al., 2012) 
นอกจากน้ียังมีรายงานการใช้เพกาเป็นสีธรรมชาติ เช่น ใน
รัฐอุตตรันชัล ตอนเหนือของอินเดีย ได้มีการสกัดสีจาก
วัสดุธรรมชาติเพ่ือใช้สำหรับงานศิลปะ ย้อมผ้า หรือ ผสม
อาหาร ซึ ่งรวมถึงการใช้เปลือกและผลเพกาซึ ่งให้สีดำ 
(Gaur, 2008) โดยฟลาโวนอยด์สำคัญที่พบในเปลือกเพกา
ได้แก่ Chrysin, Oroxylin-A, Scutellarin และ Baicalein 
(Shrikant et.al., 2011) สำหรับในประเทศไทยได้มีการ
ใช้เปลือกเพกาเป็นสีย้อมธรรมชาติสำหรับย้อมเส้นใย
ธรรมชาติ โดยให้สีเขียวอ่อน (ประภากร, 2560). แต่จนถึง
ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ
น้ำย้อม และการต้านรังสียูวีของเส้นใยที่ได้จากการย้อม
ด้วยเปลือกเพกา 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีได้แก่ ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในน้ำ
ย้อมจากเปลือกเพกา 2) เพื่อศึกษาเฉดสี และค่าสีของผ้า
ฝ้ายที่ย้อมด้วยน้ำย้อมจากเปลือกเพกาเมื่อใช้สารช่วยย้อม
ชนิดต่าง ๆ 3) เพ่ือศึกษาการต้านรังสียูวีของผ้าฝ้ายที่ย้อม
ด้วยน้ำย้อมจากเปลือกเพกา 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 สารประกอบฟีนอลิก  
สารประกอบฟีนอลิกจัดเป็นสารต้านอนุมูล

อิสระที่พบมากในธรรมชาติ ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ชาเขียว 
ชาดำ ช็อกโกแลต และไวน์แดง เป็นต้น ปัจจุบันนี ้พบ
สารประกอบฟีนอลิกในธรรมชาติมากกว่า 8,000 ชนิด 
ตั ้งแต่สารที ่มีโมเลกุลอย่างง่าย เช่น กรดฟีนอลิก และ 
ฟลาโวนอยด์ เป็นต้น โดยสารประกอบฟีนอลิกมีโครงสรา้ง
ทั่วไปที่ประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นวงอะโรมาติก และมี
หมู่แทนที่เป็นหมู่ไฮดรอกซีอย่างน้อย 1 หมู่ (รูปที่ 1) และ
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สามารถละลายน้ำได ้สารประกอบฟีนอลิก ม ีความ 
หลากหลาย ข ึ ้ นอย ู ่ ก ั บ โครงส ร ้ า งทา ง เคม ี ของ
สารประกอบฟีนอลิก เช่น สารฟี    นอล กรดฟีนอลและ
โพลีฟีนอลซึ่งทำหน้าท่ีที่แตกต่างกันไปในพืช  

 
รูป 1 โครงสร้างพ้ืนฐานของสารประกอบฟีนอลิก 

(a) Phenol, (b) Phenolic acid และ (c) Flavonoid 
(Gangopadhyay et.al., 2015) 

2.2 สารช่วยยอ้ม  
สารช่วยติด หรือสารช่วยย้อม (Mordant) เป็น

สารเคมี (ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่มีประจุบวก) หรือสารจาก
ธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ เพ่ือช่วยให้เส้นใยดูด
ซับสีและยึดเกาะกับเส้นใยได้ดียิ ่งขึ ้น ซึ ่งสารเหล่าน้ี
นอกจากจะเป็นตัวยึดสี และเพ่ิมการติดสีในเส้นใยแล้ว ยัง
ช่วยเปลี่ยนเฉดสีให้เข้มข้ึน จางลง หรือช่วยให้สีสว่างสดใส
ข้ึนหรือหม่นลง (ผ่องศรี, 2551) 

2.3 การป้องกันรังสียูวี  
รังสียูวี  หรือ รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสี

เหนือม่วง เป็นช่วงหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความ
ยาวคลื่นสั้นกว่าแสงที่มองเห็น แต่ยาวกว่ารังสีเอกซ์อยา่ง
อ่อน มีความยาวคลื่นในช่วง 200-400 นาโนเมตร 

รังสียูวี เป็นต้นเหตุของความเสียหายมากสุดใน
การสร้างอนุมูลอิสระ ซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าอนุมูลอิสระ
เป็นตัวก่อกวนการทำงานของเซลล์ปกติในร่างกาย  อนุมูล
อิสระนั้นคือโมเลกุลที่ไม่เสถียรอย่างมากเพราะมีอีเล็กต
รอนไม่ครบคู่ เพ่ือจะทำให้อนุมูลอิสระเสถียร อนุมูลอิสระ
จะไปดึงอ ิเล ็กตรอนจากโมเลกุลอื ่นเพ ื ่อมาจับคู ่กับ
อิเล็กตรอนไร้คู่ของตัวเอง ซึ่งก่อเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซท่ี่
ทำให้การทำงานของเซลล์เสื่อมลง เกิดความเสียหาย แก่
โครงสร้างเซลล์ และปรับเปลี่ยนดีเอ็นเอของเซลล์ (Kan, 
2014)  
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 การเตรียมน้ำย้อมจากเปลือกเพกา 

เก็บตัวอย่างเปลือกเพกาจาก ต. หนองกะท้าว 
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เดือนเมษายน 2563 สับเปลือก
เพกาเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำมาอบแห้งอุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียส จนมีความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 10 

ชั่งเปลือกเพกาแห้งน้ำหนัก 100 กรัม ใส่ลงใน
บีกเกอร์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั ่น ปริมาตร 
500 มิลลิลิตร นำไปต้มจนเดือดเป็นเวลา 20 นาที กรอง 
แล้วแบ่งสารสกัดเป็น 2 ส่วนสำหรับทดสอบปริมาณฟี
นอลิกทั้งหมด และสำหรับย้อมผ้าฝ้าย  

3.2 การหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 
  1) ปิเปตน้ำสารสกัดเปลือกเพกาเจือจาง (เจือ
จางด้วยน้ำ 10 เท่า โดยใช้น้ำย้อมเปลือกเพกา 200 
ไมโครล ิตร ผสมน้ำ  1,800ไมโครล ิตรโดยปร ิมาตร) 
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ทำปฏิกิริยากับ Folin-Ciocalteu 
(เจือจางด้วยน้ำ 1 : 5 โดยปริมาตร) เติม NaOH 0.35 โม
ลาร์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตรในไมโครเวลเพลท ทิ้งไว้ 3 
นาทีที่อุณหภูมิห้อง วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
760 นาโนเมตร และอ ่านค ่าส ัญญาณด ้วยเคร ื ่อง 
microplate reader ร ุ ่ น  SPECTROstar Nano บร ิษัท 
BMG LABTECH 
คำนวณปริมาณฟีนอลิกเทียบกับสารมาตรฐาน Gallic 
acid ความเข้าข้น 7.8 - 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร ในหน่วย
มิลลิกรัมสมมลูของกรดแกลลิกต่อกรัมของตัวอย่างแห้ง 
(mg GAE/g DW)  
 2) ปิเปตน้ำสารสกัดเปลือกเพกามา 0.2 ml ปฏิกิริยา
กับ Folin-Ciocalteu (เจือจางด้วยน้ำ1 : 10 โดยปริมาตร) 
ปริมาตร1.8 ml  เติม NaOH 0.35 M ปริมาตร 1.8 ml 
ทิ้งไว้ 90 นาทีที ่อุณหภูมิห้อง วัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร และอ่านค่าสัญญาณด้วย
เ ค ร ื ่ อ ง  UV-VIS Spectrophotometer บ ร ิ ษั ท 
SHIMADZU  รุ่น UV-1600  ปริมาณฟีนอลิกเทียบกับสาร
มาตรฐาน Gallic acidความเข้าข้น 7.8 - 1000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัม
ของตัวอย่างแห้ง  

3.3 การย้อมผ้าฝ้าย 

 ตัดผ ้าฝ ้ายเป ็นส ี ่ เหล ี ่ยม ขนาด 3  3 น้ิว 
จำนวน 10 แผ่น ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่แล้วล้างด้วย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
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น้ำกลั่นให้สะอาด บิดให้หมาด นำไปย้อมด้วยน้ำย้อมที่
สกัดได้จากเปลือกเพกา อุณหภูมิขณะย้อม 80 องศา
เซลเซียส แช่ผ้าไว้ เป็นเวลา 30 นาที แล้วนำข้ึนตากจนผ้า
แห้ง 
 จากน้ันนำผ้าท่ีย้อมและตากจนแห้งแล้ว ไปแช่
ในสารช่วยย้อมชนิดต่าง ๆ ตามตารางที่ 1 เป็นเวลา 15 
นาที แล้วล้างด้วยน้ำกลั่น 

3.4 การวัดค่าสี  
นำผ้าท่ีทำการย้อมสีเปลือกเพกาและผ้าท่ีผ่าน

การย้อมด้วยสารช่วยย้อมแล้ว มาวัดค่าสีในระบบ 
CIELAB (เครื่อง CHROMA METER รุ่น CR-400 บริษัท 
KONICA MINOLTA) 

 
ตาราง 1 สารช่วยยอ้ม 

น้ำหนักสารช่วยย้อม 
 

น้ำหนักสารช่วย
ย้อม 
(g) 

ปริมาตรน้ำท่ีใช้ 
(ml) 

เฟอรัสซัลเฟต 
FeSO4 

0.5 60 

น้ำข้ีเถ้า 
(pH 9) 

0.5 60 

คอปเปอร์ซัลเฟต 
CuSO4 

0.5 60 

เกลือ 
NaCl 

0.5 60 

สารส้ม 
     Al2(SO4)3 

0.5 60 

น้ำปูนใส 
(pH 10) 

13 
(น้ำหนักเปียก) 

60 

น้ำโคลน 13 
(น้ำหนักเปียก) 

60 

น้ำมะขาม 
(pH 4) 

13 
(น้ำหนักเปียก) 

60 

 
3.5 การวัดค่าการต้านรังสียูวี 
นำผ้าที่ทำการย้อมสีเปลือกเพกาและผ้าที่ผ่าน

การย้อมด้วยสารช่วยย้อมมาวัดค่า UV transmittance  

( เ ค ร ื ่ อ ง  Ultraviolet Meter ร ุ ่ น  UV 340B บ ร ิ ษั ท 
PROTRONICS) นำค่าที ่ได้ไปคำนวณค่าการต้านรังสียูวี 
หรือ UV protection ตามสมการ 
  UV transmittance (%) = (T/B) x100 
  UV protection or UV light Blocked  

= 100-UV transmittance (%)      
โดยที่  
  T= UV transmitted through the fabric sample  
  B = UV transmitted without the fabric 
4. ผลการวิจัย  
  4.1 ปริมาณฟินอลิกทั้งหมด                                
 ทำการหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดเปลือก
เพกาแห้งที่ต้มในน้ำเป็นเวลา 20 นาที เพื่อเตรียมทำเป็น
น้ำย้อมสีธรรมชาติ โดยนำสารสกัดที่ได้มาทำปฏิกิริยากับ 
Folin-Ciocalteu reagent (FCR) นำค่าการดูดกลืนแสงที่
วัดได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลาย 
Gallic acid ความเข้มข้น 7.8-1000 มิลลิกรัมต่อลิตร (รูป
ที่ 2) กราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรง มีค่าสหสัมพันธ์ (R2) 
เท่ากับ 0.9992 สมการเส้นตรง y = 0.0056x + 0.0278 
เมื่อ Gallic acid หรือ สารสกัดเปลือกเพกา ทำปฏิกิริยา
กับ FCR ซึ่งมีสีเหลือง หมู่ฟีนอลจะทำปฏิกิริยากับ FCR 
ได้สารละลายสีน้ำเงิน มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 760 นาโนเมตร (รูป 3-4)  

รูป 2 กราฟมาตรฐานของสารละลาย Gallic acid 
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รูป 3 UV-Vis spectrum ของ Gallic acid และ FCR 
reagent 

 

 
รูป 4 UV-Vis spectrum ของเปลือกเพกา และ FCR 

reagent 
ร ูปท ี ่  3 แสดง UV-Vis spectrum ปฏิก ิร ิยา

ระหว่าง Gallic acid และ FCR reagent ให้การดูดกลืน
แสดงสูงสุดที่ 760 นาโนเมตร และรูปที่ 4 แสดง UV-Vis 
spectrum ของปฏิกิริยาระหว่างสารสกัดเปลือกเพกาและ 
FCR reagent ซึ่งให้การดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 760 นาโน
เมตร 

 ผลการทดลองพบว่าปริมาณฟินอลิกทั้งหมด
ของสารสกัดเปลือกเพกามีเท่ากับ 28 mgGAE/gDW            

 
4.2 เฉดสีและการวัดค่าสี  
ทำการย้อมผ้าฝ้ายขนาด 3 x 3 นิ้ว ในน้ำย้อม

เปลือกเพกา ตากให้แห้ง แล้วแช่ผ้าในสารช่วยย้อมชนิด  
ต่าง ๆ พบว่าผ้าฝ้ายที ่ย้อมด้วยเปลือกเพกาให้สีน้ำตาล 
และเฉดสีที่ได้เปลี่ยนไปเมื่อใช้สารช่วยย้อมต่างชนิดกัน ดัง
ตารางที่ 2 

 
 
4.3 การต้านรังสียูวี 

 งานน้ีศึกษาอิทธิพลของสารช่วยย้อมต่อการต้าน
รังสียูวีของผ้าฝ้ายย้อมเปลือกเพกา ได้ผลดังตารางที่ 2 
พบว่าการใช้เฟอรัสซัลเฟตเป็นสารช่วยย้อม ผ้าฝ้ายที่ได้มี
สีน้ำตาลอมเทา และมีค่าการป้องกันรังสียูวีในระดับดี
เย่ียม ส่วนการใช้คอปเปอร์ซัลเฟต เกลือแกง สารส้ม และ
น้ำปูนใส่ จะช่วยให้ผ้าฝ้ายมีการป้องกันรังสียูวีในระดบัดี 
ดังตารางที่ 3 

 
ตาราง 2 เฉดสีและค่าสีของผ้าฝ้ายย้อมด้วยเปลือกเพกา
และสารช่วยย้อมชนิดต่าง ๆ 

สารช่วยย้อม เฉดสี 
ค่าส ี

L* a* b* 
เฟอรัสซัลเฟต 

 
31.87 

 
59.06 

 
13.06 

 
น้ำข้ีเถ้า 

 
56.41 

 
10.82 

 
36.87 

 
คอปเปอร์
ซัลเฟต  

57.34 
 

16.26 
 

45.85 
 

เกลือแกง 

 
54.31 

 
17.91 

 
44.24 

 
สารส้ม 

 
64.93 

 
15.58 

 
50.72 

 
น้ำปูนใส 

 
49.45 

 
14.42 

 
36.04 

 
น้ำโคลน 

 
61.29 

 
14.60 

 
43.98 

 
น้ำมะขาม 

 
61.51 

 
11.67 

 
42.04 

 
น้ำเปล่า 

 
59.17 

 
14.97 

 
45.13 

 
ไม่ใช้สารช่วย

ย้อม  
53.50 

 
23.34 

 
50.27 

 

 
 
 
ตาราง 3 ค่าการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายย้อมเปลือก
เพกา 

สารช่วยย้อม % UV Light 
Blocked 

ระดับการป้องกัน 
รังสียูวี* 

เฟอรัสซัลเฟต 98.84 ดีเย่ียม 
ข้ีเถ้า 93.25 น้อย 

คอปเปอร์
ซัลเฟต 

95.37 
ดี 
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เกลือแกง 95.57 ดี 
สารส้ม 93.57 ดี 
น้ำปูนใส 94.40 ดี 
น้ำโคลน 90.15 น้อย 
น้ำมะขาม 92.47 น้อย 
น้ำเปล่า 92.86 น้อย 

- 93.05 น้อย 
หมายเหตุ *ระดับการป้องกันรังส ียูว ี (Grifoni et.al., 
2014) 
ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้อยู่ต่ำกว่า 93.3% = น้อย 
ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้อยู่ในช่วง 93.3-95.9% = ดี 
ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้อยู่ในช่วง 96.0-97.4% =  ดี
มาก 
ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้อยู่ในช่วง 97.5-100% =  ดี
เย่ียม 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ผลการว ิจ ัยแสดงให ้ เห ็นว ่า เปล ือก เพกา
ประกอบด้วยสารประกอบฟีนอลิก โดยสารประกอบฟี
นอลิกที่พบในสารสกัดน้ำ ได้แก่ แทนนิน กรดอินทรีย์ 
ได้แก่ Ellagic acid และฟลาโวนอยด์ ได้แก่ Chrysin, 
Baicalein, Biochanin-A, (Shrikant et.al., 2011) 

เมื ่อนำผ้าฝ้ายย้อมด้วยเปลือกเพกา พบว่า
เปลือกเพกาทำให้ผ้าฝ้ายมีสีน้ำตาล โดยเฉดสีเปลี่ยนไป
เมื ่อใช ้สารช่วยย้อมชนิดต่าง ๆ ทำการประเมินค่าสี 
(Color coordinate) ตามมาตรฐาน CIE Lab เม ื ่อ L* 
แทนค่าความมืด-ความสว่าง, a* แทนค่าสีแดง-สีเขียว 
และ b* แทนค่าสีเหลือง-น้ำเงิน เมื่อ ค่า L* มีค่ามาก ผ้า
ที่ย้อมได้จะมีค่าความสว่างของสีมาก แต่ถ้าค่า L* มีค่า
น้อยคือมีความสว่างน้อยจะทำให้สีของผ้ามีความเข้ม จาก
ผลการวิจัยพบว่าการใช้สารส้มเป็นสารช่วยย้อม ทำให้ได้
ผ้าฝ้ายที่มีสีน้ำตาลสว่างมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของภัทราและคณะ ซึ่งได้ศึกษาสีธรรมชาติจากพันธ์ุพืชป่า
ชายเลน พบว่าการใช้สารส้มเป็นสารช่วยย้อม จะช่วยยืดสี
เส้นใยให้สีสดและสว่างขึ้น และเมื่อใช้เฟอรัสซัลเฟตเป็น
สารช่วยย้อมจะทำให้ผ้าฝ้ายที่ได้มีสีเข้มมากที่สุด (ภัทรา
และคณะ, 2562) 

ผลการศึกษาการป้องกันรังสียูวี พบว่าการใช้
สารช่วยย้อมต่างชนิดกันส่งผลต่อระดับการป้องกันรังสียูวี
ที่แตกต่างกันโดยพบว่าการใช้เกลือเหล็กเป็นสารช่วยย้อม
ส่งผลให้การต้านรังสียูวีอยู่ในระดับดีเย่ียมซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยการย้อมผ้าไหมย้อมด้วยใบหูกวางซึ่งพบว่าการใช้
เกลือเหล็กเป็นสารช่วยย้อมส่งผลให้ผ้าไหมสามารถต้าน
รังสียูวีได้ (Masae et.al., 2018)  
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บทคัดย่อ 
 สภาวะอารมณ์ (Temperament) เป็นลักษณะนิสัยหรือรูปแบบการแสดงออกในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในโคเนื้อและ 
เป็นรูปแบบหน่ึงของพฤติกรรม การเรียนรู้ประสบการณ์ของโคแต่ละตัวที่ส่งผลให้โคมีลักษณะทางอารมณ์นิสัยที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมที่
แตกต่างกันและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและผลผลิตของโคเน้ือ การทดสอบอารมณ์โดยใช้เทคนิค Chute test และ Exit 
velocity สามารถบ่งบอกอารมณ์และลักษณะนิสัยของโคแต่ละตัวได้ การทดลองใช้โคเนื้อกำแพงแสนเพศเมีย จำนวน 28 ตัว เริ่มทดสอบ 
Chute test ก่อนแล้วทดสอบ Exit velocity โคทุกตัวจะถูกทดสอบตัวละ 4 ครั้ง แบ่งเป็น 1.ก่อนการฉีดฮอร์โมน 2.ก่อนการผสมเทียม 3.
ก่อนการตรวจสอบการตั้งท้อง และ 4.หลังการตรวจสอบการตั้งท้อง นำข้อมูลผลการทดสอบทางอารมณ์มาจัดกลุ่มโคออกเป็น 2 กลุ่มโค
อารมณ์สงบ n=13 และกลุ่มโคอารมณ์รุนแรงมีจำนวน n=15 พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01) ความสัมพันธ์
ของระหว่าง Chute test และ Exit velocity ในการจำแนกกลุ่มแม่โคพบว่ามีความสัมพันธ์กัน (r=0.873; P< 0.01) การวัดอารมณ์โคด้วย
เทคนิค Chute test และ Exit velocity สามารถจำแนกกลุ่มโคอารมณ์สงบและอารมณ์เย็นได้ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นที่ดีด้านการทดลองพฤติกรรม
และพัฒนาวิธีการทดสอบอารมณ์ในระบบการผลิตน่าจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอนาคต 
 
คำสำคัญ: โคเน้ือ อารมณ์โคเน้ือ การทดสอบสภาวะอารมณ์ในซองบังคับ ความเรง่เมื่อออกจากซองบังคับ 

ABSTRACT 
Temperament is a habit or emotional expression in response to the environment pattern in beef 

cattle. The behavioral expression can develop and change depending on the learning environment and 
each individual's experience, resulting in an emotional state. Habits are expressed through different 
behaviors. This is a major physical factor that affects the production and yield of beef cattle. Temperament 
testing using the Chute test and Exit velocity techniques can indicate each cow's emotion and character. 
This study used 28 Kamphaengsaen beef cows, the first Chute test, and Exit velocity in the next step. The 

cows were tested 4 times, divided into 1. before PGF2α injection 2. before artificial insemination 3. before 
pregnancy examination, and 4. after pregnancy examination. Temperament test data of cows were grouped 
into 2 groups calm cattle (n=13) and ill-tempered (n=15). The differences were significant (P< 0.01). 
Correlation between the Chute test and the Exit velocity in the cows' classification was to be correlated 
(r=0.873; P <0.01). Measurement of cows temperament using the Chute test and Exit velocity techniques 
can identify the groups of calm tempered and ill-tempered emotions, which is the motivation for behavioral 
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testing. In addition, the development of methods for temperament tests in a production system may be 
useful to improve the production efficiency of a commercial farm in the future. 
 
Key Words: beef cattle, temperament, chute test, exit velocity 
 
1. บทนำ 

 อารมณ์ หรือ Temperament คือลักษณะนิสัย
หรือรูปแบบการแสดงออกทางอารมณ์ในโคเนื้อเป็นรูปแบบ
หน่ึงของพฤติกรรมที่มีมาต้ังแต่กำเนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ได้และถูกควบคุมด้วยหน่วยพันธุกรรมหรือยีน (Burrow, 
1997) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาได้โดยไม่ต้องผ่านการ
เรียนรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อนแต่พฤติกรรมนี้สามารถ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู ่กับสภาพแวดล้อม (Burrow 
et al., 1988) Grandin 1993 ให ้น ิ ยามความหมายของ 
อารมณ์ คือ ความหวาดกลัว ปฏิกิริยาที่สัตว์แสดงต่อมนุษย์ 
ส ิ ่ งเร ้ าใหม ่หร ือสภาพแวดล ้อมใหม ่  ซ ึ ่ งการเร ียนรู้
ประสบการณ์ของโคแต่ละตัวส่งผลให้โคมีล ักษณะทาง
อารมณ์นิสัยที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมที่แตกต่างกันและ
เป็นปัจจัยที ่สำคัญที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและผลผลิต
ของโคเนื ้อ การเจริญเติบโต คุณภาพซาก และการจัดการ
ฟาร์ม (Cafe et al., 2011) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของ
อารมณ์และนิสัยของโคอาจเป็นรูปแบบในการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม การจัดการ การจัดลำดับทางสังคมในกลุ่ม
สัตว์ (Mitlohner et al., 2002)  ปัจจัยเหล่าน้ีอาจส่งผลให้โค
เก ิดความเคร ียด หากโคเก ิดความเคร ียดหร ืออย ู ่ ใน
สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียดในระยะยาวอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการผลิตหรือการแสดงออกทางพฤติกรรม 
(Wyatt et al., 2013) ซึ ่งในปัจจุบันการวัดอารมณ์โคถูก
นำมาใช้เพื่อประเมินอารมณ์ของโคในช่วงเวลานั้นๆที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการผลิต การแสดงออกทางพฤติกรรมที่
จะสามารถบ่งบอกได้ว ่าโคม ีล ักษณะทางอารมณ์และ
พฤติกรรมอย่างไร (Grandin, 1993; Burrow, 1997) 
 
วัตถุประสงค์ 

 ศึกษาอารมณ์และพฤติกรรมของโคเนื ้อพ ันธ์ุ
กำแพงแสนโดยนำเทคนิค Chute test และ Exit velocity 

ในการประเมินอารมณ์ผ่านการแสดงออกของพฤติกรรมและ
เปรียบเทียบลักษณะนิสัย รูปแบบการแสดงออกทางอารมณ์  

 ศึกษาพฤติกรรมความแตกต่างของระดับอารมณ์
ของโคเนื ้อและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าเทคนิค Chute 
test และ Exit velocity ในการจำแนกโคที่มีอารมณ์สงบและ
อารมณ์รุนแรง 

 เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการทดสอบ
อารมณ์แม่โคที่เหมาะสมในสภาพการผลิตฟาร์มประกอบกับ
การใช้ประโยชน์จากลักษณะพฤติกรรมและอารมณ์เพื่อการ
ผลิตโคในอนาคต 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
  การประเมินอารมณ์ (Measures of temperament) 
ในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการทดสอบอารมณ์ในซองบังคับ 
(Chute test) และการประเมินความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ 
(Exit velocity) (Burrow et al., 1988) เป็นวิธีในการประเมิน
สภาวะอารมณ์ในโค (Burrow, 1997) เพื ่อหาวิธีการในการ
ตรวจสอบและศึกษาสภาวะอารมณ์พฤติกรรมของกลุ่มโคที่มี
อารมณ์เย็นและอารมณ์รุนแรงต่อสภาพการเลี้ยงและการให้ผล
ผลิต ระบบการจัดการ อีกทั้งการประเมินอารมณ์สัตว์สามารถ
บ่งบอกถึงการมีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีหรือไม่ ซึ่งอารมณ์ ลักษณะ
นิสัยและพฤติกรรมสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิต
โคเน้ือได้ (Cafe et al., 2011) ดังน้ันการวัดอารมณ์ในโคเน้ือจะ
สามรถบ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์และพฤติกรรมของโคแต่ละตัว 
อีกทั้งยังสามารถระบุได้ว่าโคมีลักษณะอารมณ์เย็นหรืออารมณ์
รุนแรง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการผลิตของโคกลุ่ม
นั ้นๆได้ เช ่น การเจร ิญเติบโต คุณภาพเนื ้อ รวมถึงการมี 
สวัสดิภาพที่ดีหรือไม่ ดังน้ันจึงเป็นแรงผลักดันแรงกระตุ้นที่ดี
และเป็นพื้นฐานในการทดลองทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม
เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือต่อไป
ในอนาคต 
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.1 การจัดการสัตว์ทดลอง 

 วางแผนการทดลองจัดกลุ่มผสมพันธ์ุโคทั้งหมด 30 
ตัว ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 3 คนทำหน้าที่สังเกตพฤติกรรมและบันทึก
ข้อมูลการแสดงออกทางพฤติกรรมจากโคทั้งหมดในฟาร์ม 30 
ตัว การจัดกลุ ่มผสมพันธุ ์แม่โคแบ่งตามความสมบูรณ์ของ
ร่างกายแม่โคแต่ละตัวซึ่งแตกต่างกัน จัดกลุ่มผสมแบ่งเป็น 5 
กลุ่ม ตามแผนการจัดกลุ่มผสม การเป็นสัดและความพร้อม
สภาพร่างกายของแม่โคเพ่ือเข้าโปรแกรม การกระตุ้นและปรับ
ขนานและในแต่ละกลุ่มโคทุกตัวจะผ่านการมีลูกมาแล้วอย่าง
น้อย 1 ตัว หลังจากการจัดเข้ากลุ่มผสมพันธุ์จะฉีดฮอร์โมน 

Prostaglandin F2 alpha (PGF2α) เพื ่อเหนี ่ยวนำให้แม่โค
เป็นสัด เมื่อแม่โคแสดงอาการเป็นสัดหลังฉีดฮอร์โมนภายใน 
2-3 วัน จะได้รับการผสมผสมเทียม หากแม่โคไม่แสดงอาการ
เป็นสัดในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ดูแลจะฉีดฮอร์โมนซ้ำอีกรอบและ
จัดแม่โคเข้ากลุ่มผสมพันธ์ุในกลุ่มถัดไป  
 
3.2 การทดสอบอารมณ์ 
 แม่โคแต่ละตัวจะถูกทดสอบอารมณ์ 4 ครั ้ง คือ  

ก่อนแม่โคฉีดฮอร์โมน Prostaglandin F2 alpha (BPGF2α ), 
ก่อนแม่โคเข้ารับการผสมเทียม (BFAI), ก่อนการตรวจการต้ัง
ท้องของแม่โค (BFP) และหลังการตรวจการต้ังท้องของแม่โค 
(AFP) การทดสอบอารมณ์จะทดสอบโดยวิธี 1.การทดสอบ
อารมณ์ในซองบังค ับ (Chute test, CT) 2.การทดสอบ
ความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ ( Exit velocity, EV ) 
 

3.2.1 การทดสอบอารมณ์ Chute test และ Exit     
                      velocity 

Chute test  
        การทดสอบอารมณ์ในซองบังคับดัดแปลงจาก 
Grandin (1993) การทดสอบมีผู ้ร ่วมทดสอบ 3 คน ผู ้ร ่วม
ทดสอบคนที่ 1 ทำหน้าที ่ในการบันทึกวีดีโอระหว่างการ
ทดสอบ ผู้ร่วมทดสอบคนที่ 2 เป็นผู้ควบคุมการปล่อยตัวแม่
โคจากซองพักเข้าการทดสอบ ผู้ร่วมทดสอบคนที่ 3 ทำหน้าที่
สังเกตพฤติกรรมแม่โคระหว่างการทดสอบและทำหน้าที่ใน

การเปิดประตูซองทดสอบหลังการทดสอบเสร็จสิ้น เริ่มต้น
การทดสอบ กว้าง 0.8 × สูง 1.6 × ยาว 12.8 เมตร เพื่อพัก
แม่โคก่อนการเริ่มทำการทดสอบ หลังพักแม่โคในซองพักจะ
ปล่อยแม่โคเข้าสู่ซองทดสอบอารมณ์ซึ่งมีขนาด กว้าง 0.8 × 
สูง 1.6 × ยาว 2.0 เมตร หลังแม่โคเข้าซองทดสอบผู้ร ่วม
ทดสอบจะปิดประตูด้านหลังและพักแม่โคอีก 20 วินาที และ
เริ่มการทดสอบโดยสังเกตพฤติกรรมแม่โคและเริ ่มจับเวลา
หลังจากพักแม่โค จนครบ 60 วินาที หลังครบ 60 วินาที ผู้
ทดสอบจะเปิดประตูเพื ่อให้แม่โคออกจากซองทดสอบ
พฤติกรรมและเข้าสู่การทดสอบความเร่งเมื่อออกจากซอง
บังคับ ดังในภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ซองทดสอบอารมณ์ (Chute test) 

  ขณะที่โคอยู ่ในซองทดสอบผู้ทดสอบจะสังเกต
พฤติกรรมของแม่โคด้วยตาเปล่า โดยให้คะแนนอารมณ์ที่
แสดงออกผ่านพฤติกรรม โดยผู้ประเมินเป็นคนเดียวตลอด
การทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนน (Chute score, CS) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

 ระดับที ่ 1 การตอบสนองไม่รุนแรง ยืนนิ ่งและ
เคลื่อนที่ช้าในระหว่างการทดสอบ  

 ระดับที่ 2 กระวนกระวายเล็กน้อย เคลื่อนที่บ่อย
และจะไม่หยุดน่ิงนาน  

 ระดับที่ 3 กระสับกระส่าย อาจพยายามถอยออก
จากซองทดสอบหรือเดินไปเอาหัวชนประตูหน้า หัวเคลื่อนที่
ข้ึนลงในบางครั้ง  

 ระดับที่ 4 พยายามที่จะออกจากซองทดสอบ ไม่
อยู่น่ิง ด้ิน และเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลัง  
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 ระดับที ่ 5 ดุร้าย อารมณ์รุนแรง หันหน้ามอง
ด้านซ้ายและขวา เดินไปข้างหน้าและถอยหลัง พยายามออก
จากซองทดสอบ 

 Exit velocity 

 การประเมินค่าความเร่งเมื ่อออกจากซองบังคับ 
ดัดแปลงจาก Burrow (1998) การทดสอบประเมินค่าความเร่ง
เมื ่อออกจากซองบังคับจะเริ ่มทดสอบหลังจากการทดสอบ
อารมณ์ในซองบังคับทันที ผู้ทดสอบจะติดต้ังกล้องเพ่ือบันทึก
วีดีโอขณะที่โคเคลื ่อนที่ออกจากซองทดสอบพฤติกรรม ผู้
ทดสอบเปิดประตูให้โคเข้ามาในซองทดสอบขนาด กว้าง 1.2 × 
ยาว 2.9 × สูง 1.9 เมตร โดยระยะทางในการเดินออกจากซอง
ทดสอบของโคเท่ากับ 2.9 เมตร ใช้วิธีการแบ่งระยะทางตามที่
โคเดินผ่านซึ่งจะทำให้ความเร่งในการเดินออกเป็นเมตรต่อ
วินาที (m/s2) ค่าความเร่งในการเดินผ่านของโคจะถูกจัด
หมวดหมู่ ช้า และ เร็ว ดังในภาพที ่2 และภาพที่ 3  

ภาพที่ 2 ซองทดสอบความเมื่อออกจากซองบังคับ 
            (Exit velocity test) 

ภาพที่ 3 ซองทดสอบอารมณ์และซองทดสอบความเร่งเมื่อ    
             ออกจากซองบังคับ       

3.3 การจัดกลุ่มแม่โคตามผลการทดสอบ 

 Chute test 

การจัดกลุ ่มอิงตามคะแนน Chute score หรือ
คะแนนซองทดสอบ โดยการนำคะแนนซองทดสอบทั้ง 4 ครั้ง

นำมาหาค่าเฉลี ่ยของโคแต่ละตัวแล้วนำผลที่ได้มาจัดกลุ่ม 
โดยแบ่งโคออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มโคที่มีค่าเฉลี่ยระดับ 1-2.5 
ต่ำ (Low) และกลุ ่มโคที ่ม ีค่าเฉลี ่ยระดับ 3-5 ส ูง (High) 
ดัดแปลงจาก Grandin (1993) 

 Exit velocity  

 การจัดกลุ่มอิงตามค่าความเร่งเฉลี่ยในการเดินออก
จากซองทดสอบของแม่โค 2.9 เมตรต่อวินาที (m/s2) ซึ่งค่าที่
ได้จะออกมาเป็นวินาที ค่าเวลาที่ได้จาการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง
มาหาค่าความเร่งในการออกจากซองทดสอบโดย ระยะทางที่
โคเคลื่อนที่หน่วยเป็นเมตร (m) หารด้วยระยะเวลาทั้งหมดที่
โคเคลื ่อนที่หน่วยเป็นวินาที (s2) ค่าที ่ได้จะออกมาเป็นค่า
ความเร่งในการเดินออกของโค (EV) เพื ่อแบ่งโคออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโคที่เดินออกช้าค่าความเร่งเฉลี่ยอยู่ที่ 0.1-
0.25 (m/s2) และกลุ่มโคที่เดินออกเร็วค่าความเร่งเฉลี่ยอยู่ที่ 
0.3 (m/s2) ขึ ้นไป ดัดแปลงจาก Burrow (1998) การหาค่า
ความเร่งในการเดินออกของโคมีแบบหุ่นทางสถิติดังน้ี 

 

v   หมายถึง อัตราเร่งหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s2) 
s   หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่หน่วยเป็นเมตร (m) 
t   หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดที่วัตถุเคลื ่อนที่หน่วยเป็น   
     วินาที (s2)  

หลังการทดสอบอารมณ์ซองบังคับและประเมินค่า
ความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับจะนำผลการทดสอบโดยเฉลี่ย
ที่ได้มาจัดกลุ่มแม่โคโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโคที่มี
อารมณ์สงบ (Calm cattle) และกลุ่มโคที่มีอารมณ์รุนแรง (Ill-
tempered cattle) โดยกลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบจะมีค่าคะแนน
ทดสอบอารมณ์อยู่ในระดับที่ต่ำและมีค่าความเร่งเมื่อออกจาก
ซองบังค ับที ่ช้า และในกลุ ่มโคที่มีอารมณ์ร ุนแรงจะมีค่า
คะแนนทดสอบอารมณ์อยู่ในระดับที่สูงและมีค่าความเร่งเมื่อ
ออกจากซองบังคับที่เร็ว วิเคราะห์โดย PROC GLM 

วิเคราะห์หาความสหสัมพันธ์ระหว่าง Chute score 
และ Exit velocity โดยนำค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบอารมณ์
ในซองบังคับและค่าเฉลี่ยการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจาก
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ซองบ ังค ับของโคท ั ้ ง 28 ต ัวนำมาหาค ่าสหส ัมพ ันธ์  
(Correlation) ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ (SAS 9.0) 

4. ผลการวิจัย 

4.1 การทดสอบอารมณ์ในซองบังค ับและการ
ประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ 

จากการทดสอบอารมณ์ (n=30) โดยวิธ ีการ
ทดสอบซองบังคับและการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจาก
ซองบังคับ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบซองบังคับ (CS 
ต่ำและ CS สูง; 1.94±0.23 : 3.46±0.60) (P<0.01) ตามลำดับ 
และค่าเฉลี่ยการทดสอบค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ 
(EV ช ้ าและ  EV เร ็ ว ; 0.24±0.04: 0.46±0.17) (P <0.01), 
ตามลำดับ จากการทดลองทั้งการทดสอบอารมณ์ในซอง
บังคับและการประเมินค่าความเร่งเมื ่อออกจากซองบังคับ
พบว่ามีแม่โคที ่มีระดับอารมณ์อยู ่ในระดับกึ ่งกลางจำนวน  
2 ตัว มีค่าการทดสอบอารมณ์ที่แย้งกันทำให้ระดับอารมณ์
ของโคอยู ่ในระดับกึ่งกลางจึงไม่สามารถนำโคทั้ง 2 ตัวเข้า
ร่วมการวิเคราะห์และจัดเข้ากลุ ่มอารมณ์ดีหรืออารมณ์
รุนแรงทำให้คงเหลือแม่โคจำนวน n=28 ตัว ดังในภาพที่ 4 
และสามารถนำค่าที่ได้มาเป็นเกณฑ์จำแนกแม่โคเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มแม่โคที่มีอารมณ์สงบและกลุ่มแม่โคที่มีอารมณ์
รุนแรง และจากผลการทดลองพบว่ากลุ ่มโคที่มีค่าคะแนน
การทดสอบอารมณ์ในซองบังคับต่ำจะมีค่าความเร่งเมื่ออก
จากซองบังคับช้า และโคที่มีค่าคะแนนการทดสอบอารมณ์ใน

ซองบังคับสูงจะมีค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับเร็ว 
 

ภาพที่ 4 ภาพการจัดกลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบ อารมณ์รุนแรง
และโคที่มีอารมณ์กึ่งกลาง 

4.2 ผลของการจัดกลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบ (Calm 
cattle) และโคที่มีอารมณ์รุนแรง (Ill-tempered cattle)  
 การจัดกลุ่มแม่โค (grouping) การทดลองนี้การ
แบ่งกลุ่มแม่โคจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโคที่มีอารมณ์
สงบ (Calm cattle) และโคท ี ่ม ี อารมณ ์ร ุ นแรง ( Ill-
tempered cattle) เริ ่มแบ่งกลุ ่มเมื ่อรวบรวบข้อมูลการ
ทดสอบอารมณ์ในซองบังคับและการประเมินค่าความเร่ง
เมื่อออกจากซองบังคับครบทั้ง 4 ครั้ง จากการทดลองกลุ่ม
แม่โคที่มีอารมณ์สงบมีจำนวน 13 ตัว กลุ่มแม่โคที่มีอารมณ์
รุนแรง มีจำนวน 15 ตัว  

จากการทดสอบอารมณ์ในซองบังคับ (CT) ทั้ง 4 
ครั ้ง BPGF2, BFAI, BFP, AFP แสดงให้เห็นว่ากลุ ่มโคที่มี
อารมณ์สงบ จะมีค่าเฉลี ่ยคะแนนการทดสอบซองบังคับ
จากการทดสอบอารมณ์ในซองบังคับอยู่ในระดับต่ำ ตั้งแต่
ระดับที่ 1-2.5 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มโคที่มีอารมณ์รุนแรงที่
มีค่าเฉลี่ยคะแนนอารมณ์จากการทดสอบพฤติกรรมในซอง
บังคับอยู่ในระดับสูง ต้ังแต่ระดับ 3-5 ดังในภาพที่ 5 

 

 
 
ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบซองบังคับ 

และจากการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจากซอง
บังคับทั้ง 4 ครั้ง BPGF2, BFAI, BFP, AFP แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบมีค่าเฉลี่ยของความเร่งเมื่อออกจาก
ซองบังค ับอยู ่ ในระดับช ้าม ีค ่าต ั ้ งแต ่ 0.1-0.25 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มโคที่มีอารมณ์รุนแรงที่มีค่าเฉลี่ยของค่า
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ความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับในระดับเร็ว มีค่าต้ังแต่ 0.3 
ข้ึนไป ดังในภาพที่ 6 

 
 
ภาพที่ 6 ค่าเฉลี่ยการทดสอบค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ 
 

จากผลการทดลองพบว่าการทดสอบอารมณ์ใน
ซองบังคับและการประเมินความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ
มีความสอดคล้องกันของผลการทดสอบอารมณ์ซึ ่งจาก
รูปภาพแสดงให้เห็นว่าโคที ่มีคะแนนอารมณ์ต่ำจะมีค่า
ความเร ่งเมื ่อออกจากซองบังค ับที ่ช ้าและในโคที ่ม ีค่า
คะแนนอารมณ์สูงจะมีค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับที่
เร ็ว และนอกจากน ี ้ จากผลการทดลองพบว่าม ี การ
เปลี่ยนแปลงของค่าระดับคะแนนอารมณ์และเวลาในการ
พุ่งออกซึ่งพบว่าทั้งโคที่มีคะแนนอารมณ์ต่ำและสูง และโค
ที่มีค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับช้าและเร็วมีค่าเฉลี่ย
ความเร่งในการออกจากซองบังคับลดลง สอดคล้องกับผล
การทดลองของ Petherick et al., (2002); Curley et al., 
(2006) พบว่าค่าความเร่งในการออกจากซองบังคับลดลง
เม ื ่อเก ิดการทดลองซ ้ำๆ ซ ึ ่งส ันนิษฐานว่าเก ิ ดจาก
ความค ุ ้นเคย ความเคยช ินและการปร ับต ัวของโค 
(Petherick et al., 2002). ตรงข้ามกับผลการทดลองของ 
Bates et al., (2014) พบว่าค่าความเร่งในการออกจาก
ซองบังคับที่ลดลงแสดงถึงความเครียดของโคและปัจจัย
อื ่นๆที่ส่งผลให้โคเกิดความเครียดระยะยาว (Curley et 
al., 2006) อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าโคที่ม ีค่า
ความเร่งในการออกจากซองบังคับที่เร็วอาจมีผลมาจากแรง

กดดันแบบเฉียบพลัน เช ่นการจับหรือการสัมผัสเมื่อ
เปรียบเทียบกับโคที่มีความเร่งในการออกจากซองบังคับช้า  

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคนิคการทดสอบอารมณ์
ในซองบังคับ (Chute test) และการประเมินค่าความเร่งใน
การออกจากซองบังคับ (Exit velocity) 

 จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการ
คะแนนการทดสอบอารมณ์ในซองบังคับ (Chute score) 
และการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ (Exit 
velocity) พบว่าท ั ้งการเพิ ่มข ึ ้นและลดลงของระดับ
คะแนนในการทดสอบอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความเร่ง
ของโคเมื่อออกจากซองบังคับ (r=0.8739; P< 0.01) ดัง
ในตารางที่ 1 และภาพที่ 7 ซึ่งการนำคะแนนการทดสอบ
อารมณ์ในซองบังคับและค่าการประเมินความเร่งเมื่อออก
จากซองบังคับมาใช้ในการจำแนกกลุ ่มโคที่ม ีอารมณ์
รุนแรงและอารมณ์สงบได้ซึ่งค่าการทดสอบอารมณ์ทั้งสอง
มีความสัมพันธ์กันที่สามารถนำมาใช้ในการจำแนกอารมณ์
ได้ทั ้งนี ้สอดคล้องกับผลการทดลองของ  Wyatt et al., 
(2013) ที่ศึกษาการประเมินอารมณ์โคพันธุ ์ผสมแองกัส 
บราห์มันในซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทดสอบอารมณ์ในซอง
บังคับและการประเมินค่าความเร่งในการออกจากซอง
บังคับมีความสัมพันธ์กันระหว่างค่าคะแนนการทดสอบ
ซองบังคับและค่าทดสอบการประเมินค่าความเร่งในการ
ออกจากซองบังคับ  
 
ตารางที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทดสอบซอง
บังคับ (CS) และค่าความเร่งในการออกจากซองบังคับ (EV) 
 

ตัวแปร ค่าความเร่งในการออกจากซองบังคับ 
(r; P-value) 

คะแนนทดสอบ
ซองบังคับ 
 

0.8739 (< 0.01) 
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ภาพที่7 กราฟแสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทดสอบ
ซองบังคับ (CS) และค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ (EV) 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 เนื่องจากการทดลองนี้ต้องการทดสอบอารมณข์อง
แม่โคในสภาพแบบการเลี้ยงจริงภายในฟาร์มโค จำเป็นต้อง
ดัดแปลงวิธีการทดสอบอารมณ์ เพื่อลดความเครียดในแม่โค
จากการสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายแม่โคในการทดสอบอารมณ์ ซึ่ง
มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของแม่โคและเพื่อลดการรบกวน
ต่อแม่โคในการทดสอบอารมณ์ให้น้อยที ่ส ุด ในระหว่าง
ทดสอบจะไม่มีการตีแม่โคหรือทำให้แม่โคเกิดความเครียดและ
ความกลัว (Burrow,1998) และเป็นวิธีทดสอบอารมณ์ที ่มี
ความเหมาะสมกับการใช้ในการทดสอบโคภายใต้ระบบการ
เลี ้ยงในรูปแบบฟาร์มปิด (Mitlohner et al., 2002) โดยข้ัน
การทดลองภายในพื้นที่ทดสอบนั้น จะมีการเตรียมการที ่มี
ขั ้นตอนที่ซ ับซ้อนยุ ่งยากและมีต้นทุนต้องออกแบบคอก
ทดสอบที่เหมาะสม รวมทั้งทางเดินที่ต้องต้อนแม่โคออกจาก
ซองจึงทำให้การทดสอบอารมณ์ การตอบสนองต่อการสัมผัส
กับมนุษย์ที่กล่าวมาทำได้ยากในช่วงการต้อนแม่โคเข้าซองแต่
ไม่ทำเกิดการรบกวนแม่โคจนเกินไป  

งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ทดสอบอารมณ์ มักทดสอบกับ
แม่โคสาว โคพ่อพันธุ ์ ซึ ่งการทดสอบอารมณ์ส่วนใหญ่ทำ
ภายในพ้ืนที่ทดสอบ (Arena test) และระบบการเลี ้ยงส่วน
ใหญ่ของงานวิจัยข้างต้นเป็นแบบเลี้ยงขังคอก ทำให้ง่ายต่อ

การจัดการและการทดสอบพฤติกรรมทางด้านต่างๆ ซึ่ง
แตกต่างจากสภาพระบบการเลี้ยงและคอกในประเทศไทยใน
ปัจจุบันที่ยังเลี้ยงแม่โคโดยการปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้า การ
ทดลองน้ีจึงมุ ่งเน้นการทดสอบอารมณ์และพฤติกรรมเพ่ือ
แบ ่งกล ุ ่มแม ่ โคท ี ่ม ีอารมณ ์สงบและร ุนแรงและหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบทั้งสองเทคนิคสอดคล้อง
กับสภาพการการเลี ้ยงในฟาร์ม ดังนั ้นในด้านของระบบ
สืบพันธ์ุจึงไม่ได้นำข้อมูลมานำเสนอในผลของการวิจัย แต่ใน
ขั ้นตอนการทดลองที่มีข้อมูลการเก็บข้อมูลอารมณ์และ
พฤติกรรมในช่วงเวลาที่โคผสมพันธุ์เป็นเพียงขั้นตอนในการ
ทดสอบอารมณ์เพื่อเป็นการแบ่งแยกลำดับในการเก็บข้อมูล
แต่ไม่มีผลต่อวิธีการทดลองหรือผลการทดลองแต่อย่างใด  

การใช้เทคนิคการทดสอบพฤติกรรมในซองบังคับ 
(Chute test) และการประเมินค่าความเร่งเมื ่อออกจากซอง
บังค ับ (Exit velocity) ท ั ้งสองว ิธ ีท ี ่ ใช ้ในการทดลองมี
ประสิทธิภาพในการประเมินและทดสอบอารมณ์ของโคได้ 
และสามารถจำแนกกลุ่มและคัดแยกกลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบ
(Calm cattle) และโคที่มีอารมณ์รุนแรงได้ (Ill-tempered 
cattle) จะเห็นว่ากลุ ่มแม่โคที ่ม ีอารมณ์สงบมักมีค ่าการ
ทดสอบอารมณ์ต่ำและความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับที่ช้า
ตรงข้ากับกลุ ่มแม่โคที ่มีอารมณ์รุนแรงที ่มีค่าการทดสอบ
อารมณ์สูงและมีค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับที่เร็ว และ
นอกจากนี้ยังพบว่ามีโคที ่มีอารมณ์ในระดับกึ ่งกลางที ่ไม่
สามารถนำมาเข้าร่วมในการแบ่งกลุ่มอารมณ์ได้อาจเป็นผลมา
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในตัวสัตว์เองระหว่างการ
ทดสอบที่อาจส่งผลให้สัตว์มีการแสดงอารมณ์หรือพฤตกิรรม
ผิดไปจากเดิม และพบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการ
ทดสอบซองบังคับและการประเมินความเร่งเมื่อออกจากซอง
บังคับที่จะสามารถนำเทคนิคทั้งสองวิธีมาใช้ในการทดสอบ
อารมณ์โคร่วมกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองเทคนิคสามารถบ่ง
บอกถึงความสัมพันธ์ของค่าการทดสอบได้  

การนำทั้งสองเทคนิคน้ีมาใช้ในการประเมินอารมณ์
โคร่วมกันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทดสอบและประเมิน
อารมณ์โคในการจัดกลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบและรุนแรงได้ง่าย
มากขึ้น การทดสอบอารมณ์เพื่อแบ่งกลุ่มแม่โคอารมณ์สงบ
และรุนแรง สามารถทำได้โดยการทดสอบอารมณ์ในซองบังคับ 
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(Chute test) และการประเมินค่าความเร่งเมื ่อออกจากซอง
บังค ับ (Exit velocity) ซึ ่งสามารถจำแนกอารมณ์แม่โคใน
สภาพการเลี ้ยงแบบฟาร์มได้ และนอกจากนี ้ควรได ้รับ
การศึกษาต่อไปถึงผลของอารมณ์ที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม
การศึกษาความผันแปรของพฤติกรรม ระดับอารมณ์ และการ
พัฒนาวิธีการทดสอบอารมณ์ในระบบการผลิต ที่น่าจะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตโคในอนาคต 
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Risk Assessment of Working posture by Rapid Entire Body Assessment technique: The study of  
worker in metal tube production plants  
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั ้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินความเสี ่ยงของท่าทางในการทำงานและเปรียบเทียบความรู ้ของ

พนักงานโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ กลุ่มประชากร ได้แก่ พนักงานแผนกขึ้นรูป ของโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ จำนวน 
22 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว และแบบทดสอบความรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า T-test ผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของท่าทางในการ
ทำงาน พบว่า อาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือของกลุ่มประชากรบริเวณที่พบมากที่สุด ได้แก่ บริเวณคอ บริเวณลำตัว และบริเวณ
แขนส่วนบน คิดเป็นร้อยละ 23.08 รองลงมา ได้แก่ อาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือบริเวณขา คิดเป็นร้อยละ 15.38 การประเมิน
ความเสี่ยงของท่าทางการทำงานอยู่ที่ระดับ 3 มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง เมื่อ
เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับท่าทางการทำงาน พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการอบรมมีค่าแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
คำสำคัญ: การประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว, ท่าทางการทำงาน 

 
Abstract  

The purpose of this study was to assess the risk of working posture and compare the knowledge 
of workers in metal tube production plants. The population of this study is 22 component assembly 
workers. Data was collected using Rapid Entire Body Assessments (REBA) and knowledge tests in percentage, 
arithmetic, Standard deviation, and T-test. The result was found that muscle pain, including neck, trunk, 
lower arm pain was mostly found by 23.08%, followed by muscle pain at legs by 15.38%. The REBA score 
was used to evaluate working conditions by considering employees’ overall bodies and total scores of the 
employees. It was found that the risk of postures was moderate, but there were some problems that 
showed up. Therefore, finding a solution should be performed. The point average of workers’ knowledge 
about metal tube production plants in both Pre-test and Post-test is statistically significant difference 
(p<.05).  
Keywords: Rapid Entire Body Assessments (REBA), Working posture 
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1. บทนำ  
พนักงานส่วนใหญ่ที ่ทำงานในอุตสาหกรรม

และทำงานในท่าทางเดิมเป็นระยะเวลานานจะพบความ
เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื ้อและโครงสร้างกระดูก 
รวมทั ้งท ่าทางที ่ฝ ืนธรรมชาติทำให้ เก ิดท ่าทางการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม จากข้อมูลระบบคลังข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขปี 2559 
พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเน้ือจากการทำงาน 
กลุ ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที ่ช่องกระดูกข ้อมือ
จำนวน 81,226 คน คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนคน ซึ่ง
เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่ผ่าน กลุ ่มอายุที ่มากที่สุดคือ 15-59 ปี 
จำนวน 58,439 คน คิดเป็นร ้อยละ 72.01 (แผนงาน
ควบค ุมโรคและภ ัยส ุขภาพจากการประกอบอาชีพ
ภาคอุตสาหกรรม,2559) และจากอุบัติการณ์ของการ
บาดเจ็บสะสมในกลุ่ม พนักงานที่ทำงานซ้ำ ๆ มีมากกว่า
กลุ่มที่ทำงานหนัก (ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช, 2542) 

ลักษณะท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
ทำให้เกิดแรงกดต่อเส้นเลือด เส้นประสาท และเอ็น เกิด
อาการปวดเมื่อย ตะคริว เหน็บ จนทำให้หมอนรองกระดูก
เสื ่อมสภาพ จนเกิดความพิการ (NIOSH, 1997; พัชริน 
พรหมอนันต์, 2549) การประเมินความเสี ่ยงด้านการย
ศาสตร์แบบการประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว (Rapid 
Entire Body Assessment, REBA) การประเมินด้วยวิธีน้ี
เหมาะสำหรับงานที่มีการเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็ว หรือ
ท่าทางที ่ไม่อยู ่กับที่  งานที่ต้องยืนปฏิบัติงานในท่าทาง
เดิมๆซ้ำๆตลอดเวลา รวมถึงงานที่ไม่สามารถคาดเดาได้ 

ในโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะจังหวัดชลบุรี มี
พนักงานต้องยืนทำงานด้วยท่าทางซ้ำ ๆ วันละ 8 ชั่วโมง 
ลักษณะทำงานยืนทำงานกับเครื่องจักร การก้มเอียงคอ
มองชิ ้นงาน การก้มบิดเอี ้ยวลำตัวหยิบชิ ้นงาน  และ
เนื ่องจากมีการจำกัดของพื้นที ่การทำงานทำให้ขณะ
ปฏิบัติงานขยับร่างกายได้เพียงเล็กน้อย จึงทำให้เกิดการ
เมื ่อยล้าจากการทำงาน ประกอบกับข้อมูลการใช้ห้อง
พยาบาล มีผู้ใช้ห้องพยาบาลด้วยโรคกระดูกและกล้ามเน้ือ
อยู ่ในอันดับ 3 โรคสูงสุดในแต่ละ (ข้อมูลห้องพยาบาล
บริษัท, 2562) ทีมผู้วิจัยจึงได้ทำการประเมินความเสี่ยง
ท่าทางการทำงานด้วยเทคนิค REBA ของพนักงานแผนก

ข้ึนรูปของโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ จังหวัดชลบุรี และ
เปรียบเทียบความรู ้เกี ่ยวกับท่าทางในการทำงานของ
พนักงานแผนกขึ้นรูป ของโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ 
จังหวัดชลบุรี 
 
2. แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) 
เป ็นกระบวนการวิ เคราะห์ความเส ี ่ยงโดยพิจารณา
ความสัมพันธ์ของสิ ่งคุกคาม กระบวนการกระทำ และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับลักษณะท่าทางการ
ทำงาน การจัดรูปแบบของร่างกาย (สุทธ์ิ ศรีบูรพา, 2540) 
ซึ่งความซ้ำซากในการทำงาน (Repetition) ก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บต่อระบบโครงร ่างและกล้ามเนื ้อ  (Kroemer, 
1989) โดยทั่วไปการทำงานที่ซ้ำซากมักเป็นงานที่เบาไม่
ต้องออกแรงในการทำงานมากนัก  การประเมินทั้ง
ร ่ า ง ก า ย แ บ บ ร ว ด เ ร ็ ว ห ร ื อ  Rapid Entire Body 
Assessment(REBA) เหมาะสมกับการทำงานที ่ม ีการ
เปลี ่ยนแปลงท่าทางอย่างรวดเร็ว และมีขั ้นตอนการ
ทำงานที่ไม่คงที่ โดยพิจารณาส่วนของร่างกายเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่ม1 คอ ลำตัว ขา จะประเมินท่าทางร่วมกับแรงที่
ใช้ในการทำงาน กลุ่ม 2 แขนท่อนบนและท่อนล่าง ข้อมือ 
จะประเมินท่าทางร่วมกับความมั่นคงในการจับยึดของใน
มือ และประเมินระดับความเสี่ยงเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข
ต่อไป  

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั ้งน้ีศึกษาการประเมินความ
เสี ่ยงของท่าทางการทำงานด้วยเทคนิค REBA สำหรับ
พนักงานแผนกขึ้นรูป ของโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ 
จังหวัดชลบุรี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ค ือ พนักงานแผนกขึ ้นร ูป ของ
โรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ จังหวัดชลบุรี จำนวน 22 
คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    
    เครื ่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน 
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 1. แบบการประเมินความเสี่ยงของท่าทางใน
ก า ร ท ำ ง า นด ้ ว ย  Rapid Entire Body Assessment, 
REBA) เป็นการประเมินท่าทางการทำงานที ่เป็นการ
ประเมิน โดยพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ส่วน A ได้แก่ คอ 
ลำตัว และขา ส่วน B แขนท่อนบน แขนท่อนล่าง และ
ข้อมือท้ังข้างซ้ายและข้างขวา นำคะแนนส่วน A และ ส่วน 
B มาอ่านค่าท่ีตาราง C จากประเมินนำคะแนนจากตาราง 
C มารวมกับคะแนนที่ได้จากการประเมินการเคลื่อนไหว 
และกิจกรรมของงานก็จะได ้คะแนนความเสี ่ยงรวม 
จากน้ันนำคะแนนที่ได้จากการประเมินมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผล ดังต่อไปน้ี 
คะแนน การแปลผล 
1 ความเสี่ยงน้อยมาก 
2-3 ความเสี่ยงน้อย ยังต้องมีการปรับปรุง 
4-7 ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพ่ิม  
 เติมและควรได้รับการปรับปรุง 
8-10 ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพ่ิมเติมและ 
 ควรรีบปรับปรุง 

≥11 ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที 
 2. แบบทดสอบความรู้เรื่องท่าทางการทำงาน 

ทดสอบก่อนอบรม-หลังอบรม เป็นลักษณะคำถามจำนวน 

10 ข้อ ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผลเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

ระดับความรู ้
    คะแนน 07.51–10.00       มากท่ีสุด 
   คะแนน 05.01–07.50       มาก 
    คะแนน 02.51–05.00       ปานกลาง 
    คะแนน 00.00–02.50       น้อย 
  
 
 
 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ข้ันตอนการดำเนินงาน มีดังน้ี 

 1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนก เพ่ือ
ขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลโดยแจ้งวัตถุประสงค์และข้ันตอน
การดำเนินงาน 

2. ผู้วิจัยได้ทำการประเมินท่าทางการทำงาน
ด้วยเทคนิค REBA ประเมินโดยการสังเกตการณ์ จด
บันทึก และนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือทราบคะแนน
ความเสี่ยง 

3. หลังจากการประเมินท่าทางการทำงาน ได้
ค้นคว้าเน้ือหาเกี่ยวกับท่าทางการทำงาน ลักษณะการ
ทำงาน เพ่ือนำมาอบรมให้ความรู้แก่พนักงานแผนกข้ึนรูป 

4. สร้างแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม-หลัง
อบรม โดยแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและนำไปใช้
ประโยชน์ นอกจากแบบทดสอบความรู้ ยังจัดทำแผ่นพับ
เพ่ือเป็นสื่อประกอบการจัดอบรม 

5. ทดสอบความรู้ก่อนอบรม  
6. จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับท่าทางการ

ทำงาน และเก็บข้อมูลการทำแบบทดสอบความรู้หลัง
อบรม  

7. นำแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังอบรมมา
เปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับท่าทางในการทำงาน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ยเลข
คณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า T-test 
4. ผลการวิจัย  

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การวิจัยเรื ่อง การประเมินความเสี ่ยงของท่าทางการ
ทำงานด้วยเทคนิค REBA สำหรับพนักงานแผนกขึ้นรูป 
ของโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ จังหวัดชลบุรี โดยมีผล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยดังต่อไปน้ี 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงท่าทางในการทำงานด้วยเทคนิค REBA 
ตารางที่ 1 แสดงการสรุประดับคะแนนจากการประเมินท่าทางการทำงาน (REBA) ของตาราง A 

ขั้นตอนของตาราง A ระดับคะแนนจากการประเมินทางท่าการทำงาน (Reba) 

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งคอ 3 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งลำตัว 3 

ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งขา 2 

ข้ันตอนที่ 4 สรุปผลคะแนนวิเคราะห์ คอ ลำตัว ขา ตาราง A 6 

 
ผลการสรุปผลคะแนนการวิเคราะห์ท่าทาง

ตำแหน่งคอ ม ีคะแนนการประเม ิน 3 คะแนน การ
วิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งลำตัว มีคะแนนการประเมิน 3 
คะแนน     การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งขา มีคะแนนการ

ประเมิน 2 คะแนน ผลการสรุปผลคะแนนการวิเคราะห์
คอ ลำตัว และขา ในตาราง A มีคะแนนการประเมิน 6 
คะแนน

 
ตารางที่ 2 แสดงการสรุประดับคะแนนจากการประเมินท่าทางการทำงาน (REBA) ของตาราง B 

ขั้นตอนของตาราง B ระดับคะแนนจากการประเมินทางท่าการทำงาน (Reba) 

ข้ันตอนที่ 5 การประเมินภาระงานที่ทำ 0 

ข้ันตอนที่ 6 นำคะแนน Part A นำไปใช้ในตาราง C 6 

ข้ันตอนที่ 7 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งของส่วนบน 3 

ข้ันตอนที่ 8 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งแขนส่วนล่าง 1 

ข้ันตอนที่ 9 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งข้อมือ 1 

ข้ันตอนที่ 10 การสรุปผลจากข้ันตอนที่ 7-8 ในตาราง B 3 

 
ผลการสรุปผลคะแนนการประเมินภาระงานที่

ทำ มีคะแนนการประเมิน 0 คะแนน การวิเคราะห์ท่าทาง
ตำแหน่งของส่วนบน มีคะแนนการประเมิน 3 คะแนน    
วิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งแขนส่วนล่าง มีคะแนนการ

ประเมิน 1 คะแนน การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งข้อมือ มี
คะแนนการประเมิน 1 คะแนน ผลการสรุปผลคะแนนการ
วิเคราะห์จากข้ันตอนที่ 7-9 ในตาราง B ระดับคะแนนการ
ประเมินท่าทางเท่ากับ 3 คะแนน 

 
ตารางที่ 3 แสดงการสรุประดับคะแนนจากการประเมินท่าทางการทำงาน (REBA) ของตาราง C 

ขั้นตอนของตาราง C ระดับคะแนนจากการประเมินทางท่าการทำงาน (Reba) 
ข้ันตอนที่ 11 การจับชิ้นงาน 0 

ข้ันตอนที่ 12 นำคะแนน Part B นำไปใช้ในตาราง C 3 

ข้ันตอนที่ 13 คะแนนกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 1 

ข้ันตอนที่ 14 การสรุปผล Final Reba Score 7 
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ผลการสรุปผลคะแนนการวิเคราะห์จากการจับ

ชิ้นงาน มีคะแนนการประเมิน 0 คะแนน นำคะแนน Part 

B นำไปใช้ในตาราง C มีคะแนนการประเมิน 3 คะแนน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายมีคะแนน 1 คะแนน  

นำสรุปผล Final Reba Score มีคะแนนอยู่ที่ 7 คะแนน 

ดังน้ันจัดอยู่ในระดับที่ 3 : คะแนนอยู่ที่ 4 – 7 เป็นงานที่มี

ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรไดร้ับ

การปรับปรุง

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เก่ียวกับท่าทางการทำงาน 
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าเปรียบเทียบจำนวนความแตกต่างของความรู้เก่ียวกับท่าทางในการทำงานก่อนอบรม และหลังอบรบ

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 

ผลการทดสอบ พบว่า ความรู้เก่ียวกับท่าทางใน
การทำงานหลังอบรม สูงกว่าก่อนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ท่าทางในการทำงาน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05  

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์โดยใช้การประเมินความเสี่ยง

ของท่าทางในการทำงานด้วยเทคนิค REBA สำหรับ

พนักงานแผนกขึ้นรูป พบว่า คะแนนความเสี่ยงอยู่ระดับ 

3 คือ ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพ่ิมเติมและควร

ได้รับการปรับปรุง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวภา 

ห้วยจันทร์ และสุนิสา ชายเกลี้ยง ( เสาวภาและ สุนิสา

,2562) ศึกษาเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์

ต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื ้อใน 

คนงานอุตสาหกรรมรีดข้ึนรูปหลังคาเหล็ก พบว่า จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลของแบบประเมินความเสี ่ยง ทางการ

ศาสตร์ด้วยแบบประเมิน REBA มีระดับความเสี่ยงอยู ่ที่

ระดับ 4 คือ งานน้ันเป็นปัญหาควรรีบทำการปรับปรุงหรือ

แก้ไข เพราะ การทำงานของแผนกข้ึนรูปที่ผู้วิจัยได้ทำการ

ประเมินความเสี่ยง มีลักษณะการทำงาน เช่น การเอ่ียวตัว

เพ่ือหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักรการ ซึ่งน้ำหนักของชิ้นงาน

เบากว่าน้ำหนักของเหล็กที่นำไปทำหลังคา จึงทำให้เกิด

ความแตกต่างระหว่างน้ำหนักของชิ ้นงาน และการ

เคลื ่อนไหว กิจกรรมของงาน ลักษณะการทำงานที่ไม่

เหมือนกัน อาจจะทำให้ระดับคะแนนความเสี่ยงต่างกัน 

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของกลุ่มประชากรที่
พบมากที่สุด ได้แก่ บริเวณคอ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิสา ถิ ่นมาบแค  (สุนิสา
,2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงทางการย
ศาสตร์ของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ พบว่า อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการ
ทำงานบริเวณคอมากที่สุด ร้อยละ 92.5 ซึ่งมีลักษณะ
ท่าทางการทำงานที่คล้ายกันกับการทำงานแผนกข้ึนรูป ที่
ต้องก้มศีรษะและคอในระดับ 20 องศา มีการเอนตัวไป
ด้านหน้า เท่ากับ 2 คะแนน และบวกคะแนนการหมุนตัว 
1 คะแนน ตามภาพที่ 1 
 
 
 

  

ความรู้เก่ียวกับท่าทาง μ σ t df p-value 

ก่อนอบรม 7.18 1.82 -7.13 21 0.00* 

หลังอบรม 9.81 0.39    
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ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการทำงานกับ
การประเมินท่าทางREBA บริเวณคอ ที ่มา : (Hignett & 
McAtamney, 2000) 
 

อาการปวดเมื่อยรองลงมาบริเวณลำตัวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของยุพยง หมั่นกิจและกติกา สระมณีอินทร์ 
(ยุพยง และกติกา,2561)ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการปวด
เมื่อยโครงร่างและกล้ามเน้ือของพ่อค้าส่งผลไม้ตลาดศรีเจริญ 
อำเภอวารินชำราญ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า พ่อค้ามี
อาการปวดเมื ่อยบริเวณ หลังส่วนบน และหลังส่วนล่าง 
เพราะลักษณะการทำงานมีล ักษณะยืน ออกแรงยกของ 
ทำท่าทางการทำงานที่ผิดธรรมชาติ เน่ืองจากการการหมุนตัว 
ทำให้แรงน้ำหนักของการยกของไม่เป็นไปตามหลักฟิสิกส์ 
น้ำหนักไม่ตกอยู่ที่จุดศูนย์ถ่วง ส่งผลทำให้เกิดการปวดเมื่อย
กล้ามเน้ือ 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการทำงานกับ
การประเมินท่าทางREBA บริเวณลำตัว ที่มา : (Hignett & 
McAtamney, 2000) 
 

ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับท่าทางในการ
ทำงาน พบว่า ไม่ควรงอหลังหรือการโน้มตัวไปข้างหน้า 
และไม่ควรก้มเงยคอไปมาหรือการหันหน้าไปมา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ้งกานต์ พลายแก้วและคณะ 
(รุ้งกานต์และคณะ,2556) ศึกษาเรื่องท่าทางการทำงาน
และกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้
ประกอบอาชีพผลิตยางพารา พบว่า ท่าทางที่ไม่เหมาะสม
และท่าทางการทำงานซ้ำซากเช่น การก้มเอียงคอขณะ

ทำงาน การก้มบิดเอ้ียวลำตัว เพราะ การทำงานโดยการที่
งอหลังหรือการโน้มตัวไปข้างหน้า จะทำให้แนวกระดูกสัน
หลังรับน้ำหนักผิดที่ หรือทำให้แนวกระดูกสันหลังเกิดการ
คดเคลื่อน จึงทำให้เกิดความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณ
หลังได้ไปข้างหน้า และไม่ควรก้มเงยคอไปมาหรือการหัน
หน้าไปมา  
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1.จากการทำงานที ่ท ่าทางไม่เหมาะสม การ
ทำงานซ้ำ ๆ การก้มเงยคอ บิดตัว โค้งงอลำตัว ทำให้เกิด
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จึงควรมีการปรับปรุงสถานที่
ทำงานที่เหมาะสมตามหลักการทางการยศาสตร์  เพ่ือ
แก้ไขและป้องกันอาการปวดเมื ่อยกล้ามเนื ้อ เป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพในการทำงานของพนักงานต่อไปในระยะ
ยาว 

2.จากการทำงานที ่ท ่าทางไม่เหมาะสม การ
ทำงานซ้ำ ๆ การก้มเงยคอ บิดตัว โค้งงอลำตัว ทำให้เกิด
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จึงควรมีการ Morning Talk 
ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง เพื่อเน้นย้ำ ให้เกิดความตระหนัก 
เก่ียวกับการใช้ท่าทางที่เหมาะสมในการทำงานซ้ำ ๆ  
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1.จัดให้มีการประเมินความรู้สึกร่วมกับประเมิน
ความเสี ่ยงของท่าทางในการทำงานด้วยเทคนิค REBA 
เพ่ือให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึน 

2. ควรมีการจัดโปรแกรมการให้ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสมตาม
หลักการยศาสตร์ เพื ่อแก้ไข ป้องกันอาการปวดเมื ่อย
กล ้ามเนื ้อ และปร ับปร ุงค ุณภาพในการทำงานของ
พนักงานต่อไปในระยะยาว 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคันคว้าวิจัยฉบับน้ีสำเร็จได้ด้วยดีด้วย
ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยระดับ
หัวหน้างาน รวมถึงเจ้าหน้าที ่และพนักงานทุกฝ่ายใน
แผนกขึ้นรูป และขอขอบคุณอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์ มหาวิทยาล ัยพ ิษณุโลก  และวิทยาล ัยการ
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างสูงที่ได้สละ

         



352 
 

เวลาอันมีค่าให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการวิจัย 
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิจัยด้วยความเอาใจใส่ จน
ทำให้วิจัยน้ีมีความถูกต้องและสำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ  

การนำวัสดุเศษเหลือจากการเกษตรมาประยุกต์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง  ใน
การศึกษาคุณค่าทางโภชนะและความสามารถในการย่อยได้ของวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ด ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 
โดยมี 6 กลุ่มการทดลอง กลุ่มละ 5 ซ้ำ มีฟางข้าวเป็นกลุ่มควบคุม และมีวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ด  5 ชนิด เป็นกลุ่มทดลอง ผล
ทดลองพบว่า ปริมาณวัตถุแห้งของวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) และพบว่า 
มีปริมาณโปรตีน ไขมัน และ ลิกนิน ในวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดทุกชนิดน้อยกว่าฟางข้าว (P<0.01) วัสดุเศษเหลือจากเห็ดนางรม มี
ค่า Acid detergent fiber (ADF) และพลังงาน (73.05 % และ 3.91 Mcal/Kg, ตามลำดับ) มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองอื่น 
ๆ (P<0.01)  นอกจากนี้ยังพบว่า ความสามารถในการย่อยได้ของวัตถุแห้งในกระเพาะรูเมนเทียมของอาหารทดลองที่ระยะเวลา  24 และ 
48 ชั่วโมง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) โดยพบว่าเห็ดนางนวลมีค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งมากที่สุดทั้งที่ระยะเวลา 24 และ 48 
ชั่วโมง (35.21% และ 47.73%, ตามลำดับ)  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดยังคงมีคุณค่าทางโภชนะหลงเหลืออยู่ซึ่ง
สามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เค้ียวเอื้องได้ 
คำสำคัญ: วัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ด, อาหารหยาบ, สัตว์เค้ียวเอื้อง, ผลพลอยได้ทางการเกษตร 
 

Abstract  
Recycling agricultural by- product is one of the alternatives in developing a roughage source for ruminants. 

The study of nutritional values of the spent mushroom substrate (SMS) was designed using a Completely Randomized 
Design (CRD). There were six treatments with five replications. Rice straw was a control group, and five treatments of 
SMS were experimental groups. The results revealed that the DM of five types of SMS was different (P<0.01). Besides, 
CP, EE, and ADL of SMS were lower than rice straw (P<0.01) .  Also, the SMS of P.  ostreatus was the highest value of 
ADF and GE (73.05 % and 3.91 Mcal/Kg, respectively) when compared with other treatments (P<0.01). The in vitro dry 
matter digestibility by artificial rumen fermenter of SMS from P.  djamor was the highest (P < 0.01) ,  either 2 4  or 48 
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hours (35.21 and 47.73 %, respectively). It can be concluded that SMS remains nutritional values and can be used as 
a roughage for ruminants. 
Keywords: spent mushroom substrate, roughage, ruminant, agricultural by-product 
 
1. บทนำ  

ในสถานการณ์ปัจจุบันวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคา
ค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 70 ของค่าใช่จ่ายทั้งหมดในการ
ผลิตสัตว์ (Liu et al., 2000) และพืชแห้งซึ ่งเป็นแหล่ง
สำรองอาหารหยาบในช่วงแห้งแล้งมีคุณค่าทางโภชนะต่ำ ซึ่ง
จัดเป็นปัญหาหลักของการเลี ้ยงสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง  โดยมีผล
พลอยได้ทางการเกษตรที่สามารถนำมาปรับใช้เป็นวัตุดิบ
อาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ เช่นวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ด 
ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกเห็ดหลากหลายชนิด เช่น 
เห็ดนางรม เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว และ
เห ็ดนางนวล เป ็นต้น โดยในหนึ ่งป ีอ ุตสาหกรรมการ
เพาะปลูกเห็ดของประเทศไทยสามารถผลิตเห็ดประมาณ 
250,000 ตันต่อปี ในการผลิตเห็ด 1 กิโลกรัม ต้องใช้ก้อน
เชื้อเห็ดประมาณ 5 กิโลกรัม (Willis et al., 2007) ภายหลัง
จากการเก ็บเก ี ่ยวผลผล ิตเห ็ดจ ึงเก ิดป ัญหาทางด ้ าน
สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากมีวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดทิ้งใน
พ้ืนที่เป็นจำนวนมากประมาณ 1,250,000 ตันต่อป ีแม้ว่าใน
ประเทศไทยจะมีวิธีจัดการกับวัสดุเศษเหลือจากการเพาะ
เห็ดโดยวิธีการ นำไปทำปุ๋ยหมัก เผา ฝังกลบ เป็นต้น แต่
อุตสาหกรรมการเพาะปลูกเห็ดยังคงดำเนินต่อไป จึงทำให้
วัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดยังคงอยู่ การนำวัสดุเศษ
เหลือจากการเพาะเห็ดมาพัฒนาเป็นแหล่งอาหาสำหรับสัตว์
เคี้ยวเอื้องจึงเป็นอีกทางเลือก วัสดุเศษเหลือจากการเพาะ
เห็ดได้รับการนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับ แกะ 
กระบือ และโคเนื ้อในประเทศเกาหลี เนื ่องจากมีโปรตีน
หยาบ NDF และADF (Kakkar et al., 1990; Kakkar and 
Dhanda 1998; Rinker,2002; Ayala et al., 2011).การใช้
วัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดมีความจำเป็นในการรักษา
คุณภาพอาหารโดยป้องกันความชื้นได้ถึงร้อยละ 60 (Kim 
et al., 2007) และการเน่าเสียอย่างรวดเร็ว (Kwak et al., 

2008) โดย Young et al. (2010) ศึกษาการเสริมวัสดุเศษ
เหล ื อ จ ากการ เพาะ เห ็ ด  Pleurotus osteratus และ 
Pleurotus eryngiia โดยเสริมในอาหารข้นทดแทนฟางข้าว
ในโค Hanwoo เจาะกระเพาะ พบว่าไม่มีผลกระทบต่อ 
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนซึ่งผลการศึกษาข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้วัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตและตัวสัตว์ ดังน้ัน 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณค่าทางโภชนะ
และการย่อยได้ของวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ที ่เหลือทิ ้งหลังจากการเก็บเกี ่ยวผลผลิตของดอกเห็ดใน
ประเทศไทย 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

อาหารหยาบนับว่าเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญ
สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง การนำวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร
มาประยุกต์ใช ้ เป ็นแหล่งอาหารหยาบ จึงเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกในการพัฒนาแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยว
เอื ้อง เห็ดเศรษฐกิจส่วนใหญ่ถูกเพาะจากวัสดุที ่มีไม้เป็น
องค์ประกอบ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เป็นต้น (Milan et 
al., 2007) หลังจากเก็บเกี่ยวดอกเห็ดไปแล้วยังคงเหลือวัสดุ
เพาะปลูกซึ ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับสัตว์
เค ี ้ยวเอื ้องได ้โดยตรงหร ือใช้ เป ็นส่วนประกอบในการ
ทำอาหารหมัก (Kwak et al., 2009 และ Rangubhet et 
al., 2017) โดยมีลักษณะทางกายภาพ มีสีน้ำตาล และมี
กลิ่นหอมอ่อน จากการรายงานของ Fazaeli และ Masoodi 
(2006) พบว่า วัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดยังมีคุณค่า
ทางโภชนะ เช่น เยื่อใย โปรตีนหยาบ และไขมัน เพียงพอ
สำหรับการใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ นอกจากน้ี 
Rangubhet et al. (2019) รายงานว่า วัสดุเศษเหลือจาก
การการเพาะเห็ดนางรม (P.ostreatus) และเห็ดนางรมสี
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ทอง (P. citrinopileatus) มีคุณค่าทางโภชนะคือ โปรตีน 
(4.85 และ  6.22 % , ตามลำด ั บ )   NDF (75.46 และ 
71. 35 % , ต า ม ล ำ ด ั บ )  ADF ( 44. 43 แล ะ  40. 58 % , 
ตามลำดับ) พลังงาน (3.56 และ 3.32 Mcal/Kg, ตามลำดับ) 
ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับแพะเนื้อได้ถึง
ร้อยละ 35 ของปริมาณวัตถุแห้งในอาหาร โดยพบว่า แพะมี
อัตราการกินได้ของวัตถุแห้ง  855 และ 863 กรัมต่อวัน 
ตามลำดับ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัสดุเศษเหลือจากการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจโดยทำการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร
สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomize Design 
(CRD) และทำการทดลองการย่อยได้ ด้วยการจำลองการย่อย
โดยเล ียนแบบการหม ักย่อยในกระเพาะหมักของโคหรือ
กระเพาะรูเมนด้วยว ิธี  in vitro digestibility โดยใช ้เคร ื ่อง 
DaisyII Incubator ที ่ระยะเวลา 24 และ 48 ชั ่วโมง โดยมี
วัตถุดิบอาหารสัตว์ 6 ชนิด คือฟางข้าว (T1) เป็นกลุ่มควบคุม
และวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ 
ว ัสด ุ เศษเหล ือจากการเพาะเห ็ดโคนญ ี ่ป ุ ่ น   (Agrocybe 
cylindracea; T2) เห ็ดนางรม (Pleurotus ostreatus; T3) 
เห ็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulas;  T4) เห ็ดกระด ้าง 
(Lentinus polychrous; T5) และเห็ดนางนวล (Pleurotus 
djamor; T6) โดยมีจำนวนซ้ำเท่ากับ 5 ซ้ำ มีจำนวนหน่วย
ทดลองทั้งหมด 30 หน่วยทดลอง ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของอาหารทดลองดังนี้  วัตถุแห้ง (Dry matter) เถ้า 
(Ash) อินทรียวัตถุ (Organic matter) ไขมัน (Ether extract) 
และโปรตีนหยาบ (Crude Protein) โดยวิธ ีการของ AOAC 
(AOAC.,1990)   

วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเย่ือใยที่ไม่ละลาย
ในสารฟอกที่เป็นกลาง (NDF) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของเย่ือใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF) และลิกนิน 
(ADL) โดยวิธีการของ Goering (1970)  

ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ค ่ า ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น  ( Analysis of 
Variance : ANOVA) ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้
แบบหุ่นทางสถิติ คือ  

 

Yij = μ + Ti+ εij 
 

เมื่อ  Yij = ค่าสังเกตจากทรีทเมนต์ที่ i ซ้ำที่ j เมื่อ j = 1, 2, 
3, 4, 5   

Ti = อิทธิพลของทรีทเมนต์ที่ i เมื่อ i = 1, 2, 3, 4, 5,6 
µ = ค่าเฉลี่ยรวมของค่าสังเกตทั้งหมดในการทดลอง 

εij = ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง 
 
4. ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะในฟางข้าว และ
วัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด แสดง
ในตารางที่ 1 มีปริมาณวัตถุแห้งของวัสดุเศษเหลือจากการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P<0.01)  โดยวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดกระด้างมีค่า
มากท่ีสุด (95.80%) และพบว่า มีปริมาณโปรตีน ไขมัน และ
ลิกนิน ในวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดทุกชนิดน้อยกว่า
ฟางข้าว (P<0.01) และพบว่าค่า อินทรียวัตถุ (Organic 
matter) และ ค ่า Neuter detergent fiber (NDF) ม ีค่า
ใกล้เคียงกันโดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  วัสดุเศษ
เหลือจากการเพาะเห็ดมีเยื่อใยประเภท Acid detergent 
fiber (ADF) สูงกว่าฟางข้าว (P<0.01) โดยพบว่าวัสดุเศษ
เหลือจากการเพาะเห็ดนางรมมีค่ามากที่สุด (73.05%) เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัสดุเศษเหลือจากก้อนเห็ดชนิดอื่นและฟาง
ข้าว (45.03%) และพบว่าคุณค่าทางพลังงานของวัสดุเศษ
เหลือจากก้อนเห็ดนางรมมีค่ามากที่สุด (3.910 Mcal/Kg) 
โดยค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01)  ตารางที่ 
2 แสดงความสามารถในการย่อยได้ของวัตถุแห้งในกระเพาะ
รูเมนเทียมของอาหารทดลองที่ระยะเวลา 24 และ 48 
ชั่วโมง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) โดยพบว่าเห็ด
นางนวลมีค ่าการย ่อยได ้ของว ัตถ ุแห ้งมากที ่ส ุดทั้ งที่
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ระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง (35.21% และ 47.73 %, 
ตามลำดับ) จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าวัสดุเศษเหลือจาก
การเพาะเห็ดสกุล Pleurotus มีค่าความสามารถในการย่อย
ได้ใกล้เคียงกัน 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ผลการทดลองสอดคล้องกับรายงานของ Ball and 
Jackson (1995) โดยวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดมี
คุณสมบัติเป็นวัสดุจำพวกลิกโนเซลลูโลสิก (Linocellulosic 
material) อีกท้ังยังประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ และ เอนไซม์
ที่สร้างขึ้นภายในเซลล์ (Extracellular enzymes) อาจจะ
สามารถย่อยองค์ประกอบพืชจำพวกลิกนินได้ 

การศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัสดุ
เศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจพบว่า วัสดุเศษเหลือ

จากการเพาะเห็ดสามารถนำมาพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
หยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ โดยเฉพาะวัสดุเศษเหลือจาก
การเพาะเห็ดนางรม เนื่องจากมีมีปริมาณลิกนินต่ำและมีค่า
พลังงานสูงที ่ส ุด และวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ด
นางนวลซึ่งมีค่าการย่อยได้ดีที่สุด 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับทุนวิจัยในการทำปัญหา
พิเศษ และให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องปฏิบัต ิการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์ตลอดการศึกษาในครั้งน้ีให้สำเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
 

 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของฟางข้าวและวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดทั้ง 5 ชนิด  

Chemical 
composition1

(%) 

Treatment2 
SEM3 P-value 

(T1) (T2) (T3) (T4) (T5) (T6) 

DM 95.13c 95.77a 94.82c 94.92c 95.80a 95.47b 0.297 
 

<0.01 
 

OM 84.92 
 

86.767 
 

95.066 
 

88.262 
 

85.548 
 

89.665 
 

2.512 
 

2.389 

CP 4.22a 2.1c 1.163d 2.93b 3.25b 1.16d 0.848 
 

<0.01 

EE 1.29a 0.614c 0.589c 0.71b 0.618c 0.43d 1.061 
 

<0.01 
 

NDF 72.03 76.23 78.99 71.16 72.578 75.15 2.776 
 

0.058 
 

ADF 45.03d 65.37b 73.05a 61.85c 63.19b 66.99b 6.056 <0.01 

ADL 5.56a 1.95c 1.016d 3.70b 2.98b 1.44c 1.131d 
 

<0.01 
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GE (Mcal/Kg) 3.49 d 3.71 b 
 

3.91 a 
 

3.56 c 3.73 b 3.72 b 1.01 
 

<0.01 
 

1DM = Dry matter, OM = Organic matter, CP = Crude protein, EE = Ether extract, NFE = Non free extract, NFC = 

Non fiber carbohydrate, NDF = Neuter detergent fiber, ADF = Acid detergent fiber, ADL = Acid detergent lignin, 

GE = Gross energy 
2T1 = Rice straw, T2 = spent mushroom substrate from Agrocybe cylindracea, T3 = spent mushroom substrate 

from Pleurotus ostreatus, T4 = spent mushroom substrate from Lentinus squarrosulas, T5 = spent mushroom 

substrate from Lentinus polychrous, T6 = spent mushroom substrate from Pleurotus djamor 
3SEM = standard error of mean 
abcd Means (N = 5) in the same row with different superscripts are significant different (P < 0.01)  

ตารางที่ 2 การย่อยได้ของวัตถุแห้งในฟางข้าวและวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดในระยะเวลา 24  และ 48 ชั่วโมง 

Dry Matter 
Digestibility, 

% 

Treatment1 
SEM2 P-value 

(T1) (T2) (T3) (T4) (T5) (T6) 

24 hours 26.97abc 
 

23.15c 34.13ab 31.92ab 26.18bc 35.21a 
 

1.749 <0.01 

48 hours 37.84cd 31.98d 43.44ab 41.31bc 35.69cd 47.73a 1.318 <0.01 

1T1 = Rice straw, T2 = spent mushroom substrate from Agrocybe cylindracea, T3 = spent mushroom substrate 

from Pleurotus ostreatus, T4 = spent mushroom substrate from Lentinus squarrosulas, T5 = spent mushroom 

substrate from Lentinus polychrous, T6 = spent mushroom substrate from Pleurotus djamor 
2SEM = standard error of mean  
abcd Means (N = 5) in the same row with different superscripts are significant different (P < 0.01) 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีทำการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ (EO) ร่วมกับกรดซิตริกที่พ่นผ่านเครื่องพ่นละอองเพ่ือกำจัด

แบคทีเรียและราในอากาศ โดยได้ทำการผลิตน้ำ EO โดยใช้เกลือเข้มข้น 0.1-0.5% ร่วมกับกรดซิตริก 0.01-0.05% ใส่ในเครื่อง
ผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ประกอบด้วยข้ัวบวกและข้ัวลบที่ทำจากแผ่นแพลตตินัมเป็นเวลา 30 นาที วัดค่า pH ละ ORP 
(Oxidation Reduction Potential) ผลทดสอบพบว่า ความเข้มข้นเกลือ 0.5% และกรดซิตริก ความเข้มข้น 0.01% ซึ่งให้ค่า 
pH และ ORP คือ 7.65 และ 867 mV ตามลำดับ นำมาฉีดพ่นในห้องจำลองขนาด 2.7 ลูกบาศก์เมตร เก็บตัวอย่างอากาศด้วย
เครื่องเก็บตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ ทั้งก่อนฉีดพ่นและหลังฉีดพ่นเป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที โดยใช้อาหารเลี้ยง
เชื้อ Trypticase Soy Agar และ Potato Dextrose Agar ทำการบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 
ชั่วโมง พบว่าประสิทธิภาพในการกำจัดจุลินทรีย์สูงสุดที่ 15 นาที สามารถกำจัดแบคทีเรียและราได้ 92.6% และ 85.7% 
ตามลำดับ หลังจากน้ันมีแนวโน้มคงที่ตลอดระยะเวลาการทดลอง ดังน้ันการใช้เครื่องพ่นละอองน้ำอิเล็กโทรไลต์ (EO) เป็น
วิธีการที่ใช้ได้ผลดีในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ และเป็นวิธีทางเลือกทีม่ีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

 
คำสำคัญ:  น้ำอิเล็กโทรไลต์, เชื้อก่อโรคในอากาศ, กรดซิตริก, เครื่องพ่นละออง 
 

Abstract 
This study investigated the efficiency of Electrolyte water (EO water) and citric acid sprayed 

through a nano-sprayer to eliminate airborne bacteria and mold. The EO water was produced by mixing 
0.1- 0.5% NaCl and 0.01-0.05% citric acid in an electrolyte water generator that consisted of anode and 
cathode electrodes made of platinum plates. The mixture was left in the EO water generator for 30 
minutes, and the pH value and ORP (Oxidation Reduction Potential) of the EO water were then measured. 
The results showed that the EO water using 0.5% NaCl and 0.01% citric acid, which had pH 7.65 and ORP 
867 mV was the best solution. It was sprayed in a simulation room with a capacity of 2.7 cubic meters. 
The airborne bacteria and fungi were collected using a bioaerosol sampling device, both before and after 
spraying for 15, 30, 45, and 60 minutes using Trypticase Soy Agar and Potato Dextrose Agar plates. The 
agar plates were then incubated at 37°C for 24-48 hours. It was found that both bacteria and fungi were 
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abruptly decreased within 15 minutes of exposure with the EO water by 92.6 and 85.7%, respectively. No 
significant increase in inhibition was observed after longer exposure times. Therefore, this EO water 
preparation with a nano-sprayer is considered an effective way to control airborne microbes, and it offers 
a safe alternative way for users. 
 
Keywords: electrolyzed water, airborne microbes, citric acid, sprayer 

1. บทนำ  
ปัจจ ุบ ัน ปัญหาส ุขภาพที ่ประชากรท ั ้ ง ใน

ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญได้ก่อให้เกิดความตึง
เครียดในชีวิตและในสังคมเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก
ข่าวสารที่ผ่านมา เข่น ไข้หวัดใหญ่ H1N1 หรือโรคมือเท้า
ปากในเด็ก ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจึง
เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยซึ่งมีระดับความรุนแรง
น้อยไปจนถึงรุนแรงมาก และบางรายถึงแก่ชีวิต โดยเชื้อ
เหล่าน้ีแพร่กระจายอยู ่ในอากาศและจากการสัมผัสใน
สถานที่สาธารณะต่างๆ ได้แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวาง
และความรุนแรงได้เพิ่มขึ้น ซึ่ง จุลินทรีย์ในอากาศเหล่าน้ี
และสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างข้ึนมักพบอยู่ในลักษณะที่เกาะ
กับอนุภาคของละอองหรือฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่แขวนลอย
ในอากาศขนาดต้ังแต่ 0.02-100 ไมโครเมตร ได้มีรายงาน
การพบจุลินทรีย์ที่สามารถก่อโรคที่สำคัญหลายชนิดในฝุ่น
ละออง โดยกระจายอยู่ทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่
ตรวจสอบ และพบกระจายตัวอยู่ในอากาศตลอดทั้งปี เช่น 
Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Aspergillus, 
Curvularia, Penicillium และ Cladosporium เป็นต้น 
(ร ุจ ิกาญจน์, 2558)  ซึ ่งการสูดหายใจเอาสปอร์ของ
จุล ินทรีย์เหล่านี ้เข้าไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ 
โดยสามารถทำให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดิน
หายใจ เช่น ทำให้เกิดภูมิแพ้ หอบหืด หรือปอดอักเสบ 
เป็นต้น ทั้งนี้ อาการของผู้ป่วยจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ
เชื ้อที ่ได้ร ับและสภาวะร่างกายในขณะนั ้น ทั ้งนี ้สืบ
เนื่องจากเชื้อโรคมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการ
ดื้อยาของเชื้อที่แม้จะมีการใช้ยาแรงก็ไม่สามารถทำลาย
เชื ้อได้ และในอนาคตอาจมีการระบาดของโรคต่างๆ 
รวมทั ้งมีการกลายพันธ์ุของเชื ้อจุลินทรีย์เพิ ่มมากข้ึน 

ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะไม่สบายได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน ทำ
ให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลมากขึ้น และ
ทำให้เสียโอกาสในการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องการต่าง 
ๆ อ ีกด ้วย จากปัญหาดังกล ่าว ทำให ้คนหันมาให้
ความสำคัญและดูแลรักษาความสะอาดกันมากข้ึน เพราะ
การที่เราสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวให้สะอาดปราศจาก
การสะสมของเชื้อโรคเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาด้าน
สุขภาพทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งในปัจจุบัน 
ประชาชนร ับร ู ้ และต ื ่ นต ั วถ ึ งผลกระทบของ การ
แพร่กระจายเชื้อโรคผ่านทางอากาศมากข้ึน 

ในปัจจุบัน การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในบ้านส่วน
ใหญ่มักใช้การเช็ดถูด้วยสารฆ่าเชื้อ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดและฆ่าเช ื ้อโรคที ่ ใช ้ท ั ่วไปตามบ้านเร ือนหรือ
ผลิตภัณฑ์ฆ ่าเช ื ้อโรคในท้องตลาดโดยส ่วนใหญ่ย ังมี
ส ่วนผสมของสารเคม ี และม ีรายงานจากกระทรวง
สาธารณสุขว่ามีการนำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นโดยมี
การนำสารกลุ่มอัลดีไฮด์ ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ กลูตารัลดีไฮด์ 
และไกลออกซอล มาใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อประโยชน์ใน
การฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาด ซึ่งการควบคุมโดยวิธีน้ี
ไม่สามารถทำได้ทั่วถึง และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังน้ัน 
ทีมผู้วิจัยจึงสนใจการนำน้ำอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyzed 
oxidizing water; EO Water) มาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ 
โดยการใช้น้ำ EO ซึ่งผลิตมาจากน้ำและเกลือ น้ำ EO มีการ
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขว้างในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น  ใน
อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ รวมทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำอิ
เล็กโทรไลต์ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราต่าง ๆ และยังมีคุณสมบัติ
ในการลดกลิ่น และลดปริมาณฝุ่น  

กรดซิตร ิก จ ัดเป็นกรดอินทร ีย ์ชนิดหนึ ่งที่
สามารถพบได้ตามธรรมชาติ เช่น ส้ม มะนาว เป็นต้น กรด
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ซิตริกถูกนิยมนำมาใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เพ่ือทำหน้าท่ี
เป็นตัวปรับ pH ให้มีความเป็นกรด อีกทั้งยังนิยมนำใช้
เป็นน้ำยาทำความสะอาดด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ เพ่ือ
ศึกษาผลของการใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับกรดซิตริกใน
รูปแบบการพ่นเป็นละอองน้ำ ในการลดปริมาณเชื ้อใน
อากาศ 
 

 
  

รูปที่ 1 หลักการผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
  หลักการของการทำน้ำอิเลคโทรไลต์ คือ การ
แยกสลายสารด้วยขั้วไฟฟ้าบวกและลบ เมื่อผ่านน้ำเกลือ
ลงไปทำให้เกิดการแตกตัวเป็นสารประกอบที่มีไอออน คือ 
OH- และ Cl- ซึ่งเป็นไอออนลบจะถูกดึงดูดไปยังขั้วบวก  
และเก ิดเป ็นก ๊าซออกซ ิ เจน , hypochlorite ion, 
hypochlorous, chlorine gas และ hydrochloric acid  
(รูปที่ 1)  ซึ่งสารไฮโปคลอรัส (hypochlorous) นั้นเป็น
กรดธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในเม็ดเลือดขาวของคนและสตัว์
เลี ้ยง เมื ่อมีการสัมผัสกรดชนิดนี ้จึงไม่เกิดอันตรายกับ
ร่างกาย และน้ำอิเล็กโทรไลต์ หรือ HOCl-  เป็นสารที่มี
ประจุจึงสามารถกำจัดท้ังจุลินทรีย์ ละอองเกสร และกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ (Rhaman et.al., 2016) 
 
ระบบการทำงานของเคร่ือง Ultrasonic humidifier 

เครื่องทำความชื้นระบบอัลตร้าโซนิกทำงานโดย

ใช้การสั่นสะเทือนไดอะเฟรมโลหะที่ความถี่ระดับอัลตร้า
โซนิก ทำให้เกิดละอองน้ำเล็กๆที่ลอยออกมาจากเครื่องใน
รูปแบบของไอหมอก โดยใช้หลักการพีโซอิเล็กตริก (ไฟฟ้า
เป็นพลังงานกล) ทำให้เกิดการสั่นด้วยความถี่สูงในน้ำทำ
ให้เกิดละอองน้ำท่ีมีขนาดเล็กมากคือมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ประมาณ 1 ไมครอน ละอองนี้สามารถระเหยเร็วมากใน
อากาศ การทำงานของเครื่องน้ีจะทำให้ส่วนประกอบของ
สารต่างๆ ในน้ำปนออกมาด้วย  

 
รายงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จากรายงานการวิจ ัยของ Kim et al. (2000) 
เรื่องค่าศักยภาพการออกซิเดชันรีดักชันหรือค่า ORP ของ
น้ำอิเล ็กโทรไลต์ปัจจัยหลักที ่ทำหน้าที ่ ในการฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย โดยไฮโปคลอรัส (HOCI) ที่มีความเข้มข้นสูงใน
น้ำอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อที ่มีประสิทธิภาพที่ดี 
และความเข้มข้นของไฮโปคลอรัสสูงมีผลต่อกิจกรรมของ
จุล ินทรีย์ และมีประสิทธิภาพในการยับยั ้งเชื ้อ E. coli 
O157:H7 และ L. monocytogenes และการศึกษาการใช้
น้ำอิเล็กโทรไลต์ พบว่า สามารถควบคุมเชื้อแบคทีเรีย E. 
coli O157:H7, S. enteritidis และ L. monocytogenes 
บนผิวของมะเขือเทศ (Deza et al., 2003) และยังสามารถ
ฆ่าเชื้อ L. monocytogenes ในกะหล่ำปลี (Paolo et al., 
2005) นอกจากน้ียังมีผลต่อการเจริญของเชื้อราชนิดต่างๆ 
ในสภาพหลอดทดลองทั้งหมด 22 ชนิด โดยเชื้อราท่ีมีผนัง
เซลล์บาง เช่น เชื้อรา Botrytis sp. และ Monilinia sp. 
ถูกยับยั้งการเจริญภายในเวลา  30 วินาทีหลังจากได้รับ
น้ำอิเล ็กโทรไลต์ และเชื ้อราที ่ม ีผนังเซลล์หนา เช่น 
Curvularia และ Helminthosporium ใช ้เวลา 2 นาที

น้อยกว่านั้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื ้อราได้หรือ   
(Buck et al., 2002) 

สำหรับการประยุกต์ใช ้ทางการแพทย์โดย
ศึกษาในโรงพยาบาล National Health Service (NHS) 
ของประเทศสก็อตแลนด์ที ่มีประชากรผู้สูงอายุจำนวน
มาก โดยทำความสะอาดด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์เป็นเวลา 
15 วินาทีในบริเวณต่างๆ เช่น  ห้องพักคนไข้ เช่น โต๊ะ
ข้างเตียง โต๊ะอาหาร และตู้ใส่เสื้อผ้า โดยสุ่มตัวอย่างเชื้อ
บริเวณพื ้นผิว ทุกชั ่วโมงเป็นเวลา 48 ชั ่วโมงพบว่า
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สามารถลดการเกิดเชื ้อ aerobic colony count และ 
Staphylococcus aureus ได้ (Stewart et al., 2014) 

นอกจากนั้นยังมีการศึกษาใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์
เพื่อกำจัดฝุ่น particular matter (PM) และ แบคทีเรีย
ในโรงเลี้ยงไก่ไข่ที่มักพบปัญหาฝุ่น และเชื้อโรคจำนวน
มาก โดยนำน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ความเข้มข้น 80 ppm มา
สเปรย์เป็นเวลา 15 นาที เพ่ือฆ่าแบคทีเรีย และกำจัดฝุ่น
ขนาด 0.65-7.1 ppm โดยวัดปริมาณฝุ่นที่เหนือพื้นดิน 
1.5 เมตร พบว่า การสเปรย์ด ้วยน้ำอ ิ เล ็กโทรไลต์ 
สามารถลดแบคทีเร ียและฝ ุ ่นในอากาศ ขนาด 2.1 
ไมครอน ได้ มากกว่า 49 % ในขณะที่การสเปรย์ด้วย
น้ำเปล่าไม่สามารถลดได้ (Zhang et al., 2014)    

  
3. วิธดีำเนินการวิจัย 
3.1 การผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์  
 เตรียมเกลือเข้มข้น 0.1-0.5% และกรดซิตริก
เข้มข้น 0.01-0.1% ผสมกับน้ำกลั่นปริมาตร 3 ลิตร ใส่ใน
เครื ่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ (รูปที ่ 2) ที ่ประกอบด้วย
ข้ัวบวกและข้ัวลบที่ทำมาจากแผ่นแพลตตินัม ทำปฏิกิริยา
เป็นเวลา 30 นาที นำน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ได้ไปวิเคราะห์ค่า
ปริมาณคลอรีนอิสระด้วยเครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ 
(available free chlorine) pH และวัดค่าศ ักยภาพใน
การเก ิดออกซ ิเดช ันร ีด ักช ัน (Oxidation-reduction 
potential; ORP) (Hanna, USA)  

 
รูปที่ 2  เครื่องพ่นละอองน้ำอิเล็กโทรไลต์ 

 
3.2 การทดสอบเพื่อกำจัดเชื้อในอากาศ 

ทำการพ่นละอองฝอยของน้ำอิเล็กโทรไลต์โดย
เครื่องพ่น (รูป 2) เลือกจากชุดทดลองที่เตรียมจากเกลือ
และกรดซิตริกที่มีความเข้มข้นเหมาะสมที่สุดโดยให้ค่า
ปริมาณคลอรีนอิสระ pH และ ORP ที ่ดีที ่สุด ในห้อง
จำลองขนาด 130x130x160 เซนติเมตร ความจุ 2.7 
ลูกบาศก์เมตร และสุ่มตัวอย่างแบคทีเรียและราในอากาศ
ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างเชื้อในอากาศที่ระยะเวลา 15, 30, 
45 และ 60 นาที ด้วยอัตราการไหล 200 ลิตร/นาที 
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมคือก่อนการพ่น นำตัวอย่างเชื้อ
ที่เก็บได้เลี้ยงบนอาหาร TSA และ PDA ไปบ่มที่อุณหภมูิ 
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั ่วโมง และจึงนับ
จำนวนโคโลนีที ่ปรากฏบนจานเลี ้ยงเชื ้อ จากนั้นนำไป
คำนวณและรายงานผลเป็นเปอร์เซ ็นต์การยับยั ้งทั้ง
แบคทีเรียและราดังน้ี 
เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง  

=  
(จำนวนโคโลนีที่เวลาเริ่มต้น -จำนวนโคโลนีทีเ่วลาเก็บ)

จำนวนโคโลนีที่เวลาเริ่มต้น
 x 100 

 
4. ผลการวิจัย  

จากการทดลองพบว่าความเข้มข้นเกลือที่ 0.10 
0.25 และ 0.50 % จะได้ปร ิมาณคลอรีนอิสระ 30.7 
135.0 และ 310.7 ppm. ตามลำดับค่า ส่วน pH และ 
ORP มีค ่าอยู ่ระหว่าง  8.97-9.60 และ 665-680 mV. 
ตามลำดับ จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าน้ำอิเล็กโทร
ไลต์ที ่ม ีความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ 200 ppm. มี
ประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อจุลินทรีย์ได้มากที่สุด ดังน้ัน
จึงได้เลือกความเข้มข้นของเกลือที ่ 0.50% ที่จะนำไป
ศึกษาต่อไป (ตารางที่ 1) 

การควบคุมระดับ pH ของน้ำอิเล ็กโทรไลต์
พบว่ากรดซิตริกสามารถลด pH ของน้ำอิเล็กโทรไลต์ได้ 
อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของกรดซิตริกที่ 0.025 และ 
0.050 % ได้ 
ค่า pH อยู่ที่ 6.84 และ 5.18 ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่า pH ที่
เหมาะสมสำหรับการทำงานของกรดไฮโปคลอรัส (pH 4-
6) แต่ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระกลับลดลงเป็นอย่าง
มากเหลือเพียง 132.7 และ 2.9 ppm. ดังน้ันการใช้กรดซิ
ตร ิกความเข้มข้น 0.010% ที ่ได้คลอรีนอิสระ 259.3 
ppm. pH 7.65 และ ORP 833 mV จึงมีความเหมาะสม

ถังผลิตน้ำ 

อิเล็กโทรไลต์ 

หัวพ่นละอองฝอย 

พัดลม 

เคร่ืองกำเนิด
คลื่นความถี่สงู 
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กว่า เนื่องจากค่าคลอรีนอิสระลดลงไม่มาก มีค่า pH ที่
เป็นกลาง รวมถึงค่า ORP ที่สูงกว่าการใช้กลือเพียงอย่าง
เดียว (ตารางที่ 2)  

การทดสอบการทำงานของเครื่องพ่นละอองน้ำ 
อิเล็กโทรไลต์ในห้องจำลองพบว่า การฉีดพ่นด้วยน้ำอเิล็ก
โทรไลต์อย่างเดียวและน้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับกรดซิตริก 
พบว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย และรา มีแนวโน้ม
คล้ายกัน โดยมีการลดลงอย่างมากในนาทีที่ 15 และจะ
ค่อยๆ คงที่จนกระทั่งในนาทีที่ 60 เปอร์เซ็นต์การยับย้ัง
สูงสุดของแบคทีเรียของการฉีดพ่นด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์
และน้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับกรดซิตริกที่คือ 97.8 % ที่ 45 
นาที และ 95.5% ที่ 30 นาที (รูปที่ 3) ส่วนรามีเปอร์เซ็นต์
การยับยั้งสูงสุดคือ 90.9% เวลา 60 นาที และ 87.7% 
เวลา 45 นาที (รูปที่ 4) ตามลำดับ เมื่อเวลาการพ่นเป็น
เวลา 15 นาที พบว่าการใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับกรดซิ
ตริกมีเปอร์เซ็นต์การยับย้ังแบคทีเรียและราคือ 92.6 และ 
85.7% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าการฉีดพ่นด้วยน้ำอิเล็กโทร
ไลต์ ค ือ 63.0 และ 78.2% สำหรับแบคทีเรียและรา 
ตามลำดับ (รูปที่ 3, 4) โดยจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด มีแนวโน้ม
ไปในทางเดียวกัน นั่นคือ ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในช่วงแรกของการทดลอง และค่อนข้างคงที่ตลอด
การทดลอง  
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการพ่นน้ำอิเล็ก
โทรไลต์ที่ผลิตจากเกลือ 0.05% ร่วมกับกรดซิตริก 0.01% 
ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากค่า pH มีค่า 7.65 และ 
ORP มีค่า 867 mV. การผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์โดยใช้เกลือ
บริสุทธิ์เป็นสารตั้งต้นพบว่าความเข้มข้นของคลอรีนแปร
ผันกับความเข้มข้นของเกลือที่ใช้ โดยในการศึกษาครั้งได้
เลือกความเข้มข้นที่ 200 ppm. มาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับ
การผลิต เน่ืองจากได้มีการทดลองก่อนหน้าน้ีว่าเป็นความ
เข้มข้นที่เหมาะจะนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อ รวมถึงให้อายุของ
น้ำอิเล็กไทรโลต์ที่ยาวนานกว่า นอกจากน้ียังพบว่าค่า pH 
มีบทบาทต่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของน้ำอิเล็กไทรโลต์ 
เนื ่องจากในน้ำอิ เล ็กโทรไลต์มีสารไฮโปคลอรัส เป็น
องค์ประกอบ พบมากในช่วง pH 4-6 เมื่อ pH อยู่ในช่วง 

8.5-10 จะมีการแสดงออกของสารไฮโปคลอไรต์ และเมื่อ 
pH ต่ำกว่า 4 กรดไฮโปคลอรัสจะเปลี่ยนไปเป็นคลอรีน 
(Fukusaki, 2006)ส ่วนค่า ORP จะมีความสัมพันธ์กับ
ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ เมื่อมีความเข้มข้นคลอรีน
สูงขึ้น ค่า ORP สูงตามเช่นกัน แต่ค่า pH จะต่ำลง การที่
ค่า ORP สูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดกระบวนการออกซิเดชั่นที่
รุนแรง ส่งผลอันตรายต่อเนื้อเยื่อของเซลล์ ทำให้เกิดการ
ออกซิเดชั่นของหมู่ sulhydril ในสารประกอบที่บนพ้ืนผิว
ของเซลล์ รวมถึงรบกวนกระบวนการเมตาบอลิซึ่มภายใน
เซลล์ ซึ่งส่งผลทำให้ยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ 
(Rhaman et.al, 2016) จากการศึกษาของ Stevenson 
et.al. (2004) พบว่าน้ำอิเล็กโทรไลต์สูญเสียกิจกรรมใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเมื ่อค่า ORP ลดลงต่ำกว่า 848 
mV แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Rahman et.al. 
(2012) พบว่าการลดงของเช ื ้อก ่อโรคที ่มากกว่า 5.0 
CFU/mL พบในชุดทดลองที่มีน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่มีค่า ORP 
อยู่ในช่วง 500-700 mV   

กรดซิตริกเป็นกรดอ่อน ที่นิยมนำมาใช้เป็นวัตถุ
เจือปนในการควบคุม pH ของอาหารและมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค อึกทั้งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
ด้วยเช่นกัน    จากการศึกษาของ Rhaman et al. (2011) 
พบว่า การใช้กรดซิตริก 1% ร่วมกับน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสช่วยลดปริมาณของจุลินทรีย์
ท ั ้ ง ห ม ด ไ ด ้  3. 7 log CFU/ g  ช ่ ว ย ล ด เ ช ื ้ อ  L. 
monocytogenes ไ ด้  3.97 log CFU/ g และ  E.  coli 
O157:H7 ได้ 4 log CFU/g แต่อย่างไรก็ตามการใช้กรดซิ
ตริกที ่ความเข้มข้น 0.025% และ 0.050% ทำให้ได้ค่า 
pH 6.84 และ 5.18 ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่า pH ที่เหมาะสม
สำหรับการทำงานของกรดไฮโปคลอรัส (pH 4-6) แต่
ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระกลับลดลงหลือเพียง 132.7 
และ  2.9 ppm.  จ าก  306.7 ppm.  ซ ึ ่ ง อ าจ ท ำ ใ ห้
ประสิทธิภาพของการยับยั้งเชื้อลดลง 

ความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์โดยน้ำ 
อิเล็กโทรไลต์น้ัน เน่ืองจากสารไฮโปคลอรัส จัดเป็นอนุมูล
อ ิสระท ี ่ เป ็นต ัวออกซ ิ ไดซ ์ที่ ร ุนแรงสามารถกำจัด
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้อย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายต่อ
เซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้อยกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 
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หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ การเข้าทำลายเชื้อจุลินทรีย์
ของกรดไฮโปคลอรัสทำได้โดยยับยั้งการเจริญเติบโต การ
แบ่งเซลล์ และการสร้างโปรตีน เช่น มีผลออกซิไดส์หมู่ซัล
ไฟลด์ดริลของเอนไซม์ กรดอะมิโน ลดการสร้างอะดีโนซีน
ไตรฟอสเฟท (ADP) ทำลายดีเอนเอ และยังย ั ้ งการ
สังเคราะห์ดีเอนเอ (Kiamco et al., 2019) ทำให้เซลล์
ตายได้ ได้มีการศึกษาการกำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยน้ำอิเล็ก
โทรไลต์พบว่า น้ำอิเล็กโทรไลต์มีความสามรถการยับย้ัง
เ ช ื ้ อ แบคท ี เ ร ี ย  เ ช ่ น  Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, E. 
coli 0157: H7 ( Koseki et al., 2004; 
Venkitanarayanan et al., 1999) และการงอกของเชื้อ
ราหลายชนิด เช ่น Alternaria spp., Bortrytis spp.,, 
Pseudomonas syringae, Aspergillus spp., 
Botryosphaeria berengeriana, Monilinia fructicola 
(Al-Haq et al., 2001)  ซึ่งการกำจัดจุลินทรีย์โดยน้ำอิ
เล็กโทรไลต์นั้น เนื่องจากสารไฮโปคลอรัสมีเรดิคัลที่เป็น
ตัวออกซิไดซ์ที่แรง สามารถย่อยโมเลกุลในเซลล์ รวมทั้ง
สามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์ได้ (Acher et al., 
1997) ทำให้เซลล์ตายได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของพรรณิ
ภา (2555) ได้ทำการทดลองใช้แผ่นฟอกอากาศโฟโตคะ
ตะไลติคในการกำจัดเชื ้อแบคทีเรีย S. epidermidis ใน
อากาศ พบว่า อัตราการกำจัดสูงสุดคือที่ 15 นาที และมี
แนวโน้มคงที่ตลอดระยะเวลาการทดลอง 
 จากการสุ่มตัวอย่างอากาศก่อนการพ่นน้ำอเิล็ก
โทรไลต์ พบว่าเชื้อที่กระจายตัวส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย ซึ่ง
ปัจจัยเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอากาศ เช่น แบคทีเรียจะ
พบสูงในห้องที่ไม่มีการการถ่ายเทอากาศ โดยพัลลพ และ
คณะ (2552) พบว่าการทำความสะอาดโดยการกวาด เช็ด
ถู ไม่สามารถลดจำนวนจุลินทรีย์ลงได้ แต่กลับทำให้เกิด
การฟุ้งกระจายโดยเฉพาะสปอร์ของเชื้อรา นอกจากน้ีการ
ใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ที่มี pH เป็นกลางจะช่วยลดปัญหาการ
เกิดออกซิเดชันกับอุปกรณ์ที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบได้ 
เนื่องจากการใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ที่มี pH สูงนั้นนอกจากมี
กรดไฮโปคลอร ั สแล ้ วย ั งมี สารไฮโปคลอไรต ์ เป็น
องค์ประกอบด้วยเช่นกัน ซึ่งไฮโปรคลอไรต์ทำปฏิกิร ิยา
ออกซิเดชันกับโลหะ ทำให้เกิดสนิมได้และยังทำให้เกิดการ

ระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับผิวหนังเช่นกัน (Fukusaki 2006, 
Rhaman et.al. 2016) ดังนั ้น การใช้เครื ่องพ่นละออง
น ้ำอ ิ เล ็กโทรไลต์ซ ึ ่ งม ีประส ิทธ ิภาพในลดปร ิมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ ทั้งแบคทีเรียและราในอากาศในสภาพห้อง
จำลองได ้ เป ็นอย ่างด ี  จ ึ งสามารถนำไปใช ้ เพ ื ่อลด
เชื้อจุลินทรีย์ในห้องทั่วไปได้ เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิด
การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย์ 
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ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของเกลือต่อปริมาณคลอรีนอิสระ pH และ ORP ของน้ำอิเล็กโทรไลต์ 

ความเข้มข้นเกลือ (%) คลอรีนอิสระ (ppm) pH ORP (mV) 
0.10 30.7 8.97 665 
0.25 135.0 9.58 672 
0.50 310.7 9.60 680 

 
ตารางที่ 2 ความเข้มข้นของกรดซิตริกต่อปริมาณคลอรีนอิสระ pH และ ORP ของน้ำอิเล็กโทรไลต์ 

ความเข้มข้นกรดซิตริก (%) คลอรีนอิสระ (ppm) pH ORP (mV) 

0 306.0 9.02 654 
0.010 259.3 7.65 833 
0.025 132.7 6.84 867 
0.050    2.9 5.18 -448 

 
 
 

 
รูปที่ 3 เปอร์เซ็นต์การยับย้ังแบคทีเรียหลังการพ่นด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์จากเกลือ 0.5% ร่วมกับกรดซิตริก 0.01%  
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รูปที่ 4 เปอร์เซ็นต์การยับย้ังราหลังการพ่นด้วยน้ำอิเล็กโทไลต์จากเกลือ 0.5% ร่วมกับกรดซิตริก 0.01% 
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การพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยและเยื่อกระดาษจากกากตะไคร้หอม 

Development of Fiber and Pulp Production from Citronella Residue 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตเส้นใยและเย่ือกระดาษจากกากตะไคร้หอมหลังกระบวนการกลั่นน้ำมันหอมระเหย 

เส้นใยถูกเตรียมด้วยวิธีกล (ขัดเนื้อเยื่อบางออก อบแห้ง และคลึงด้วยกระดาษทรายตามแนวยาว) หรือวิธีทางเคมี (ย่อยด้วย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์) พบว่า เส้นใยที่เตรียมด้วยวิธีกลมีคุณสมบัติเปราะและแตกหักง่าย ไม่สามารถนำมาใช้

ประโยชน์ได้ แต่เส้นใยท่ีเตรียมด้วยวิธีทางเคมี มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นได้มากกว่า จึงศึกษาการเตรียมเส้นใยด้วยวิธีทาง

เคมีเพิ่มเติม โดยแปรความเข้มข้นของด่าง ระยะเวลาแช่ด่าง จำนวนครั้งที่ ใช้ด่างซ้ำ วิธีการล้างที่สามารถกำจัดด่างหมดจาก

เส้นใย นำเส้นใยท่ีได้มาตรวจสอบปริมาณเย่ืออ่อนที่ติดมากับเส้นใย และปริมาณด่างที่ตกค้าง  เพ่ือคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสม

สำหรับใช้ในการผลิตเส้นใยจริง ผลการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของด่างที่เหมาะสมคือ 30% โดยปริมาตร ระยะเวลาแช่ด่าง

ที่เหมาะสมคือ 3 วัน และด่างใช้ซ้ำได้เพียง 3 ครั้งโดยความสามารถในการย่อยสลายยังอยู่ในช่วงยอมรับได้ วิธีล้างเส้นใยที่ไม่

เหลือสารตกค้าง คือ ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง ตามด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 3% 1 ครั้ง และล้างด้วยน้ำอีกครั้ง ได้นำเส้นใยมาผลิต

กระดาษตามวิธีที่ดัดแปลงจากวิธีผลิตกระดาษสา ทดสอบเก็บข้อมูลพื้นฐานของเส้นใยและกระดาษที่เตรียมได้ สรุปได้ว่า 

กระบวนการที่พัฒนาข้ึนทำให้ได้เส้นใยและเย่ือกระดาษที่ใช้ประโยชน์ได้ ในอนาคตควรศึกษาเส้นใยผสมและการย้อมสีเพ่ิม 

คำสำคัญ: กากตะไคร้หอม การเพ่ิมมูลค่า กระดาษ เส้นใย 

 

Abstract 

 This research aims to produce fiber and pulp from Citronella residue remained after the 

volatile oil distilling process. The fiber was prepared using a mechanical method (scrubbed out soft tissues, 

dried, and rubbed by sandpaper) and a chemical method (NaOH digestion). It was found that the 

mechanically prepared fiber was fragile and brittle, so it was unusable. The chemical prepared fiber was 

more rigid and elastic. Thus, the chemically prepared one was further studied by varying base concentration, 

soaking time, number of times for reusing base, and appropriate washing method to get rid of base. The 

obtained fibers were subjected to examine for the amount of soft tissue and remained base. The results 
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indicated that the suitable base concentration was at 30% v/v. The appropriate time for the soaking base 

was three days. The base was able to be reused only three times. The tissue digestion was at an acceptable 

level. The suitable washing method was three times with water, followed by a 3% acetic acid solution and 

re-washing with water.  The obtained fiber was used to produce paper by adapting a Sa-paper preparation 

method. The initial experimental data were collected. In conclusion, the developed process can 

successfully produce fiber and paper. Further study should focus on mixed fiber and dyeing techniques. 

 

Keywords: Citronella residue, Value added, pulp, fiber 

1. บทนำ 

 อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร 

เป็นอีกธุรกิจหนึ ่งท ี ่ เก ิดขึ ้นมากมายในประเทศไทย 

เนื่องจากมีวัตถุดิบมากทั้งชนิดและปริมาณ น้ำมันตะไคร้

หอมเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน สามารถนำมาใช้ทำสบู่ 

น้ำหอมทากันยุง ธูปไล่ยุง หรือน้ำมันตะไคร้หอมบริสุทธ์ิ

สำหรับผสมเครื่องสำอาง ผู ้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจาก

ผ ู ้ประกอบการรายหนึ ่งท ี ่ม ี เคร ือข ่ายธ ุรก ิจร ่วมกับ

อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันหอมระเหย และมีความต้องการ

เพิ ่มมูลค่ากากตะไคร้หอมที่เหลือทิ ้งปีละเป็นจำนวน

มหาศาลจากโรงกลั ่นน้ำมันตะไคร้หอม กากเหล่าน้ี 

นอกจากจะเป็นภาระที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดปีละ

มาก ๆ แล้ว ยังแปรรูปเป็นปุ ๋ยได้ยากอีกด้วย เนื่องจาก

กากตะไคร้หอมมีเส้นใยหยาบอยู่มาก ทำให้ย่อยสลายช้า 

และไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร

สัตว์ ผลการหารือกับผู้ประกอบการทำให้ได้แนวคิดว่า 

หากสามารถแยกเอาเส้นใยออกมาได้ ก็สามารถนำมาใช้

ประโยชน์ทางอื่น เช่น ใช้ยัดตุ๊กตาผ้า หมอน นำไปทอเป็น

ผืน หรือทำกระดาษ เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ลด

ภาระในการกำจัด และลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็น

ที่มาของโครงการวิจัยน้ี 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

  ตะไคร้หอม (Cymbopogon citratus) เป็นพืช

ที่นิยมมาสกัดน้ำมันหอมระเหย เพ่ือใชป้ระโยชน์ในทางไล่

ยุง ไล่แมลงวัน แต่งกลิ่นน้ำหอม และเป็นสารให้กลิ่นใน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ (กนกวรรณและเกตวดี, 

2547) การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม จาก

รายงานของดีล๊ะและนิซามีลา (2547) เลือกวิธีกลั่นแบบ

ธรรมดาซึ่งให้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยสูงกว่าวิธีการกลั่น

ไอน้ำ ผลการคำนวณพบว่า ทุก 1 ลิตรของน้ำมันตะไคร้

หอม จะเกิดกากตะไคร้หอมมากถึงประมาณ 67 กิโลกรัม 

ดังน้ัน หากเดือนหน่ึงผลิตน้ำมันหอมระเหยได้ 1,000 ลิตร

แล้ว ก็จะเกิดกากตะไคร้หอมถึงเดือนละประมาณ 67 ตัน

ทีเดียว กากเหล่านี้ หากนำมาใช้ประโยชน์ก็จะเกิดมูลค่า

มากมาย แต่หากทิ้งให้เน่าสลายเป็นอินทรียวัตถุก็จะสูญ

ค่าไปอย่างน่าเสียดาย เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ใบหรือกาบ

ใบของตะไคร ้หอมม ีล ักษณะเหม ือนตะไคร ้และมี

องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเส้นใยที่เกิดจากท่อลำเลียง

ขนาดใหญ่ ทำให้มีลักษณะเส้นใยที่หยาบแข็ง อย่างไรก็

ตาม ปัจจุบัน ยังไม่พบว่ามีรายงานถึงการแปรรูปกาก

ตะไคร้หอมเป็นเส้นใย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด 

ด ังน ั ้น การศ ึกษากระบวนการเตร ียมเส ้นใย จ ึงมี

ความสำคัญในแง่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐาน

ของเส้นใยนี ้เป็นเบื ้องต้น เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

ตะไคร้หอมได้จากสวนของเกษตรกรภายใน

จังหวัดลำปาง นำมาคัดแยกให้เป็นใบติดกาบใบ (ไม่ใช้

เหง้า) ทำความสะอาด แล้วน่ึงเป็นเวลา 20 นาทีก่อนการ

ใช้งาน  
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3.1 การเตรียมเส้นใยตะไคร้หอมด้วยวิธีทางกล 

นำตะไคร้หอมมาหั่นเป็นท่อน ๆ ขนาดประมาณ 

3-4 น้ิว อบให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 70oC จนกว่า

น้ำหนักจะคงที่ ผึ่งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วนำมาทุบ

เบาๆ ด้วยของแข็งที่มีน้ำหนัก ใช้กระดาษทรายสำหรับขัด

ไมเ้บอร์ 400 วางรองพ้ืนโต๊ะแผ่นหน่ึง หันด้านที่มีผิวทราย

ขึ้น วางใบตะไคร้หอม ลงบนกระดาษทรายดังกล่าว และ

ใช้กระดาษทรายอีกแผ่นหนึ่งวางทับโดยเอาด้านที่มีผิว

ทรายลง คลึงไปมาตามความยาวของเส้นใบตะไคร้หอม 

จนกว่าจะเหลือแต่เส้นใย บรรจุเส้นใยท่ีได้ลงในถุง ซีลเก็บ

ในถุงที่ปิดสนิท 

3.2 การเตรียมเส้นใยตะไคร้หอมด้วยวิธีทางเคมี 

     การทดสอบความเข้มข้นที่เหมาะสมของด่าง  

 โดยนำตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กยาว 5 น้ิว 

นำไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10 

20 30 40 และ 50% โดยปริมาตร ใช้สัดส่วนตะไคร้

หอม 1 กิโลกรัมต่อสารละลาย 5 ลิตร หมั่นกวนวัน

ละ 2-3 ครั ้ง คอยใช้ปากคีบลองฉีกเส้นใยทุกวัน 

จนกว่าจะเปื่อยยุ่ย เมื่อยุ่ยแล้ว สวมถุงมือแล้วใช้น้ิว

ขยี ้ให้เน้ือเยื ่ออ่อนที่เปื ่อยหลุดออก สังเกตความ

สะอาดของเส้นใยแล้วบันทึกผล  

การทดสอบวิธีล้างเส้นใยท่ีทำให้ปราศจากด่างตกค้าง   

  โดยล้างเส้นใยด้วยน้ำกลั่น 5 ครั้ง แล้วล้างด้วย

กรดอะซิติกเข้มข้น 3% 1 ครั้ง ตามด้วยน้ำกลั่นเป็น

ครั้งสุดท้าย จากน้ัน นำมากรองแล้วอบให้แห้ง บรรจุ

ในถุงพลาสติกที่ปิดสนิทรอการนำไปทดสอบ 

3.3 การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของเส้นใยตะไคร้หอม 

     การวัดความยาวของเส้นใย  

           โดยนำเส้นใยมาทาบกับไม้บรรทัด 

     การวัดความหนาของเส้นใย  

  วัดด้วย micrometer โดยสุ่มเส้นใยมา 50 เส้น  

     (ซ้ำสามครั้ง) วัดความหนาของแต่ละเส้นเป็นไมครอน 

     การหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของเส้นใย 

           วัดความยาวของเส้นใยเริ่มต้น จับดึงให้ยืดตึง  

      ปล่อย แล้ววัดความยาวอีกครั้ง 

     การหาความสามารถในการคืนตัวของกลุ่มเส้นใย 

           นำเส้นใยมาประมาณ 10 กรัม ม้วนให้เป็นก้อน 

      แน่น ๆ วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง กดให้แบนราบแล้ว 

      ปล่อย วัดเส้นผ่าศูนย์กลางอีกครั้ง 

      การหาความสามารถในการถูกหักงอของเส้นใย 

            นำเส้นใยมางอให้สองปลายติดกัน ทดสอบว่า 

       สามารถงอจนพับติดกันได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ จะหักที่ 

       มุมประมาณเท่าไร 

       การหาค่าความเหนียวทนทานของเส้นใย 

   ติดต้ังเครื่องชั่งแบบแขวนกับโครงไม้ ยึดปลาย

เส้นใยด้านหน่ึงกับขอแขวน ค่อย ๆ ดึงอีกปลาย ของ

เส้นใยลงด้านล่างพร้อมกับอ่านค่าน้ำหนักที่ปรากฏ

ข้ึน บันทึกค่าสุดท้ายก่อนที่เส้นใยจะขาด 

      การทดสอบนำเส้นใยไปทำกระดาษ 

 นำเส้นใยมาแช่น้ำ 15 นาที แล้วนำไปปั่นด้วย

เครื่องปั่นน้ำผลไม้นาน 1 นาที เทเส้นใยที่ปั่นแล้วลง

ในอ่างน้ำ กวนให้เข้ากันแล้วใช้ตะแกรงช้อนเส้นใย

ข้ึนมา ผึ่งแดดให้แห้ง  

4. ผลการวิจัย 

    

 

 

 

 

ภาพที ่ 1 แสดงเส้นใยตะไคร้หอมที ่เตรียมด้วยวิธีกล 

 (ซ้าย) และที่เตรียมด้วยวิธีทางเคมี (ขวา) 

 เส้นใยตะไคร้หอมที่เตรียมด้วยวิธีกล (ภาพที่ 1 

ซ้าย) มีความเปราะและแตกหักง่ายกว่าเส้นใยที่เตรียม

ด้วยวิธีทางเคมี (ภาพที่ 1 ขวา) และไม่สามารถข้ึนรูปเป็น

ก้อนได้ จึงไม่สามารถใช้ยัดไส้ตุ๊กตาหรือหมอนได้ และไม่

สามารถนำมาทำเป็นกระดาษได้  
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ผลการทดสอบความเข้มข้นของด่างที่เหมาะสม 

 พบว่าด่างที ่ความเข้มข้น 10 และ 20% ไม่

เพ ียงพอต่อการย ่อยสลายเย ื ่ออ ่อน ความเข ้มข ้นที่

เหมาะสมที่สุดคือ 30% การใช้ความเข้มข้นมากขึ้น มีผล

ให้น้ำหนักของเส้นใยท่ีได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (ภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2 แสดงเส้นใยตะไคร้หอมที่ย่อยด้วยด่าง (จากซ้าย

มาขวา) เข้มข้น 10 20 30 และ 40% ตามลำดับ 

ผลการทดสอบการใช้สารละลายด่างซ้ำ พบว่า 

สามารถใช้ซ้ำได้ 3 ครั้ง โดยที่ไม่ทำให้คุณภาพการย่อย

ลดลง หากใช้เป็นครั้งที่ 4 เส้นใยท่ีได้จะมีเน้ือเย่ืออ่อนติด

ออกมาด้วย ผลการทดสอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการ

แช่ด่าง พบว่า การย่อยสลายที่เพียงพอเกิดขึ้นในวันที่ 3 

จึงเลือกสภาวะน้ีมาในการทดลองอื่นต่อ ๆ ไป ค่าต่าง ๆ ท่ี

วัดได้จากเส้นใยตะไคร้หอมที่ย่อยด้วยด่างความเข้มข้น

ต่าง ๆ แสดงไว้ในตารางที่ 1 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าทางคุณภาพของเส้นใยท่ีได้จากการย่อยด้วยด่างที่มีความเข้มข้นต่างกัน 

ค่าที่วัด ความเข้มข้นของด่าง (% v/v) 
10 20 30 40 

ความยาว (cm) 5.17 ± 0.71 5.00 ± 0.04 5.39 ± 0.30 4.75 ± 0.59 

ความหนา (mm) 0.99 ± 0.22 3.62 ± 0.12 3.35 ± 0.74 2.95 ± 0.12 
โมดูลัสยืดหยุ่น (%) -27.76 ± 9.88 -27.33 ± 6.03 -38.08  ± 10.16 -38.31 ± 4.20 

การคลายตัวหลังถูกแรงกด 
(% ความสูงที่เปลี่ยนไป) 

0 0 0 0 

ความเหนียวทนทาน (g) 245.22 ±12.75 291.58 ± 5.37 297.69 ± 47.49 474.71 ± 3.02 
ความสามารถหักงอ(องศา) 20 20 20 20 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า เส้นใยที่ย่อยด้วย

ด่างความเข้มข้น 40% มีความเหนียวทนทานสูงที่สุด แต่ก็

มีลักษณะเปราะขาดง่าย ไม่ยืดหยุ่น และรวมเป็นกลุ่มได้

ยาก เส้นใยตะไคร้หอมที่เตรียมได้มีความยาวเริ่มต้นที่ 5 

นิ ้ว ความยาวจะลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้ด่างเข้มช้นสูงข้ึน 

(ตารางที่ 1) เส้นใยท่ีเตรียมได้มีความหนาอยู่ในช่วง 0.83 

– 3.83 มม. การใช้ด่างเข้มข้น 10% จะทำให้เส้นใยมี

ความหนาน้อยที่สุด (0.83-1.14 มม.) ความหนาจะเพ่ิม

เป็น 3.53-3.70 มม. เมื่อใช้ด่างเข้มข้น 20% จากน้ันความ

หนาของเส้นใยจะลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้ด่างเข้มข้นมากกว่า 

20% ความหนาของเส้นใยแปรผันตรงกับความเปราะ

แตกหักง่ายของเส้นใยด้วย ค่าโมดูลัสในที่นี ้ หมายถึง 

ความยาวที่เส้นใยคืนตัวหลังจากถูกดึงให้ยืดออกด้วยแรง

ระดับหน่ึง เส้นใยท่ีผ่านการย่อยด้วยด่าง เมื่อได้รับแรงดึง

แล้วปล่อยให้คืนตัว จะหดสั้นลงกว่าตอนเริ่มแรก โดยเส้น

ใยที่ย่อยด้วยด่าง 10% และ 20% จะหดสั้นลงกว่าเดิม

ประมาณ 27% หลังถูกดึงให้ยืดออก ส่วนเส้นใยที่ย่อย

ด้วยด่าง 30% และ 40% จะหดสั้นลงมากถึงประมาณ 

38% หลังถูกดึงให้ยืดออก เส้นใยท่ีเตรียมด้วยวิธีย่อยด้วย

ด่างทุกความเข้มข้น เมื่อนำมารวมเป็นกลุ่มก้อนแล้วกดให้

ยุบ จะสามารถคืนตัวได้ 100% หลังกดให้แบน สำหรับค่า

การหักงอ ในที่นี ้หมายถึง ความสามารถของเส้นใยที่

สามารถคืนตัวหลังจากถูกหักงอจนสองส่วนติดแนบกัน

แล้วปล่อย เส้นใยท่ีย่อยด้วยด่างสามารถคืนตัวกลับมาเป็น

มุม 20 องศาได้ แสดงว่าเส้นใยยืดหยุ่นเชิงมุมได้พอสมควร 

ส่วนค่าความเหนียวทนทาน หมายถึง ความสามารถใน
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การทนแรงดึงสูงสุดของเส้นใย แม้ว่าเส้นใยที่ย่อยด้วยด่าง 

40% จะทนแรงดึงได้มากท่ีสุด (474.71   3.02 g)  แต่ก็

มีความหนาน้อย และผลผลิตน้อยกว่า ประกอบกับผลการ

ทดสอบก่อนหน้านี ้ ที ่พบว่าด่างเข้มข้น 30% เริ ่มย่อย

สลายเนื้อเยื ่อบางได้หมด จึงเลือกใช้ด่างที่ความเข้มข้น 

30% เป็นค่าท่ีเหมาะสม 

  ผลการนำเส้นใยมาผลิตเป็นกระดาษ 

 

ภาพที่ 3 แสดงกระดาษที่ผลิตจากเส้นใยตะไคร้   

 หอมที่เตรียมข้ึนจากงานวิจัยน้ี 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

  การทดสอบเบื ้องต้นก่อนหน้านี ้ พบว่าเส้นใย

ตะไคร้หอมมีลักษณะหยาบ แข็งแรงและเหนียวกว่าเส้นใย

ตะไคร้บ้าน เมื ่อนำมาผลิตกระดาษจะได้กระดาษที่

ทนทานกว่า แต่มีเนื้อหยาบกว่า เส้นใยตะไคร้หอมที่ ย่อย

ด้วยด่าง มีความชื ้น ประมาณ 9.6 % สูงกว่าเส้นใยที่

เตรียมจากวิธีทางกล (ประมาณ 8.0 %) ที่เป็นเช่นนี้อาจ

เกิดจากการที่ด่างไปย่อยสลายเซลลูโลสหรือลิกนินซึ่งเป็น

องค์ประกอบหลักของเส้นใยพืช ทำให้มัด (bundle) ของ

เส้นใยเซลลูโลสแตกออกจากกันบางส่วน หมู่ไฮดรอกซิล (-

OH) ของน้ำตาลกลูโคสปรากฏออกมามากข้ึน หมู่สำคัญน้ี

เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำได้ดีข้ึน จึงทำให้เส้น

ใยเหล่านี ้สามารถอุ ้มน้ำได้มากขึ ้น ส่งผลให้มีความชื้น

สูงข้ึน การที่เส้นใยกระดาษมคีวามชื้นสูงข้ึน มีผลให้ความ

แข็งแรงของโครงสร้างน้อยลง แต่ช่วยให้ความเหนียว

ทนทานเพิ่มขึ้น (จรวย, 2540) กระบวนการเตรียมเส้นใย

ตะไคร้หอมด้วยวิธีทางเคมีในงานวิจัยน้ี ได้เส้นใยประมาณ 

50% ของน้ำหนักกากตะไคร้หอมเริ่มต้น การย่อยด้วยด่าง

ที่มีความเข้มข้นมากขึ ้น ส่งผลให้เส้นใยที่ได้มีปร ิมาณ

น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ เส้นใยท่ีแช่ด่างเข้มข้น 40% จะมี

สีคล้ำหรือดำ ซึ่งอาจเกิดจากปฏิกิริยาย่อยสลายของด่าง

รุนแรงเกินไป จนทำให้สารอินทรีย์องค์ประกอบของเส้นใย

บางส่วนกลายเป็นคาร์บอน เส้นใยที่เหมาะสำหรับการใช้

ยัดหมอนหรือตุ๊กตา ไม่ควรแตกหักง่าย เพราะจะทำให้เกิด

ฝุ่นผงมาก เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกท้ังการแตกหักยังมี

ผลต่อโครงสร้างของหมอนหรือผ้าห่ม ทำให้ใช้งานได้ไม

คงทนอีกด้วย พบว่า เส้นใยที่ได้จากการย่อยด้วยด่างทุก

ความเข ้มข ้น เม ื ่ อนำมารวมเป ็นกล ุ ่มก ้อนแล ้ว มี

ความสามารถในการคืนตัว 100% (ตารางที ่ 1) จึงใช้

สำหรับยัดหมอนหรือตุ ๊กตาได้ การย่อยด้วยด่างความ

เข้มข้นสูง มีผลให้โมดูลัสยืดหยุ่นน้อยลง ที่เป็นเช่นน้ี อาจ

เป็นเพราะองค์ประกอบทางโครงสร้างของเส้นใยตะไคร้

หอมมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ทำให้โครงสร้างของ

เส้นใยมีแรงดึงดูดกันภายในมากข้ึน ทำให้หดตัวได้มากข้ึน

เมื่อถูกกระตุ้นโดยการดึงให้ยืดออก จากผลการทดลอง 

สามารถสรุปได้ว่า การแปรรูปกากตะไคร้หอมเป็นเส้นใย

ทำได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เส้นใยที่ได้มีคุณสมบัติที่

สามารถใช้ยัดหมอนหรือตุ ๊กตาได้ตามที่ผู ้ประกอบการ

ต้องการ และผลการนำเส้นใยมาผลิตกระดาษ ได้กระดาษ

ที่มีคุณภาพดี มีลวดลายเส้นใยที่งดงาม เหมาะสำหรับใช้

ทำภาชนะบรรจุหรือใช้ตกแต่งในงานตกแต่งเครื่องใช้หรือ

งานศิลปะต่าง ๆ ได้ (ภาพที่ 3) นอกจากนี้ยังได้สภาวะที่

เหมาะสมสำหรับการเตรียมเส้นใยจากกากตะไคร้หอม 

พร้อมข้อมูลคุณภาพเบื้องต้นของเส้นใย อย่างไรก็ตาม 

ควรมีการศึกษาต่อยอดผลิตกระดาษด้วยเส้นใยผสม หรือ
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ขนส่งสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพได้จริง 

 
คำสำคัญ : การพัฒนาการขนส่ง / การจำลองสถานการณ์ / การขนส่งวีแนส 
 

Abstract 
This research was conducted to improve the transportation system efficiency of vinasses by 

increasing the delivery efficiency and reducing transportation logistics costs. This research aims to study, 
design, and develop the transportation system efficiency of vinasses focusing on outbound logistics. The 
research instrument was a simulation. The development approach included a change of vehicles from using 
trucks and trailers to only trailers. Besides, the transportation pattern was changed from direct shipping to 
Hub & Spoke. The results showed that the number of transportation to farmers was increased 1134 rounds. 
The average delivery time vinasses were decreased by 57.34 minutes. It can be concluded that the change 
in transportation vehicles and patterns can improve transport efficiency. 
 
Keywords : transportation development / simulation / vinasses Transportation 

บทนำ  วีแนส (Vinasses ) หรือ น้ำกากส่า นั้นเป็นของ
เสียที่ได้มาจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) โดย



377 
 

การผลิตเอทานอลนั้นจะใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากการผลิตน้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบ วีแนสสามารถนำไปใช้
เป ็นสารปร ับปร ุงด ินได ้ โดยจะช ่วยเพิ ่มค ุณค ่าทาง
สารอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนและโปแตสเซียม นิยมใช้
กับพืชล้มลุก เช่น อ้อย เน่ืองจากวีแนสน้ันถือว่าเป็นของเสีย
ไม่สามารถทิ้งได้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557) ต้องทำ
การบำบัดก่อนถึงจะระบายทิ้งได้ แต่ทว่าในการบำบัดน้ันมี
ต้นทุนที่สูงมาก ดังน้ันทางโรงงานจึงไม่ใช้วิธีน้ี แต่จะทำการ
แจกจ่ายให้แก่ชาวไร่แทนและให้ชาวไร่ออกเพียงแค่ค่า
ขนส่ง  
 ในปัจจุบันพบว่าปริมาณการผลิตเอทานอลใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มที ่เพิ ่มข้ึนทุกปี โดยทางโรงงานที่
ทำการศึกษาก็พบว่ามีปริมาณการผลิตเอทานอลเพิ ่มข้ึน
ด้วย ส่งผลทำให้มีวีแนสเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยปรกติแล้ว
วีแนสจะถูกเก็บไว้ที่บ่อกักเก็บวีแนส และทำการระบายออก
ด้วยการแจกจ่ายให้แก่ชาวไร่ ในกรณีที่ไม่สามารถระบาย
วีแนสออกไปได้ทันจนกระทั่งบ่อกักเก็บวีแนสเต็ม จะส่งผล
เสียอย่าร้ายแรง น่ันก็คือการปิดโรงงานชั่วคราว ซึ่งจะส่งผล
กระทบทั้งโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงงานผลิตเอทานอล 
และส่งผลทำให้สูญเสียกำไรที ่ต้องได้จากการขายน้ำตาล
และเอทานอลเป็นจำนวนมาก 
 การระบายวีแนสจึงเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งการ
ระบายวีแนสที่ดีที่สุดนั่นคือการนำไปแจกจ่ายแก่ชาวไร่แต่
ทว่าก็มีชาวไร่เป็นจำนวนมากที่เลือกที่จะไม่ใช้วีแนส โดย
สาเหตุสำคัญน้ันเกิดจากการขนส่งจากการศึกษาพบปัญหา
จากการขนส่งนั้นก็คือ มีต้นทุนในการขนส่งที ่สูง ทำให้มี
เพียงชาวไร่ที่อยู่ในรัศมี 60 กิโลเมตรรอบโรงงานเท่านั้นที่
เลือกใช้วีแนสของโรงงาน และนอกจากน้ีในบ้างครั้งที่ชาวไร่
ต้องการวีแนสแต่ทางโรงงานไม่มีรถขนส่งในการขนวีแนสไป
ให ้แก ่ชาวไร ่  ซ ึ ่ งป ัญหาเหล ่านี ้ เป ็นป ัญหาที ่ เก ิดจาก
กระบวนการขนส่งที ่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยถ้าสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและจะทำให้
ชาวไร่หันมาใช้วีแนสของทางโรงงาน ซึ ่งจะส่งผลทำให้
ระบายวีแนสได้ดียิ่งขึ้น ทำให้วีแนสไม่เต็มบ่อกักเก็บและ
โรงงานก็ไม่จำเป็นต้องปิดตัวลงเน่ืองจากการที่วีแนสเต็มบ่อ
กักเก็บน่ันเอง 

 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ 
พัฒนา กระบวนการขนส่งวีแนสในส่วนของโลจิสติกส์      
ขาออก (Outbond Logistic) ซึ่งเป็นส่วนที่ทำการขนส่ง
วีแนสให้แก่ชาวไร่ โดยทางผู ้จัดทำได้นำ ระบบ Hub & 
Spoke มาใช้ในการพัฒนาการขนส่งวีแนสในส่วนของโลจิ
สติกส์ขาออกให้มีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายของงานวิจัยน้ี
คือการพัฒนาการขนส่งวีแนสให้มี ประสิทธิภาพมากข้ึน
ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งให้ถูกลงและลดระยะเวลาขนส่ง 
เพื ่อทำการดึงดูดชาวไร่ให้หันมาใช้วีแนส ยิ ่งมีชาวไร่ใช้
วีแนสเยอะ จะทำให้สามารถลดปริมาณของวีแนสที่มีอยู่ใน
บ่อกักเก็บ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่มีวีแนสมาก
เกินไปจนส่งผลกระทบใหญ่จนกระทั่งปิดโรงงานชั่วคราว 
 
แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
 วีแนส (Vinasses) หรือ น้ำกากส่า เป็นของเสียที่
ได ้จากการต้ม กล ั ่น หร ือผสมส ุรา หร ือจากการผลิต
เอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ซึ่งการผลิตสุราหรือเอทา
นอลนี้จะใช้วิธีการกลั ่นลำดับส่วนในหอกลั่นมาก่อน โดย
การกลั่นสุราจะใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ หากเป็นการกลั่น
เอทานอลก็จะใช้กากน้ำตาลหรือมันเส้น (ที่มาจากมันสำ
ประหลัง) เป็นวัตถุดิบ ผลจากการกลั่นลำดับส่วนก็จะได้
ผลิตภัณฑ์เป็นสุราหรือเอทานอลกับของเสียจากการกลั่น 
ซึ ่งก็คือ น้ำกากส่านั ่นเอง โดยน้ำกากส่าจะถูกนำไปใช้
ประโยชน์ในภาคการเกษตรเนื่องจากสามารถนำไปใช้เป็น
สารปรับปรุงดินได้น่ันเอง โดยจะช่วยเพ่ิมคุณค่าสารอาหาร
โดยเฉพาะไนโตรเจนและโปแตสเซียม เหมาะที่จะใช้กับพืช
ล้มลุก หรือไม้ยืนต้น เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง 
ปาลม์น้ำมัน พืชผัก ฯลฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2557) 
 การขนส่ง (Transportation) การขนส่ง หมายถึง 
การเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ และสิ่งของต่างๆ ด้วยเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการขนส่งจากสถานที่แห่งหนึ่งไปสู่สถานที่
อีกแห่งหน่ึง ตามประสงค์และเกิดอรรถประโยชน์ตามความ
ต้องการ การขนส่งจ ําเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอยู ่ตลอดเวลา โดยมีจุดมุ ่งหมาย ในการ
พัฒนาอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 

1. พัฒนาเพ่ือลดเวลาในการขนส่ง 
2. พัฒนาเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
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3. พัฒนาเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง 
 (คํานาย, 2555) 
 ลักษณะการขนส่งในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเป็น
ระบบส่งตรง (Direct Shipping) โดยจะเป็นการนำสินค้า
หรือบริการส่งจากแหล่งที่มา ไปยังจุดรับสินค้าโดยตรงซึ่ง
จะทำให้ในบางครั้งมีจำนวนพาหนะขนส่งถูกใช้งานไม่เต็ม
ความจุหรือศักยภาพ ซึ ่งเป็นวิธีที ่แพร่หลายมากในการ
ขนส่งสินค้าปัจจุบันเน่ืองจากเป็นวิธีที่ง่าย และเข้าถึงจุดส่ง
สินค้าได้ง่าย แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรลักษณะ
ของ Direct Shipping ที่ใช้ในปัจจุบันมักจะเป็นการขนส่ง
ในระยะทางใกล้ หรือ ภายในโรงงาน รถทุกคันจะไปถงึจุด
ส่งหรือ ที ่หมายอย่างละหน่ีงที ่ต ่อรถหนึ ่งค ัน (Julien, 
1999) นอกเหนือจากนี้ยังมีระบบที่ถูกเรียกว่า ระบบฮับ
และซี ่ (Hub & Spoke) โดยจะทำการสร้าง Hub ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในการกระจายสินค้าอีกแห่งหนึ่ง ในการขนส่ง
สินค้าจะทำการขนส่งมายังศูนย์กลางในการกระจายสินค้า
ก่อนที่จะทำการขนส่งให้แก่ลูกค้า โดยข้อดีของการใช้ระบบ
น้ีคือจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน โดยจะลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าลงนอกจากน้ี
ยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง แต่ก็มีข้อเสียก็คือต้องเสียเงิน
ลงทุนในการเปิดศูนย์กลางในการกระจายสินค้า (สนั ่น, 
2554) 

การ จ ำลองสถานการณ์  (Simulation) เ ป็ น
กระบวนการ ในการออกแบบ แบบจำลอง (Model) ของ
ร ะบบจร ิ ง  (Real System) โ ดยม ี ก า ร ใ ช ้ โ ป ร แกรม
คอมพิวเตอร์ (Software) เข้ามาช่วยในการดำเนินการ
ทดลองเพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมของระบบงานจริงภายใต้
ข้อกำหนดต่างๆที่วางไว้เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานของ
ระบบ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที ่ได้จากการทดลองก่อน
นำไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงต่อไป (Shannon, 
1975) ปัจจุบันการออกแบบและพัฒนาระบบงานส่วนใหญ่ 
ได้มีการนำแบบจำลองสถานการณ์มาใช้ในการพิจารณา 
และวิเคราะห์ในการทำงานก่อนที่จะมีการนำไปใช้ในระบบ
จริง (รุ่งรัตน์, 2553)    

การใช ้แบบจำลองสถานการณ์จะช่วยทำให้
สามารถวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันได้และยังช่วยหา
วิธีการ แนวทางหรือทางเลือก (Scenario) ที ่เหมาะสม

ก่อนที่จะมีการนำไปใช้กับสถานการณ์หรือการปฏิบัติงาน
จร ิง โดยที ่ ไม ่ เข ้าไปรบกวนกับสถานการณ์หร ือการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการ
เกิดความผิดพลาดหรือความล้มเหลวได้ และยังช่วยให้
ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาได้อีกด้วย (Maria, 1997)    

แบบจำลองสถานการณ ์น ั ้นสามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อาทิเช่น ทางด้านอุตสาหกรรม 
จะใช้ในการ จำลองระบบการผลิต หรือ จำลองระบบการ
ขนส่งสินค้า แม้กระทั่งทางด้านงานบริการ เช่น โรงพยาบาล 
และธนาคาร เป็นต้น (Kelton et al., 2003) 

เหตุผลในการใช้แบบจำลองสถานการณ์ 
1. แบบจำลองสถานการณ์สามารถใช้ศ ึกษา

กระบวนการหรือระบบที่ต้องการศึกษา 
2. การแก้ปัญหาการตัดสินใจที่ไม่สามารถสร้าง

แบบจำลองคณิตศาสตร์ได้ 
3. การทดลองกับระบบหรือกระบวนการจริงจะ

เสียค่าใช้จ่ายสูง 
4.  การทดลองก ับระบบจร ิงๆ  อาจใช ้ เวลา

ยาวนานเกินกว่าท่ีจะรอคอบคำตอบได้ 
5. การทดลองกับระบบจริงๆ อาจทำให้เกิดความ

ยุ่งยากมาก 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาภาพรวมของปัญหาและสภาพปัจจุบัน 

ทำการศ ึกษาภาพรวมของปัญหาและสภาพ
ปัจจุบันโดยทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีในการดูแลการขนส่ง
วีแนสและผู้ร ับเหมาที่ทำหน้าที ่ในการขนส่ง และชาวไร่
ชาวสวนที่มีความต้องการใช้วีแนส โดยปัญหาที่พบน้ันได้แก่  

1.การขนส่งในระยะทางไกลมีต้นทุนที่สูงทำให้
ชาวไร่ไม่ต้องการใช้วีแนส 

2.ในเวลาที ่ชาวไร่มีความต้องการใช้วีแนสใน
บางครั้งทางโรงงานไม่สามารถจัดรถไปให้ได้เน่ืองจากมีการ
นำรถขนวีแนสไปใช้ในการขนอ้อยทำให้รถขนส่งไม่เพียงพอ 

3.ไม่สามารถขนวีแนสไปให้ชาวไร ่ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดเมื่อเลยเวลาไปแล้วจะไม่สามารถใช้ได้
อีกเลย 
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การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการขนส่งวีแนสในสว่น
ของโลจิสติกส์ขาออก 
 ในส่วนนี้จะทำการศึกษาและเก็บข้อมูลของการ
ขนส่งวีแนสในส่วนของโลจิสติกส์ขาออก เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการและวิธีในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งวีแนสไปสู ่ชาวไร่ โดยอาศัยการลงพื้นที่ในการเก็บ
ข้อมูลจริงและใช้วิธีการสังเกตการณ์การทำงานจริง ในช่วง
เวลาปฏิบัติงาน และสอบถามผู้รับผิดชอบในหน้าท่ีน้ันโดยมี
ประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี  
 เมื่อทราบกระบวนการและวิธีในการดำเนินการ
แล ้วจะนำข้อม ูลท ี ่ ได ้มาแสดงผ ่านทาง ร ูปแบบของ 
Swimlane Diagram ต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุด
กระบวนการ โดยการใช้ Swimlane Diagram นั้นใช้เพ่ือ
ระบุขั้นตอนการทำงาน และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
โดยแผนภาพจะถูกแบ่งการทำงานเป็นช่อง ในแต่ละช่องจะ
มีชื่อของผู้รับผิดชอบกำกับไว้อย่างชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบ
จะกระทำขั ้นตอนการทำงานที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน
ภายในช่องน้ันๆ 
 โดยกระบวนการและขั้นตอนในการขนส่งวีแนส
ในส่วนของโลจิสติกส์ขาออกถูกแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอนดัง
รูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิกระบวนการขนส่งวีแนส 

ในส่วนของโลจิสติกส์ขาออก 
 

การเก็บรวมรวมข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างแบบจำลอง
สถานการณ์ 

 ในส่วนนี้จะทำการเก็บข้อมูลจริงในการทำงาน
จร ิ ง โดยเพ ื ่อใช ้ เป ็นข ้อม ูลในการสร ้างแบบจำลอง
สถานการณ์โดยข้อมูลที่ทำการเก็บน้ันได้แก่ 
 1.ระยะเวลาในการชั่งน้ำหนักก่อนบรรจุวีแนส 
 2.ระยะเวลาในการชั่งน้ำหนักหลังบรรจุวีแนส 

3.ระยะเวลาในการโหลดวีแนสใส่รถบรรทุก 
4.ระยะเวลาท่ีใช้ในการขนส่งไปยังไร่ของชาวไร่ 
5.ระยะเวลาท่ีใช้ฉีดพ่นวีแนสในแต่ละไร่ 

 6.ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพรถ 
7.ปริมาณวีแนสที่ชาวไร่ต้องการแต่ละราย 
8.ปริมาณวีแนสที่โหลดใส่รถบรรทุก 
9.ปริมาณวีแนสที่ฉีดพ่นในแต่ละไร่ 

 
การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ของกรณีศึกษา 

ในการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในงานวิจัยน้ี 
จะใช้โปรแกรม Arena Version 16.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
สามารถวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจำลอง
สถานการณ์ที่สร้างข้ึน การสร้างแบบจำลองสถานการณ์จะ
แบ่งเป็นสองกรณีได้แก่ 

1.แบบจำลองสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.แบบจำลองสถานการณ์ที่พัฒนาแล้ว 
 

 
รูปที่ 2 แบบจำลองสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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รูปที่ 3 แบบจำลองสถานการณ์ที่พัฒนาแล้ว 

 
จากการสร ้างแบบจำลองสถานการณ ์ของ

กรณีศึกษาในปัจจุบันแสดงดังรูปที ่ 2 เมื ่อนำมาพัฒนา
เพ่ือให้กระบวนการขนส่งมีประสิทธิภาพข้ึนแสดงดังรูปที่ 3 
โดยความแตกต่างของแบบจำลองสถานการณ์ทั้งสองแบบ
อยู่ที่กระบวนการโหลดวีแนส ในแบบจำลองที่พัฒนาแล้ว
จะทำการเปลี่ยนแปลงรถขนส่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งได้แก่ 
รถสิบล้อ และรถพ่วง เปลี ่ยนเป็นรถหัวพ่วง และทำการ
ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการขนส่ง โดยในปัจจุบันจะเป็นการ
ขนส่งแบบตรง ทำการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบ Hub & Spoke  

 
ผลการวิจัย 

 
รูปที่ 3 ตารางแสดงผลการจำลองสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 จากการรันผลการทดลองพบว่ากระบวนการ
ขนส่งวีแนสในปัจจุบันสามารถส่งมอบวีแนสให้แก่ชาวไร่โดย
เฉลี่ยได้ทั้งหมด 3617 รอบ และมีระยะเวลาในการขนส่ง
วีแนสโดยเฉลี ่ยอยู ่ท ี ่ 346.16 นาที/รอบ โดยแบ่งเป็น
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรอคอยเพื ่อเข้าสู ่กระบวนการ
เป็นเวลา 218.7 นาที/รอบ และเป็นระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
ทุกกระบวนการอยู่ที่ 127.46 นาที/รอบ แสดงดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 4 ตารางแสดงผลการจำลองสถานการณ์ที่พัฒนาแล้ว 
 จากการรันผลการทดลองพบว่ากระบวนการ
ขนส่งวีแนสในปัจจุบันสามารถส่งมอบวีแนสให้แก่ชาวไร่โดย
เฉลี่ยได้ทั้งหมด 4751 รอบ และมีระยะเวลาในการขนส่ง
วีแนสโดยเฉลี ่ยอยู ่ท ี ่ 288.34 นาที/รอบ โดยแบ่งเป็น
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรอคอยเพื ่อเข้าสู ่กระบวนการ
เป็นเวลา 134.59 นาที/รอบ และเป็นระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้
ในทุกกระบวนการอยู่ที่ 153.75 นาที/รอบ แสดงดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 ตารางแสดงผลการจำลองสถานการณ์ในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับผลการจำลองสถานการณ์ที่พัฒนาแล้ว 

 
เมื่อทำการวิเคราะห์กระบวนการขนส่งวีแนสใน

ปัจจุบันโดยละเอียดจากนั้นนำมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการขนส่งวีแนสให้ดีขึ ้นด้วยการปรับเปล ี ่ยน
ประเภทรถขนส่งให้เป็นแบบหัวพ่วงกับหาง และเปลี ่ยน
ร ูปแบบการขนส ่งไปใช ้แบบ Hub & Spoke หล ังจาก         
ทำการรันผลการจำลองสถานการณ์และนำมาเปรียบเทียบ
กับแบบจำลองสถานการณ์ป ัจจ ุบ ัน พบว่าม ีจำนวน                
รอบที ่สามารถส่งมอบ โดยสามารถส่งมอบได้เพิ ่ม ข้ึน   
1134 รอบ และมีระยะเวลาเฉลี ่ยในการขนส่งวีแนส     
ลดลง 57.34/รอบ ในส่วนของระยะเวลาเฉลี ่ยในการรอ
คอยเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ลดลง 84.11 นาที/รอบ 
และส่วนของระยะเวลาเฉล ี ่ยที ่ ใช ้ในทุกกระบวนการ           
เพ่ิมข้ึน 26.29 นาที/รอบ  
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 ในกระบวนการขนส ่งท ี ่พ ัฒนาแล้วจะมีการ
ปรับเปลี่ยนไปใช้รถพ่วงทั้งหมด ทำให้ต้องมีกระบวนการต่อ
หัวเข้ากับหางเพิ่มขึ้นมา โดยจะใช้เวลาในการต่อตัวหัวกับ
หางเป็นเวลา 5 ถึง 10 นาที ดังนั้นการที่ระยะเวลาเฉลี่ยที่
ใช้ในทุกกระบวนการเพิ ่มขึ ้น 26.29 นาที/รอบ มาจาก
สาเหตุน้ี และจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบตรงเป็น
รูปแบบการขนส่งโดยใช้แบบ Hub & Spoke นั้นสามารถ
ลดระยะเวลาเฉลี ่ยในการรอคอยเพื ่อเข้าสู ่กระบวนการ
ต่างๆ 84.11 นาที/รอบ เนื่องมาจาก เมื่อรถขนส่งทำการ
ขนส่งไปยังศูนย์กลางที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วสามารถกลับมา
รับวีแนสได้ทันที ่ ทำให้ไม่ต้องไปรอต่อค ิวเพ ื ่อเข ้าสู่
กระบวนการโหลดน้ำวีแนสน่ันเอง นอกจากน้ีการใช้รูปแบบ 
Hub & Spoke จะช่วยทำให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง การที่
ต้นทุนค่าขนส่งลดลงจะช่วยทำให้ดึงดูดชาวไร่ในระยะที่เกิน
กว่า 60 กิโลเมตรมาใช้วีแนสได้ จากผลการทดลองสามารถ
สรุปได้กระบวนการขนส่งแบบใหม่นั ้นสามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการขนส่งได้  

การที่มีระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการขนส่งวีแนสต่อ
รอบลดลงนั้นก็หมายความว่าในหนึ่งวันสามารถส่งมอบ
วีแนสให้แก่ชาวไร่ได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีจำนวนรอบที่สามารถ
ส่งมอบให้แก่ชาวไร่โดยเฉลี ่ยเพิ ่มขึ ้นเช่นกัน ซึ ่งจากที่
สามารถเพิ ่มจำนวนรอบในการส่งมอบวีแนสแก่ชาวไร่ 
ส่งผลให้สามารถลดปริมาณวีแนสไม่ให้ล้นบ่อกักเก็บ ซึ่งจะ
เป็นการป้องกันการปิดโรงงานชั่วคราว ดังน้ันสามารถบอก
ได้ว่าการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขนส่งน้ันสามารถที่จะ
นำไปใช้ได้จริงและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการขนส่ง
วีแนสที่ไมม่ีประสิทธิภาพได้น่ันเอง 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดลองด ้วยการร ันแบบจำลอง
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าในระยะเวลา 90 วัน การปรับปรงุ
และพัฒนากระบวนการขนส่งวีแนสด้วยการเปลี่ยนประเภท
รถจากรถบรรทุกสิบล้อ และรถพ่วง เปลี่ยนเป็นรถบรรทุก
แบบหัวพ่วงกับหางทั้งหมด และทำการเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่งแบบส่งตรงไปใช้รูปแบบ Hub & Spoke น้ันจะทำให้
กระบวนการขนส่งวีแนสในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการ
ขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยส่งผลทำให้ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการ

ขนส่งลดลง 57.34 นาที/รอบ และมีจำนวนรอบในการส่ง
มอบวีแนสให้แก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น 1134 รอบ และระยะเวลา
เฉลี ่ยในการรอคอยเพื ่อเข้าสู ่กระบวนการต่างๆลดลงถึง                      
84.11 นาที/รอบ ดังน้ันสามารถสรุปได้ว่า การเปลี่ยนรถไป
ใช ้รถพ่วงท ั ้งหมด และการเปล ี ่ยนร ูปแบบการขนส่ง       
Hub & Spoke น ั ้ นสามารถช ่ วยปร ับปร ุ งการขนส่ง         
วีแนสให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งเพิ่มขึ้นได้จริง โดยจะ
ช่วยลดระยะเวลาเฉลี่ยในการขนส่งลงถึง 57.34 นาที/รอบ 
และลดระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
ต่างๆถึง 84.11 นาที/รอบ 
 
เอกสารอา้งอิง  
คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2555). โลจิสติกส์และการจัดการ
ซัพพลายชนกลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและการเพ่ิมกำไร. 
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง. 
 
รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ. (2553). คู่มือสร้างแบบจำลองด้วย
โปรแกรม Arena ฉบับปรับปรุง. กรงุเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
 
สน่ัน เถาชารี. (2554). บริหารจดัการระบบโลจสิติกส์ดว้
ยกลยทุธ์ HUB & SPOKE. Industrial   Technology 
Review, 17(225), 100-105. 
  
Anu Maria. (1997). Introduction to modeling and 
simulation. Proceeding of the 1997 Winter 
Simulation Conference 
 
Julien Bramel. (1999). The Logic of Logistics: 
Theory, Algorithms, and Applications for Logistics 
Management. 
 
Shannon, R.E., 1975, “Systems Simulation” – The 
Art and Science, Prentice-Hall. 
 
Kelton, W.D., Sadowski, R.P. and Swets. N.B., 
(2010). Simulation with Arena. 6th ed. Mc Graw 
Hill. New York. pp.560 



382 
 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนผ่านเว็บแบบ Responsive 
Development of Information System to Report the Operations of the Community Justice Centers 

through Responsive Web 
 

นนท์ แสนประสิทธ์ิ1*  รัชดาภรณ์ แสนประสิทธ์ิ1  นาฎนัฐฎา วงษ์ไพบูลย์1  และ สุกัญญา อ่ำจันทร์1 

Non Sanprasit1*, Ratchadaporn Sanprasit1, Nartnatda Wongpaiboon1 and Sukanya Amjan1 
 

1คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

1Faculty of Business Administration and Liberal Arts,Rajamangala University of Technology Lanna, 
Phitsanulok, BanKrang Sub-district, Mueang District, Phitsanulok Province 65000 

*nonsa@rmutl.ac.th, 08-6935-5363 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนผ่าน

เว็บแบบ Responsive  และ 2) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบการพัฒนาระบบทำงานบนเว็บแอปพลิเคชันใน
รูปแบบ Responsive โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยในครั้งน้ี มีจำนวน 47 คนประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 42 
คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยระบบสารสนเทศ
เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  และแบบประเมินผลความพึงพอใจ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน 
 ผลการการวิจัย พบว่า คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.44 และ เจ้าหน้าท่ีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 จากผลการวิจัยข้างต้น 
สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
 
คำสำคญั: ระบบสารสนเทศ  ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 
Abstract 

This research aims to develop an information system to report the Community Justice Centers' 

operations through the Responsive Web and study the satisfaction towards the use of information systems 

on the Responsive web with PHP and database management on MySQL. The sample was 42 committee 

members from Community Justice Centers in Mueang, Phitsanulok, and five office workers from the Office 

of Justice Phitsanulok. The instruments used for this research were an information system for reporting the 
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Community Justice Centers' operations and a satisfaction questionnaire. Basic statistics analyzed the 

gathered data. The findings were as follows: 1) The overall result regarding the satisfaction among the 

committee members of Community Justice Centers committee towards information system for reporting 

the operations was at a high level with a mean of 4.24, the standard deviation equaling to 0.44, and 2) the 

satisfaction of office worker in the Office of Justice Phitsanulok towards information system for reporting 

the operations was at a high level with a mean of 4.23, the standard deviation equaling to 0.38. Besides, 

the development information system for reporting the operations can support the working procedures of 

Community Justice Centers and the Office of Justice Phitsanulok more efficiently and provide impartiality 

for people widely.  

 
Keywords: Information System, Community Justice Centers 
 

1. บทนำ 
กระทรวงยุติธรรม กำหนดนโยบายให้มีการ  

บูรณาการการทำงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมในระดับจังหวัด  โดยเน้นบทบาทหน้าที ่ของ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับ
ตำบล  ท้ังน้ีจะต้องประสานงานกับ ศูนย์ดำรงธรรมเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการร่วมกันและพัฒนาการดำเนินงานด้าน
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้เป็นระบบ นอกจากนี้ได้มี
นโยบายที่สำคัญเร่งด่วนด้านการอำนวยความยุติธรรม  
เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม  โดยให้มีการพัฒนา
ระบบงานยุติธรรมชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนในการรวมตัวกันป้องกันและบรรเทาอาชญากรรม
การช ่วยเหลือประชาชนในชุมชนด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม  การแจ้งเบาะแส  การกระทำ
ความผิดกฎหมายในชุมชน  การสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำผิดในชุมชน  และการไกล่เกลี่ยระงับข้อข้อพิพาท
หรือการจัดการความขัดแย้งในชุมชนโดยให้สำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน
ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กองพัฒนายุติธรรม
ช ุมชน สำนักงานปล ัดกระทรวงย ุต ิธรรม กระทรวง
ยุติธรรม, 2558)  
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นสถานที่ที ่อยู ่ในชุมชน 
และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตลอดจนประชาชน
เห็นชอบให้จัดตั ้งเป็น ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื ่อใช้เป็น

สถานที่ดำเนินงานของคณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน  หรือดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน       
เป็นการรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคมเพื ่อการส่งเสริม
สนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันควบคุมอาชญากรรม  จัดการความ
ขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  ลดและเยียวยาความเสียหายหรือ
ความรุนแรงที ่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด  
ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู  สำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้งหมด 
102 แห่ง  แต่ละแห่งมีภารกิจหลัก 5 ด้านคือ  ด้านการ
ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน  การรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์  การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทหรือ
การจัดการความขัดแย้ง  การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่
เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน และการรับผู้
พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน 
 ในปัจจุบันศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้องรายงานผล
การดำเนินงานตามภารกิจ 5 ด้านต่อสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดโดยส่งในรูปแบบไฟล์เอกสาร  ทำให้ผู้รายงานผล
การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนไม่ได้รับความ
สะดวกในการส่งข้อมูล  และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดต้องทำการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำการรายงานผล
การดำเนินงานต่อผู ้บร ิหารเพื ่อกำหนดนโยบาย  ซึ่ง
ขั ้นตอนดังกล่าวทำได้ล่าช้าส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน   
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เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  ส่งผล
ให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้ถูกจำกัดอยู ่กับการใช้งานบน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอีกต่อไป  การพัฒนาเว็บไซต์ใน
รูปแบบ Responsive สามารถรองรับการแสดงผลโดยใช้ 
URL เดียวกันได้บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน 
เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น ช่วย
ให ้สามารถเข ้าถ ึงข ้อมูลที ่สะดวกรวดเร ็ว เข ้าถ ึงได้
ตลอดเวลา และทุกสถานที่ 

จากปัญหาดังกว่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื ่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื ่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนผ่านเว็บแบบ Responsive และเพื่อประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศดังกล่าว  ช ่วยอำนวยความสะดวกให ้แก่
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถรายงานงานผล
การดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น  ช่วยให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว  เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลในรูปแบบการสรุปผล
การดำเนิงานที่เข้าใจง่าย ซึ่งผู้วิจัย คาดหวังว่าระบบจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และความสะดวกต่อการใช้งานของ
ผู้ใช้ได้เปน็อย่างดี 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ การ
อำนวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความ
สงบสุขในสังคม แต่หากภารกิจดังกล่าวรัฐเป็นผู้ดำเนินการ
แต่เพียงฝ่ายเดียว คงไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างยั ่งยืน 
หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินภารกิจดังกล่าว 
จึงอยู่ที่คนในชุมชนที่จะได้มีโอกาสและช่องทางที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 
โดยเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและ
ร่วมรับผลประโยชน์จากการแก้ปัญหาร่วมกันในลักษณะ
หุ ้นส่วน จึงเกิดแนวคิดจัดตั ้งศ ูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่ง

หมายถึง สถานที ่ท ี ่อยู ่ในชุมชน และสมาชิกเครือข่าย
ยุติธรรมตลอดจนประชาชนเห็นชอบให้จัดต้ังข้ึนเพ่ือใช้เป็น
สถานที่ดำเนินงานของคณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรม
ช ุมชนหร ือดำเนินงานในกิจกรรมต่าง  ๆ ของช ุมชน
(แผนพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560, 2557) โดยภารกิจ
หลักของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล คือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การกระทำผิดกฎหมาย รับเรื ่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้งเบาะแส
ข้อม ูลของผ ู ้กระทำผ ิดกฎหมายต่าง  ๆ ตลอดจนให้
คำแนะนำเบื ้องต้นทางด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุต ิธรรม ไกล ่เกล ี ่ยและประนอมข้อพิพาท ให ้ความ
ช่วยเหลือ ดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ
จากการกระทำความผ ิดและอาชญากรรม ให ้ความ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ และบำบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิดและ
ผู้พ้นโทษ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำ
ผิดซ้ำ สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมการเข้าถึง
กระบวยการยุติธรรมของประชาชน การส่งเสร ิมและ
เผยแพร่ความรู ้ทางกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพ และ
กระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน จัดประชุม โครงการ
ร่วมกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และรายงานผลการ
ดำเนินงานไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับ Responsive Web 

การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive เป็นการ
ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับกับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ
ต่างกัน เช่น เครื ่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน 
เป็นต้น โดยใช้งานเว็บไซต์ด้วย URL เดียวกันและใช้โค้ด
เดียวกัน  เมื่อเปิดใช้งานเว็บไซต์จะสามารถแสดงผลหรือ
ปรับเนื ้อหาให้พอดีกับอุปกรณ์นั ้น ๆ ซึ ่งการพัฒนาใช้ 
เทคนิคหลายอย่างรวมกันเพ่ือปรับแก้หน้าจอให้มีความ
เหมาะสม  ได้แก่ 1) Fluid Grid  คือการออกแบบ Grid 
ให้เป็นแบบ Relative โดยไมก่ำหนดขนาดของ Grid แบบ
ตายตัว แต่จะกำหนดให้สัมพันธ์กับสิ ่งต่าง ๆ เช่น การ
กำหนดความกว้างเป ็นเปอร์เซนต์หร ือการใช ้ขนาด
ตัวอักษรหน่วยเป็น em 2) Flexible Images คือการ
กำหนดขนาดของรูปภาพในเว็บไซต์ให้มีความสัมพันธ์กับ
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ขนาดของหน้าจอแสดงผล หากรูปภาพต้นฉบับมีขนาด
ใหญ่เวลาแสดงผลในแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที ่มี
หน้าจอขนาดเล็กลง เพื่อให้แสดงผลได้พอดีและสวยงาม 
ต้องมีการกำหนดขนาด ตามหน้าจออุปกรณ์ให้เหมาะสม 
3) CSS Media Queries ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกำหนด
ส่วนของการจัดร ูปแบบการแสดงผล (Style Sheets) 
สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ Media Queries ช่วยตรวจสอบ
การแสดงผลของอุปกรณ์ที่เปิดเว็บไซต์ เช่น ตรวจสอบ
ความกว้าง ความส ูง ตรวจสอบหน้าจอแนวตั ้งหรือ
แนวนอน ตรวจสอบอัตราส่วนจอภาพ และจำนวนสี     
เป็นต้น (ดวงพร เก๋ียงคำ, 2560) 
 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
  ธนยศ  ยันตะนะและคณะ (2561) ทำการวิจัย
เรื ่องรูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมี
ส ่วนร ่วม โดยต้องเน ้นการประสานงานกันอย ่างมี
ประสิทธิภาพระหว่างบุคคลากรของเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน อาสาสมัครและคณะกรรมการชุมชน ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ดำรงธรรม ให้
สามารถบริหารจัดการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และ
อาสาสมัคร ตลอดจนบุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมดูแลทุกข์สุขของประชาชน 
  วัฒนพล ชุมเพชร (2560) ทำการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการร้องเรียนและติดตาม
ปัญหาจากประชาชนในท้องถิ ่นสู ่ภาครัฐ โดยทำงานบน
เว็บแบบ Responsive ประชาชนสามารถส่งข้อร้องเรียน 
ติดตามผล และประเมินการทำงานของหน่วยงานได้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละพ้ืนที่สามารถเข้ามาใช้
งานร่วมกันบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกัน ซึ่งจะ
ช่วยลดภาระในด้านการจัดหาบุคลากรสารสนเทศ ลด
เวลา ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้นำแนวคิดการ
บริหารจัดการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและการพัฒนา
ระบบสารสนเทศบนเว็บแบบ Responsive ไปใช้พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื ่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนผ่านเว็บแบบ Responsive เพื ่อช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และความสะดวกในการรายงานผลการ
ดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

  
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งน้ี 
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอ
เมืองพิษณุโลก จำนวน 42 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบ 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 47 คน   
 3.2 ขั้นตอนการวิจัย  

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนผ่านเว็บแบบ Responsive โดยพัฒนาตามวงจรการ
พัฒนาระบบ(System Development Life Cycle:SDLC) 
มีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี 

1) ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมความต้องการ
ของผู ้ใช้ระบบ โดยการสัมภาษณ์ผ ู ้บร ิหาร เจ ้าหน้าที่
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก  

2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ โดยได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขต และระยะเวลา
การทำงานของระบบ  หลังจากนั้นจึงได้นำมาออกแบบ
ระบบ  

3) การพัฒนาระบบและทดสอบระบบ  จากผล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบได้พัฒนาโดยใช้ภาษาพี
เฮชพี (PHP) และซีเอสเอส (CSS) และระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) หลังจากที่ได้ทำการ
พัฒนาระบบแล้ว ก่อนนำระบบไปใช้งานจริง ได้ทำการ
ทดสอบระบบ ประกอบด้วยทดสอบความถูกต้องของ
ข้อความ การแสดงผลของทุกหน้าจอ และทดสอบการ
ทำงานของระบบทุกขั ้นตอนของผู้ ใช้งานระบบ  เมื ่อพบ
ข้อผิดพลาดต้องดำเนินการแก้ไขจนได้ระบบที่เสร็จสมบูรณ์ 

4) ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ เครื่องมือที่ใช้ 
คือ แบบประเมินความพึงพอใจ  โดยได้ทำการตรวจสอบ
ความเที ่ยงตรงเช ิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยนำ
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาความ
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สอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  แล้วนำผลที่ได้มาคำนวณเพื่อหาค่าความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยกำหนดเกณฑ์ค่าดัชนี IOC 
ที่คำนวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  (ประสพชัย พสุนนท์, 
2558) ผ ู ้ตอบแบบประเม ินแบ่งออกเป ็น 2 กล ุ ่มคือ 
เจ ้าหน้าท ี ่สำนักงานยุต ิธรรมจังหวัดพิษณุโลก และ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยประเมิน 4 ด้าน คือ 
ด้านความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้  
ด้านความสามารถในการทำงานของระบบ ด้านความง่าย
ต่อการใช้งาน  และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพ้ืนฐาน 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการออกแบบระบบ 
  ผลจากการสำรวจความต้องการของผู้ที่เก่ียวของ
สามารถแสดงความส ัมพันธ ์ระหว ่างผ ู ้ ใช ้ก ับ ระบบ
สารสนเทศเพื ่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ดังรูปที่ 1 ผู้ใช้ระบบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ ผู ้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
พิษณุโลกและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 Context Diagram: ระบบสารสนเทศเพ่ือรายงาน
ผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2 ER Diagram: การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล 
ข ั ้นตอนการออกแบบฐานข ้อม ูล  โดยใช ้แผนภาพ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram)  ดังรูปที่ 2 เป็น
การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลตามลักษณะการใช้งาน และการทำงานของเว็บไซต์ 
 
 4.2 ผลการพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบสามารถดำเนินการได ้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ผู ้ด ูแลระบบ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
พิษณุโลกและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีผลการ
พัฒนาระบบ ดังน้ี 
 หน้าแรกของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยเมนู ภารกิจ 
เพิ่มภารกิจ ผู้ใช้ และรายงาน จากรูปที่ 3 แสดงการเพ่ิม
ภารกิจ  ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มภารกิจและข้อคำถามที่
ต้องการให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนรายงานผล โดยสมารถเลือก
วิธีการรายงานผลได้หลายรูปแบบ เช่น เลือกภารกิจที่ได้
ดำเนินการหนึ่งตัวเลือกหรือหลายตัวเลือก พิมพ์ข้อมูล
ภารกิจในรูปแบบข้อความสั้น เป็นต้น  

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 หน้าการเพ่ิมภารกิจ 

 ส ่วนของคณะกรรมการศ ูนย ์ย ุต ิธรรมช ุมชน
ประกอบด้วยเมนู รายงานผลการดำเนินงานและผลการ
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รายงาน จากรูปที่ 4 แสดงแสดงรายการภารกิจ  ผู้ใช้ระบบ
สามารถบันทึกผลการดำเนินงานและแสดงผลที่รายงานได้ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงรายการภารกิจ 

 ส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
สามารถดูรายงานผลการดำเนินงานโดยแบ่งตามเดือนที่
รายงาน และแบ่งตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่รายงานได้    
ดังรูปที่ 5 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 

 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ผู ้ว ิจ ัยได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน  ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์จากการเก็บแบบ
ประเมินของกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 47 คน ซึ่งผลประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบของคณะกรรมการศนูย์
ยุติธรรมชุมชน แสดงได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานระบบของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

รายการประเมิน x̅ S.D. 

1.ด้านความสามารถของระบบตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้  

4.36 0.50 

2.ด้านความสามารถในการทำงานของ
ระบบ 

4.30 0.45 

3.ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 4.02 0.40 
4.ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล 

4.27 0.43 

เฉลี่ย 4.24 0.44 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้

งานระบบระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 หากวิเคราะห์เป็นราย
ด้านพบว่าด้านที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้าน
ความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมา คือ 
ด้านความสามารถในการทำงานของระบบ ค่าเฉลี่ย 4.30    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45    
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานระบบของเจ ้าหน้าท ี ่สำนักงานยุต ิธรรมจ ังหวัด
พิษณุโลก 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
1.ด้านความสามารถของระบบตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้  

4.36 0.42 

2.ด้านความสามารถในการทำงานของ
ระบบ 

4.24 0.40 

3.ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 4.03 0.22 
4.ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล 

4.27 0.48 

เฉลี่ย 4.23 0.38 

 
ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

ของเจ้าหน้าท่ีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก แสดงได้
ดังตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 หากวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า
ด ้านท ี ่ม ี ระด ับความพ ึงพอใจมากท ี ่ส ุ ด  ค ือ ด ้าน
ความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 รองลงมาคือ 
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ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48    

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

5.1 การพัฒนาระบบ  
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ปรวีร์ เขียววิจิตร และวิโรจน์ เจษฎา
ล ักษณ์ (2561) กล ่าวว ่าความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC) โดยได้ศึกษาความต้องการของระบบจากผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ให้ตรงตามความต้องการ     มีการเชื่อมโยงการทำงาน
ระหว่างหน่วยงาน คือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
และศูนย์ยุติธรรชุมชน  เป้าหมายหลักของการพัฒนา
ระบบคือเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีหลายแห่ง  การพัฒนาระบบผ่าน
เว็บแบบ Responsive จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา สุขชาติ (2559) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาด
ของหน้าจออุปกรณ์สำหรับระบบบริหารยุทธศาสตร์ ผล
การศ ึกษาพบว่า  การออกแบบเว ็บไซต์ในร ูปแบบ 
Responsive ช ่วยให้การใช ้งานระบบทำได้ง ่าย เพ่ิม
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน และทำให้ผู้พัฒนาระบบใช้
เวลาในการบำรุงรักษาระบบน้อยลง   

5.2 การประเมินความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือ

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความสามารถของระบบ
ตรงตามความต้องการของผู ้ใช้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในทั้ง 2 
กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน  เน่ืองจากกระบวนการดำเนินการ
วิจัยผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการของระบบจากผู้ที่มีส่วน
เกี ่ยวข้อง  นำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ระบบที่
พัฒนาขึ ้นไม่มีความซับซ้อนในการทำงานสามารถเข้าใจ
กระบวนการทำงานได้ง่าย   จึงช่วยให้ง่ายต่อการใช้งาน
และตรงตามความต้องการ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรายงาน
ผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนผ่านเว็บแบบ 
Responsive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลการ
ดำเนินงานและการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อระบบของผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้ง 2 กลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษา
เฉพาะศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ควร
ใช้ระบบน้ีเป็นต้นแบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนทุกตำบลในจังหวัดพิษณุโลก และควรพัฒนาให้มี
รูปแบบของการบริการในด้านอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมและ
เผยแพร ่ความร ู ้ทางกฎหมาย ส ิทธ ิและสร ีภาพ และ
กระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชน 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ที่สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย  
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ประสานงานเป็นอย่างดีตลอดมา คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิมใน

ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ผู้ให้ข้อมูลคือ ตัวแทนผู้รับบริการและผู้ให้บริการสาธารณสุขที่เป็นสวนหน่ึงของกลุ่มประชากรที่ทําการศึกษา ซึ่งจะเปนผู้ให้
ข้อมูลหลัก จำนวน 70 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้เครื่องมือสำหรับผู้วิจัยและเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี  ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต และศึกษาเอกสารตำราที่เก่ียวข้อง โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย ที่มีดำเนินการควบคุมคุณภาพของข้อมูล ใช้การตรวจสอบสามเส้าหลายวิธีตาม
สภาพและความจำเพาะของข้อมูล เช่น จากแหล่งของข้อมูล จากแนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง จากผู้วิจัยและจากการตรวจสอบ
ด้านระเบียบวิธี 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ประกอบด้วย ผู้สูงวัยมุสลิมที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 51.4 และผู้ให้ข้อมูลหลักทั่วไปประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูงวัยมุสลิม บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำศาสนา อาสาสมัครประจำ
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 48.6 ทั้งน้ีผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พบว่า มีอายุระหว่าง 60 – 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 
27.8 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.7 และกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีประสบการณ์ในการเข้ารับบริการสุขภาพของ
หน่วยบริการศูนย์สุขภาพชุมชน ทั้งน้ีพบว่า แนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้ออกแบบเพ่ือพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดของการวิจัยสรุปได้เป็น 4 วงจร คือ วงจรที่ 1 การเตรียมความพร้อมและวางแผน วงจรที่ 2 การปฏิบัติการตาม
แผน วงจรที่ 3 การประเมินและตรวจสอบ และวงจรที่ 4 การปรับปรุงและข้อเสนอแนะ อีกทั้งผลในการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพฯพบว่า ผู้สูงวัยมุสลิมมีความรู้ ความตระหนักในการเข้ารับบริการสุขภาพอันจำเป็น และเข้าถึงบริการ
สุขภาพจากที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากผู้นำมัสยิดอย่างทั่วถึง และบุคลากรสาธารณสุขมีความเข้าใจ วิถีชีวิตของผู้ใช้บริการ
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ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถให้บริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม จากผลการวิจัยที่ได้สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิมต่อไป 

 
คำสำคัญ: วัฒนธรรมผู้สูงวัยมุสลิม, รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ, ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูน 

 
Abstract  

 The objective of this participatory action research is to develop the health service model that is 
consistent with the culture for Muslim elders, Pakphayun Community Health Center, Pakphayun District 
Phatthalung Province. Data were collected from 70 key informants, who were clients and providers, by an 
in-depth interview, a group discussion, an observation, a document review and technology tools. 
Inductive analysis method was used to carry out data quality control by multi-triangulation methods. The 
results showed that the specifically targeted key informants were Muslims aged 60 years old and over 
accounted for 5 1 . 4 %. While, Muslim caretakers who were public health personnel, religious leaders 
and health volunteers were 48.6%. The specifically targeted key informants were aged between 60 - 65 
years old by 27.8% and they were mostly female with 66.7%. All target groups have experiences in 
receiving health services at community health service centers. The model for elderly people on 
healthcare service at the community health center was designed to develop the conceptual framework 
into 4 cycles.  Cycle 1 : preparation and planning to study the context, cycle 2: implementation to driving 
towards the goal of providing health services that are consistent with the Muslim way of life, cycle 3: 
assessment and Inspection driving the model development and cycle 4: improvements and 
recommendations. The results from the development of the health service management model were the 
Muslim elderly have knowledge and awareness of health services, which were thoroughly promoted by 
mosque leaders. The public health personnel understands that service users' lifestyle is culturally 
different and able to provide culturally relevant services for the Muslim elderly. The results of the 
research can be used as a guideline for the development of a culture-aligned health service model for 
the Muslim elderly. 
 
Keywords: culture for Muslim elders, health service model, pakphayun community health center 
 
 

1. บทนำ  
การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์และ
สาธารณสุข ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางประชากร 
(Demographic transition) คืออัตราเกิดและอัตราตายที่
ลดลง กับอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวข้ึนของคนไทย ส่งผลให้

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ประเทศไทยมี
จำนวนและสัดส่วนของผู้สูงวัยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ระบุว่าในปี 
2537 มีจำนวนผู้สูงวัย คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากร
ทั้งประเทศ และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 9.4 ในปี 2545 ร้อย
ละ 10.7 ในปี 2550 ร้อยละ 12.2 ในปี 2554 และร้อยละ 
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14.9 ในปี 2557 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ผู้
สูงวัยได้เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ส่งผลประเทศไทยเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงวัย 

ดวงกมล บูรณสมภพ (2556) ได้กล่าวไว้ถึง
ประเด็นความเป็นผู้สูงวัยในกลุ่มประเทศต่าง ๆ โดยได้
ระบุตามนิยามของสหประชาชาติว่า  ประเทศใดที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นสัดส่วนร้อยละ 10.0 หรือ
อายุ 65 ปีข้ึนไปเกินร้อยละ 7.0 ของจำนวนประชากร
ทั้งหมด ถือว่าประเทศน้ันก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย และจะเป็น
สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี
ข้ึนไปเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 หรืออายุ 65 ปีข้ึนไปเพ่ิมเป็น
ร้อยละ 14.0 เมื่อพิจารณาสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยใน
จังหวัดพัทลุง จากศูนย์ข้อมูลประเทศไทย (2561) พบว่า
อำเภอปากพะยูน มีร้อยละ 11.8 โดยสัดส่วนประชากรใน
ระดับตำบล พบว่าตำบลฝาละมี มีร้อยละ 26.4 ตำบลหาร
เทา มีร้อยละ 18.2 ตำบลปากพะยูน มีร้อยละ 17.6 
ตำบลดอนประดู่ มีร้อยละ 15.8 ตำบลเกาะนางคำ มีร้อย
ละ 12.0 และตำบลเกาะหมาก มีร้อยละ 10.0 ตามลำดับ 
ในปัจจุบันคนมีอายุยืนยาวข้ึน ด้วยอายุที่มากข้ึนผู้สูงอายุ
จะมี โรคประจำตัวเรื้อรังหลายโรคซึ่ งจะต้องรักษา 
นอกจากน้ียังมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย การ
เข้ารับบริการสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงวัยในการ
ดูแลสุขภาพ ทั้งน้ีผู้สูงวัยทุกชาติพันธ์ุล้วนมีวัฒนธรรมหลัก
และย่อยต่างกันไป อาทิเช่น อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 
( 2 5 5 5 )  
ได้กล่าวถึงความหมาย การเจ็บป่วยในทัศนะอิสลาม คือ 
สภาวะและความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดข้ึนด้วยความประสงค์
จากพระเจ้า การเจ็บป่วยเป็นลิขิตที่ต้องเกิดข้ึนพระองค์ได้
ถูกลิขิตไว้แล้ว ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่รับรู้หรือไม่
รับรู้ก็ตาม การพยายามรักษาโรคไม่ว่าจะด้วยยาหรือวิธี
อื่น ๆ การพยายามรักษาบําบัดผ่านความรู้ของแพทย์ซึ่ง
เป็นการลิขิตกำหนดของพระองค์อีกด้วยเช่นกัน ดังน้ัน
การบำบัดรักษาจึงเป็นหน้าท่ีและสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมที่
เจ็บป่วย ให้รีบบำบัดรักษาด้วยวิธีการที่อนุมัติ ไม่ขัดกับ
หลักศาสนา หลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามที่เรียกว่า “ฮา
ลาล”น้ันไม่ได้เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมเฉพาะการผลิต
สินค้าอาหารเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงแนวทางการให้บริการ

ตามหลักการทางศาสนาอีกด้วย จากรายงานการวิจัยเรื่อง 
บริการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับชาวมุสลิม: ช่องว่าง
แห่งระบบบริการสาธารณสุขไทยของกิติยา โต๊ะทอง และ
คณะ (2559) พบว่า ประเด็นหลักที่เป็นปัญหาในการเข้า
รับบริการสาธารณสุขของชาวไทยมุสลิม คือ เรื่องอาหาร
ฮาลาล สถานที่ละหมาด และสถานที่อาบน้ำละหมาด ผู้
ให้บริการและผู้บริหารยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถี
มุสลิมที่คลาดเคลื่อนอาทิเช่น ในเรื่องของอาหารฮา
ลาลหรือสถานที่อาบน้ำละหมาด จึงจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่าน้ี
มีความจำเป็นที่ควบคู่กับวัฒนธรรมโดยเฉพาะประชากรที่
สภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอ่อนลง อย่างเช่นผู้สูงวัย 

เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย สภาพร่างกายและระบบการทำงานต่าง 
ๆ ไม่ดีเหมือนก่อนอาจจะมีการเจ็บป่วย ซึ่งการรักษาของ
มุสลิมจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ขัดกับหลัก
ศาสนา หากไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาจะทำให้บาปซึ่งเป็น
ผลเสียต่อชนมุสลิม การภาคีต่อพระเจ้าเป็นสาเหตุที่ทำให้
ต้องได้รับโทษในขุมนรก ทั้งน้ีการดำเนินการวิจัยในครั้งน้ี
ศึกษาผู้สูงวัยมุสลิมตำบลปากพะยูน โดยพ้ืนที่ตำบลปาก
พะยูนเป็นพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมทางศาสนาที่ ไม่ใช้พ้ืนที่
มุสลิมเกือบทั้งหมด ซึ่งผู้สูงวัยมุสลิมที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว
ได้รับบริการสุขภาพสอดคล้องกับวิถีมุสลิมอย่างไม่เด่นชัด
เท่าพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของมุสลิม เช่นพ้ืนที่  สาม
จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ งในทางปฏิบั ติตามหลักอิสลาม
นอกจากการใช้ชีวิตในประจำวันที่ต้องถูกหลักศาสนา ไม่
ว่าจะเป็นอาหารการกินที่ต้องฮาลาล (ได้รับอนุมัติตาม
หลักศาสนา) การเข้ารับบริการสุขภาพต้องได้รับบริการที่
สอดคล้องกับหลักศาสนาเช่นกัน  ดังที่ ไ ด้ระบุ จาก
นักวิชาการมุสลิมข้างต้นไว้แล้ว 

ดังน้ันการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิมในพ้ืนที่ตำบล
ปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จะทำให้เกิด
การเรียนรู้  วิ เคราะห์  และแก้ปัญหาเพ่ือ ใช้ ในการ
พัฒนาการจัดบริการสุขภาพ ข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของการรับ
บริการสุขภาพจากผู้สูงวัยมุสลิม มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับ
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วัฒนธรรมมุสลิม ในส่วนที่เลือกทำการวิจัยพ้ืนที่ตำบลปาก
พ ะ ยู น  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีจำนวนไทยมุสลิมในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
กับไทยพุทธ คิดเป็นร้อยละ 47.0 ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้
เป็นพ้ืนที่ริเริมทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
วิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม จะทำให้การเข้ารับ
บริการสุขภาพของผู้สูงวัยมุสลิมมีหลักศาสนาเข้ามา
เก่ียวข้อง หากไม่ตระหนักในการให้บริการที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ก็อาจจะมีผู้สูงวัยมุสลิมที่เคร่งครัดในหลัก
ศาสนา เกิดการหลีกเลี่ยงที่จะใช้บริการสุขภาพ จึงส่งผล
ไม่เข้ารับบริการสุขภาพตามที่ควรได้รับ ซึ่งจะเกิดปัญหา
ทางสาธารณสุขในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามมา หาก
บุคลากรทางสาธารณสุขเข้าถึงวิถีวัฒนธรรม ก็จะมีผลต่อ
การจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิมอย่างเด่นชัด 
และผู้สูงวัยที่เข้ารับบริการสุขภาพเกิดความพึงพอใจจาก
การได้รับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม 

   
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 จากผลของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องและประเด็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม เครื่องมือในการเข้าใจ เข้าถึง และเครื่องมือในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือร่วมกันพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย
มุสลิม จนสามารถนําความรู้ที่ได้ทบทวนมาประมวลและ
สรุป เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งน้ี ได้
ใช้ทฤษฎี ของการวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) ข อ ง  (McTaggart, 
1997) เป็นหลักซึ่งมีข้ันตอนสำคัญในการดำเนินการวิจัย 
ประกอบด้วยข้ันตอน 4 ข้ันตอนคือ 1) การวางแผน 
(Planning) 2) การปฏิบั ติการ (Acting) 3) การสังเกต
ติดตามผล (Observing) และ 4) การประเมินผลจากการ
ลงมือปฏิบั ติ (Evaluating the Result of the Action) 
ทั้งน้ีเพ่ือการสะท้อนผลกลับ (Reflecting) และจะได้
นําไปสู่การวางแผนใหม่หรือปรับแผน (Re-planning) 
โดยทั้ง 4 ข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น จะเป็นวงจร (Cycle) ที่
หมุนวนอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัตร  (Dynamic) 

จนกว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยบูรณาการใช้ในแต่ละวงจรทั้ง 
4 วงจรและกระบวนการวิจัยในภาพรวม 

  
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้การออกแบบการวิจัยตาม
รูป แบ บ ก าร วิจั ย เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร แบ บ มี ส่ วน ร่ วม 
(Participatory Action Research) โดยผู้ วิจั ยกำห นด
วิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

3.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
      3.1.1 ประชากร คือ ผู้รับบริการและผู้

ให้บริการสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาเป็น
ผู้รับบริการสาธารณสุข คือผู้สูงวัยมุสลิมที่มีอายุ 60 ปีข้ึน
ไปนับถือศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนา ผู้ดูแลผู้สูงวัยมุสลิม 
และในส่วนของกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาที่ เป็นผู้
ให้บริการสาธารณสุข คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงาน
ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
อีกท้ังเกณฑ์ที่คัดเข้าคือ เป็นผู้ที่สมัครใจในการเข้าร่วมการ
วิจัยและต้องอาศัยอยู่ในตำบลปากพะยูน อำเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง และเกณฑ์ที่คัดออกคือ ผู้ที่ ไม่
ประสงค์โดยไม่สมัครใจที่จะเข้าร่วมการวิจัยและเป็นผู้ที่
ไม่ได้อาศัยอยู่ในตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง  

3.1.2 ผู้ให้ข้อมูลคือ ตัวแทนผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มประชากร
ที่ ท ำก ารศึ ก ษ า  ซึ่ ง จ ะ เป็ น ผู้ ให้ ข้ อ มู ลห ลั ก  (Key 
Informants) และเป็นผู้เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
สำหรับผู้สูงวัยมุสลิม โดยจะใช้เทคนิคการค้นหาแบบ 
“Snowball” ที่เริ่มต้นจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นคนแรก
หรือกลุ่มแรกที่ยินดีให้ข้อมูล ท่ีเรียกว่าผู้กุมกำข้อมูลสำคัญ 
ในประเด็นที่ทำการศึกษาผู้ให้ข้อมูล ต้องเป็นผู้รับรู้และ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ีเป็นอย่างดี และ
ยินยอมให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยพร้อมทั้งได้แนะนำผู้ให้
ข้อมูลคนต่อ ๆ ไป จนได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์เพียงพอ
ต่อวิเคราะห์ สามารถสร้างข้อสรุปได้ครบทุกตัวแปรที่
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ทำการศึกษาและสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ตรง
กับสภาพจริง  

3.2 ข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบฯ 
การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่

สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม  มีลำดับ
ข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบ การวิจัยได้ออกแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 
วงจร ประกอบด้วยวงจรที่ 1 การเตรียมความพร้อมและ
วางแผน วงจรที่2 การปฏิบัติการตามแผน วงจรที่ 3 การ
ประเมินและตรวจสอบ และวงจรที่ 4 การปรับปรุงและ
ติดตามผล โดยมีรายละเอียดของแต่ละวงจรดังต่อไปน้ี 

 วงจรที่ 1 การเตรียมความพร้อมและวางแผน 
การศึกษาบริบท และแบบแผนของกลุ่มผู้สูงวัยมุสลิม 

  1) ข้ันตอนการวางแผนในการศึกษาวงจรที่ 1 
วางแผนในภาพรวมและศึกษาบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง 

  2) ข้ันตอนการสำรวจชุมชนรวบรวมข้อมูล
บริบทพ้ืนฐาน สร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเป้าหมาย   

  3) ข้ันตอนการค้นหาและคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
หลัก    4) ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล โดย
จะใช้เทคนิคแบบ Snowball ในการหาผู้ให้ข้อมูล 

  5) ข้ันตอนการสรุประบบข้อมูล ตรวจสอบ
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลในวงจรที่ 1 

วงจรที่  2 การปฏิบั ติการตามแผน  การ
วางแผนความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
การจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องวิถีผู้สูงวัยมุสลิม 

  1) ข้ันตอนการวางแผนการศึกษาวงจรที่  2 
และปรับแผนในภาพรวมตามความจำเป็นที่สภาวการณ์ได้
เปลี่ยนไปให้เหมาะสม 

    2) ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแผน 
    3) ข้ันตอนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบจาก

ข้อมูลภาคสนามกับการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

    4) ข้ันตอนการวางแผน คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
และสมัครใจเข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบ 

    5) ข้ันตอนการสรุประบบข้อมูล ตรวจสอบ
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลในวงจรที่ 1-
2 

วงจรที่ 3 การประเมินและตรวจสอบ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม 

    1) ข้ันตอนการวางแผนในการศึกษาวงจรที่  
3 และปรับแผนในภาพรวมตามความจำเป็นที่สภาวการณ์
ได้เปลี่ยนไปให้เหมาะสม 

    2) ข้ันตอนการวางแผนการจัดสั มมนา
ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมผู้สูงวัยมุสลิม 

    3) ข้ันตอนการจัดสัมมนาขับเคลื่อนการ
พัฒนารูปแบบฯ และร่วมพัฒนาแนวทาง  วางแผน
ดำเนินงานในข้ันต่อไป 

    4) ข้ันตอนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทำการรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  5) ข้ันตอนการสรุประบบข้อมูล ตรวจสอบ
ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลในวงจรที่ 1-
2-3 

วงจรที่ 4  การปรับปรุงและติดตามผล การ
พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม 

  1) ข้ันตอนการวางแผนในการศึกษาวงจรที่ 4 
และปรับแผนในภาพรวมตามความจำเป็ นที่ เป็ น
สภาวการณ์ได้เปลี่ยนไปให้เหมาะสม 

  2) ข้ันตอนการวางแผนในการหาคู่มือด้าน
สุขภาพ สำหรับผู้นำประจำมัสยิด 

  3) ข้ันตอนการประสานงานผู้นำมุสลิม 
  4) ข้ันตอนการบรรยายธรรมด้านสุขภาพโดย

ผู้นำมุสลิม  
  5) ข้ันตอนการติดตาม สรุป และประเมินผล

รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมผู้
สูงวัยมุสลิม 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ใน
ก ารด ำ เนิ น ก าร วิ จั ย ใน ค รั้ ง น้ี  จั ด ได้  2 ป ระ เภ ท
ประกอบด้วย เครื่องมือที่ออกแบบและพัฒนาข้ึน และ
เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีชื่อและรหัสของ
เครื่องมือแต่ละชนิดดังน้ี  
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3.3.1 เครื่อ งมื อที่ ในการวิจัยมี  7 ชนิด 
ประกอบด้วย TI-01 บันทึกภาคสนามประจำวันของ
นักวิจัย, 
TI-02 แฟ้มบันทึกข้อมูลบริบทตำบลปากพะยูน, TI-03 
แนวทางการสัมภาษณ์ผู้สูงวัยมุสลิมที่เคยมีประสบการณ์
เข้ารับบริการสุขภาพ, TI-04 แนวทางการสนทนากลุ่มผู้สูง
วัยมุสลิมที่เคยมีประสบการณ์เข้ารับบริการสุขภาพ, TI-05 
แบบบันทึกสรุปการประเมินผลในแต่ละวงจร, TI-06 แบบ
บันทึกการทำกิจกรรม, และ TI-07 แบบบันทึกสรุป
บทเรียน 

3.3.2 เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีมี 
7 ช นิดของเค รื่ อ งมื อประกอบ ด้วย TT-01 เค รื่ อ ง
บั น ทึ ก เสี ย ง ,TT-02 โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ ,TT-03 ก ล้ อ ง
บันทึกภาพน่ิง,TT-04 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา,TT-05 
สมุดบันทึกงานสนาม, TT-06 กระดาษชาร์ต, และ TT-07 
อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ช่วยทำกระบวนการ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและมีพ่ี
เลี้ยงในภาคสนาม การรวบรวมข้อมู ลภาคสนามโดย
การศึกษาข้อมูลบริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและ
เลือกผู้ให้ข้อมูลจากผู้กุมกำข้อมูล คนแรกที่สมัครใจและ
ให้ความร่วมมือเพ่ือศึกษา และดำเนินการในข้ันต่อไป โดย
ใช้การดำเนินการตามกิจกรรม เป้าหมายที่เป็นชนิดและ
แหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูล ระยะเวลา และเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ  โดยสรุปคือการประเมินชุมชนแบบเร่ งด่วน 
การศึกษาเอกสารหลักฐาน การสังเกต การสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่ม เมื่อได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
แต่ล่ะครั้งจะให้ความสำคัญกับความเต็มใจและความ
ร่วมมือที่จะให้ข้อมูล ซึ่งจะส่อแสดงถึงการยกระดับของ
การมีส่วนร่วมที่ดีกว่า และยังทำให้ ข้อมูลที่ได้รับมามี
คุณภาพ มีความน่าเชื่อถือและเข้าใกล้ความจริงได้มาก
ที่สุด มากกว่าที่จะเร่งรัดเพ่ือเอาข้อมูลออกมาจากผู้ให้
ข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Inductive) กล่าวคือเป็นการนำข้อมูลหลักฐานมา

วิเคราะห์คัดกรอง ลดทอน และดูความสัมพันธ์จากน้ัน
ค่อยสร้างเป็นทฤษฎีข้ึนมา แล้วจึงนำไปอภิปรายว่ามีความ
เหมือนหรือแตกต่างจากทฤษฎีอื่นที่ ใกล้ เคียงกันที่มี
การศึกษามาก่อนแล้ว โดยเน้นใช้กระบวนการของการ
วิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ของมิเชลล์  
ฟูโกต สำหรับการดำเนินการคัดกรองข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์
เบื้องต้น ดำเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำ
หมายเหตุส่วนที่สำคัญ เอาส่วนที่ไม่มีสาระในการตอบ
คำถามของวิจัยที่ได้จำแนกไว้ทั้งหมดออกไป จากน้ันจึงนำ
ข้อมูลไปจัดระบบและตรวจสอบความสมบูรณ์และค้นหา
ส่วนที่ขาดหายไป แล้วจึงสร้างประเด็นหลักและกลุ่ม
ข้อสรุปแนวคิด และสร้างหัวข้อย่อย จัดแยกข้อมูลให้เป็น
ระบบ มีการทบทวนแนวทางการ วิเคราะห์ โดยการ
ตรวจสอบกับคำถามวิจัย งานวิจัยอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีสาระใกล้เคียงกัน และทบทวนระเบียบวิธีการวิจัย 
ดำเนินการควบคุมคุณภาพของข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบ
สามเส้าหลายวิธีตามสภาพและความจำเพาะของข้อมูล 
เช่น จากแหล่งของข้อมูล จากแนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
จากผู้ วิจัยและจากการตรวจสอบด้านระ เบี ยบ วิธี 
โดยเฉพาะการตรวจสอบด้วยการใช้ระเบียบวิธีคู่ขนานไป
ด้วยกันขณะเก็บรวบรวมข้อมูล การควบคุมคุณภาพข้อมูล
ทั้งหมดตลอดช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ีได้
ดำเนินการทันทีทั้งในระยะที่กำลังรวบรวมข้อมูลใน
ภาคสนามและเมื่อนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง
และสม่ำเสมอ 

   
4. ผลการวิจัย  

4.1 ผลการวิเคราะห์ 
  4.1.1 วิ ธี ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล แ ล ะ

คุณลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้
ดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล จำนวน 70 คน พบว่า 
จำแนกเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักทั่วไป ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูง
วัยมุสลิม คิดเป็นร้อยละ 15.7 บุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ผู้นำ
ศาสนา คิดเป็นร้อยละ 2.9 อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน คิด
เป็นร้อยละ 24.3 และผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ประกอบด้วย ผู้สูงวัยมุสลิมที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป คิด
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เป็นร้อยละ 51.4 ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่ม 14 ครั้ง การ
สังเกตในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจะสังเกตทุก 2 สัปดาห์
ครั้งในช่วงขณะดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัย และได้วิเคราะห์
จากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พบว่าผู้สูงวัยมุสลิมที่มีอายุระหว่าง 
60–65 ปี  คิดเป็นร้อยละ  27.8 ผู้สูง วัยมุสลิมที่มีอายุ
ระหว่าง 66–70 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.4 ผู้สูงวัยมุสลิมที่มี
อายุระหว่าง 71–75 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.7 ผู้สูงวัยมุสลิม
ที่มีอายุระหว่าง 76–80 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 ผู้สูงวัย
มุสลิมที่มีอายุระหว่าง 81–85 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.1 
จำแนกตามเพศของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเพศชาย 
คิ ด เป็ น ร้ อยละ 33.3 และกลุ่ ม เป้ าหม ายทุ กคน มี
ประสบการณ์ ในการเข้ารับบริการสุขภาพของหน่วย
บริการศูนย์สุขภาพชุมชน  

 4.1.2 ข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบฯ จากผล
วิจัยที่ผ่านมาน้ี มีลำดับข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบฯ 
โดยได้ผ่านกระบวนการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า รแบ บ มี ส่ วน ร่ วม  (Participatory Action 
Research) พบว่า แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 วงจร คือ 
วงจรที่ 1 การเตรียมความพร้อมและวางแผน การศึกษา
บริบท วงจรที่ 2 การปฏิบัติการตามแผน การวางแผน
ความพร้อมสำหรับการขับ เคลื่อน สู่ เป้ าหมายการ
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย

มุสลิม  วงจรที่  3 การประเมินและตรวจสอบ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบฯ และวงจรที่ 4 การปรับปรุง
และข้อเสนอแนะ ในข้ันตอนของการพัฒนาน้ัน ได้มีการ
ดำเนินการในแต่ละวงจร ได้เริ่มดำเนินการจากวงจรแรก 
แล้วจึงมีการดำเนินการต่อไปในวงจรถัดไปตามลำดับ และ
เมื่อระยะเวลาการดำเนินการจากวงจรหน่ึงผ่านไปสู่อีก
วงจรหน่ึงแล้ว ก็มีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังความ
สมบูรณ์ของวงจรก่อนหน้าเสมอ เพ่ือทำการศึกษาเพ่ิมเติม
ในกรณีที่พบว่ายังมีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง จนได้ข้อยุติ 
โดยไม่ ได้ห ยุดวงจรที่ ก ำลั งดำเนินการอ ยู่  ทั้ ง น้ี จะ
ดำเนินการควบคุมคุณภาพของข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบ
สามเส้าหลายวิธีตามสภาพและความจำเพาะของข้อมูล 
เช่น จากแหล่งของข้อมูล จากแนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
จากผู้วิจัยและจากการตรวจสอบด้านระเบียบวิธี 

 4.1.3 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม  

 รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม พบว่า ประกอบด้วย 
แนวคิดพ้ืนฐาน องค์ประกอบ กลไกการขับ เคลื่อน 
กระบวนการ และผลลัพธ์ ดังรูปที่ 1 โดยมีลักษณะที่
เก่ียวกับปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ มีดังน้ี 
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 ปัจจัยนำเข้า พบว่า ก่อนที่ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์
เชิงลึกประเด็นวิจัยจากกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยจะเกริ่น
คร่าว ๆ เกี่ยวกับความรู้หลักปฏิบัติและหลักศรัทธาของ
อิสลาม  และเรื่อ งสุขภาพสำหรับมุ สลิ ม  เพ่ือสร้าง
บรรยากาศก่อนการสัมภาษณ์ไปด้วยความกันเอง และเกิด
ความไว้วางใจต่อผู้ วิจัย  สร้างพลังความพร้อมของ
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาไปในหนทางของหลักอิสลาม 
เหล่าน้ีเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างสัมพันธภาพ นำไปสู่การมี
ส่วนร่วมของผู้สูงวัยมุสลิม  ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย
มุสลิม 

กระบวนการ จากการลงภาคสนาม พบว่า ใน
การดำเนินการวิจัยน้ัน เริ่มต้นการให้โอกาสแก่ผู้สูงวัย
มุ ส ลิ ม 

 
 
ตัดสินใจ สมัครใจเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบฯ 
เมื่อพร้อมและมีความสมัครใจ ผู้ วิจัยจะรับฟังข้อมูล
เบื้องต้นจากผู้สมัครใจก่อน โดยจะเน้นสัมภาษณ์เก่ียวกับ
การจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้
สูงวัยมุสลิม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่สมัครใจเลือกที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย
มุสลิม ผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์ประสบการณ์การเข้ารับ
บริการสุขภาพโดยจะ 
ถามเป็นคำถามปลายเปิด มีการดำเนินการสนทนากลุ่ม 
การสังเกต และได้ดำเนินการจัดสัมมนาขับเคลื่อนรูปแบบ
ฯ จนได้แนวทางการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม 
 ผลลัพธ์เบื้องต้นจากการดำเนินงาน พบว่า การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต และจาก

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผูสู้งวัยมุสลิม 
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ดำเนินการสัมมนาขับเคลื่อนรูปแบบฯ จนกระทั่งได้
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
สำหรับผู้สูงวัยมุสลิม รูปแบบการพัฒนาที่เกิดข้ึนดังกล่าว
น้ีคือ การส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาบรรยายธรรมด้านสุขภาพ
เกิดข้ึนอีกหน่ึงบทบาทหน้าที่ เน่ืองจากปัญหาปัจจุบันผู้สูง
วัยมุสลิมไม่ค่อยเข้ารับบริการสุขภาพอันจำเป็น และไม่
ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ อาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ
ในระยะยาว ซึ่งการบรรยายธรรมเก่ียวกับสุขภาพจะทำให้
ผู้สูงวัยมุสลิมมีความรู้ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับศาสนา 
ทำให้ เกิ ดความตระหนักต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 
เพ่ือที่จะได้ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนากำหนดไว้อย่าง
สมบูรณ์แบบ และทำให้ซึมซับการปฏิบั ติตนเกี่ยวกับ
สุ ข ภ าพ ที่ มุ ส ลิ ม จ ะ ต้ อ ง ไม่ ม อ ง ข้ าม  อี ก ทั้ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ สามารถให้ผู้นำ
ศาสนาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สูงวัยมุสลิม 
เข้าถึงบริการสุขภาพน้ัน ๆ ซึ่งการบรรยายธรรมและการ
ประชาสัมพันธ์ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพน้ีโดยผู้นำศาสนา
จะ 
ดำเนินการหลังเสร็จศาสนกิจที่มัสยิด 
 โอกาสและปัจจัยต่อความสำเร็จที่เกิดข้ึน พบว่า 
บั้นปลายชีวิตผู้สูงวัยมุสลิมจะผันตัวเองอยู่มัสยิดเป็นการ
ส่วนใหญ่ จะปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ระลึก
เสมอชีวิตน้ีจะสิ้นลมเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ พระผู้เป็นเจ้า
เท่าน้ันเป็นผู้กำหนด ทั้งน้ีผู้สูงวัยจะอยู่กับมัสยิดเพ่ือทำ
การละหมาดทำจิตใจให้สงบ ทำความดีโดยเน้นปฏิบัติตาม
หลักคำสอนไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพโดยจะยึดตามหนทาง
อิสลาม เพราะฉะน้ันกลุ่มเป้าหมายจึงมีความสนใจที่จะมี
ส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม  
 การวัดประเมินความสำเร็จ  การจัดบริการ
สุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม  
 การพิจารณาจาการประชาสัมพันธ์ข้อมู ล
ข่าวสารด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะดำเนินการ
ให้ผู้นำศาสนาประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหน่ึง ในช่วงขณะ
มุสลิมไปทำศาสนกิจที่มัสยิด เหล่าน้ีทำให้ผู้สูงวัยมุสลิม
ได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง  

 หลังปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด ผู้นำศาสนามีการ
บรรยายธรรมด้านสุขภาพ ทำให้ผู้สูงวัยมุสลิมมาละหมาด
ที่มัสยิดเกิดความสนใจ มีความรู้ ตระหนักต่อการดูแล
สุขภาพ ส่งผลต่อการที่จะเข้ารับบริการสุขภาพอันจำเป็น
ที่ต้องรักษา  
 ประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบ
การจัดบริการสุขภาพฯ จากการเข้ารับบริการสุขภาพของ
ผู้ สู ง วั ย  ดู จ า ก ตั ว ชี้ วั ด  Quality and Outcome 
Framework: QOF คือ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงาน
บริการปฐมภูมิของหน่วยบริการศูนย์สุขภาพชุมชน โดยดึง
ข้อมูลจากระบบ HDC พัทลุง (2562) 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบของการพัฒนารูปแบบ 
               การจัดบริการสุขภาพฯ  

ก่อนพัฒนารูปแบบ
การจัดบริการฯ 

ความก้าวหน้าหลังจากพัฒนา
รูปแบบฯ 

 ผู้สูงวัยมุสลิมไม่มี
ความรู้อย่างเพียงพอ  
ที่จะตระหนักต่อการ
ดูแลสุขภาพ และ
การเข้ารับบริการ
สุขภาพ 

มีความตระหนัก ในการเข้ารับ
บริการสุขภาพอันจำเป็น ทำให้
ศูนย์สุขภาพชุมชน ผ่านตัวชี้วัด
ด้านมิติต่าง ๆ ในการให้บริการ
สุขภาพสำหรับผู้สงูวัย   

 ผู้สูงวัยมุสลิมไม่
ค่อยรับทราบ
ข่าวสารในด้าน
สุขภาพ จากการ
ประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง 

มีความรู้ด้านสุขภาพ และเข้าถึง
บริการสุขภาพจากท่ีได้รับการ
ประชาสัมพันธ์จากผู้นำมัสยิด
อย่างทั่วถึง วัย   

 ผู้นำศาสนาไม่มี
การบรรยายธรรม 
ประเด็นด้านสุขภาพ
เข้ามาเก่ียวข้อง 

หลังละหมาดมีการบรรยายธรรม
ประเด็นด้านสุขภาพ ทำให้เกิด
ความสนใจ มีความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพเพ่ือที่จะได้
ดำรงชีวิตในหนทางอิสลามอย่าง
สมดุล 

 การเข้าใจและการ
เข้าถึงวิถีวัฒนธรรมผู้
สูงวัยมุสลิม ในการ
ให้บริการสุขภาพ

บุคลากรสาธารณสุขมีความเข้าใจ 
วิถีชีวิตของผู้ใช้บริการที่มคีวาม
แตกต่างทางวัฒนธรรม มีความ
เข้าใจในในเรื่องของประเพณี 
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ของบุคลากร
สาธารณสุข 

พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการที่
เป็นผู้สูงวัยมุสลิม สามารถ
ให้บริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการมากข้ึน 

 จากตารางที่ 1 ข้างต้น ผลสรุปการเปรียบเทียบ
ของการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพฯ โดยจะ
ประเมินผลจากการเข้ารับบริการสุขภาพของผู้สูงวัย ดู
จ า ก ตั ว ชี้ วั ด  Quality and Outcome Framework: 
QOF คือ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ
ของหน่วยบริการศูนย์สุขภาพชุมชน โดยดึงข้อมูลจาก
ระบบ  HDC พัทลุ ง  (2562) และประ เมิ นจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต ดังน้ี 
 ก่อนพัฒนารูปแบบการจัดบริการฯ พบว่า ผู้สูง
วัยมุสลิมไม่มีความรู้อย่างเพียงพอ ที่จะตระหนักต่อการ
ดูแลสุขภาพ และการเข้ารับบริการสุขภาพอันจำเป็น ใน
ส่วนของการได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับสุขภาพได้รับไม่ทั่วถึง อีกทั้งผู้นำศาสนาไม่มีการ
บรรยายธรรม ประเด็นด้านสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องอีก
ช่องทางหน่ึง เพ่ือที่จะสร้างความรู้ ความตระหนักต่อการ
ดูแลสุขภาพ สร้างความสอดคล้องกับวัฒนธรรมต่อการ
ดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยมุสลิม  
 ความก้าวหน้าหลังจากพัฒนารูปแบบฯ พบว่า 
ผู้สูงวัยมุสลิมมีความตระหนัก ในการเข้ารับบริการสุขภาพ
อันจำเป็น ทำให้ศูนย์สุขภาพชุมชน ผ่านตัวชี้วัดด้านมิติ
ต่าง ๆ ในการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย อีกทั้งผู้สูง
วัยมุสลิมมีความรู้ด้านสุขภาพ และเข้าถึงบริการสุขภาพ
จากที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากผู้นำมัสยิดอย่างทั่วถึง 
ทั้งน้ีหลังละหมาดมีการบรรยายธรรมประเด็นด้านสุขภาพ 
ทำให้ผู้สูงวัยมุสลิมเกิดความสนใจ มีความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพเพ่ือที่จะได้ดำรงชีวิตในหนทางอิสลามอย่าง
สมดุล และบุคลากรสาธารณสุขมีความเข้าใจ วิถีชีวิตของ
ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความเข้าใจ
ในในเรื่องของประเพณี 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

5.1 อภิปรายด้านระเบียบวิธีวิจัย 

5.1.1 ด้านระเบียบวิธีวิจัย ความเหมาะสมของ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ตัดสินใจเลือกใช้น้ี ผู้วิจัยมีข้ันตอนของ
การพิจารณาต้ังแต่ก่อนลงมือปฏิบัติการภาคสนาม โดยมี
คำถามของการวิจัยที่ระบุไว้ว่า “การพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย
มุสลิมศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุงเป็นอย่างไร” ซึ่งได้มาจากการ
ทบทวนสถานการณ์การเข้าสู่ผู้สูงวัยทั้งในระดับโลก 
ภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับภาค จนถึงระดับจังหวัดและ
พ้ืนที่ ทบทวนสถานการณ์การเข้ารับบริการสุขภาพของผู้
สูงวัยมุสลิม ตลอดจนทบทวนวิถีมุสลิมของตำบลปาก
พะยูน วัฒนธรรมมุสลิม หลักปฏิบัติและหลักศรัทธาของ
ศาสนาอิสลาม จากประเด็นการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นที่
ได้นำเสนอมา จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญของการเลือกใช้
วิธีการวิจัยน้ีที่พอจะสรุปคือ 

5.1.1.1 การระบุปัญหาวิจัย พิจารณาได้ ว่า 
ลักษณะของปัญหาเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขจัดการได้
ทันทีในวงกว้าง เน่ืองจากยังขาดความรู้ที่จะเลือกใช้
วิธีการใดที่เหมาะสม สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ี 
ซึ่งเมื่อเข้าลักษณะน้ี จรัส สุวรรณเวลา (2543) แนะนำให้
ทำการวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาก่อน จนกว่าจะหาย
สงสัยภายใต้ความสงสัยที่ยังคงมีอยู่ 

5.1.1.2 ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือในการแสวงหาคำตอบต่อ
คำถามวิจัย ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพน้ี ผู้วิจัยมีความ
เชื่อต่อจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้ สอดคล้องกับ
งานของ สุภางค์ จันทวานิช (2549: 19-20) ระบุไว้คือ 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยที่เก่ียวกับมนุษย์ไม่ได้
ต้องการอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงเหตุเป็นผลแก่กัน
เท่าน้ัน แต่ต้องการหา “ความหมาย” ของตัวแปรที่
กำหนดใช้กัน เมื่อคำนึงความสัมพันธ์ของวิธีการเชิง
ปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพในแง่ตรรกวิทยาหรือในแง่
ปรัชญาแล้ว เราจะพบว่า ในกระบวนการคิดของมนุษย์
คนเราย่อมรู้จักคุณภาพก่อนปริมาณ กล่าวคือคนเกิด
ความรู้ (notion) เก่ียวกับสิ่งสิ่งหน่ึง(particular) ก่อน น่ัน
คือคุณภาพ จากลำดับกระบวนการคิดน้ีทำให้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพมาก่อนวิธีการเชิงปริมาณ พิจารณาได้ว่า 
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วิธีการเชิงคุณภาพ ช่วยให้ผู้วิจัยเกิดความกระจ่างหลาย
แง่มุมและผลการวิจัยเกิดการพัฒนา 

5.1.1.3 การป้องกันความคลาดเคลื่อนของการ
วิจัย การดำเนินการวิจัยเชิ งคุณภาพก็จะเกิดความ
คลาดเคลื่อนของการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายลักษณะ
ได้ ซึ่งต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
อาทิ 1) ความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง ผู้ วิจัย
อาจจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นตัวแทนของการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประสบการณ์ความรู้จากสิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องการ 2) ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 3) 
ความคลาดเคลื่อนจากตัวผู้วิจัยเอง โดยสิ่งเหล่าน้ีนักวิจัย
สามารถฝึกฝนและทบทวนตัวเองเพ่ือลดความคลาด
เคลื่อนที่จะเกิดข้ึนได้ ซึ่งในกรณีที่เป็นนักวิจัยใหม่จึงควร
จะมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา เพ่ือคอยกระตุ้นเตือนและ
ให้คำแนะนำด้วย 
 5.1.1.4 ค วาม เชื่ อ ถื อ ได้ ขอ งการ วิจั ย เชิ ง
คุณภาพ ซึ่งวิธีน้ีได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานความ
เชื่อของการวิจัยเกี่ยวกับผลสรุปที่ตรงกับข้อมูล และการ
อ้างอิงผลไปใช้ได้กับกลุ่มอื่น ความเที่ยงของวิธีการทำ 
ดังน้ัน จึงได้มีความพยายามพัฒนาแนวคิดเกี่ ย วกับ
ประเด็นความเชื่อถือได้ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล มี
ความสอดคล้อง ตามแนวทางของ Lincoin และ Guba 
(1985) คือ ความเชื่อ ถือได้ (credility) การถ่ายโอน
ผลการวิจัย (transferability) การพ่ึงพากับเกณฑ์อื่น ๆ 
(dependability) และการยืนยันผล (confirmability)  

5.1.1.5 รูปแบบการวิจัยที่เลือกใช้ จากประเด็น
โจทย์ปัญหาวิจัย คำถามวิจัย และวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย จึงนำไปสู่การทบทวนด้านระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้การวิจัยน้ีได้
คำตอบที่เป็นความรู้ใหม่ที่ตรงตามวัตถุประสงค์วิจัย วิจัย
ครั้งน้ีพิจารณาได้ว่า เหมาะสมและสอดคล้องกับ รูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR)  เ พ่ื อ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย
มุสลิม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี  และ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในการวิจัยน้ีจะเป็น

กระบวนการแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมของ McTaggart เป็นหลัก ซึ่งมีข้ันตอนสำคัญในการ
ดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยข้ันตอน 4 ข้ันตอน 1) การ
วางแผน (planning) 2) การปฏิบัติการ (acting) 3) การ
สังเกตติดตามผล (observing) 4) การประเมินผลจากการ
ลงมือปฏิบัติการไปแล้ว (evaluating the result of the 
action) โดย 4 ข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น จะเป็นวงจร 
(cycle) ที่หมุนวนอยู่ตลอดอย่างเป็นพลวัต จนกว่าจะเกิด
ความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย กับงานวิจัยอื่น/ทฤษฎี
 ผู้สู ง วัยมุสลิมเมื่อ เข้าสู่บั้นปลายชี วิต สิ่ งที่
ปรารถนาหรือสิ่งที่ต้องการจากโลกใบน้ีก็จะย่ิงน้อยลง ไม่
มุ่งหวังสิ่งใดนอกจากการได้ทำความดี การภัคดีต่อพระผู้
เป็นเจ้า การได้ปฏิบัติตนอยู่ในหนทางอิสลาม นอกจาก
มุสลิมต้องดำเนินชีวิตตามหลักปฏิบัติและหลักศรัทธาของ
อิสลามแล้ว หน่ึงในการดำเนินชีวิตที่มุสลิมต้องปฏิบัติ
อย่างไม่ละเลยเช่นกัน คือ ต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับโรคไข้เจ็บป่วย จุดประสงค์ที่เกิดการเจ็บป่วย 
ตลอดจนวิธีการเยียวยาตามหลักการของอิสลาม เหล่าน้ี
เพ่ือที่จะได้ดำเนินชีวิตตามหนทางอิสลามกำหนด ศาสนา
อิสลามมีหลักปฏิบัติที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ด่ังมาซาม อาฮหมัด (2556) ระบุว่า หน่ึงในหลักปฏิบัติ
ของอิสลามน้ันคือ การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ดังน้ัน
ในช่วงถือศีลอด สถานบริการศูนย์สุขภาพชุมชน มีการ
จัดบริการพิเศษที่เอื้อต่อการปฏิบัติตนของผู้รับบริการ
มุสลิมในช่วงเวลาการถือศีลอด การปรับยาให้แก่คนไข้
เรื้อรังที่ต้องกินยาทุกวัน การบริการอาหารที่ฮาลาลให้แก่
คนไข้มุสลิม เป็นต้น ท้ังน้ีผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในครั้งน้ีไม่สอดคล้องกับการศึกษา ของกิติยา 
โต๊ะทองและคณะ (2560) พบว่าประเด็นหลักที่เป็นปัญหา
ในการเข้ารับบริการสาธารณสุขของชาวไทยมุสลิม คือ 
เรื่องอาหารฮาลาล สถานที่ละหมาด แต่ด้วยการวิจัย
ดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นที่จะดำเนินการในกลุ่มผู้รับบริการที่
เป็นมุสลิมโดยเฉพาะ ในการวิจัยครั้งน้ีกลุ่มเป้าหมายได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานบริการศูนย์สุขภาพชุมชนว่า เป็น
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หน่วยบริการสุขภาพที่ไม่มีความบกพร่องในเรื่องดังกล่าว 
พิจารณาได้ว่า การเข้ารับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับผู้
สูงวัยมุสลิม ปัญหาหลัก ๆ ที่ผู้สูงวัยมุสลิมไม่เข้ารับบริการ
สุขภาพ คือ การไม่มีความรู้อย่างเพียงพอและความ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง เหล่าน้ีส่งผลการ
ให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยมุสลิมไม่ครอบคลุม อีกทั้ง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพยังไม่
ทั่วถึงสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม สอดคล้องกับงาน อิสมาอีลลุต
ฟี จะปะกียา (2556) ระบุว่า โรคที่อันตรายที่สุดสำหรับ
ผู้ป่วย คือ โรคอ่อนแอ และเกียจคร้าน ย่ิงหากมีโรคขาด
ความรู้ มาสมทบอันตรายก็ย่ิงเพ่ิมข้ึนเท่าทวีคูณ ท้ังหมดน้ี
ล้วนแล้วแต่เป็นคุณลักษณะไม่ดีที่อิสลามปฏิเสธอย่างแข็ง
ขัน จากผู้ วิจัยได้ทำการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ
สุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม 
พิจารณาได้ว่า ในด้านบุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชน เกิด
ความเข้าใจวัฒนธรรมมุสลิมมากข้ึน จึงได้ปรับพัฒนาใน
ด้านการให้บริการสุขภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม ไม่
ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การให้บริการ
สุขภาพแก่ผู้สูงวัยมุสลิมที่ต้องคำนึง 
 
สรุปผล  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีข้ันตอน
ที่ต้องเรียนรู้บริบท การศึกษาวัฒนธรรมของพ้ืนที่วิจัย ซึ่ง
เป็นข้ันตอนสำคัญอย่างหน่ึงที่ผู้วิจัยต้องเรียนรู้ เพ่ือที่จะได้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินวิจัย และการสร้าง
สัมพันธภาพ การสร้างความไว้วางใจต่อกัน เป็นสิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องคำนึงและปฏิบัติขณะดำเนินการวิจัย อีกทั้งผู้วิจัยต้อง
คลุกคลีอยู่กับพ้ืนที่วิจัยเสมอต้นเสมอปลาย จนกระทั้ง
ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น หากผู้ วิจัยได้บรรลุปฏิบั ติข้ัน
พ้ืนฐานเหล่าน้ี ซึ่งจะนำพาไปสู่การดำเนินการวิจัยใน
ข้ันตอนต่อไปได้อย่างราบรื่น สำหรับรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งน้ี เป็นการพัฒนารูปแบบ
การจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้
สูงวัยมุสลิม ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น เคารพการตัดสินใจ ให้
เกียรติกันและกัน เสริมพลังใจทางด้านศาสนา มีส่วนร่วม
โดยความสมัครใจ มีกระบวนการที่มีส่วนร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ของการรับบริการ

สุขภาพจากผู้สูงวัยมุสลิม มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
สำหรับผู้สูงวัยมุสลิม 
 ผลสรุปความก้าวหน้าของการพัฒนารูปแบบ
การจัดบริการสุขภาพฯ โดยประเมินจากการเข้ารับบริการ
สุขภาพของผู้สูงวัย ที่สามารถดูจากตัวชี้วัด Quality and 
Outcome Framework: QOF โดยดึงข้อมูลจากระบบ 
HDC พัทลุง (2562) และประเมินจากการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม การสังเกต โดยก่อนพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการฯ ผู้สูงวัยมุสลิมไม่มีความรู้อย่างเพียงพอ ที่จะ
ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ และการเข้ารับบริการ
สุขภาพ  ในส่วนของการได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพได้รับไม่ทั่วถึง อีกทั้งผู้นำศาสนา
ไม่มีการบรรยายธรรม  ประเด็นด้านสุขภาพเข้ามา
เกี่ยวข้องอีกช่องทางหน่ึง เพ่ือที่จะสร้างความรู้ ความ
ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ สร้างความสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมต่อการดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพของผู้สูง
วัยมุสลิม และความก้าวหน้าหลังจากพัฒนารูปแบบฯ ผู้สูง
วัยมุสลิมมีความตระหนัก ในการเข้ารับบริการสุขภาพอัน
จำเป็น ทำให้ศูนย์สุขภาพชุมชน ผ่านตัวชี้วัดด้านมิติต่าง ๆ 
ในการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย อีกท้ังผู้สูงวัยมุสลิม
มีความรู้ด้านสุขภาพ และเข้าถึงบริการสุขภาพจากที่ได้รับ
การประชาสัมพันธ์จากผู้นำมัสยิดอย่างทั่วถึง ทั้งน้ีหลัง
ละหมาดมีการบรรยายธรรมประเด็นด้านสุขภาพ ทำให้ผู้
สูงวัยมุสลิมเกิดความสนใจ มีความตระหนักในการดูแล
สุขภาพ เพ่ือที่จะได้ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนากำหนดไว้
อย่างสมบู รณ์ แบบ  และทำให้ ซึมซับการปฏิบั ติ ใน
ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มุสลิมจะต้องไม่มองข้าม 
และบุคลากรสาธารณสุขเกิดความเข้าใจวัฒนธรรมมุสลิม
มากข้ึน จึงได้ปรับพัฒนาในด้านการให้บริการสุขภาพ
เพ่ื อ ให้ ส อ ดค ล้ อ งกั บ วิ ถี มุ ส ลิ ม  ไม่ ว่ าจ ะ เป็ น ก าร
ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูง
วัยที่ต้องคำนึง 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะด้านการเรียนรู้ 
    1.1 อ บ รม พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ บุ ค ล าก ร
สาธารณสุขในพ้ืนที่ ในการเข้าถึงวัฒนธรรม สร้างความ
เข้าใจในความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติ เพศ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการในแต่ละวัฒนธรรม 
สามารถให้บ ริการที่ สอดคล้องกับ วัฒ นธรรมของ
ผู้ใช้บริการ 
    1.2 พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาสำหรับใช้ใน
การการบรรยายธรรม ให้มีประเด็นด้านสุขภาพเข้ามา
เก่ียวข้อง พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาเพ่ิมเติมในพ้ืนที่เดิม
และขยายไปยังพ้ืนที่อื่น 
    1.3 นำไปปรับหลักสูตรในการเรียนการสอน
สาธารณสุขชุมชน ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค รักษา และฟ้ืนฟูสภาพ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ประเพณี โดยการเข้าถึง เข้าใจของชุมชนน้ัน ๆ  
  2. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนางาน 
    2.1 หน่วยบริการสุขภาพ สามารถอาศัย
รูปแบบที่ พัฒนาข้ึนน้ีเป็นกลไกการจัดการกับปัญหา
ผู้รับบริการที่ไม่เข้าถึงบริการสุขภาพอันจำเป็น อันเน่ือง
ขัดกับหลักศาสนา 
    2.2 การให้บริการสุขภาพที่คำนึงประเพณี 
หลักศาสนาของผู้รับบริการสุขภาพ และปรับการบริการ
สุ ขภ าพ ให้ สอดคล้อ งวัฒ นธรรม น้ัน  ๆ  จะช่ วยให้
ผู้รับบริการสุขภาพเข้าถึงได้ง่าย 
    2.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเข้าถึง และ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมของชุมชนน้ัน ๆ เพ่ือปรับ
พัฒนาการให้บริการสุขภาพตามสภาวการณ์ประเพณีของ
ชุมชนอย่างเหมาะสม 
 3. ข้อเสนอแนะด้านการกำหนดนโยบาย  
    3.1 กระทรวงสาธารณ สุขส่ งมอบแนว
ทางการจัดระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
สำหรับผู้สูงวัยมุสลิมไปยังหน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือ
กำหนดมาตรฐานเดียวกัน 
    3.2 น ำ รู ป แ บ บ ที่ พั ฒ น า ข้ึ น น้ี ไป สู่
คณะกรรมการโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือ

กำหนดหน่วยบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิมต่อ
พ้ืนที่ที่มีมุสลิมเบาบาง 
 4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อ
ยอด 
      4.1 ศึกษาหน่วยบริการสุขภาพ ว่ามีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้สำหรับการจัดการปัญหา ที่
เก่ียวกับการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ของผู้รับบริการสุขภาพ 
    4.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ชุมชน บริบทต่าง ๆ รวม ถึงศึกษาวัฒนธรรม ว่ามี
ความสัมพันธ์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนน้ัน ๆ  
    4.3 การทำงานเป็นทีมระหว่างผู้วิจัยและ
กลุ่มเป้าหมายมีความสำคัญ ส่งผลให้เข้าใจร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด และบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ 
    4.4 นำรูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่
สอดคล้องกับ วัฒนธรรม ขยายผลไปสู่ศ าสนาหรือ
วัฒนธรรมอื่น ๆ  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
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สาธารณสุข และผู้สูงวัยมุสลิมที่ให้ความเมตตา ดูแลเอาใจ
ใส่ ตลอดจนบทความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การประยุกต์ใช้เชื้อรา Aspergillus terreus C411 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสหมักเพิ่มโภชนะ 
ของฟักทองเพือ่ใช้เป็นอาหารไก่กระดูกดำปาปาซุง 

An application use of cellulolytic fungus Aspergillus terreus C411 fermented pumpkin for Thai 
black-bone Papasung chicken diet 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดแยกเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสหมักเพ่ิมโภชนะฟักทองสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ 
ฟักทองถูกหมักด้วยการเติมรำหยาบ 1.0% (w/w) กากน้ำตาล 1.0% (w/w) และหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจาก 
A. terreus C411 0.2% (w/v) เป็นเวลา 15 วัน พบว่าโภชนะหลักของฟักทองหมักมีค่าโปรตีนเท่ากับ 168.5 g/kg ไขมัน 
66.5 g/kg และ วัตถุแห้ง 131.1 g/kg เมื่อนำไปประกอบสูตรอาหาร (โปรตีน 16-18%) เลี้ยงไก่ปาปาซุงอายุ 4-12 สัปดาห์ 
เปรียบเทียบกับอาหารสำเร็จรูป พบว่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโตเฉลี่ยของไก่ที่ได้รับอาหารทั้งสองสูตรไม่แตกต่างกัน 
(P≥0.05) ต้นทุนการผลิตอาหารหมักและอาหารสำเร็จรูปเท่ากับ 48.1 และ 63.1 บาท/ตัว ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ: Aspergillus terreus, ฟักทองหมัก, อาหารสัตว์, ไก่กระดูกดำปาปาซุง, การเจริญเติบโต 
 

Abstract 
 The research aims to isolate cellulolytic fungi for the nutrition improvement of the pumpkin diet. 
Pumpkin was fermented by supplementary with 1.0% (w/w) rice bran, 1.0% (w/w) molasse, and 0.2% (w/v) 
of isolated cellulolytic fungus A. terreus C411 for 15 days. It was found that the major nutrition values of 
fermented pumpkin were composed of 168.5 g/kg of protein, 66.5 g/kg of fat, 131.1 g/kg of dry matter. A 
diet containing fermented pumpkin (16-18% protein) was formulated to Papasung chickens for 4-12 weeks. 
Growth performance in Papasung chicken was not significantly different (P≥0.05). The production cost of 
chicken fed pumpkin mixed and commercial diets were 48.1 and 63.1 baht/chicken, respectively.  
 
Keywords: Aspergillus terreus, fermented pumpkin, diet, Thai black-bone Papasung chicken, growth 
performance
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1. บทนำ 
ไก่ปาปาซุงเป็นไก่กระดูกดำชนิดหนึ่งที่พัฒนา

สายพันธุ์โดยกรมปศุสัตว์ และได้รวบรวมไก่พันธุ์ปาปาซุง
ไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ปัจจุบันได้มี
การส่งเสร ิมให้เกษตรกรเร ิ ่มนำไปขยายพันธ ุ ์ในเขต
ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและพะเยา การเลี้ยง
ไก่ให้ได้ผลผลิตที่ดีต้องใช้อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน 
เกษตรกรจึงใช้อาหารสำเร็จรูปทำให้มีต้นทุนสูง ดังน้ัน
แนวทางหน่ึงที่จะช่วยลดต้นทุน คือ การใช้วัสดุการเกษตร
ที่หาได้ในท้องถิ ่นมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ เช่น ฟักทอง 
ทั ้งนี ้วัสดุการเกษตรแม้มีพลังงานสูงแต่โปรตีนต่ำ และ 
ย่อยได้ยาก (ชัยวัฒน์ และคณะ , 2562) ดังนั ้นแนวทาง
หนึ่งซึ่งจะช่วยเพิ่มโภชนะและการย่อยได้ของวัตถุดิบ คือ 
การเติมเอนไซม์ที่ย่อยชีวมวลพืช แต่มีข้อเสีย คือ เป็นการ
เพิ่มต้นทุนเนื่องจากเอนไซม์มีราคาแพง ดังนั้นงานวิจัยน้ี
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีเอนไซม์ย่อยชีว
มวลพืชมาใช้หมักเพ่ิมโภชนะของฟักทอง ทำการวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนะที่เกิดขึ ้นและนำไปประกอบเป็นสูตร
อาหารเพ ื ่อ เล ี ้ ยง ไก ่ปาปาซ ุง  ร ่วมก ับการทดสอบ
ประสิทธิภาพการเจริญและคุณภาพซากเปรียบเทียบกับ
การใช้อาหารสำเร็จรูป ผลที่ได้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิต
อาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ เป็นเทคโนโลยีการหมุนเวียนการ
ใช้วัตุดิบการเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในภาคเหนือและ
นิยมใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น ฟักทอง แม้มีพลังงานสูงแต่
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำต่ำเน่ืองจากมีเย่ือใย
สูง (McDonald et al., 1991) การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
หมัก และการย่อยได้ของวัตถุดิบให้ดีข้ึนสามารถทำได้โดย
การเติมจุลินทรีย์ที่มีเอนไซม์ย่อยชีวมวลพืช เช่น เซลลูเลส
และไซแลนเนส โดยเอนไซม์กลุ่มนี้จะย่อยชีวมวลพืชให้
เป็นน้ำตาล (C5 และ C6) เพ่ือให้ยีสต์และจุลินทรีย์ที่ผลิต
กรดแลคติกในธรรมชาติเจริญเติบโต (Dehghani et al., 
2012) จะทำให้ได้พืชหมักที ่ม ีค ุณภาพ  ดังนั ้นการใช้
จุลินทรีย์เพื่อหมักเพิ่มโภชนะวัสดุการเกษตรเป็นอาหาร

สัตว์จึงเริ่มมีบทบาทในด้านงานผลิตสัตว์มากขึ ้น เพราะ
ช่วยลดการสูญสลายของโปรตีน และวัตถุแห้งในระหว่าง
การหมัก (Adesogan et al., 2004) ทำให้กระบวนการ
หมักเกิดเร็วข้ึนกว่าการหมักแบบธรรมชาติ (Dean et al., 
2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อย
ได้และโภชนะของพืชหมัก จึงทำให้ส ัตว์สามารถใช้
ประโยชน์จากพืชหมักได้ดีขึ ้น (Hristov et al., 2000) 
ดังนั ้นจึงมีผ ู ้ว ิจัยคัดแยกเชื ้อราที ่ม ีความสามารถผลิต
เอนไซม์ต่าง ๆ มาใช้ในการหมักพืชอาหารสัตว์ เช่น 
Morgavi et al. (2000) ใ ช ้ เ ช ื ้ อ ร า  Trichoderma  
longibrachiatum ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซแลน
เนส เพ่ิมการย่อยได้ของข้าวโพดหมัก และ Ezekiel et al. 
(2010) ใช้จุลินทรีย์ T. viride ATCC 36316 หมักเพ่ิม
โภชนะเปลือกมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์พบว่า
สามารถเพ่ิมโปรตีนได้เป็น 8 เท่า และทำให้อาหารหมักมี
สัดส่วนของกรด   อะมิโนสำคัญที่สัตว์ต้องการใช้ในการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น อีกทั้งการ
ผสมพืชหมักในสูตรอาหารสัตว์ พบว่าสามารถใช้ได้ดีกว่า
พืชที่ไม่ผ่านการหมัก (ชัยวัฒน์ และคณะ, 2562) อย่างไร
ก็ตามวิธีการทำพืชหมักในประเทศไทยซึ่งได้เริ่มมีข้อมูล
เผยแพร่จากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 – 
ปัจจุบัน ยังคงใช้วิธีอัดเก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิทและไม่ให้มี
อากาศเข้าเพื่อให้จุลินทรีย์ก่อโรคในธรรมชาติที่ปนอยู่ใน
พืชหมักเจริญ และให้จุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติกเจริญ
ส่งผลให้พืชหมักมีค่า pH ในช่วง 3-4 (กรมปศุสัตว์, 2544) 
ทำให้ช ่วยลดการสูญเสียค่าโภชนะจากการเจร ิญของ
จุลินทรีย์อื่น ๆ ที่จะใช้สารอาหารจากพืชหมักซึ่งส่วนมาก
เจริญได้ดีที่ค่า pH 5-7 (Kung et al., 2018) แต่มีข้อเสีย 
คือเพิ่มโภชนะและการย่อยได้ของวัตถุดิบเล็กน้อย อีกทั้ง
ถ้าอากาศเข้าจะทำให้พืชหมักเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นเพ่ือ
เพิ ่มประสิทธิภาพการหมักให้ดีขึ ้น ในงานวิจัยนี ้จึงได้
ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์เพ่ือทำการคัด
แยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีเอนไซม์ช่วยในการหมักและการย่อย
ได้ของวัตถุดิบ เพื่อนำไปหมักพืชอาหารสัตว์ซึ่งมีแป้งเป็น
องค์ประกอบสูงแต่จะมีส่วนที่เป็นเยื่อใยในกลุ่มเซลลโูลส
ซึ่งย่อยได้ยากรวมอยู่ด้วย คือ ฟักทอง จากน้ันนำพืชหมัก
ที ่ได้ไปประกอบเป็นอาหารผสมเพื ่อเลี ้ยงไก่ปาปาซุง 
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ทดสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและ คุณภาพซาก
ของไก่เนื้อ ในด้านต่าง ๆ เช่น ปริมาณการกินได้ (Feed 
intake, FI)  การเจริญ เติบโตเฉลี่ย (Average daily gain, 
ADG)  ประสิทธิภาพการเปลี ่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว 
(Feed conversion ratio, FCR) และต้นทุนค่าอาหารต่อ
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม  (Feed cost for 1 kg of weight 
gain, FCG) 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 การคัดแยกและทดสอบแอคติวิตีของเชื้อรา 

เก็บตัวอย่างดินบริเวณที่แปลงปลูกฟักทอง
จำนวน 15 จุด บริเวณบ้านโซ้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ซึ่งมีการปลูกพืชดังกล่าวติดต่อกันมากกว่า 1 ปีข้ึนไป 1.0 
กรัม เพื่อคัดแยกหาเชื้อราที่มีการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส  
บนอาหารแข็งที ่ม ีการเติม carboxymethylcellulose  
(CMC) 1.0% เป็นแหล่งคาร์บอน บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 3-5 วัน เมื่อเชื้อราเจริญทำการ
คัดแยกลงในอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) เพ่ือ
นำไปทดสอบการผลิตเอนไซม์ในอาหารเหลวสูตร SS 
medium (g/l) (Danmek et al., 2014) ซึ่งประกอบด้วย 
CaCl2 (0.1), MgSO4 (0.2), yeast extract (0.1), 
peptone (2.0), MnSO4.H2O (0.05), FeSO4.7H2O 
(0.05), ZnSO4.7H2O (0.005) แล ะ  CMC (20) pH 5.5 
บ่มเชื ้อราเป็นเวลา 7 วันที ่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
และเก็บน้ำส่วนใสโดยการนำมาปั่นเหว่ียง (centrifuge) ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 6,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 30 นาที เก็บเอนไซม์ส่วนใสเพื ่อนำไป
คัดเลือกหาเชื้อราที่มีประสิทธิภาพของการหมักสูงที่สุด 
โดยวัดค่าแอคติวิตีของเซลลูเลสทั้ง 3 กลุ่ม คือ เอกโซกลู
คาเนส (exoglucanase) เอนโดกล ูคาเนส (endog-
lucanase) (Ghose, 1987 )  เ บ ต า ก ล ู โ ค ซ ิ เ ด ส  ( ß-
glucosidase) (Sternberg et al., 1976) และ ไซแลน-
เนส (xylanase) (Ghose and Bisaria,1987) ด้วยการ
ย่อยสับสเตรทเป็นน้ำตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) โดยใช้
สารละลาย DNS (Miller, 1959) และ แปรผลเป็นค่าแอค 
- ติวิตีของเอนไซม์ ซ ึ ่ง  1 ยูนิตของเอนไซม์ หมายถึง 
ปริมาณของเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายสับสเตรทใหเ้ป็น 

น้ำตาลกลูโคส 1 ไมโครโมล ใน 1 นาที ภายใต้สภาวะที่ใช้
ทดสอบ คัดเลือกเชื้อราที่มีเอนไซม์สูงสุด ทำการจำแนก
ชนิดโดยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหาร
แข็งตามวิธีการของ Klich (2002) และ Danmek et al. 
(2014) โดยศึกษาลักษณะต่าง ๆ เช่น สี ขนาด และรูปร่าง
ของสปอร์ เป็นต้น การระบุสายพันธุ ์ระดับยีนทำได้โดย
นำมาสกัด DNA โดยใช้ชุดตรวจสอบสำเร็จรูป MoBio-
UltracleanTM Microbial DNA Isolation Kit แล ะ ท ำ
การตรวจสอบชน ิดของเช ื ้อรา Aspergillus โดยใช้  
โ ป ร แ ก ร ม  SeqMan the LaserGene package 
(Danmek et al., 2014) 
3.2 การหมักพืชอาหารสัตว์ด้วยจุลินทรีย์  

นำฟักทองมาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ให้เท่ากัน ด้วย
เครื ่องหั ่นพืช จากนั้นทำการหมักโดยผสมวัตถุดิบตาม
อัตราส่วน ดังนี้ คือ ฟักทอง 100 กก. กากน้ำตาล 1 กก. 
รำหยาบ 1 กก. และจุลินทรีย์ที ่ผลิตเอนไซม์ 200 มล. 
(106spore/ml) ปรับความชื้นของวัสดุหมักโดยการเติมน้ำ
สะอาดให้มีความชื้น 60% ใช้ผ้าขาวบางปิดถังหมักไว้เพ่ือ
กันแมลง และให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปิดฝา หมักเป็น
ระยะเวลา 7 วัน เขย่าถังวันละ 1 ครั้ง วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ประกอบด้วย 2 ทรีตเมนต์ละ 4 ซ้ำ โดยมี
ฟักทองที่ไม่หมักเป็นชุดควบคุม  
3.3 การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของอาหาร 

ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารหมัก โดยทำการเก็บตัวอย ่างที่
ศึกษานำมาอบให้แห้งจนน้ำหนักคงที่ที่อุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียส  เพ่ือนำมาศึกษาลักษณะต่าง ๆ เช่น น้ำหนักสด
และแห ้ งตามว ิ ธ ี ของ  Akinfemi et al. (2010) และ
คุณภาพของการนำมาเป็นอาหารสัตว์ ตามวิธีของกรมปศุ-
สัตว์ (Department of livestock development, 2004) 
และ การวิเคราะห์ Proximate analysis โดยในงานวิจัย
นี ้ใช้วิธีของ AOAC (2006) ทำการวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการ 6 กลุ่มใหญ่ คือ ความชื ้น (Moisture) เถ้า 
(Ash) โปรตีนรวม (Crude protein, CP) ไขมัน (Crude 
fat หรือ Ether extract, EE) เยื ่อใย (Crude fiber, CF) 
เป็นต้น 
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การศึกษาชนิดกรดอะมิโน วิเคราะห์กรดอะมิโน
ทั้งที ่จำเป็นและไม่จำเป็นแต่ละชนิด ใช้เทคนิค High 
performance liquid chromatography และ ปริมาณ
ของกรดไขมันด้วยวิธี Gas chromatography ตามวิธีของ 
ชัยวัฒน์และคณะ (2562) 
3.4 การทดสอบประสิทธิภาพของอาหาร 

สถานที่ทดลองการทดลองดำเนินการที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย โดยประกอบสูตรอาหาร
ให้มีโปรตีน 16-18% เพื่อเลี้ยงไก่ปาปาซุงอายุ 3 สัปดาห์ 
จำนวน 30 ตัว/กลุ่ม ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงทดลองจาก 
4-12 สัปดาห์ แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 2 กลุ่มการ
ทดลองเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการเจริญของไก่ปาปาซุง
ที่ให้ให้อาหารผสมที่ผลิตข้ึนเปรียบเทียบกับการให้อาหาร
สำเร็จรูปทุก ๆ วัน วันละ 2 ครั ้ง ในช่วงเช้า 08.00 น. 
และช ่วง เย ็น 16.00 น. ทำการบ ันท ึกน ้ำหน ักของ
สัตว์ทดลองเมื ่อเริ ่มต้นและสิ ้นสุดการทดลอง โดยชั่ง
น้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงทุก ๆ 1 สัปดาห์ เพ่ือคำนวณหาค่า
ต่าง ๆ เช่น ปริมาณการกินได้ (FI)  การเจริญเติบโตเฉลี่ย 
(ADG) ประสิทธิภาพการเปลี ่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว 
(FCR) และ ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักที ่เพ ิ ่มข ึ ้น 1 
กิโลกรัม  (FCG) เป็นต้น 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การทดลอง ใช ้แผนการส ุ ่ มแบบสมบ ูรณ์  
(Completely randomized design, CRD) เปรียบเทียบ
โภชนะของฟักทองก่อนและหลังการหมัก ประสิทธิภาพ
การผลิตไก่กระดูกดำปาปาซุงที ่ได้รับอาหารแต่ละชนิด 
โดยนำค่าเฉลี ่ยของผลการทดสอบมาวิเคราะห์ความ
แป ร ป ร วน โดย ใ ช ้  Analysis of variance (ANOVA) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดยวิธี 
Duncan's new multiple rang test ท ี ่ ร ะ ด ั บ ค วาม
เชื่อมั่น 95% ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS ver. 19) 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการคัดแยกเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์ 

การคัดแยกเชื ้อราจากดินโดยใช้อาหาร SS 
medium ที่มีการเติม CMC สามารถแยกเชื้อราได้ทั้งหมด 
87 ไอโซเลท ผลการวัดแอคติวิตีเอนไซม์โดยใช้สารละลาย 

DNS ทดสอบการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซแลนเนส 
พบว่ามีเชื้อรา 4 ชนิดที่ให้ค่าแอคติวิตีที่สูง เมื่อเทียบกับ
เช ื ้อรา T. viride 3174 (control)  จากนั ้นได ้ทำการ
คัดเลือกเชื้อราที่ให้ค่าแอคติวิตีสูงที่สุดเพียง 1 ชนิด คือ 
เชื้อราจากไอโซเลท C 411  (รูปที่ 1) มาใช้ทดสอบการ
หมักฟักทองเป็นอาหารสัตว์ ผลการศึกษาลักษณะสัณฐาน
ทางวิทยาของเชื้อรา พบว่าเส้นใยเจริญอยู่ใต้อาหารโคโลนี
มีลักษณะราบเรียบและบางสีน้ำตาลเข้มอมเหลือง ขอบ
โคโลนีเป็นสีขาว ใต้โคโลนีมีสีเหลืองทอง เส้นใยไม่มีสี 
สปอร์เป็นทรงกลมอัดกันแน่นเป็นรูปแท่งบนปลายโคนิดิ
โอฟอร์ท ี ่ม ีการขยายซึ ่งเป ็นล ักษณะเด่นของเชื ้อรา 
Aspergillus spp.  ความยาวก้านสปอร์ 220-250 µm 
ความยาวของช่อสปอร์ 110-116 µm ความกว้างของช่อ
สปอร์ 20-25 µm และ สปอร์ขนาด 1.7-2.2 µm (รูปที่ 
2) ร่วมกับผลการวิเคราะห์ DNA การหาลำดับเบส และ 
การตรวจสอบสายพันธุ ์ในระดับชีวโมเลกุลตามวิธีของ 
Danmek et al. (2014) พบว่าเป็นเช ื ้อรา Aspergillus 
section Terrei คือ A. terreus C411 (รูปที่ 2) และมีแอ
คติวิตีของเอนไซม์ ดังนี้ คือ เอกโซกลูคาเนส เอนโดกลู
คาเนส เบต้ากลูโคซิเดส และไซแลนเนส 0.19, 1.32, 0.25 
และ 1.25 U/ml ตามลำดับ  

เมื่อเลี้ยง A. terreus C 411 ในอาหารสูตร SS 
pH 5.5 ที่มีเซลลูโลส 2% เป็นแหล่งคาร์บอนที่อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส ระยะเวลาต่าง ๆ เป็นเวลา 15 วัน พบ 
ว่า A. terreus C 411 มีการเจริญและผลิตเอนไซม์ได้ดี
ในช่วงระหว่างวันที่ 7-14 วัน หรือ 2 สัปดาห์ หลังจากน้ัน 
ค่าแอคติวิตีของเอนไซม์จะค่อยๆ คงที่และมีแนวโน้มลดลง 
(รูปที่ 3) 
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รูปที่ 1 ค่าแอคติวิตี (U/ml) ของเอนไซม์ 
จากเชื้อรา A. terreus C411 ในอาหาร SS 

7 วัน ทีอุ่ณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 2 สัณฐานวิทยาของเชื้อรา A. terreus C 411  

บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (ก) และ  
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (ข-ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 การศึกษาการเจริญและค่าแอคติวิตีของเอนไซม์
จากเชื้อราท่ีคัดเลือก A. terreus C411 ในอาหาร SS 

ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 14 วัน 
 
4.2 ผลของการหมักพืชอาหารสัตว์ด้วยจุลินทรีย์ 

นำฟ ักทองท ี ่หม ักเป ็นเวลา 2 ส ัปดาห์ ไป
วิเคราะห์องค์ประกอบของโภชนะด้วยวิธีการ proximate 
analysis เปร ียบเท ียบก ับฟักทองที ่ ไม ่ผ ่านการหมัก 
(control) พบว่าปริมาณวัตถุแห้ง โปรตีน ไขมันของ
ฟักทองหมักแตกต่างจากฟักทองที่ไม่ผ่านการหมักอย่างมี
น ั ยสำค ัญที่  131.1 g/kg 168.5 g/kg และ 66.5 g/kg 
ในขณะที่ค่าวัตถุแห้ง โปรตีนและไขมันของฟักทองที่ไม่
หมักอยู ่ที่ 130.4 g/kg 120.2 g/kg และ 41.8 g/kg ตาม 
ลำดับ ส ่วนของปร ิมาณเถ้าของฟักทองสองชนิดไม่
แตกต่างกัน แต่ปร ิมาณกรดแลคติกของฟักทองหมัก
เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับค่า pH ที่ลง ดังแสดงในตารางที่ 1 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฟักทองหมักมี
โปรตีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงนำตัวอย่างฟักทองไป
วิเคราะห ์หากรดอะม ิโน พบว่ากรดอะม ิโนจำ เป็น 
(Essential amino acid) และกรดอะมิโนไม่จำเป็น (Non-
Essential amino acid) ในฟักทองหมักมีแนวโน้มมาก 
กว่าฟักทองที่ไม่หมัก โดยเฉพาะกรดอะมิโนสำคัญที่อยู่ใน
ฟ ักทอง  ค ือ Arginine Lysine Alanine Aspartic acid 
Glutamic acid และ Glycine 
ตารางที่ 1 คุณค่าโภชนะของฟักทองที่ไม่ได้หมักและหมัก
ร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ ระยะเวลา 15 วัน 
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*log10 CFU/g silage **kcal/100g 
 
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฟักทองที่

หมักด้วยเชื้อรา A. terreus C411 แล้วจึงนำมาประกอบ
สูตรอาหารไก่ที ่ประกอบด้วยฟักทองหมัก 50% เมล็ด
ข้าวโพดหมัก 9% กากถ่ัวเหลือง 18% รำหยาบ 12% มัน
สำปะหลังหมัก 8% แร่ธาตุ 2% วิตามินรวม 1% ซึ่งจะทำ
ให้มีค่าโภชนะเบื้องต้น คือ โปรตีน 16-18% ไขมัน 5.3% 
และ พลังงาน 3.55 kcal/100 g นำไปเลี้ยงไก่ปาปาซุงเริ่ม
จากอายุ 4 สัปดาห์ จนมีอายุ 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับ
อาหารสำเร็จรูปที่มีปริมาณโปรตีนเท่ากัน คือ 16-18% 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของไก่
ทั ้งสองกลุ ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05)  น้ำหนักตัวหลังการทดลอง
ของไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปและอาหารหมักเฉลี่ย 
1.4 กิโลกรัม ทัง้น้ีเมื่อใช้สูตรอาหารฟักทองหมักมีผลทำให้
ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ 48.1 
บาท/ตัว ในขณะที่การผลิตไก่ด้วยอาหารสำเร็จรูปต้นทุน
อยู่ที่ 63.1 บาท/ตัว (P<0.005) (ตารางที่ 3)  
ตารางที ่ 2 Amino acid Profile ของฟักทองสด และ 
ฟักทองที่ผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์ (mg/100g) 
     ค่าทั้งสองทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกัน (P≥0.05)   

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การคัดแยกเชื ้อราจากดินที ่มีศักยภาพในการ
ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสพบว่าเชื ้อราจากไอโซเลท C 411     
มีล ักษณะทางสัณฐานวิทยาตรงกับเชื ้อรา A. terreus 
(Thom, 1918) A. terreus ส า ม า ร ถผ ล ิ ต เ อ น ไ ซ ม์            
เอนโดเซลลูเลสและไซแลนเนสได้สูงในช่วงวันที ่ 7-14 
หลังจากนั้นการผลิตเอนไซม์จะเริ ่มคงที ่และมีแนวโน้ม
ลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Elshafei et al. (1990) 
ที่ได้เปรียบเทียบการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อรา 16  
  
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการผลิตไก่กระดูกดำปาปาซุง
พันธ์ุแท้ที่ได้รับอาหารผสมที่พัฒนาข้ึน 

รายการวิเคราะห์  
(g/kg) 

ฟักทอง 
ไม่เติม     

หัวเชือ้ (EP) 

ฟักทอง 
เติมหัวเชือ้ 

(SSF) 
Dry matter 130.4a 131.1b 

Crude Protein 120.2b 168.5a 

Ether extract 41.8b 66.5a 
Ash 18.2a 18.2a 

Lactic acid 53.0b 67.0a 

Acetic acid 28.0a 32.0a 
pH 4.1b 3.8a 

Yeast/mold*  3.8a 4.4b 

Bacteria*  3.5a 4.2a 
Gross calories**  189.6a 210.3a 

Amino acid 
ฟักทองสด  ฟักทองหมัก

จุลินทรีย ์

Essential 

Arginine  1,246 1,320 
Histidine 467 565 

Isoleucine 748 852 

Leucine 657 668 
Lysine 852 952 

Methionine 473 521 

Phenylalanine 676 845 
Threonine 544 782 

Valine 979 1,052 

Non-Essential 
Alanine 995 1102 

Aspartic acid 715 852 

Glutamic acid 2,672 3,395 
Glycine 946 1520 

Proline 610 777 

Serine 418 365 
Tyrosine 467 513 
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ค่าทั้งสองทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกัน (P≥0.05)   
 
ชนิดโดยใช ้ซ ังข ้าวโพดเป ็นสับสเตรทพบว ่าเช ื ้ อรา           
A. terreus ให้ค่าแอคติวิตีของเอนโดกลูคาเนส เบตากลู-
โคซิเดส และไซแลนเนส สูงกว่า T. reesei ซึ่งเป็นเชื้อราที่
ใช้อย่างกว้างขวางในการนำมาผลิตเอนไซม์เซลลูเลส 
นอกจากน้ีผลของการเจริญและผลิตเอนไซม์ของเชื้อรา  
A. terreus เป็น primary metabolite ซึ่งจะมีการผลิต
เอนไซม์ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จากผล
การทดลองเชื ้อราชนิดนี ้ใช้หมักวัสดุการเกษตรควรใช้
ระยะเวลา 15 วัน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการผลิตเอนไซม์
ได้ดีหลังจากน้ันการทำงานของเอนไซม์จะค่อยๆ ลดลง 

เม ื ่อทดลองนำฟักทองที่ สามารถใช้เป ็นพืช
อาหารสัตว ์มาหมักร ่วมก ับ A. terreus C411 พบว่า

องค์ประกอบทางเคมีของฟักทองหมักในส่วนไขมันและ
โปรตีนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก
จะผล ิตเอนไซม ์ท ี ่ช ่วยย ่อยเยื ่อใยพืช ค ือ เซลลูเลส        
และไซแลนเนสให้เป็นน้ำตาลจากน้ันจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
กลุ่มที่ผลิตกรดแลคติกจะนำไปใช้ในการเจริญเติบโต จึงได้
เป็นกรดแลคติกและอะซีติค ทำให้อาหารหมักมีค่า pH 
ลดลง ซึ่งถือว่าเป็นการถนอมอาหารหมักให้เก็บได้นานข้ึน
โดยไม่เสีย ผลของค่า pH ที่ลดลงสามารถยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ (ชัยวัฒน์ และคณะ, 2562)    
อีกทั ้งกระบวนการหมัก จะทำให้คุณค่าทางโภชนะของ
โปรตีนเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มทดลองอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นผล
จากโปรตีน (Single cell protein) ที่เกิดข้ึนจากกระบวน 
การเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์
ดังเช่นรายงานวิจัยของ Akindahunsi et al. (1999) ใช้
เชื ้อรา Rhizopus oryzae หมักเพิ ่มโภชนะแป้งและมัน
สำปะหลัง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Oboh (2006) ที่
ได้ทดลองการหมักเชื้อรา A. niger ในมันสำปะหลังด้วย
วิธีการหมักแบบ SSF ผลการทดลองคือโปรตีนของมัน
สำปะหลังเพิ ่มขึ ้นหลังการหมักเมื่อเปรียบเทียบกับมัน
สำปะหลังท ี ่ ไม ่ผ ่านกระบวนการหมัก  ด ังน ั ้นการใช้         
A. terreus C411 หมักฟักทองจึงทำให้โภชนะของวัตถุดิบ
สูงขึ้นดีกว่าการหมักแบบเดิมที่ไม่ใส่จุลินทรีย์ ซึ่งตรงกับ
สมมติฐานของงานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้อ้างอิงมา ดังน้ันงานวิจัย
นี ้จ ึง เป ็นนวัตกรรมร ูปแบบหนึ ่งท ี ่จะสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับการหมักวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติ
เดียวกันได้ เช่น ใบมันสำปะหลัง กากมัน หญ้าอาหารสัตว์ 
ฟางข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แนวทางการเสริม
เอนไซม์ลงไปในอาหารสัตว์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยทำให้
การย่อยของวัตถุดิบดีขึ้นและสัตว์สามารถนำสารอาหาร
ไปใช้ได้มากท่ีสุด เช่น การศึกษาของ Sharmila (2014) ที่
ได้เสริมเอนไซม์เซลลูเลสและไซแลนเนสในกากปาล์มใช้
เป็นอาหารไก่เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต และแบคทีเรียใน
กระเพาะของไก่เนื้อ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปริมาณ
การกินได้ (feed intake) จากอาหารที่เสริมเอนไซม์ทั้ง
สองชนิดดีกว่าและจำนวนแบคทีเรียก่อโรคในกระเพาะ
อาหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่การใช้เอนไซม์บริสุทธ์ิมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั ้นการใช้จุลินทรีย์ที่ผลิตได้จาก  

Treatment 
อาหารสำเร็จ 
รูป โปรตีน  
16-20% 

อาหารผสม 
โปรตีน  

16-20% 

จำนวน 30 30 

น้ำหนักเริ่มต้น  
(g)   

249 ± 34 
  

251 ±38 
  

น้ำหนักสุดท้าย 
(g) 

1,431 ± 319 
  

1,448 ± 300 
  

เลือด  69±12 66±19 

ขน  155±24 122±08 

ซาก  1,154±115 1,101±120 

เครื่องใน  184±26 212±16 

ADG (g/day) 13.1 ±3.0 13.1 ±2.9 

FI (g) 5,296 5,666 

FCR 4.4 ±1.3 4.7 ±1.3 

FCG (Baht/kg) 53.4 40.2 

อัตราการตาย (%) 0 0 

ต้นทุนค่าอาหาร     
 (บาท) 63.1  48.1  
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เชื้อราหมักกับพืชอาหารสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่นถือว่าเป็น
ทางเลือกหนึ่ง ซึ่งจากการทดลองสามารถใช้ฟักทองหมัก
ได้ถึง 50% เพื ่อผสมเป็นอาหารโปรตีน 16-18% โดย
ฟักทองสดจะมีโปรตีนเฉลี่ย 12% เมื่อนำมาหมักกับหัว
เชื้อจุลินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นจะมีโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น 16 .85 -
17% ซึ่งเมื่อศึกษาถึงกรดอะมิโนสำคัญที่มีในฟักทองสด
และฟักทองหมักพบว่าประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น
ครบทั้ง 16 ชนิด โดยชนิดที่มากที่สุด คือ กรดกลูตามิค 
กรดแอสปาติก และอาร์จีนีน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ
นักวิจัยหลายท่านที่ได้ศึกษากรดอะมิโนสำคัญในฟักทอง 
เช ่น Al-Anoos et al. (2015) ศ ึกษาชนิดและปริมาณ
กรดอะมิโนในเมล็ดฟักทอง พบว่า กรดกลูตามิคมีปริมาณ
สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกรดอะมิโนชนิดอื่น ๆ แม้ว่า
ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนของฟักทองหมักยังมีค่า
กรดอะมิโนที่จำเป็นบางชนิดต่ำกว่าค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ตาม FAO (FAO, 1957) แต่งานวิจัยนี้มีส่วนชี้ให้เห็นว่า 
กระบวนการหมักสามารถช่วยเพ่ิมปริมาณของกรดอะมิโน
ที่จำเป็นบางชนิดที่สัตว์ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ข้ึนมาได้ 
ซึ่งเป็นผลมาจากโปรตีนและสารเมทาบอไลท์ที่เกิดข้ึนจาก
การเจริญของจุลินทรีย์ที ่อยู ่ในอาหารหมัก นอกจากน้ี
กระบวนการดังกล่าวนี ้สามารถนำไปประยุกต์ใช ้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ โดยใช้จุลินทรีย์หมักเพ่ือเพ่ิม
โภชนะได้  

ผลการทดลองในการนำอาหารผสมฟักทองหมัก
ไปเลี้ยงไก่ปาปาซุง พบว่าในอาหารทุกกลุ่มการทดลอง คือ 
ชุดควบคุมที ่เลี ้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป และกลุ่มที ่ให้
อาหารหมักที่ผลิตข้ึนให้ผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่เน้ือ
ปาปาซุง ในด้านต่าง ๆ เช่น ปริมาณการกินได้ (FI)  การ
เจริญเติบโตเฉลี่ย (ADG)  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
เป็นน้ำหนักตัว (FCR) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
(P≥0.05)  เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของชัยพฤกษ์ 
และคณะ (2557) พบว่าความต้องการโปรตีนของไก่ 12-
21 เปอร์เซ็นต์ ขึ ้นอยู ่กับช่วงอายุของการเจริญเติบโต     
ในงานวิจ ัยน้ีสามารถใช้ฟักทองหมักเป็นส่วนผสมใน
อาหารเลี ้ยงไก่เนื ้อปาปาซุงได้ถึง 50% ซึ ่งถือว่ามาก
กว่าเดิมที่ใช้ฟักทองหมักได้เพียง 30% (ชัยวัฒน์และคณะ, 
2562) เมื ่อคิดต้นทุนค่าอาหารที่ผสมเองซึ ่งจากต้นทุน

อาหารผสม (อาหารผสมสด) มีค่าเฉลี ่ย 5-10 บาทต่อ
กิโลกรัมสด โดยเมื ่อสิ ้นสุดการทดลองไก่เนื ้อปาปาซุงมี
น้ำหนักเฉลี่ย 1.4 กิโลกรัม ต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูป 63.1 
บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการให้อาหารที่พัฒนาขึ้นจะ
สามารถลดต้นทุนได้ถึง 24% 
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บทคัดย่อ 
การประเมินปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดหวานที่มีปริมาณแคโรทีนอยด์สูงน้ัน 

จำเป็นต้องมีเทคนิคที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจำนวนมาก โดยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรด
ย่านใกล้ (NIR spectroscopy) เป็นเทคนิคที่ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการวิเคราะห์ จึงได้ถูกนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีในพืชหลายชนิด ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวาน
ด้วยเทคนิค NIR ร่วมกับวิธีทางสถิติแบบ partial least square (PLS) และเทคนิค HPLC ในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวาน 65 
สายพันธ์ุ สำหรับการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำของสมการ ผลจากการศึกษา พบว่า NIR เป็นเทคนิคที่
น่าเชื่อถือ และมีความแม่นยำในการทำนายปริมาณซีแซนทินในข้าวโพดหวาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจมีค่าสูง (R2=
0.84) ในขณะที่ standard error of prediction (SEP) และ bias มีค่าต่ำ (2.15 และ 2.78 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง 
ตามลำดับ) นอกจากน้ี ปริมาณซีแซนทินที่ได้จากสมการทำนายไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากค่าท่ีวิเคราะห์ทางเคมี   

 
คำสำคัญ: เชื้อพันธุกรรม, ซีแซนทิน, เทคนิค NIR, การปรับปรุงพันธ์ุพืช, Zea may L. var. saccharata 
 

Abstract 
 Assessment of carotenoid contents in sweet corn germplasm requires accurate/precise and fast 
technique to analyze a large number of samples. Near-infrared spectroscopy (NIR) is a precise and cost-
effective technique widely used for analyzed chemical compositions in many crops. Therefore, the objective 
of this study was to evaluate zeaxanthin content in sweet corn germplasm by using NIR technique couple 
with the partial least square (PLS) method and HPLC technique in 65 sweet corn germplasm. The result 
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indicates that NIR was reliable and precise to predict zeaxanthin content in sweet corn germplasm; 
therefore, the coefficient of determination was high (R2=0.84). Besides, the standard error of prediction 

( SEP) and bias were low (2.15 and 2.78 μg/g dry weight, respectively). Moreover, the predicted zeaxanthin 
content was not a statistically significant difference with chemical analysis values.  
 
Keywords: germplasm, zeaxanthin, NIRs technique, Zea may L. var. saccharata 
 
1. บทนำ 

ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้บริโภคผักและผลไม้ 5 สี
ในแต่ละวัน ประกอบด้วย สีแดง เหลือง ขาว เขียว และ
ม่วง (กมล, 2550) โดยสีเหลืองจากข้าวโพดได้ถูกแนะนำ
ในการเลือกบริโภคเช่นเดียวกัน ซึ่งสีเหลืองจากข้าวโพดมี
รงควัตถุกลุ ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) ที่มีปริมาณ
มาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง ซีแซนทินที่เป็นแคโรทีนอยด์ชนิด
หลักในข้าวโพด คิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณแคโรที
นอยด์รวมทั้งหมด (Wong, 1999; O’Hare et al., 2014) 
ซีแซนทินมีบทบาทหลายประการ เช่น ฤทธ์ิในการต่อต้าน
สารอนุมูลอิสระ รวมทั้งช่วยปกป้องจอประสาทตาจาก
แสงสีฟ้าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อดวงตา ลดความเสี่ยง
ของโรคที่ทำให้เกิดความเสื ่อมของดวงตาในผู ้ส ูงอายุ 
(Barker et al., 2011; Eggersdorfera and Wyss, 2018) 
รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด 
(Cooper, 2004 ; Krinsky et al. , 2005 ; Niranjana et 
al., 2015) อย่างไรก็ตาม แคโรทีนอยด์ชนิดดังกล่าวเป็น
รงควัตถุที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ข้ึนมาเองได้ 
จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานเท่านั้น ดังนั้น การ
พ ัฒนาพ ันธ ุ ์ ข ้ า ว โพดเพ ื ่ อ เ พ่ิ มปร ิมาณซ ีแซ นทิ น 
(biofortification) โดยการปรับปรุงพันธ์ุวิธีมาตรฐานจึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ ่ง สำหรับเป็นทางเลือกสำหรับ
ผู้บริโภคและเกษตรกร 

การค้นหาแหล่งพันธุกรรมที่เหมาะสมเป็นสิ่ง
สำคัญของการปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดหวานเพ่ือเพ่ิมปริมาณ 
ซีแซนทิน โดยเชื้อพันธุกรรมต้องมีค่าเฉลี่ยของปริมาณ 
ซีแซนทินอยู ่ในระดับสูง มีฐานพันธุกรรมกว้าง (broad 
genetic base) และมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรม 
(genetic variability) (กมล, 2536) ดังนั้น การประเมิน
ปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดมีความจำเป็น

อย่างยิ่งต่อขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถ
ประเมินได้ด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น เทคนิคโครมาโทกราฟี 
ของ เหลวสมรรถนะส ู ง  (high performance liquid 
chromatography; HPLC) อย่างไรก็ตาม เทคนิคดังกล่าว
จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการสกัด และการวิเคราะห์ต้องใช้
เวลานาน ทำให้เป็นข้อจำกัดในการประเมินเชื้อพันธุกรรม
ข้าวโพดที ่ม ีจำนวนมาก จึงมีการประยุกต์ใช้เทคนิค 
สเปกโทสโคป ีอ ินฟราเรดย ่านใกล ้  (Near Infrared 
Spectroscopy; NIR)  ส ำ ห ร ั บก ารท ำ น าย ปร ิ ม าณ 
ซีแซนทินในข้าวโพด เนื ่องจาก เทคนิค NIR สามารถ
วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนด้านสารเคมี  
จากการศึกษาของ Berardo et al. (2004) ใช้เทคนิค NIR 
ร ่วมก ับว ิธ ี  modified partial least squares (MPLS) 
และเทคนิค HPLC เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณซีแซนทินในเมล็ด
ข้าวโพด และหาความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิค NIR และ 
HPLC พบว่า ทั้งสองเทคนิคมีความสัมพันธ์กันทางบวก
และมีค ่าส ูง  (r2 = 0.94) อย่างไรก ็ตาม การใช ้ เชื้ อ
พันธุกรรมที่ต่างกัน เทคนิคทางเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปริมาณแคโรทีนอยด์แตกต่างกัน รวมทั้งความแตกต่าง
ของห้องปฏิบัติการล้วนส่งผลต่อการสร้างและพัฒนา
สมการสำหรับการทำนายปริมาณแคโรทีนอยด์ทั ้งสิ้น 
ดังน้ัน การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ
ซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานด้วยเทคนิคสเปก
โทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพด
สามารถทำได้โดยใช้วิธีทางเคมี เช่น เทคนิค HPLC และ 
spectrophotometry ส า ม า ร ถ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ร ิ ม าณ 
แคโรทีนอยด์ในเมล็ดข้าวโพดได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็
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ตาม วิธีการดังกล่าวมีข้อจำกัดทั้งค่าใช้จ่ายด้านสารเคมี 
เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์มีความยุ่งยาก และที่สำคัญ คือ ใช้
เวลานาน จึงมีการประยุกต์ใช้เทคนิค NIR มาใช้ในการ
ทำนายปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพด โดยเทคนิค NIR 
สามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนด้าน
สารเคมี จากรายงานของ Berardo et al. (2004) ที่ได้ทำ
การวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ลูทีน 
แอลฟา-คริปโตแซนทิน เบตา-คริปโตแซนทิน ไอโซลูทีน ซี
แซนทิน และปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในข้าวโพด 64 สาย
พันธุ ์ โดยใช้เทคนิค NIR ร่วมกับวิธี modified partial 
least squares (MPLS) และเทคนิค HPLC พบว่า ทั้งสอง
เทคนิคดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันทางบวกและมีค่าสูง 
 

 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิค NIR และเทคนิค 
HPLC จากการวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆ 

ในข้าวโพด 64 สายพันธ์ุ 
ที่มา: Berardo et al. (2004) 

 

โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์
ปริมาณแคโรทีนอยด์ชนิดซีแซนทินมีค่าสูงที ่สุด ( r2 = 
0.94) รองลงมา คือ เบตา-คริปโตแซนทิน แอลฟา-คริป
โตแซนทิน และไอโซลูทีน (r2 = 0.93, 0.89 และ 0.86 
ตามลำดับ) (รูปที่ 1) ผลจากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า เทคนิค NIR เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ใน
การทำนายปริมาณแคโรทีนอยด์ชนิดซีแซนทินในข้าวโพด
สำหรับการปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือเพ่ิมปริมาณแคโรทีนอยด์ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดที่นำมาใช้ในการ
ทดลอง 
 คัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากทั้งในและ
ต ่างประเทศ ได ้แก่  เช ื ้ อพ ันธ ุกรรมจากศ ูนย ์ว ิจัย 
ปรับปรุงพันธุ ์พืชเพื ่อการเกษตรที ่ย ั ่งยืน หาวิทยาลัย
ขอนแก ่น จำนวน 30 สายพ ัน ธ์ุ  (ตารางท ี ่  1)  และ  
เชื้อพันธุกรรมจากโครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวาน
พิเศษเพื ่อเพ่ิมคุณภาพและคุณค่าเช ิงอาหารสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 26 สายพันธ์ุ (ตารางที่ 
2) 

3.2 การปลูกและการจัดการ 
ปลูกเชื ้อพันธุกรรมข้าวโพด 2 ฤดูกาล ได้แก่  

ฤดูแล้ง (เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2562) และฤดูฝน 
(เดือนพฤษภาคม-ส ิงหาคม 2562) ณ แปลงทดลอง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีการจัดการ ดังน้ี  
  1. ก่อนการปลูกใส่ปุ ๋ยรองพื้นโดยใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกโดย
การหยอดเมล็ด 2 เมล็ดต่อถุง พันธ์ุละ 10 ถุง เมื่อข้าวโพด
มีอายุ 13 วัน ใส่ปุ ๋ยเคมีครั ้งที ่ 2 สูตร 46-0-0 ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตราส่วน 1:1 อัตรา 25 กิโลกรัม
ต่อไร่ เมื่อข้าวโพดมีอายุ 31 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 3 สูตร 
46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ร ่วมด้วยเมื ่อพบการระบาดของหนอนกระทู ้ข้าวโพด 
(Spodoptera frugiperda) ให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด 
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  2. การผสมเกสรข้าวโพด ดำเนินการ
ควบคุมการผสมเกสรโดยใช้ถุงคลุมเกสรตัวเมีย (glassing 
bag) ในระยะก่อนที่ไหมจะโผล่ เมื่อดอกตัวผู ้เริ ่มปล่อย
ละอองเกสรและไหมเริ่มโผล่ นำถุงกระดาษ (tassel bag) 
คลุมช่อดอกตัวผู้เวลาประมาณ 16.00-17.30 น. และทำ
การผสมในตอนเช้าของวันถัดมาเวลาประมาณ 8.30-
11.00 น. โดยการนำละอองเกสรข้าวโพดพันธ์ุเดียวกันมา
เทรวมกันแล้วนำไปผสมบนต้นที่มีไหมโผล่ 

3. การเก็บตัวอย่างและการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว เก็บข้าวโพดหวานในระยะฝักแห้งที่อายุ 
35 วันหลังผสมเกสร เมื่อเก็บข้าวโพดออกจากแปลงแล้ว
นำมาผึ่งบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท 7 วัน หลังจากนั้น นำ
ข้าวโพดไปอบที่อุณหภูมิ 38 ºC เป็นเวลา 3 วัน 
 

 
ตารางที่ 1 เชื้อพันธุกรรมจากศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์ุพืชเพ่ือการเกษตรที่ย่ังยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ลำดับที่ สายพันธุ์ 

1 Golden sweeter 

2 Power sweeter 
3 Luse xenfeng 

4 H09 

5 H17 
6 H35 

7 H37 

8 H46 
9 VITA 243 Green Giant 

10 KKU-SC121015 

11 KKU pop 05 
12 KKU pop 08 

13 KKU pop 09 

14 H44 
15 H07 

16 Xtra-tender 382A 

17 H11 
18 H15 

19 H17 

20 H28 
21 H06 

22 H16 

23 KKU pop 06 
24 KKU pop 07 



418 
 

25 KKU pop 13 
26 Zhongshi 

27 LG36769 

28 3355 
29 3377 

30 3399 

 
ตารางที่ 2 เชื้อพันธุกรรมจากโครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพและคุณค่าเชิงอาหารสุขภา พ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ลำดับท่ี สายพันธ์ุ 
1 sugar75/TSC BC2 5-1 
2 sugar75/TSC BC2 6-5 
3 sugar75/TSC BC2 7-2 
4 sugar75/TSC BC2 14-4 
5 sugar75/TSC BC2 16-7 
6 sugar75/TSC BC2 24-4 
7 sugar75/TSC BC2 49-1 
8 Hibrix//Jumbosweet/Delectable-BC1-3-4 
9 Hibrix//Jumbosweet/Delectable-BC1-7-5 
10 Hibrix//Jumbosweet/Delectable-BC1-8-8 
11 Hibrix//Jumbosweet/Delectable-BC1-10-2 
12 Hibrix//Jumbosweet/Delectable-BC1-16-6 
13 Hibrix//Jumbosweet/Delectable-BC1-22-1 
14 Hibrix//Jumbosweet/Delectable-BC1-22-4 
15 Hibrix//KV/Delectable-BC1-1-6 
16 Hibrix//KV/Delectable-BC1-1-10 
17 Hibrix//KV/Delectable-BC1-2-1 
18 Hibrix//KV/Delectable-BC1-21-4 
19 Hibrix//Jumbosweet/Trinity-BC1-6-2 
20 Hibrix//Jumbosweet/Trinity-BC1-6-4 
21 Hibrix//Jumbosweet/Trinity-BC1-8-1 
22 Hibrix//Jumbosweet/Trinity-BC1-8-6 
23 Hibrix//Jumbosweet/Trinity-BC1-14-3 
24 Hibrix//Jumbosweet/Trinity-BC1-14-8 
25 Hibrix//Jumbosweet/Trinity-BC1-34-2 
26 Hibrix//P4546/Montauk-BC1-27-5 
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3.3 การว ัดสเปกตร ัมของเช ื ้อพ ันธ ุกรรม
ข้าวโพดหวาน 
 นำตัวอย่างข้าวโพดที่ผ่านการบดจนละเอียด 
และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 50 mesh ไปวัดสเปกตรัม
โดยใช้เครื่อง NIR spectrophotometer (MPA, Bruker) 
ใช้ระบบการวัดแบบสะท้อนแสง (diffuse reflectance) 
ในช่วงความยาวคลื่น 800 – 2,500 นาโนเมตร สแกน
ตัวอย่างละ 32 จุด 

3.4 การวิเคราะห์ปริมาณซีแซนทินโดยใช้
เทคนิค HPLC 
 ทำการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณซีแซนทินใน
ตัวอย่าง โดยดัดแปลงวิธีการของ Gupta et al. (2015) 
โดยใช้ เคร ื ่อง  HPLC คอล ัมน์ C-30 YMC (4.6 × 250 
mm, Ø 5 µm) ตัวตรวจวัดชนิด photodiode array ที่
ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร คำนวณปริมาณซีแซนทิน 
โดยเปร ียบเท ียบก ับสารละลายมาตรฐาน (Sigma 
Aldrich) และรายงานผลในหน่วยไมโครกรัมต ่อกรัม
น้ำหนักแห้ง 

3.5 การสร้างและการตรวจสอบความถูกต้อง
ของสมการทำนายปริมาณซีแซนทินของเชื้อพันธุกรรม
ข้าวโพดหวาน 
 คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืน
แสง และปริมาณซีแซนทินในเมล็ดข้าวโพดหวานด้วยวิธี 
modified partial least squares ( MPLS)  โ ด ย ใ ช้
โปรแกรม OPUS version 7.0.129 ตลอดการทดลอง 
แบ่งเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ 

กลุ่มที่ใช้สร้างสมการเบื้องต้น (calibration set) จำนวน 
45  
สายพันธุ ์ และกลุ ่มที่สอง คือ กลุ ่มที่ใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและแม่นยำของสมการเบื้องต้น (validation set) 
จำนวน 20 สายพันธุ ์ โดยพิจารณาเลือกสมการจาก 
ค ่ า ส ั ม ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ์ ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ  ( coefficient of 
determination, R2) ควรมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าความผิดพลาด
มาตรฐานในการทํานายของตัวอย่างในกลุ่มการสร้าง
สมการ (standard error of calibration, SEC) ค่าความ
ผิดพลาดมาตรฐานในการทํานายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดสอบสมการ (standard error of prediction, SEP) 
และค่าความแตกต่างระหว่างค่าท่ีทํานายได้จากสมการกับ
คา่ทางเคมีที่วิเคราะห์ได้จริง (bias) ควรมีค่าต่ำ 
 
4. ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวอย่าง เมื ่อนำ
ข้าวโพด 65 สายพันธุ ์ ที ่ใช้ในการสร้างและตรวจสอบ
ความถูกต้องของสมการเบื ้องต้นไปวิเคราะห์ปร ิมาณ 
ซีแซนทินโดยใช้เทคนิค HPLC พบว่า ปริมาณซีแซนทินใน
ตัวอย่างชุดที่ใช้ในการสร้างสมการมีค่าอยู่ระหว่าง 1.37-
16.38 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง และปริมาณซีแซน
ทินในตัวอย่างชุดที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสมการมี
ค่าอยู่ระหว่าง 3.31-13.10 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง 
(ตารางที่ 3)  
 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดที่ใช้สร้างและตรวจสอบความถูกต้องของสมการ 
 
พารามิเตอร์ ชุดสร้างสมการ ชุดตรวจสอบสมการ 

จำนวนเชื้อพันธุกรรม (สายพันธ์ุ) 45 20 
ค่าต่ำสุด (ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง)  1.37 3.31 
ค่าสูงสุด (ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง) 16.38 13.10 
ค่าเฉลี่ย (ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง) 7.04 6.10 
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สมการที่สร้างข้ึนจากสเปกตรัมในช่วงความยาว
คล ื ่น 800-2,500 นาโนเมตร แล ้วทำการปร ับแต่ง
สเปกตรัมด้วยวิธี MSC ร่วมกับ 2nd derivative (รูปที่ 2) 
มีความเหมาะสมในการทำนายปริมาณซีแซนทินในเมล็ด

ข้าวโพด เนื่องจาก สมการดังกล่าวมีค่า R2 เท่ากับ 0.84 
และมีค่า SEC SEP และ bias ต่ำ (2.78 2.15 และ 2.78 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง ตามลำดับ) (ตารางที่ 4)  
 

 
ตารางที่ 4 ผลทางสถิติของสมการที่ใช้คำนวณปริมาณซีแซนทินในเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เทคนิค NIR  
 

Pretreatment PC 
Calibration Validation  

R2 SEC SEP Bias 

Original 1 0.07 5.13 2.47 3.19 

MSC 7 0.44 3.99 2.68 5.53 

MSC+2nd derivative 6 0.84 1.27 2.15 2.78 

R2 = coefficient of determination; SEC = standard error of calibration; SEP = standard error of prediction;  
MSC = multiplicative scattering correction 
 
 

 
 

รูปที่ 2 สเปกตรัมของข้าวโพด 45 สายพันธ์ุ (ก) 
สเปกตรัมด้ังเดิม (ข) สเปกตรัมที่ถูกปรับแต่งด้วยวิธี MSC 
และ (ค) สเปกตรัมที่ถูกปรับแต่งด้วยวิธี MSC ร่วมกับ 2nd 

derivative 
 

กราฟการกระจายตัว (scatter plot) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซีแซนทินที่วิเคราะห์โดยใช้
เทคนิค HPLC (รูปที่ 3ก) และปริมาณซีแซนทินที่ทำนาย
โดยใช้เทคนิค NIR (รูปที่ 3ข) พบว่า การกระจายตัวข้อมูล
อยู่ใกล้เส้นทแยงมุม (target line) บ่งบอกถึงการทำนาย
ปริมาณซีแซนทินในเมล็ดข้าวโพดหวานมีความแม่นยำเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าท่ีวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค HPLC 
 

 
 

รูปที่ 3 การกระจาย (scatter plot) ของปริมาณซีแซน
ทินในเมล็ดข้าวโพดหวานโดยใช้ (ก) เทคนิค HPLC   

และ (ข) เทคนิค NIR 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
จากการวัดค่าดูดกลืนแสงของข้าวโพดโดยใช้ 

NIR spectrophotometer พบว่า ลักษณะของสเปกตรัม
มีค่าการดูดกลืนแสงเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของความยาว
คลื่น (รูปที่ 2ก) สอดคล้องกับการศึกษาของ Gaines and 
Windham (1998) ว่าหากความยาวคลื่นมากขึ้น ค่าการ
ดูดกลืนแสงจะมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ องค์ประกอบทาง
เคมีของข้าวโพดที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อค่าการดูดกลืน
แสงด้วยเช ่นก ัน (Osborne et al., 1993) การสร ้าง
สมการต้องเตรียมตัวอย่างให้มีพิสัย (range) มากที่สุด
เท่าที่จะเตรียมได้ หากสมการเบื้องต้นที่สร้างขึ้นมีค่าทาง
เคมีไม่ครอบคลุมตัวอย่างที่จะนำมาตรวจสอบจะทำให้
สมการมีความแม่นยำต่ำ (วารุณี และคณะ, 2552)  

เมื่อนำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้จากเทคนิค NIR 
และปริมาณซีแซนทินในเมล็ดข้าวโพดที ่ได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC ของข้าวโพด 45 สายพันธ์ุ มา
สร้างความสัมพันธ์โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ PLS ปรับแต่ง
สเปกตรัม (pretreatment spectrum) โดยใช้วิธ ีการ
ปร ั บแก ้ก า รกระ เจ ิ ง แบบผลค ูณ  ( multiplicative 
scattering correction, MSC) เพ่ือลดอิทธิพลการกระเจิง
ของแสง (scattered light) ที ่เกิดจากการวัดสเปกตรัม
แบบ reflectance (วารุณี และคณะ, 2552) (รูปที ่ 2ข) 
เนื่องจาก ความชื้นในตัวอย่างข้าวโพดส่งผลให้เกิดการ
กระเจิงของแสงทำให้สเปกตรัมมีการเลื่อนข้ึนในแนวแกน 
Y เมื่อความยาวคลื่นสูงข้ึนที่ เรียกว่า เบสไลน์ชิฟต์เชิงเส้น 
(linear baseline shift) (รูปที ่ 2ก) นอกจากนี้ พีคของ
ความชื้นที่ตำแหน่ง 1,450 และ 1,940 นาโนเมตร ซึ่งตรง
กับพีคของซีแซนทิน ทำให้บดบังพีคของแคโรทีนอยด์ชนิด
นี้ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการเลื่อนขึ้นของสเปกตรัมและ
แยกพีคที่ซ้อนทับกัน จึงทำการปรับแต่งสเปกตรัมโดยใช้
ว ิ ธ ี อน ุ พ ั นธ ์ อ ั นด ั บสอง  ( Savitzky-Golay second 
derivative; 2nd derivative) (สกุณรัตน์ และคณะ, 2559; 
Brenna and Berardo, 2004) (รูปที่ 2ค) โดยใช้จำนวน
แฟกเตอร์ (PC) ที ่เหมาะสมเพื ่อประสิทธิภาพในการ
ทำนาย ซึ ่งจำนวนแฟกเตอร์ที ่น้อยเกินไปจะทำให้เกิด 
under fitting ใ น ข ณ ะ ท ี ่ จ ำ น ว น 
แฟกเตอร์ที่มากเกินไปจะทำให้เกิด over fitting  (ตาราง

ที่ 4) นอกจากน้ี การเพ่ิมประชากรที่ใช้ในการศึกษาจะทำ
ให้ค่า SEP และค่า bias ลดลง ดังน้ัน นักปรับปรุงพันธ์ุพืช
ควรมีการพัฒนาสมการเพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำ
ของสมการมากย่ิงข้ึน 

ผลจากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า สมการที่สร้าง
ขึ ้นด้วยเทคนิค NIR ร่วมกับวิธีทางสถิติแบบ PLS และ
เทคนิค HPLC สามารถใช้ทำนายปริมาณซีแซนทินในเชื้อ
พันธุกรรมข้าวโพดหวาน เพื ่อนำไปใช้ในขั ้นตอนการ
ประเมินเชื้อพันธุกรรม สำหรับโปรแกรมการปรับปรุงพันธ์ุ
ข้าวโพดหวานเพ่ือเพ่ิมปริมาณแคโรทีนอยด์ได้เป็นอย่างดี   
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางคณิตศาสตร์  แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับสื ่อประสม กลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 คน ในปีการศึกษา 2563 ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อ
ประสม เสริมทักษะการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.55 / 82.12 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ สำหรับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 10.45 / 24.64  ค่าเฉลี่ย t-test ได้เท่ากับ 22.02  

นอกจากน้ียังพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.87)  
 
คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD, สื่อประสม  

 

Abstract 

A study of mathematics achievement using cooperative learning STAD technique with multimedia, 

Mathematics, aims to 1) develop lesson plans for mathematics, 2) compare the mathematics achievement 

before and after learning, and 3) study the students' satisfaction with learning mathematics. The purposive 

sampling method was used to select 11 Primary 3 students studied in the academic year 2020. The research 

instruments consisted of lesson plans, an achievement test, and the student satisfaction questionnaire. The 

statistics used in the research were percentage, mean, difficulty index, discrimination, reliability, standard 

deviation, efficiency, and t-test. The results showed that collaborative learning using STAD techniques with 

multimedia could enhance learning skills in geometry. The efficiency was 88.55/82.12, which was following 

the established criteria. The average scores of pre-test and post-test scores were 10.45/24.64 with the mean 
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of the t-test was 22.02 . The satisfaction of the students towards lesson plans was at the highest level ( X̅ 

= 4.87).  

 

Keywords : Cooperative learning management STAD, Multimedia 

 

1. บทนำ 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ

ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตรช์่วย

ให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น

ระบบ ม ีแบบแผน สามารถว ิ เคราะห ์ป ัญหาหรื อ

สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ 

วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐาน

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 

การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (ตัวชี้วัดและ

สาระการเร ียนร ู ้ แกนกลาง กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้

คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)  

การจ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้คณิตศาสตร์ใน

ปัจจุบันครูส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่เน้ือหายึดแบบเรียนเป็นหลัก 

ไม่ได้ให้ความสนใจในการส่งเสริมด้านทักษะ/กระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู ้ ทำให้

ผู้เรียนไม่สามารถจำในสิ่งที่เคยเรียนรู ้มาแล้วกลับมาไป

ใช้ได้ในภายหลัง สอดคล้องกับแนวคิดของ  

อัมพร ม้าคะนอง (2546, น.84) ที่กล่าวว่าโดยทั่วไปผู้สอน

มักคุ ้นเคยกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการ ทาง

คณิตศาสตร์หลังเนื้อหาคณิตศาสตร์ คือ สอนเนื้อหาเป็น

ความรู้ก่อนแล้วให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดหรือ โจทย์ปัญหา

เพื่อพิสูจน์ความรู้ ซึ่งจากการทำกิจกรรมดังกล่าวอาจจะ

พัฒนาทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ได้แต่ไม่

มากนัก ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ที ่กำหนดไว้  

เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน

ธารชะอม ส ั งก ั ดสำน ักง านเขตพ ื ้ นท ี ่ ก ารศ ึ กษา

ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พบปัญหาเรื่องรูปเรขาคณิต

สามมิติและปริมาตรของ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นเรื่องที่มี

ความซับซ้อน สับสนเกี ่ยวกับมุมต่าง ๆ และมีความ

เกี ่ยวข้องสัมพันธ์ก ับชีวิตประจำวันของผู ้เร ียน อาจ

เนื่องมาจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้เฉพาะเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว โดย

ขาดการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งส่งผล

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความคงทน

ในการเรียนรู ้ ซึ่งปัญหาดังกล่าว (อ้างอิงมาจากคะแนน

การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

บ้านธารชะอม) ในระหว่างการสอบปีการศึกษา 2559-

2561 มีคะแนนสอบในวิชาคณิตศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ใน

ปี 2559 คะแนนเฉลี ่ยระดับโรงเร ียน เท่ากับ 34.54 

คะแนนเฉลี ่ยระดับ สำนักงานคณะการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เท่ากับ 40.47 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

เท่ากับ 36.99  ในปี 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเร ียน 

เท่ากับ 30.71 คะแนนเฉลี ่ยระดับ สำนักงานคณะการ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เท่ากับ 42.01 และคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ เท่ากับ 37.75 ในปี 2561 คะแนนเฉลี่ย

ระดับโรงเร ียน เท ่าก ับ 46.12 คะแนนเฉล ี ่ยระดับ 

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เท่ากับ 52.44 

และคะแนนเฉลี ่ยระดับประเทศ เท่ากับ 47.19 ซึ ่งมี

คะแนนด้านคำนวณต่ำกว่าระดับดี ร้อยละ 48.58-65.71 
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 ผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงทำการว ิจ ัยเร ื ่องผลการเร ียนรู้
คณิตศาสตร์  เร ื ่องร ูปเรขาคณิต สำหรับนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสมขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มี
ระดับความสามารถแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ส ่งผลให ้น ักเร ียนม ีพฤติกรรมการทำงานกล ุ ่มและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตสูงข้ึน 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื ่อพัฒนาแผนการจัดการเร ียนรู ้วิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD ร่วมกับสื ่อประสม เร ื ่องร ูปเรขาคณิต สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ก่อนเรียน
กับหลังเร ียน เร ื ่องร ูปเรขาคณิต สำหรับนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู ้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื ่อประสม เรื ่องรูป
เรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
2.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ในการวิจ ัยเร ื ่องการศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรยีนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื ่อประสม สำหรับ
นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนบ้านธารชะอม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังต่อไปน้ี 
 การ เ ร ี ยนแบบร ่วมม ือ  (Cooperative 
Learning) เทคนิค STAD 
 วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553, น.26) สรุปไว้ว่า 
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นักเร ียนที่ม ีระดับสติปัญญาและ
ความสามารถต่างกันมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ ่มเล ็กๆ 
ประมาณ 4-5 คน โดยครูเป็นผู้กำหนดบทเรียนและงาน
ของกลุ่ม ครูเป็นผู้เสนอบทเรียน ให้กับนักเรียนทั้งชั้น แล้ว
ให้กลุ่มทำงานตามที่ครูกำหนด นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน คนที่เรียนเก่งช่วยเหลือเพื่อนๆ เวลาสอบทุกคน
ต่างทำข้อสอบของตนแล้วครูนำคะแนนของสมาชิกทุกคน
ภายในกลุ่มมาคิดเป็นคะแนนของกลุ่ม และจัดลำดับของ
คะแนนทุกกลุ่มแล้วปิดประกาศให้ทุกคนทราบ 
 สรุปได้ว่า การเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ 
STAD คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนที่
มีระดับสติปัญญาและความสามารถแตกต่างกันมาทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนประกอบด้วยนักเรียนเก่ง 
1 คน นักเรียนปานกลาง 2 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน 
โดยให้สมาชิกของกลุ ่มได้เรียนรู ้ในเนื ้อหาสาระ ที ่ครู
จ ัดเตร ียมไว้ สมาชิกกลุ ่มจะต้องมีเป้าหมายร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม แล้วทำ
การทดสอบความรู ้ คะแนนที ่ได้จากการทดสอบของ
สมาชิกแต่ละคนนำมาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ให้
บรรลุตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 สื่อประสม 
 ก ิ ด าน ั นท ์  มล ิ ทอ ง  (2554, น .6) ไ ด ้ ใ ห้
ความหมายของ สื ่อประสม ว่าเป็นการนำสื ่อหลาย ๆ 
ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการ
สอน โดยการใช้สื ่อแต่ละอย่างตามลำดับขั ้นตอนของ
เน้ือหา 
 จากความหมายที่กล่าวมา สื่อประสม หมายถึง 
การนำส ื ่อต ่าง ๆ มารวมกัน ท ั ้งต ัวอ ักษร ข ้อความ 
ภาพถ่าย ภาพกราฟิก สื ่อประเภทต่าง ๆ ทั ้งที ่ เป็น
เครื่องมือ วัสดุและวิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างสัมพันธ์กันใน
ลักษณะที่สื่อแต่ละชนิดส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 

กา ร เ ร ี ย นแ บบร ่ ว มม ื อ  ( Cooperative 
Learning) เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม 
 จากการศ ึกษาว ิ ธีการ เร ียนแบบร ่วมมือ 
(Cooperative Learning) เทคน ิค  STAD ร ่ วมก ับสื่ อ
ประสม ที่ผู้วิจัยได้ให้รายละเอียดในเบื้องต้น จะเห็นไดว่้า
เทคนิค STAD เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน กลุ่มละ 4-5 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และ
เรียนอ่อน ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยการช่วยเหลือกันใน
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การเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ด้วย
ตนเอง แล้วประเมินออกมาเป็นคะแนนกลุ่มตามเป้าหมาย
ที่คาดหวังไว้ 
 ส่วนสื่อประสม เป็นวิธีการเรียนการสอนหลาย 
ๆ อย่าง มาสัมพันธ์กันและมีคุณค่าท่ีส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
สื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อหาความสนใจ ในขณะที่
อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและอีก
ชนิดอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ได้แก่ สื่อ
รูปภาพเรขาคณิต สื่อวงล้อรูปเรขาคณิต สื่อเรขาคณิตสาม

มิติ  สื ่อเหล่านี ้จะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์จาก
ประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ได้ค้นพบวิธีการที่จะเรยีน
ในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากย่ิงข้ึน 
 ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได ้นำ ว ิ ธี ก าร เร ี ยนแบบร ่ วม มื อ 
(Cooperative Learning) เทคน ิค  STAD ร ่ วมก ับสื่ อ
ประสม มาช่วยพัฒนาทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
ดังน้ี

 
ตาราง  การเปรียบเทียบข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม 
เทคนิค STAD สื่อประสม เทคนิคการสอนที่ใช้ในงานวิจัย 

ข้ันที่ 1 นำเสนอเน้ือหา 
การทบทวนพ้ืน
ฐานความรู้เดิมจากน้ัน
ครูสอนเน้ือหาใหม่กับ
นักเรียนกลุ่มใหญ่ท้ังชั้น 

สื่อรูปภาพเรขาคณิต สื่อวง

ล้อรูปเรขาคณิต สื่อ

เรขาคณิตสามมิติ 

ข้ันที่ 1 นำเสนอเน้ือหา การทบทวนพ้ืนฐานความรู้เดิมโดย
กำหนดสถานการณ์ และใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนค้นหา
คำตอบของปัญหา จากน้ันครูสอนเน้ือหาใหม่กับนักเรียนกลุ่ม
ใหญ่ท้ังชั้น โดยครูจะใช้สื่อประสม เช่น สื่อรูปภาพเรขาคณิต สื่อ
วงล้อรูปเรขาคณิต สื่อเรขาคณิตสามมิติ ช่วยสอนในเน้ือหาก่อน 

ข้ันที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม นักเรียนในกลุ่ม 4-
5 คน นักเรียนเก่งสอน
นักเรียนอ่อน 

สื่อรูปภาพเรขาคณิต สื่อวง
ล้อรูปเรขาคณิต สื่อ
เรขาคณิตสามมิติ  

ข้ันที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนักเรียนในกลุ่ม 4-5 คน นักเรียนเก่ง
สอนนักเรียนอ่อนโดยจะใช้สื่อประสม เข้าไปในกิจกรรมการ
เรียนรู้ นักเรียนได้สัมผัสกับสื่อประสม เช่น สื่อรูปภาพเรขาคณิต 
สื่อวงล้อรูปเรขาคณิต สื่อเรขาคณิตสามมิติ เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหามากย่ิงข้ึน 

ข้ันที่ 3 ทดสอบย่อย 
นักเรียนแต่ละคนจะทำ
แบบทดสอบด้วยตนเอง  

สื่อรูปภาพเรขาคณิต สื่อวง
ล้อรูปเรขาคณิต สื่อ
เรขาคณิตสามมิติ  

ข้ันที่ 3 ทดสอบย่อย นักเรียนแต่ละคนจะทำแบบทดสอบด้วย
ตนเอง ได้ฝึกการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาเพ่ือหา
คำตอบได้ โดยการนำสื่อประสม เช่น สื่อรูปภาพเรขาคณิต สื่อ
วงล้อรูปเรขาคณิต สื่อเรขาคณิตสามมิติ มาช่วยให้เข้าใจใน
แบบทดสอบมากย่ิงข้ึน และสื่อประสมอาจช่วยแก้ปัญหาในการ
ทำแบบทดสอบ 

ข้ันที่ 4 คิดคะแนน
ความก้าวหน้าแต่ละคน  

 ข้ันที่ 4 ข้ันคิดคะแนนความก้าวหน้าแต่ละคน และของกลุ่มย่อย 
ครูตรวจผลการสอบของนักเรียน โดยคะแนนที่นักเรียนทำได้ใน
การทดสอบจะถือเป็นคะแนนรายบุคคล แล้วนำคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนนกลุ่ม 

ข้ันที่ 5 ยกย่อง ชมเชย    ข้ันที่ 5 ข้ันยกย่อง ชมเชย บุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเย่ียม 
นักเรียนคนใดทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อน จะได้รับคำชมเชยเป็น
รายบุคคล และกลุ่มใดทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อนจะได้รับคำ
ชมเชยทั้งกลุ่ม 
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 จากตาราง การเปร ียบเท ียบขั ้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม เป็นการ
นำวิธีการสอนมาจัดลำดับข้ันตอนใหม่ ช่วยให้เกิดรูปแบบ
การสอนที่เป็นการสอนอีกรูปแบบหน่ึงที่เน้นพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการแก้ปัญหา และยังก่อให้เกิดการใช้
กระบวนการคิดหาเหตุผลในการแสวงหาคำตอบของ
ปัญหา โดยให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้เป็น
กลุ่มเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ร่วมกัน 
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านธารชะอม สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 จำนวน 11 คน 
 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 ระยะที ่ 1 เพื ่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อ
ประสม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านธารชะอม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
รูปเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD ร่วมกับสื่อประสม ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที ่เก ี ่ยวข้อง แล้วนำมา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ โดยมีขั ้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. นำเสนอ
เนื ้อหา 2. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 3. ทดสอบย่อย 4. คิด
คะแนนความก้าวหน้าแต่ละคน และของกลุ่มย่อย 5. ยก
ย่อง ชมเชย บุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเย่ียม แล้วจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 ระยะที่ 2  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเร ียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื ่อประสม สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านธารชะอม 
ผู้วิจัยดำเนินการโดยทดสอบวัดความสามารถของนักเรียน
ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD ร่วมกับสื่อประสมผลการทดสอบวัดความสามารถ

ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้มาคำนวณค่าผลสัมฤทธ์ิ
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
 ระยะที ่  3  เพ ื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมทางการเรียนหลังใช้ วิธี
สอนแบบร ่วมม ือ เทคนิค STAD ร ่วมก ับส ื ่อประสม  
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านธาร
ชะอม ผู้วิจัยดำเนินโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตาม
กระบวนการโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ร่วมกับสื่อประสม  แล้วนำแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ มาสอบถามนักเรียน 
หล ังจากจัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ เสร ็จแล้ว นำผลมา
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิต 
โดยใช้การจัดการเร ียนรู ้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ร่วมกับสื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 12 แผน ทำการ
สอนแผนละ 1 ชั่วโมง จำนวน 12 ชั่วโมง 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เร ื ่อง ร ูปเรขาคณิต สำหรับนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 3 แบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก 1 
ฉบับ จำนวน 30 ข้อ 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา 
ด้านกิจกรรม ด้านสื่อ และด้านการประเมิน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ขั ้นเตรียม ศึกษาค้นคว้าครั ้งนี ้ ผู ้ศ ึกษา
ค้นคว้าใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านธารชะอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โดยประถมศ ึกษาป ีท ี ่  3  จำนวน 11 คน โดยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 
คน จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน จำนวน 1 กลุ่ม จัดคละ
จำนวนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนในสัดส่วน 1 : 2 : 1 
และ 1 : 1 : 1  โดยใช้คะแนนจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เป็น
เกณฑ์ ในการแบ่งกลุ่ม 
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 2.  การดำเนินการทดลอง ดำเนินการทดลอง
ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 12 
ชั่วโมง ไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนเรียน การทดสอบ
หลังเรียน 
  2.1  ทำการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-
test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง 
รูปเรขาคณิต 
  2.2  ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ร่วมกับสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง รูปเรขาคณิต โดยทำการสอนที
ละแผน จำนวน 12 แผน แผนละ 1 ชั ่วโมง ระหว่าง
ดำเนินการสอนจะมีการสังเกตพฤติกรรมการสอนระหว่าง
เรียนทำใบกิจกรรม และการทำแบบทดสอบย่อย 
  2.3  เมื่อสิ้นสุดการสอนครบทุกแผนการ
จัดการเรียนรู้ จึงทำการทดสอบจึงทดสอบหลังการทดลอง 
(Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับที่ใช้ในการ
ทดสอบก่อนการทดลอง 
  2.4  นำคำตอบที่ได้จากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรวจให้คะแนนแล้วจึงนำไป
วิเคราะห์ต่อไป 
  2.5  หล ังจากทำแบบทดสอบว ัดผล
สัมฤทธิ ์หลังเรียนแล้ว ผู ้ศึกษาค้นคว้าให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
ร่วมกับสื่อประสม 
  2.6  นำคะแนนที่ได้จากการเก็บข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไปขั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบย่อยประจำเนื ้อหา พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2.  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD ร่วมกับสื่อประสม 

เรื่อง รูปเรขาคณิต ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร 𝐸1 / 

𝐸2 
 3.  เปร ียบเทียบค่าเฉลี ่ยของคะแนนสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ตามเทคนิค STAD เรื่อง รูปเรขาคณิต ด้วยสถิติ 
t-test (Dependent Samples) 
 4.  วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิค STAD 
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องรูปเรขาคณิต โดยได้จาก
คะแนนการตอบแบบสอบถามตามเกณฑ์ที่ระบุไว้  
 
4.  ผลการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเร ียนรู ้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

ร่วมกับสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง

ร ูปเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 

ปรากฏผลดังน้ี 

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อ
ประสม เร ื ่ อ ง ร ูป เรขาคณ ิต  สำหร ับน ั ก เร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.55 / 
82.12 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว 
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ก่อนเรียนกับ
หล ังเร ียน เร ื ่องร ูปเรขาคณิต สำหร ับนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 10.45 / 24.64 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
14.19 คะแนน ซึ่งทำให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ดีข้ึน 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ร่วมกับสื ่อประสม เร ื ่องร ูปเรขาคณิต 
สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ในภาพรวม มี
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ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
5.  การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเร ียนรู ้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

ร่วมกับสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง

ร ูปเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 

สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อ
ประสม เร ื ่ อ ง ร ูป เรขาคณ ิต  สำหร ับน ั ก เร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.55 / 82.12 
หมายความว่า นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ประเมินการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การทำแบบฝึกทักษะ
ระหว่างเรียนรายบุคคล และความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย จากแผนการจัดการเรียนรู ้ทั้งหมด 12 
แผน คิดเป็นร้อยละ 88.55 และคะแนนเฉลี่ยจากการทำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนหลังเร ียนของ
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.12 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ที่ผู้
ศ ึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
75/75 ที่ตั้งไว้ ซึ่งแผนการเรียนรู้ที่ดีจะประกอบไปด้วย 
จุดประสงค์การสอน เน้ือหาการจัดการเรียนการสอน การ
ใช้สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ 
ชวลิต ชูกำแพง (2551, น.94) ที่สรุปว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ดี ควรเขียนเป็นที่ให้แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แก่ผู้สอนอย่างชัดเจนทั้งด้านเนื้อหา จุดประสงค์ 
การก ิจกรรมการเร ียนร ู ้  การใช ้ส ื ่ อการว ัดผลและ
ประเมินผล โดยเฉพาะแนวทางการจัดกิจกรรมควรเป็น
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติได้คิด ได้ทำ ได้แก้ปัญหา
และได้เก ิดท ักษะกระบวนการ สามารถนำไปใช ้ใน
ชีวิตประจำวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา สม
พร้อม (2556, น.108-111) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจำนวน
นับที ่มีตัวตั ้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 2 โดยใช้กลุ ่มร่วมมือแบบ STAD มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.75 / 78.33 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  
การุณ ชาญวิชานนท์ (2551, น.33-35) การพัฒนาสื่อ
ประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่ม
สาระการเร ียนร ู ้คณ ิตศาสตร ์  เร ื ่ อง  แบบร ูปและ
ความสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพของสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานได้ค่า E1/E2 เท่ากับ 88.33/80.11 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ก่อนเรียนกับ
หล ังเร ียน เร ื ่องร ูปเรขาคณิต สำหร ับนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้การทดสอบ t-test พบว่า 
ค่าเฉลี ่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญา
ภัทร นามบุตรดี (2552, น.96-102) ศึกษาการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD เรื่อง
เศษส ่ วน กล ุ ่ มสาระการเรี ยนร ู ้คณ ิตศาสตร ์  ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .014 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ ไชยเมือง (2552, น.
81-85) ศึกษาการใช้สื่อประสมเพ่ือสอนเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที ่ 2 ค่าเฉลี ่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียน โดยใช้สื่อประสมเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
การทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ร่วมกับสื ่อประสม เร ื ่องร ูปเรขาคณิต 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญาภัทร นามบุตร
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ดี (2552, น.96-102) ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ด้วยกลุ ่มร่วมมือ แบบ STAD เรื ่องเศษส่วน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่ามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ด้วยกลุ ่มร่วมมือแบบ STAD เรื ่องเศษส่วน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ ไชยเมือง 
(2552, น.81-85) ได้ศึกษาการใช้สื่อประสมเพ่ือสอนเสริม
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ
ประสมเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อยู่ใน

ระดับพึงพอใจมาก (�̅� = 2.70) สามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ดีข้ึน 
 สรุปและข้อเสนอแนะ 

การจัดการเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การ

จัดการเร ียนรู ้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อ

ประสม ทำให้การศึกษาค้นคว้าค้นพบหลายอย่างดังน้ี 

 1.  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

      1.1  ครูผู ้สอนควรนำกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ไปใช้ในการ

เรียนในสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      1.2  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 

STAD ร่วมกับสื ่อประสม ไปใช้ในการเรียนในสาระการ

เรียนรู ้คณิตศาสตร์ ทำให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

เรียนคณิตศาสตร์ดีข้ึน 

 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

      2.1  ควรศ ึกษาการจัดการเร ียนรู ้แบบ

ร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่องอื่น ๆ 

หรือในระดับชั้นอื่น ๆ 

      2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการ

เรียนรู ้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิคแบบ

อื่นๆ นอกจากสื ่อประสม เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ  

ในงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความต้องการใช้นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน พัฒนานวัตกรรมต้นแบบรวมถึง
ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดิน            
การทรงตัวและหลังโค้งงอ มีการดำเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน ได้แก ่การสัมภาษณ์เชิงลึก การออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ 
และศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน มีแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการหกล้ม ปัญหาการเดิน การทรงตัวและหลังโค้งงอ นวัตกรรมต้องมีการใช้งาน
ง่าย มีความแข็งแรง ปลอดภัย ขนาดของผลิตภัณฑ์ไม่ใหญ่มากจนเกินไปและสามารถใช้อุปกรณ์ได้ภายในบ้าน จึงมีการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบค้ำรักแร้ หรือ 
วงแขน และแบบรองรับน้ำหนักแขน ผู้วิจัยนำต้นแบบไปทำการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือก
นวัตกรรมรูปแบบที่ 2 จำนวน 6 คน จึงนำนวัตกรรมแบบรองรับน้ำหนักแขนนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อ เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่
สมบูรณ์จึงนำไปเก็บข้อมูลการยอมรับของ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี พบว่า มีการยอมรับในระดับสูงมากทุก
ข้อ มีผู้สนใจนวัตกรรมถึง 133 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 และสนใจซื้อนวัตกรรม จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9  

 
คำสำคัญ: โรคพาร์กินสัน, นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน, ระบบรองรับน้ำหนักแขน, ปัญหาการเดิน การทรงตัวและหลังโค้งงอ 
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Abstract  
The purpose of this research is to study the needs for using an innovative assistive walking device, 

including the design and development in a prototype of innovative assistive walking devices for Parkinson's 
patients who have gait, balance, and camptocormia problem. Three stages of research were conducted: 1) 
in-depth interviews, 2) design, prototype equipment development, and 3) study on accepting the innovative 
product. The results showed that sampling users' feedback had the concept of innovation development 
focused on solving the falling problem, walking problem, gait, balance, and camptocormia problems. This 
innovation was required for ease of use, strength, and safety. The product's size was not too large and can 
be used at home, so the innovative design and development of walking aids according to the user's needs 
in 2 types: Type 1 Crutch for Armpit or Crutch for Arm and Type 2 Arm Weight -Support type. The researcher 
interviewed with eight experts found that six people of this sampling group selected type 2. Therefore, the 
arm weight-support innovation was chosen to develop the product further. After receiving the finished 
product, the research brought it to collect data from perceiving the acceptance/recognition in the benefits 
of technology. The study found that respondents assessed innovation at a high level. There were 133 
respondents interested in innovation for 77.8 percent and 87 respondents interested in buying innovation, 
representing 50.9 percent.  

 
Keywords: Parkinson’s disease, Innovative assistive walking devices, arm’s weight support system, gait 
balance, camptocormia problem

1. บทนำ 
โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่มีสาเหตุจากความเสื่อม

ทางระบบประสาทพบได้มากในผ ู ้ส ูงอายุ  จากการ
ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในประเทศไทย ปี 2554 
พบผู้ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันเท่ากับ 424.57 ต่อประชากร 
100,000 คน ในประเทศไทยและมีจำนวนใกล้เคียงกับ
ประเทศอื่นๆ      ในภูมิภาคเดียวกัน (Bhidayasiri et al., 
2011) ยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ ่มขึ ้นเป็น ร้อยละ 1-2 ใน
ประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี (de Lau & Breteler, 2006) 
โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) ซึ่งเป็นโรคที ่มี
ส า เ ห ต ุ จ า ก ค ว า ม เ ส ื ่ อ ม ท า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท 
( Neurodegenerative disorders) ท ี ่ เ ซ ล ล ์ ป ร ะส าท 
dopaminergic neuron บ ร ิ เ วณ ขอ ง  subtastantial 
nigra ส ่ ง ใ ห ้ ส า ร ส ื ่ อ ป ร ะ ส า ทห ล ั ก  ค ื อ โ ดปามี น 
(dopamine) ในสมองมีปร ิมานลดลง ส ่งผลให้แสดง
อาการเกี ่ยวกับการเคล ื ่อนไหว (motor symptoms) 
บกพร่อง      มีล ักษณะอาการที ่สำคัญ ได้แก่ อาการ

เคลื ่อนไหวช้า (Bradykinesia) อาการสั ่นขณะอยู ่เฉย 
(Rest tremor) อาการแข็งเกร็ง (Rigidity) ปัญหาการทรง
ตัวที่ไม่ดี (Postural instability) เป็นต้น  

ผู้ป่วยพาร์กินสันมีลักษณะการเดินศรีษะโน้มไป
ข้างหน้า เรียกว่า Stoop posture ในผู้ป่วยบางรายมีหลัง
โค ้งงอ (camptocornia) ทำให้มีการลงน้ำหนักเท้ายัง        
ปลายเท้าจำนวนมากกว่าบริเวณอื่นของเท้า ส่งผลต่อการ
ทรงตัวไม่ดีเกิดข้ึน โดยผู้ป่วยพาร์กินสันส่วนใหญ่จะมีการ
เดินแกว่งแขนที่ลดลงและไม่สมดุลกันของแขนทั้ง 2 ด้าน 
การก้าวขาจะมีระยะสั ้นๆ ซอยเท้าถ่ี (shuffing) หรือ มี
การเดินก้าวขาไม่ออก มีการหยุดเป็นพักๆ (freezing of 
gait) (Jankovic, 2008)  

โดยปัญหาการเคลื่อนไหวช้าปัญหาการทรงตัว            
ที่ไม่ดี และหลังโค้งงอเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการหก
ล้มในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มีอัตราการหกล้มใน 2 สัปดาห์ 
จำนวนร้อยละ 42.8 และมีประวัติการหกล้มมาแล้วใน
อดีต ร้อยละ 81.6 ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความกลัวการหกล้ม 
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สภาวะซึมเศร้า การสูญเสียการทรงตัวและมีความต้อง
ความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวมากข้ึน (ปวันรัตน์ 
ศรีคำ, 2557) ผู ้ป่วยที ่มีปัญหาการเดิน การทรงตัวและ
หลังโค้งงอ จึงให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ทางกายภาพ เช่น 
วอล์คเกอร์ ไม้ค้ำยัน ไม้เท้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
พยุงน้ำหนักตัว โดยเฉพาะผู ้ป่วยที ่มีปัญหาการทรงตัว
มากๆ แต่อุปกรณ์ walker ช่วยผู้ป่วยเรื่องการเคลื่อนไหว
ร่างกาย การทรงตัวและยังไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยผู้ป่วยพาร์
กินสันแก้ไขปัญหาหลังโค้งงอจำหน่ายในปัจจุบัน 

การวิจ ัยน้ี จ ึงม ีการค ้นคว้าและออกแบบ
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน 
สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดิน การทรงตัวและ
หลังโค้งงอ ให้มีความมั่นใจในการเดิน การทรงตัว ลด
ปัญหาหลังโค้งงอ และลดการหกล้มของผู้ป่วย อุปกรณ์มี
การใช้งานง่ายและ                มีน้ำหนักเบา เหมาะกับ
การนำไปใช้ในบ้าน หรือที่อยู่อาศัยได้สะดวกมากยิ่ง ข้ึน 
และผลการศึกษาสามารถผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ เพื ่อต่อ
ยอดการนำไปผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื ่อศึกษาถึงความต้องการใช้นวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยเดิน ที ่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับ
ผู้ป่วย           พาร์กินสันที่มีปัญหาการเดิน การทรงตัว
และหลังโค้งงอ 

2.2  เพื่อพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มี
ระบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับผู ้ป่วยพาร์กินสันที่มี
ปัญหาการเดิน การทรงตัวและหลังโค้งงอ 

2.3 เพื่อศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
และโอกาสทางการตลาดในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิง
พาณิชย์ 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่ปัญหาการเคลื่อนไหวช้า
ปัญหาการทรงตัวที่ไม่ดี และหลังโค้งงอ ซึ่งมีการประเมิน
ระยะการดำเนินของโรคพาร์กินสัน Hoehn and Yahr 
Staging Scale (H&Y) แบ่งเป็น 0-5 ระยะ ได้แก่  

 

ตารางที่ 1 ระยะการดำเนินของโรคพาร์กินสัน Hoehn 
and Yahr Staging Scale (H&Y) 

Stage Modified Hoehn and Yahr Staging Scale 

0 ไม่มีอาการแสดงของโรค 
1 มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวเพียงด้านใด

ด้านหน่ึงของร่างกาย 

1.5 มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวเพียงด้านใด
ด้านหน่ึงของร่างกาย ร่วมกับแกนกลางของลำตัว 

2 มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวทั้งสองด้านของ
ร่างกาย แต่ไม่มีความผิดปกติของการทรงตัว 

2.5 มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวทั้งสองด้านของ
ร่างกาย ร่วมกับแกนกลางของลำตัว การทดสอบ
การทรงตัวด้วย pull test ผู้ป่วยยังสามารถทรง
ตัวได้ 

3 มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวทั้งสองด้านของ
ร่างกาย ร่วมกับความผิดปกติของการทรงตัว  แต่
ผู้ป่วยยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

4 มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวทั้งสองด้านของ
ร่างกาย ร่วมกับความผิดปกติของการทรงตัว  แต่
ผู้ป่วยยังสามารถยืนและเดินได้ โดยมีคนช่วยเหลือ 

5 มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวทั้งสองด้านของ
ร่างกายอย่างรุนแรง ผู้ป่วยไม่สามารถยืนและเดิน
เองได้ มักใช้ชีวิตอยู่กับเตียง หรือน่ังรถเข็นเป็น
หลักและต้องมีคนช่วยเหลือ 

 
อุปกรณ์ที่ ใช ้ช ่วยพย ุงร ่ างกายให ้สามารถ

เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินการทรงตัว
ไม่ดี ได้แก ่โครงเหล็กช่วยเดิน ไม้ค้ำยัน และไม้เท้าเลเซอร์
ช่วยเดิน อุปกรณ์ช่วยเดิน แต่ละประเภทมีลักษณะช่วยใน
การช่วยพยุงน้ำหนัก แนวโน้มของการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
มากถึง 6.1 ล้านคน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังพบว่ามี
การใช้โครงสร้างเหล็กช่วยเดินประมาณ 1.8 ล้านคนและมี
แนวโน ้มในการใช ้ ง านเพ ิ ่มมาข ึ ้ นอย ่ างต ่ อเน ื ่ อ ง  
(Mahoney, Sager, & Jalaluddin, 1999) ผู้ป่วยพาร์กิน
สันที ่มีปัญหาการเดิน                 การทรงตัวไม่ดีและ
ผู ้ป ่วยมีปัญหาเดินหลังโค้งงอ                          แต่
กล้ามเน้ือขาไม่ได้อ่อนแรง มีความต้องการใช้อุปกรณ์ เพ่ือ
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เสริมความมั่นคงและความมั่นใจของการเดิน ทำให้ผู้วิจัย
เห็นความสำคัญของอุปกรณ์ช่วยเดิน คือ โครงเหล็กช่วย
เดิน (Walker frame) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน
ที่มีความมั่นคง โดยเฉพาะโครงเหล็กช่วยเดินแบบมีล้อ
ส า ม า ร ถ  ( Wheeled walker or rollerwalker) เ ป็ น
อุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ปด้านหน้าได้ง่ายแทนการยกวอล์คเกอร์ 
ทำให้สามารถเดินได้เร็วและคล่องตัวข้ึน (พุทธิพงษ์ พลคำ
ฮัก, 2556) จึงเหมาะกับผู ้ป่วยโรคพาร์กินสันระยะการ
ดำเน ินของโรค  H&Y 2.5 -4 ท ี ่ม ีความแข ็งแรงของ
กล้ามเน้ือขาค่อนข้างดี แต่ยังพบปัญหาเรื่องความมั่นใจใน
การเดิน เพราะอุปกรณ์ไม่สามารถรองรับน้ำหนักขณะยืน
ได้ดี  

ส่วนอุปกรณ์ไม้ค้ำยัน เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินที่เพ่ิม
ความมั่นคงขณะยืนและเดิน โดยไม้ค้ำยันยังสามารถ
รองรับน้ำหนักตัวได้มากถึงร้อยละ 80 ของน้ำหนักตัว 
โดยเฉพาะ ไม้ค้ำยันรักแร้ (Axillary crutches) มีน้ำหนัก
เบาและสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการใช้งาน
ของผู้ป่วย ความสูงของไม้ค้ำยันควรอยู่ระดับต่ำกว่ารักแร้
ประมาณ 4-5 เซนติเมตร หรือประมาณ 2 น้ิว แต่อย่างไร
ก็ตามอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เนื่องจาก
ต้องมีการใช้แรงค่อนข้างมากและการเคลื่อนไหวร่างกาย
ลำบาก                          จากการทบทวนวรรณกรรม 
พบว่า  

Miyai, I. และคณะ (2002) การศึกษาว่าการฝึก
การเดินบนลู่ว่ิงที่มีอุปกรณ์ช่วยพยุงน้ำหนักตัว สามารถทำ
ให้ผู ้ป่วยโรคพาร์กินสันเดินได้ดีขึ ้นในระยะยาวหรือไม่  
เทียบกับการทำกายภาพปกติ ทดสอบกับผู้ป่วยโรคพาร์
กินสัน จำนวน 24 คน (H&Y = 2.5-3) มีการพยุงนำ้หนัก 
20% ใช้เวลาในการทดสอบ 45 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
พบว่า หลังจากมีการฝึกช่วงเดือนที่ 2,3,6 กลุ่มที่ใช้ระบบ
พยุงน้ำหนักสามารถเดินได้เร็วข้ึนและจำนวนการก้าวเดิน
ดีกว่ากลุ่มที่ ทำกายภาพบำบัดปกติ จึงสรุปได้ว่าการฝึก
การเดินบนลู่ว่ิงที่มีอุปกรณ์ช่วยพยุงน้ำหนักตัว สามารถทำ
ให้ผู้ป่วยพาร์กินสันก้าวเดินได้ดีข้ึน 

Scoppetta, C. และคณะ (2013) การศึกษา
วอล์คเกอร์ สามารถช่วยพยุงน้ำหนัก 30-40% จาก
น้ำหนักตัว              มีการทำแถบรองรับน้ำหนักช่วง

รักแร้และมีการรองรับน้ำหนักช่วงกระดูกวงแขนบริเวณ
ข้างลำตัว  ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 70 กิโลกรัม 
ทำให้ผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินการทรงตัวไม่ดี  
รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาหลังโค้งงอ สามารถเดินได้ดียิ่งข้ึน 
แต่การ ใช้งานมีความไม่สะดวก ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์
และผู้ดูแลระหว่างการฝึกเดิน  

Areerat Suputtitada แ ล ะ ค ณ ะ (2017)                       
มีการศึกษาผลของวอล์คเกอร์เสริมแรงทรงตัวในผู้ป่วย            
โรคพาร์กินสัน จำนวน 1 คน ที่มีปัญหาการเดิน (Hoehn 
& Yahr = 4) โดยให้ใช้อุปกรณ์มีสายรัดรอบเอวและมีการ
กระตุ้นด้วยเสียงเป็นจังหวะ ประกอบกับรองรับน้ำหนักได้ 
155.30 กิโลกรัม จากการศึกษาวิจัยวอล์คเกอร์ เสริมแรง
ทรงตัวช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวและการเดินได้ แต่
การศึกษานี้เป็นการประเมินติดตามอาการผู้ป่วยเพียง 1 
คนและเป็นการประเมินติดตามอาการของผู้ป่วย   

จากข้อมูลรายงานวิจัยก่อนหน้าน้ีทั้งในส่วนของ 
ปัญหาการหกล้ม การใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน การใช้วอล์ค
เกอร์ การใช้หุ่นยนต์ช่วยรองรับน้ำหนักตัว การใช้วอล์ค
เกอร ์ช ่วยรองร ับน้ำหนักต ัว  พบว่า มีการศ ึกษาที่
หลากหลายรูปแบบ  มีข้อมูลผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
และขัดแย้งกัน คณะผู้วิจัยจึงออกแบบนวัตกรรมอปุกรณ์
ช่วยเดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับผู้ป่วยพาร์
กินสันที่มปีัญหา            การเดิน การทรงตัวและหลังโคง้
งอ โดยจะมีการประยุกค์คุณสมบัติพิเศษของวอล์คเกอร์
ช่วยเดินแบบมีล้อ ไม้เท้า            ค้ำยัน และอุปกรณ์
รองรับน้ำหนักแขน มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม โดยเน้น
ในการใช้งานง่าย สามารถนำกลับไปใช้จริงที ่บ้าน หรือ
สถานที ่ต ่างๆ ส่งผลให้มีโอกาสนำนวัตกรรมออกไป
จำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ง า น ว ิ จ ั ย น้ี เ ป ็ น ก า ร ว ิ จ ั ย เ ช ิ ง ค ุ ณ ภ า พ 

(Qualitative Research) เพ่ือศึกษาแนวคิดของผลิตภัณฑ์ 
พ ัฒนาอ ุปกรณ ์ต ้นแบบ และการว ิจ ัยเช ิ งปร ิมาณ 
( Quantitative Research) เ พ ื ่ อ ศ ึ ก ษ า กา ร ยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์ความต้องการใช้งานอุปกรณ์ ความสนใจและ
แนวคิดการแก้ไขปัญหาการเดิน การทรงตัวและหลังโค้ง
งอ 

3.1 การศึกษาแนวคิดของผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย มีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลเชิงค ุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยคัดเลือกกลุ่มประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็นผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้ดูแล แพทย์และ
นักกายภาพบำบัด จำนวน 4 กลุ่มๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด 
รวม 20 คน 

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีการทำแบบ
ส ั มภ าษณ ์ แบบก ึ ่ ง โ ค ร ง ส ร ้ า ง  (Semi-structured 
Interview) และเก็บข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) 
มีการบันทึกเสียงของผู ้ให้สัมภาษณ์ จดบันทึกเนื ้อหา
ข้อมูลการสนทนา เมื่อสิ้นสุดการสนทนาผู้วิจัยจะมีการจด
บันทึกข้อมูลจากเทปเสียงที่ได้บันทึกไว้ เพื่อนำข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เพ่ือทำ
การตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity)  

3.2 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วย
เดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน  

เม ื ่ อได ้ข ้อม ูลจากการศ ึกษาแนวค ิดของ
ผลิตภัณฑ์แล้ว ผู ้วิจัยจะมีกระบวณการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมต้นแบบ 5 ข้ันตอน ในการวิจัยน้ีได้มีการ
ดัดแปลงมาจากข้ันตอนของกระบวณการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่และกระบวณการออกแบบอุปกรณ์เคลื ่อนย ้าย
ผู้สูงอายุ ของ                   ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา 
(2013) ดังน้ี 

1. ข้ันตอนการกำหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์  
2. ข ั ้นตอนการระบ ุ โอกาสในการสร ้ า ง

นวัตกรรม 
3. ข้ันตอนการสร้างแนวคิดใหม่ และการคัด 

กรองกรอบแนวคิด 
4. ข้ันตอนการทดสอบและพัฒนาแนวคิด 
5. ข้ันตอนการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3.3 การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

และโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย มีการสำรวจความต้องการและความสนใจของ
ผู้ใช้งาน เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้ดูแล แพทย์และ
นักกายภาพบำบัด มีอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งเพศ
ชายและหญิง จำนวน 171 คน  

3.3.2 เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย มีการเก็บ
แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าร่วมวิจัยเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานและความต้องการใช้นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มี
ระบบรองรับน้ำหนักแขน ได้แก ่ความสนใจ ความต้องการ
ใช้และเหตุผลในการเลือกใช้นวัตกรรม   
 
 
 
 
4. ผลการวิจัย  

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจ ัย แนวคิด 
ทัศนคติ ความต้องการใช้นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน 
จากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก จำนวน 
20 คน จำแนกเป็น เพศชาย จำนวน  7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35 และเพศหญิง จำนวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 
อายุเฉลี่ย 48.8 ปี (48.8±18.0) ระดับการศึกษา ต่ำกว่า
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ปริญญาตรี จำนวน   5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 ปริญญา
ตรี จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 20 และสูงกว่าปริญญา
ตรี จำนวน 11 คน คิดเป็นร ้อยละ 55 พบว่า ผลของ
แบบสอบถามความคิดเห็นที ่ได้สัมภาษณ์เช ิงล ึก เพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนัก
แขน มาพิจารณากำหนดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
ดังน้ี 

1. ลักษณะการหกล้มผู้ป่วยอย่างไรบ้าง  
2. ปัญหาการหกล้มของผู้ป่วยในสถานที่ไหน 
3. ปัญหาปวดหลัง เดินไม่สะดวก หรือปัญหา

อื่นๆ จากปัญหาหลังโค้งงอ 
4. วิธีแนะนำผู้ป่วยแก้ไขหลังโค้งงอ หรือ ทำให้

หลังตรงข้ึน และปัญหาของอุปกรณ์  
5. วอร์คเกอร์ช่วยเดินที่ช่วยแก้ไขปัญหาการหก

ล้มและปัญหาหลังโค้งงอ   
ผู้วิจัยจะมีการพิจารณาเลือกแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน
และใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม จำนวน         
10 ลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่
มีระบบรองรับน้ำหนักแขน 
ลำดับ ค ว า ม

ต้องการ 
แ นว ค ิ ด ใ นก า รพ ัฒนา
นวัตกรรม 

 
 

1 

แก้ไขปัญหา
การหกล้ม 
ปัญหาการ
เดิน        
การทรงตัว
และหลังโค้ง
งอ 

- อุปกรณ์ต้องสามารถช่วย
ประคองการเดินและการ
ทรงตัวได้ 
- การแก้ไขหลังโค้งงอต้องมี
ตัว กระตุ้นหรือจุดที่ทำให้
ลำตัวตรงให้ได้นานที่สุด 
-ทดสอบใช้งานจริง ในห้อง 
ปฏิบัติการและมีการดูแล
อย่างใกล้ชิด 

 
2 

ล้อ ต้องไม่ลื่น
ไหล 

-เล ือกล้อที ่ม ีความฝืด ไม่
ไหลเร็วมากนัก ต้องมีการไม่
ปล่อยอิสระกับล้อด้านหน้า
หร ือด ้านหล ัง และมีการ

ทดสอบการใช้งานก่อนใช้
งานจริง 

3 เบรกของ
อุปกรณ์ 

เลือกเบรกที่สามารถใช้งาน
ได้ง่ายในผู ้สูงอายุ ไม่ออก
แรงมากจนเกินไป 

4 สามารถใช้
งานง่าย 

สอบถามกับผู้ใช้งาน  

5 มีความ
แข็งแรง 

ทดสอบเรื่องความปลอดภัย 

 
6 

น้ำหนักไม่
มาก หรือน้อย 
จนเกินไป 

พิจารณาเลือกวัสดุที่มีความ
แข็งแรง น้ำหนักไม ่มาก 
หรือน้อย จนเกินไป 

 
7 

สามารถปรับ
ขนาดได้  

-ออกแบบสามารถปรับ
ความส ูง ต ่ำได ้ ในแต่ละ
บุคคล 
-ออกแบบให้สามารถปรับ
ความกว้างของอุปกรณ์ได้ใน
แต่ละบุคคล 

 
8 

สามารถใช้ได้
ภายในบ้าน 

-ออกแบบให้สามารถเดินได้
ในทุกสถานที่ของบ้านและ
สามารถผ่านประตูได้ 

 
9 

สิ่งกระตุ้นช่วย
การเดิน และ
หลังโค้งงอ 

-ใช้สิ ่งกระตุ ้นช่วยการเดิน 
เช่น เสียง แสง จังหวะ เป็น
ต้น                
-ใช้สิ่งกระตุ้นช่วยหลังโค้งงอ 
ด ้ วยการส ัมผ ั สร ่ างกาย
ด้านหน้า และด้านหลัง 

 
10 

บริเวณที่
อุปกรณ์สัมผัส
กับร่างกาย 

พิจารณาวัสดุที ่มีความนุ่น 
ไม่แข็ง ถอกทำความสะอาด
ได้ 

 
4.2 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มี
ระบบรองรับน้ำหนักแขน 

กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ ทางผู้วิจัยจึงมีการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ จำนวน  
2 รูปแบบ ตามรูปที่ 1-2 โดยการผลิตต้นแบบจากวัสดุ 
PVC อาจจะไม่มีความแข็งแรงมากนัก แต่ทำให้เห็น
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องค์ประกอบของนวัตกรรมทั้งหมด เพ่ือใช้ในการทดสอบ
และพัฒนาชิ้นส่วนแยกย่อยของผลิตภัณฑ์ เช่น บริเวณที่
รองรับน้ำหนักแขน บริเวณที่รอบรับน้ำหนักรักแร้ ความ
กว้าง ความสูง ต่ำ ของอุปกรณ์ ระบบเบรก ระบบล้อ วัสดุ
ที่สัมผัสร่างกายที่มีความน่ิม เป็นต้น  
 

 
รูปที ่1  แบบค้ำรักแร้ หรือ วงแขน (รูปแบบที่ 1) 

รูปที ่2 แบบรองรับน้ำหนักแขน (รูปแบบที่ 2) 
 

ทางผู้วิจัยได้นำต้นแบบในรูปที่ 1-2 ไปทำการ
ส ัมภาษณ์เช ิงล ึกกับกลุ ่มแพทย์ด ้านโรคพาร์ก ินสัน                    
นักกายภาพบำบัด ผู ้ป่วย ผู ้ดูแล จำนวน 8 คน มีการ
ทดลองใช้งาน สังเกตวิธีการใช้งาน จำลองทดสอบใช้งาน
ในสภาพแวดล้อมจริง ขอคำแนะนำเพิ ่มเต ิมและให้
คัดเลือกนวัตกรรมที่สนใจมากท่ีสุด    

จากการสัมภาษณ์เชิงล ึกกลุ ่มตัวอย่างเลือก
นวัตกรรมรูปแบบที่ 1 จำนวน 2 คน และเลือกนวัตกรรม
รูปแบบที่ 2 จำนวน 6 คน ทางผู ้วิจัยจึงนำนวัตกรรม 
ร ูปแบบที่  2 แบบรองรับน้ำหนักแขน และคำแนะนำ
เพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype 
Development) ในระยะสุดท้าย  

ในการประดิษฐ์ต้นแบบขั้นสุดท้ายมีการเขียน
แบบ 2 มิติ เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียว ระบุขนาด รูปร่าง วัสดุ
และกลไกของนวัตกรรม ดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่อช่วยเรื่อง
ของการผลิตที่ได้มาตรฐานและใช้เป็นตัวประเมินราคาการ

ผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยมีการทดสอบความแข็งแรง 
ระบบเบรก การเคลื่อนตัวและทดสอบการใช้งานเบื้องต้น  

รูปที ่3 ด้านหน้าโครงสร้างเหล็กและส่วนประกอบของ
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน 

 
4.3 ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

และโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มที่มี

โอกาสใช้งานหรือแนะนำการใช้งานนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วย
เดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน ได้แก ่ผู้ป่วยโรคพาร์กิน
ส ัน ผ ู ้ด ูแล แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  นัก
กายภาพบำบัด จำนวน 171 คน ผู ้ว ิจ ัยจะให้ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามรับชมคลิปนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มี
ระบบรองรับน้ำหนักแขน ก่อมมีการทำแบบสอบถามการ
ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) 
ข้อม ูลที่ ได ้จะนำมาวิ เคราะห์ แบ ่งออกเป ็น 2 ส ่วน 
ดังต่อไปน้ี  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2. การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

อุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน สถิติที่ใช้ คอื 
ค ่าร ้อยละ ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตาฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยกำหนดค่าคะแนน
เป็น 5 ระดับ มีรายละเอียดการประเมินดังน้ี  

    ระดับ คะแนน 
ระดับมากท่ีสุด 5 
ระดับมาก 4 
ระดับปานกลาง 3 
ระดับน้อย 2 
ระดับน้อยที่สุด 1 
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         การแปลความหมายคะแนนค่าเฉลี ่ยที ่มีความ 
สำคัญต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งมีเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย ดังต่อไปน้ี 

ระดับความสำคัญ คะแนนเฉลี่ย 
การยอมรับเทคโนโลยีในระดับมากท่ีสุด 4.21-5.00 
การยอมรับเทคโนโลยีในระดับมาก 3.41-4.20 
การยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลาง 2.61-3.40 
การยอมรับเทคโนโลยีในระดับน้อย 1.81-2.60 
การยอมรับเทคโนโลยีในระดับน้อยที่สุด 1.00-1.80 

จากการตอบแบบสอบถามจากประชากร 
จำนวน 171 คน สามารถแยกสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 
4 กลุ ่ม พบว่า ผู ้ป่วยโรคพาร์กินสัน จำนวน 107 คน 
ผู้ดูแล จำนวน 27 คน นักกายภาพบำบัด จำนวน 25 คน 
และแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 12 คน 
อายุเฉลี่ย 55.60±17.89 ปี และผลการศึกษาปัจจัยและ
ข้อคำถามในการประเมิน จำนวน 5 ด้าน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ
การยอมร ับของการร ับร ู ้ถ ึงประโยชน ์ท ี ่ ได ้ร ั บจาก
เทคโนโลยี 

 
ปัจจัยและข้อคำถามในการประเมิน 

 
Mean ± 

SD 

 
ระดับ 

ข้อ 1. การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากเทคโนโลยี  

  

1.1 วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ช่วยให้เดิน
ดีข้ึน 

3.84±0.79 สูง 

1.2 วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ช่วยให้ทรง
ตัวดีข้ึน 

3.94±0.72 สูง 

1.3 วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ช่วยให้ยืน
ได้ตรงมากข้ึน  

3.93±0.92 สูง 

1.4 วอล์คเกอร์ช่วยเดินช่วยให้มี
ความมั่นใจในการเดิน 

3.97±0.88 สูง 

1.5 ผลิตภัณฑ์ช่วยให้สามารถช่วย
ให้เดินเองได้ 

3.77±0.90 สูง 

ข้อ 2. ความง่ายต่อการใช้งาน   

2.1 สามารถเรียนรู้การใช้วอล์ค
เกอร์ช่วยเดิน ทำได้อย่างง่าย 

3.92±0.76 สูง 

2.2 วิธีการใช้วอล์คเกอร์ช่วยเดิน มี
ข้ันตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน 

3.92±0.80 สูง 

2.3 ขนาดของวอล์คเกอร์ช่วยเดิน 
มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 

3.78±0.82 สูง 

2.4 สามารถปรับความสูงวอล์ค
เกอร์ช่วยเดิน ได้ง่าย 

3.80±0.79 สูง 

2.5 สามารถเคลื่อนตัวของวอล์ค
เกอร์ช่วยเดินได้ดี 

3.79±0.80 สูง 

ข้อ 3. ทัศนคติต่อการใช้นวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยเดิน  

  

3.1 อุปกรณ์นี้ช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิต
ได้ตามปกติเหมือนบุคคลทั่วไป 

3.73±0.85 สูง 

3.2 อุปกรณ์น้ีช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยและผู้ดูแลดีข้ึน 

3.91±0.77 สูง 

3.3 การใช้วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ท่าน
คิดว่าช่วยให้พึ่งพาผู้อื่นน้อยลง 

3.94±0.78 สูง 

3.4 ความแปลกใหม่ของและ
น่าเชื่อถือของเทคโนโลยีของ
นวัตกรรม เป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อท่าน 

 
3.98±0.67 

สูง 

ข้อ 4. อิทธิพลของสังคม   

4.1 ถ้ามีผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้
วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ส่งผลกระทบ
ต่อความต้ังใจที่จะใช้วอล์คเกอร์ช่วย
เดิน ของท่านมากข้ึน 

 
3.69±0.89 

สูง 

4.2 ผู้ดูแลให้การสนับสนุนการใช้
วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ส่งผลกระทบ
ต่อความต้ังใจที่จะใช้วอล์คเกอร์ช่วย
เดิน ของท่านมากข้ึน 

 
3.85±0.90 

สูง 

4.3 ท่านคิดว่า กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพล
ส่งผลกระทบต่อต่อความต้ังใจที่จะ
ใช้บริการ 

3.71±0.91 สูง 

4.4 แพทย์สนับสนุนการใช้วอล์ค
เกอร์ช่วยเดิน ส่งผลกระทบต่อต่อ
ความต้ังใจที่จะใช้บริการ 

3.85±0.85 สูง 
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ข้อ 5. การต้ังใจในการใช้นวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยเดิน 

  

5.1 ท่านต้ังใจจะที่ใช้บริการวอล์ค
เกอร์ช่วยเดิน ทันที ที่มีโอกาสอย่าง
แน่นอน 

3.92±0.85 สูง 

5.2 ท่านจะแนะนำผู้อื่น (บอกต่อ) 
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์วอล์คเกอรช์่วยเดิน 

3.94±0.81 สูง 

 
จากการทำแบบสอบถามถึงการสนใจของ

นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน 
พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม สนใจนวัตกรรม 133 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 และไม่สนใจนวัตกรรม 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.2 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม
ของการสนใจของนวัตกรรม 

 จำนวน (คน) ร้อยละ 

สนใจ 133 77.8 

ไม่สนใจ 38 22.2 

รวม 171 100 

 
เมื่อพิจารณาการสนใจซื้อนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วย

เดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน พบว่า จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม สนใจซื ้อนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที ่มี
ระบบรองรับน้ำหนักแขน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 
และไม่สนใจซื ้อนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที ่มีระบบ
รองรับน้ำหนักแขน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ดังแสดง
ในตารางที่ 4 

 
ตารางที ่ 5 จำนวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม
ของการสนใจซื้อนวัตกรรม  

 จำนวน (คน) ร้อยละ 

ซื้อ   87 50.9 

ไม่ซื้อ 59 34.5 

เช่าใช ้ 7 4.1 

ซื้อ คิดรวมกับ
ประกันชีวิต                                                                            

8 4.7 

อื่นๆ 10 5.8 

รวม 171 100 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัย แนวคิด ทัศนคติ 
ความต้องการใช ้นว ัตกรรมอุปกรณ์ช ่วยเด ิน  พบว่า 
ผ ู ้ ใช ้งาน ม ีความแนวค ิดการพ ัฒนานวัตกรรม ให้
ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการหกล้ม ปัญหาการเดิน 
การทรงตัวและหลังโค้งงอ นวัตกรรมต้องมีการใช้งานง่าย 
มีความแข็งแรง ปลอดภัย ขนาดของผลิตภัณฑ ์และ
สามารถใช้อุปกรณ์ได้ภายในบ้าน  

ผู้วิจัยจึงมีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอุปกรณ์
ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน โดยการออกแบบ
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินใหม่เรียงลำดับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ได้แก่ สามารถปรับความสูงได้หลายระดับ 
เพื่อให้ลำตัวปรับยืดลำตัวให้ตรงมากยิ่งขึ้น ระบบกระตุ้น
ทำให้หลังตรงมากขึ้น ระบบเบรก สามารถปรับความสูง 
กว้างได้ตามแต่ละบุคคล ระบบล้อ เน้นความแข็งแรง 
ปลอดภัยและให้ความสำคัญกับปรับการแก้ไขปัญหาการ
เดิน การทรงตัวและหลังโค้งงอของผู ้ป ่วยพาร์กินสัน 
นวัตกรรมยังสามารถสร้างความมั่นใจในการเดิน การทรง
ต ัวและลดป ัญหาหล ังโค ้ งงอของผ ู ้ป ่ วยมากยิ ่ง ข้ึน 
นอกจากนี ้ผู ้ว ิจัยยังมีการปรับรูปแบบของการพัฒนา
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน 
ให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เพราะ
คำนึงถึงช่วงเวลาส่วนใหญ่ผู้ป่วยอยู่อาศัยภายในบ้านเป็น
หลัก  
         ผู้วิจัยมีการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
และโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีโอกาสใช้งานหรือแนะนำการใช้
งานนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนัก
แขน ได้แก่ ผ ู ้ป ่วยโรคพาร์ก ินสัน ผู ้ด ูแล แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด ประเมินการ
ยอมรับของการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี อยู่
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ในระดับสูง  ทุกข้อ โดยให้ความสนใจนวัตกรรม ถึง 133 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 และสนใจซื้อนวัตกรรม จำนวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9  
 
6. สรุปผลการวิจัย 

การศ ึกษาออกแบบและพ ัฒนานว ัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยเดิน ที ่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับ
ผู้ป่วย           พาร์กินสันที่มีปัญหาการเดิน การทรงตัว
และหลังโค้งงอ  เป็นการนำอาการที่เกิดจากโรคพาร์กิน
สันที่มาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นแนวทางของ
การวางแผน พัฒนา นำเทคโนโลยีการออกแบบนวัตกรรม
และกลไกสิ่งกระตุ้นช่วยแก้ไขปัญหาหลังโค้งงอของผู้ป่วย
โรคพาร์กินสัน มีคุณสมบัติสามารถปรับระดับการโค้งงอ
ของหลัง ปรับความสูง ความกว้างของอุปกรณ์มาใช้
ออกแบบและพัฒนาวอร์คเกอร์ที่มีความจำเพาะและตอบ
โจทย์ความต้องการใช้นวัตกรรมในชีวิตประจำวันของ
ผู้ป่วย  
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระค ุณ โรงพยาบาลจ ุฬาลงกรณ์                       
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 บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟันภายใต้การให้บริการใน

รูปแบบคลินิกทันตกรรม โดยศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบไปข้างหน้า กลุ่มประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 
272 คน โดยเก็บข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆในขณะให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน จากน้ันสำรวจการหลุดของสารเคลือบหลุม
ร่องฟัน และสอบถามความถ่ีในการบริโภคอาหารแข็งและเหนียวหลังจากเคลือบหลุมร่องฟัน 6 เดือน วิเคราะห์อธิบายข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณา เปรียบเทียบความแตกต่างของ จำนวนซี่ที่มีการหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน ต่อ จำนวนซี่ฟันที่ได้รับ
การเคลือบหลุมร่องฟัน ต่อเด็ก 1 คน ในกลุ่มตัวแปรที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ลักษณะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการหลุดของวัสดุ
เคลือบหลุมร่องฟัน ด้วย Poisson Regression พบว่า สารเคลือบหลุมร่องฟันมีการหลุดร้อยละ 7.9 โดยมีปัจจัยที่เพิ่มความ
เสี่ยงต่อการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ การบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียวทุกมื้อ 
หรือทุกวันของนักเรียน ยูนิต        ทันตกรรมที่มีการชำรุดระหว่างการให้บริการ ส่วนระยะเวลาท่ีใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟัน
ที่นานข้ึนเป็นปัจจัยป้องกันการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันในการศึกษาน้ี 
 
คำสำคัญ: การหลุด  วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน  คลินิกทันตกรรม  อาหารลักษณะแข็งและเหนียว 

 
Abstract 

 This Service-Based Prospective Cohort Study Aims To Define Factors Affecting Dental Sealant 

Retention On The First Molars In Dental Office, Which Studied In 272 First-Grade Elementary School 

Students. The Data Was Collected During The Treatments. Six Months After The Treatments, The Dental 

Sealant Loss Was Checked And The Students Were Interviewed About The Frequency Of Either Hard Or 

Sticky Kind Of Food Consumption. The Amount Of Sealant Dislodgement Teeth Was Compared With The 

Amount Of Sealant Teeth Of Each Student In The Different Factors. The Analysis Of Retention Loss Risk By 

Poisson Regression Found That The Dental Sealant Retention Loss Rate Was 7.9%.  The Statistically 

Significant Factor Promoting The Dental Sealant Retention Loss In This Study Was The Consumption Of 
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Either Hard Or Sticky Food Consumption In Every Meal Or Everyday And The Defective Dental Unit.  The  

Longer Treatment Time Is The Factor That Can Protect Dental Sealant In This Study. 

 
Keywords: Retention Loss  Dental Sealant  Dental Office  Hard And Sticky Food   
 
1. บทนำ 

วิธีการป้องกันฟันผุบริเวณหลุมร่องฟันด้านบด
เคี้ยวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันคือ การเคลือบ
หลุมร่องฟัน โดยสารเคลือบหลุมร่องฟันจะยึดอยู่กับผิวฟัน
ด้วยการยึดติดเชิงกลระดับจุลภาค (Micromechanical 
Bonding) ทำหน ้ าท ี ่ เป ็ นช ั ้นป ้ องก ันทางกายภาพ 
(Physical Barrier) สามารถป้องกันการสะสมของคราบ
จุล ินทรีย์และเศษอาหารบริเวณด้านบดเคี ้ยวของฟัน 
นอกจากน้ียังช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวฟัน
ได้รับสารอาหาร (Anderson, 2002) ซึ่งสามารถป้องกัน
การเกิดฟันผุในฟันที่ยังไม่มีรอยผุและยับยั้งการผุลุกลาม
ของฟันที่มีการผุในระยะแรกเริ่มได้ (Beauchamp Et. Al, 
2008) 

จากการติดตามผลการรักษา 3 ปี พบว่าการ
เคลือบหลุมร่องฟันช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดฟันผุในฟัน
กรามแท้ได้ถึงร้อยละ 76 ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับสูงที่
จะเกิดฟันผุ (Wright, Crall And Fontana, 2016) และ
ฟันที่มีการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันจะเพิ่มความ
เสี่ยงที่จะเกิดฟันผุได้มากกว่าฟันที่มีวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟ ั น อ ย ู ่ อ ย ่ า ง ส ม บ ู ร ณ ์ ถ ึ ง  3  เ ท ่ า  (Tianviwat, 
Chongsuvivatwong And Sirisakulveroj, 2008) 

แม้ว่าจะมีการพัฒนากระบวนการเคลือบหลุม  
ร่องฟันและควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหลุดของสาร
เคลือบหลุมร่องฟันตามการศึกษาต่าง ๆอย่างสม่ำเสมอ 
ผลสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาโดยการ
สุ ่มตรวจการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าอัตราการติดอยู่ของ
สารเคลือบหลุมร่องฟันในระยะเวลา 6 เดือน ปีพ.ศ. 
2558-2560 ของโรงพยาบาลพะเยาคิดเป็นร้อยละ 73.9 
ร้อยละ 69 และร้อยละ 61 ตามลำดับ ซึ ่งมีค่าที ่ต่ำกว่า
ตัวชี้วัดของจังหวัดที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 80 (กลุ่มงาน

ทันตสาธารณสุข, 2562) การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยึดติดของสารเคลือบหลุม
ร่องฟันภายใต้การให้บริการในรูปแบบของคลินิกทันตก
รรม โดยนำผลการวิจ ัยท ี ่ ได ้ใช ้หาแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุหลังจากเคลือบหลุมร่อง
ฟัน 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการหลุดของวัสดุเคลือบ
หลุมร่องฟันคือ การควบคุมความชื้นและการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนที่บริษัทผู้ผลิตสารเคลือบหลุมร่องฟันแนะนำอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งเทคนิคการเคลือบหลุมร่องฟัน 
คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบหลุม
ร่องฟัน เช่น ระบบดูดน้ำลาย คุณภาพของเครื่องฉายแสง 
ระบบแสงไฟส่องสว่าง เป็นต้น (Buntarika, Pornpun 
And Supaporn, 2013) เพศของเด ็กท ี ่มาร ับบร ิการ
เคลือบหลุมร่องฟัน (Folke, Walton And Feigal, 2004) 
ต ำ แ ห น ่ ง ข อ ง ซ ี ่ ฟ ั น ท ี ่ เ ค ล ื อ บ ห ล ุ ม ร ่ อ ง ฟั น 
(Peanwattanapol Et Al., 2560) การให้ความร่วมมือ
ของผู้ป่วยและลักษณะอนามัยช่องปาก (Oral Hygiene) 
ของผู ้ป ่วย ทั ้งนี ้การมีผ ู ้ช ่วยข้างเก้าอี้  (Hintao And 
Tianviwat, 2013) การตรวจสอบการกัดสบหลังจาก
เคลือบหลุมร่องฟัน (Tianviwat S, 2015) และปริมาณ
ผู้ป่วยต่อทันตแพทย์ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
เช่นกัน (ปาริชาต คัจฉวารี, 2560) ลักษณะการหลุดของ
วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่หลุดจากการควบคุมความชื้นได้
ไม่ดี หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่บริษัทผู ้ผลิตกำหนด 
จะเก ิดการหลุดท ั ้งช ิ ้น (Bulk Loss) ซ ึ ่งแตกต่างจาก
ลักษณะการสึกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่เกิดจากแรง
บดเคี ้ยว และการขัดสี ซึ ่งสามารถสังเกตเห็นได้จาก
ลักษณะที่ยังคงเหลืออยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟันบนตัว
ฟ ันท ี ่ ม ี รอยส ึ กขอบเร ี ยบ  (Sangpanya, 2014) โดย
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ประเด็นเรื่องพฤติกรรมการชอบรับประทานอาหารแข็ง
และเหนียวของเด็กกับการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟันยังไม่มีการศึกษามากนัก 

 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบไปข้างหน้า
ตามโครงการเคลือบหลุมร่องฟัน โดยดำเนินการในคลินิก 
ท ั น ต ก ร ร ม  (Service Based Prospective Cohort 
Study) กลุ่มประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ทั้งหมดที่มีความจำเป็นต้องได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
ตามโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพะเยา
จำนวน 310 คน โดยมีเกณฑ์คัดเข้าคือ ต้องเป็นผู้ที่มีฟัน
กรามถาวรซี่ที่ 1 ขึ้นเต็มซี่ ไม่เคยผ่านการอุดฟันและไม่มี
รอยผุบนฟันกรามซี่ที ่ 1 มาเคลือบหลุมร่องฟันตามนัด 
ผู้ปกครองอนุญาตให้มารับการเคลือบหลุมร่องฟัน โดยมี
นักเรียนที่ไม่ยินยอมให้เคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 5 คน 
และมีนักเรียนที่ลาออกก่อนวันที่ติดตามการคงอยู่ของสาร
เคลือบหลุมร่องฟันหลังการเคลือบหลุมร่องฟันระยะ 6 
เดือนออกจากการศึกษานี้จำนวน      33 คน คงเหลือ
ประชากรที่ศึกษาทั้งหมดจำนวน 272 คน ทำการเคลือบ
หลุมร่องฟันบนยูนิตทันตกรรม 11 ตัว เคลือบหลุมร่องฟัน
โดยทันตแพทย์จำนวน 13 คน ควบคุมคุณภาพการวิจัย
โดยผู้ให้บริการมีการประชุมทบทวนการเลือกผู้ป่วย การ
เลือกซี ่ฟันที ่จะเคลือบหลุมร่องฟัน ขั้นตอนการเคลือบ
หลุมร ่องฟันและขั ้นตอนการบันทึกข้อมูลในงานวิจัย 
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื ่อมั่นระหว่างทันตแพทย์ 
13 คนที ่จะบ ันท ึกข ้อม ูลขณะเคล ือบหล ุมร ่ อง ฟัน 
(Kappa’s Test) ได้ค่ามากกว่า 0.7 โดยทันตแพทย์ 1 คน
ที่ไม่ได้เป็นผู้เคลือบหลุมร่องฟันทำการติดตามการคงอยู่
ของสารเคลือบหลุมร่องฟันระยะ 6 เดือน 
 เครื่องมือ 
1.แบบบันทึกปัจจัยบริการ และผู้รับบริการโดยทันตแพทย์
ที ่ให้การเคลือบหลุมร่องฟันเป็นผู ้บ ันทึกข้อมูลขณะ
ให้บริการ ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศของเด็ก หมายเลขของยู
นิตทันตกรรมที่ใช้ ลำดับที่ได้รับการรักษา วันที ่ทำการ
รักษา ระยะเวลาท่ีใช้ในการรักษา  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการ ได้แก่ จำนวนซี่ฟันที่
ได้รับบริการ  
ส่วนที่ 3 คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ คุณภาพของ
เคร ื ่ อ ง เป ่ าลม-น ้ ำ  ( Triple Syringe ) ค ุณภาพของ
เครื่องดูดน้ำลาย ( Suction ) และความสมบูรณ์ของยูนิต
ทันตกรรม   
-คุณภาพของเครื่องเป่าน้ำ-ลม ( Triple Syringe )  

คะแนน 0 คือ ไม่มีน้ำปนขณะเป่าลม 
คะแนน 1 คือ มีน้ำปนออกมาขณะเป่าลมใน

บางขณะที่ให้บริการ  
-คุณภาพของเครื่องดูดน้ำลาย ( Suction )  

คะแนน 0 คือ สามารถดูดน้ำ 50 มิลลิลิตรได้ใน
ระยะเวลา 1 วินาที 

คะแนน 1 คือ สามารถดูดน้ำ 50 มิลลิลิตรได้ใน
ระยะเวลามากกว่า 1 วินาที 
-ความสมบูรณ์ของยูนิตทันตกรรม  
 คะแนน 0 คือ ยูนิตทันตกรรมอยู ่ในสภาพ
สมบูรณ์ 
 คะแนน 1 คือ ยูนิตทันตกรรมชำรุดบางส่วน
ขณะให้บริการ เช่น ไฟไม่ส่องสว่าง ระบบท่อน้ำ-ท่อลมรั่ว 
ระบบไฮโดรลิกชำรุดปรับยูนิตทันตกรรมไม่ได้  
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมของเด็ก พิจารณาจากพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการกันน้ำลายปนเปื้อนขณะเคลือบหลุมร่องฟันโดย
กำหนดเป็น  

คะแนน 0 คือ เด็กมีพฤติกรรม ไม่ต้านกับท่อดูด
น้ำลาย สามารถกันการปนเปื้อนจากน้ำลายได้ 

คะแนน 1 คือ เด็กมีพฤติกรรม อาเจียน ด้ิน 
ร้องไห้ ลิ้นแข็งเกร็ง ต้านกับท่อดูดน้ำลายตลอดการรักษา 
มีพฤติกรรมดันผ้าก๊อซที่ใช้กันน้ำลายออกหรือ มีน้ำลาย
มากทำให้ไม่สามารถกันน้ำลายได้ 
ส่วนที่ 5 ลักษณะอนามัยในช่องปากของเด็ก  

ว ั ดด ้ วย  Oral Hygiene Index (Greene And 
Vermilion, 1960) แบ่งเป็นระดับ Good, Fair, Poor โดย
คำนวณจากระดับคราบพลัค (Plaque) และคราบหินปูน
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ที่เกาะบนตัวฟันในตำแหน่งใกล้ริมฝีปาก หรือใกล้แก้ม 
(Labial/Buccal Site) และใกล ้ เพดาน หร ือใกล ้ลิ้ น 
(Lingual/ Palatal Site) ของฟันหน้า และฟันกราม ทั้ง
ด้านซ้ายและขวา ในขากรรไกรบน และล่าง ตำแหน่งที่ไม่
มีคราบพลัค   คิดเป็น 0 คะแนน มีคราบพลัค 1/3 ของตัว
ฟันคิดเป็น       1 คะแนน มีคราบพลัค 1/2 ของตัวฟัน 
คิดเป็น 2 คะแนน มีคราบพลัคทั้งตัวฟันคิดเป็น 3 คะแนน 
เลือกบริเวณที่มีคราบพลัคมากที่สุดเป็นตัวแทนของ 6 
ตำแหน่งดังที่กล่าวข้างต้นในการคำนวนหาค่าเฉลี่ยของ
อนามัยในช่องปาก โดยอนามัยในช่องปากของเด็กระดับดี 
(Good) = 0.0-1.2   ระดับปานกลาง (Fair) = 1.3-3.0 
ระดับไม่ดี (Poor) =     3.1-6.0  
2. แบบบันทึกการคงอยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน และ
ลักษณะการบริโภคอาหารหลังเคลือบหลมุร่องฟัน 6 เดือน 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนที่1 ความถ่ีของการบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็งและ
เหนียวของเด็ก  
 วัดความถี่ในการบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็ง
และเหนียวของเด็กต่อสัปดาห์ ในระยะเวลา 6 เดือนที่
ผ่านมา โดยมีตัวอย่างอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียวที่
มีจำหน่ายในร้านค้าใกล้โรงเรียน เช่น เคี ้ยวลูกอมแข็ง 
(Hard Candy) ถั่วลิสงตัด ลูกอมที่มีลักษณะเหนียว เป็น
ต้น แบ่งความถ่ีในการรับประทานเป็น 3 ระดับดังน้ี ชอบ
เคี้ยวบ่อย คือรับประทานทุกวันหรือทุกมื้อ, เคี้ยวบางครั้ง 
คือ รับประทาน 3- 5 ครั้งต่อสัปดาห์, ไม่ชอบอาหารแข็ง
เหนียว คือ รับประทาน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือน้อยกว่า  
ส่วนที่2 การคงอยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟันหลังจาก
เคลือบหลุมร่องฟัน 6 เดือน 

  คะแนน 0 คือ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันมีสภาพ
สมบูรณ์ 

  คะแนน 1 คือ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันมีการ
แตกบางส่วนหรือหลุดออกท้ังหมด 
วิธีดำเนินการ 
 ก่อนการเคลือบหลุมร่องฟัน ให้ทันตแพทย์
บันทึกลำดับของผู ้ป่วยที่เข้ารับการเคลือบหลุมร่องฟัน 
หมายเลขของยูนิตทำฟัน และอธิบายขั้นตอนการเคลือบ
หลุมร่องฟันให้เด็กทราบ และจัดการพฤติกรรมเบื้องต้น

ด้วยวิธี Tell -Show -Do คือการอธิบายถึงข้ันตอนและให้
เด็กสัมผัสกับเครื่องมือที่จะใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟัน
เพื่อลดความกังวลก่อนเคลือบหลุมร่องฟัน จากนั้นตรวจ
ในช่องปากอย่างละเอียดอีกครั้ง เพ่ือบันทึกสภาพอนามัย
ในช่องปากเด็ก ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ เครื ่องเป่าลม-น้ำ ยูนิตทันตกรรม และเครื ่องดูด
น้ำลาย (Suction) แล้วมาบันทึกในแบบบันทึก ให้ทันต
แพทย์ผู้เคลือบหลุมร่องฟัน เริ่มบันทึกเวลาก่อนที่จะขัดซี่
ฟันที่จะเคลือบหลุมร่องฟันด้วยผงพิวมิสผสมน้ำร่วมกับหัว
ขัดเพ่ือกำจัดคราบอ่อน (Debris) บนตัวฟัน จากน้ันล้างผง
ขัดออก กันน้ำลายปนเปื ้อนด้วยผ้าก๊อซก่อนใช้กรด
ฟอสฟอริกความเข้มข้น 37% ชนิดเจลทาลงบนตัวฟันที่
จะเคลือบหลุมร่องฟัน ทิ้งไว้ 15 วินาที ล้างกรดบนผิวฟัน
ด้วยน้ำจาก เครื่องเป่าลม-น้ำ (Triple Syringe) 10 วินาที 
เปลี่ยนผ้าก๊อซใหม่ และเป่าลมที่ตัวฟันจนมีลักษณะแห้งสี
ขาวขุ่น (Chalky White) จากนั้นทาสารเคลือบหลุมร่อง
ฟัน (Concise White Sealant, 3M Espe) บนตัวฟันด้วย
แปรงไมโคร (Microbrush Applicator) เกล ี ่ยให ้สาร
เคลือบหลุมร่องฟันลงไปเคลือบบริเวณหลุมร่องฟันทุกจุด
ด้วยเครื่องมือเอ็กซ์พลอเรอร์ ฉายแสงด้วยเครื่องฉายแสง
ชนิด Led (Elipar Deep Cure S, 3M Espe) เป ็นเวลา 
40 วินาที ตรวจสอบการกัดสบด้วยกระดาษตรวจสอบการ
กัดสบความหนา 80 ไมครอน ขัดแต่งวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟันด้วยหัวขัด White Stone  
 ระหว่างการเคลือบหลุมร่องฟันให้ทันตแพทย์
ผู้ให้การเคลือบหลุมร่องฟันสังเกตพฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือของเด็ก รวมถึงประเมินความสามารถในการ
ควบคุมความชื้นขณะเคลือบหลุมร่องฟัน หลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการเคลือบหลุมร่องฟันให้บันทึกเวลาที่เสร็จสิ้น 
จำนวนซี่ฟันได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน และข้อมูลที่
สังเกตได้ขณะเคลือบหลุมร่องฟันเป็นรายบุคคล 
 ตรวจการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันใน
กลุ่มตัวอย่าง หลังการเคลือบหลุมร่องฟัน 6 เดือน โดย
การหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันคือ วัสดุเคลือบหลุม
ร่องฟันมีการหลุดออกบางส่วนหรือหลุดออกทั้งหมดและ
สอบถามความถี่ในการเคี้ยวอาหารที่มีลักษณะแข็งและ
เหนียวของเด็ก โดยใช้ตัวอย่างอาหารและขนมที่วาง
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จำหน่ายในร้านค้าใกล้โรงเรียนเป็นเครื่องมือช่วยในการ
สื่อสารกับเด็กนักเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 วิเคราะห์อธิบายข้อมูลด้วยสถิติเชิงวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราหลุดคือ จำนวนซี่ที่มี
การหลุดบางส่วนหรือ หลุดทั ้งหมด ต่อ จำนวนซี่ฟันที่
ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ต่อเด็ก 1 คน ในกลุ่มตัวแปร
ที่แตกต่างกันและวิเคราะห์ปัจจัยที ่มีความเสี่ยงต่อการ
หลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ด้วยสถิติการถดถอย
แบบ      พัวซองส์ (Poisson Regression) 
 
4. ผลการวิจัย 
 นักเรียนที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้
ซี่ที่ 1 และติดตามการคงอยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟันใน
ระยะเวลา 6 เดือน ทั้งหมด 272 คน เป็นเพศชาย 141 
คน (ร้อยละ 51.8) เพศหญิง 131 คน (ร้อยละ 48.2) 
ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันทั ้งหมด 758 ซี่ มีการหลุด
ทั้งหมด 60 ซี่ คิดเป็นร้อยละ 7.9 เป็นฟันกรามบนขวาซี่ที่ 
1 (ฟันซี ่16) จำนวน187 ซี ่ พบการหลุด 22 ซี ่ คิดเป็น
อัตราการหลุดร้อยละ 11.8 ฟันกรามบนซ้ายซี่ที่ 1 (ฟันซี่
26) จำนวน 203 ซี่ พบการหลุด 31 ซี่ คิดเป็นอัตราการ
หลุดร้อยละ 15.3      ฟันกรามล่างซ้ายซี่ที่ 1 (ฟันซี่36) 
จำนวน 186 ซี่ พบการหลุด 3 ซี่ คิดเป็นอัตราการหลุด
ร้อยละ 1.6 และฟันกรามล่างขวาซี่ที่ 1 (ฟันซี่46) จำนวน 
182 ซี่ พบการหลุด 4 ซี่ คิดเป็นอัตราการหลุดร้อยละ 2.2 
(ตาราง1)  
ตาราง 1 แสดงอัตราการหลุดของวัสดุเคลอืบหลุมร่อง
ฟัน 

ตามตำแหน่งซี่ฟัน 
  
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
หล ุดของสารเคล ือบหล ุมร ่องฟันแบบตัวแปรเด ียว 
(Bivariate Analysis) ด้วย Simple Poisson Regression  
พบว่า การบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียวของ
นักเร ียนทุกมื ้อหรือทุกวัน (P<0.01) สภาพของยูนิต         

ทันตกรรมที่ไม่สมบูรณ์ (P<0.01) ประสิทธิภาพของเครื่อง
เป่าลม-น้ำ ที่มีน้ำรั่วเมื่อเป่าลม (P=0.04) และระยะเวลา
ที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟัน (P=0.03) (ตาราง2) 
 
  

ตำแหน่งซี่ฟัน จำนวนฟันที่

เคลือบหลุม

ร่องฟัน (ซี่) 

จำนวน

ฟันที่วัสดุ

เคลือบ

หลุมร่อง

ฟันหลุด 

(ซ่ี) 

ร้อยละ

ของการ

หลุด 

#16 187 22 11.8 

#26 203 31 15.3 

#36 186 3 1.6 

#46 182 4 2.2 

รวม 758 60 7.9 
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ตาราง2 วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันแบบ Bivariate Analysis 

ตัวแปร จำนวน 
(คน) 

จำนวนซี่ที่ 
Sealant 

จำนวน 
ซี่ (%) ที่

หลุด 

Irr (95% Ci) 

เพศ     
  ชาย 141 403 30(7.4) 0.84 (0.51-1.39) 
  หญิง 131 355 30(8.5) 1 
อนามัยในช่องปาก     
  ระดับปานกลาง 92 234 19(8.1) 1.22 (0.71-2.10) 
  ระดับดี 180 524 41(7.8) 1 
พฤติกรรมของเด็กขณะเคลือบหลุมร่องฟัน     
  พฤติกรรมเด็กขัดขวางต่อการรักษา 77 198 17(8.6) 1.27 (0.73-2.23) 
  พฤติกรรมเด็กเอื้อต่อการรักษา 195 560 43(7.7) 1 
บริโภคอาหารที่มีความแข็งและเหนียว 
  รับประทานทุกมื้อ/ทุกวัน 
  รับประทานสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง 
  รับประทานน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 
38 
96 

138 

 
112 
269 
377 

 
19(17.0) 
20(7.4) 
21(5.6) 

 
  2.81 (1.51-5.22)* 
 1.35 (0.73-2.50) 

1 
ยูนิตทันตกรรม 
  ชำรุดบางส่วน 
  มีสภาพสมบูรณ ์

 
38 

234 

 
111 
647 

 
17(15.3) 
43(6.6) 

 
   2.19 (1.25-3.83)* 

1 
เคร่ืองเป่าลม-น้ำ 
  มีน้ำรั่วเมื่อเป่าลม 
  ใช้งานได้ปกติ 

 
61 

211 

 
174 
584 

 
21(12.1) 
39(6.7) 

 
1.74 (1.02-2.96)* 

1 
เคร่ืองดูดน้ำลาย 
  สามารถดูดน้ำ 50 มิลลิลิตรได้ในระยะเวลา
มากกว่า 1 วินาที 
  สามารถดูดน้ำ 50 มิลลิลิตรได้ในระยะเวลาน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1 วินาที 

 
20 

 
252 

 
65 

 
693 

 
6(9.2) 

 
64(9.2) 

 
1.09 (0.47-2.54) 

 
1 

เวลาที่ใช้** ( X̅=18.56 , Sd=8.95 ) 0.97 (0.94-0.99)* 

*Significant 
**เวลาคิดเป็นนาที 
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 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหลุดของ
สารเคลือบหลุมร่องฟันแบบหลายตัวแปร (Multivariable 
Analysis) โดยนำป ัจจ ัยท ี ่ม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิจาก 
Bivariate Analysis มาวิเคราะห์ด้วย Multiple Poisson 
Regression พบว่า การบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็งและ
เหนียวของนักเรียนทุกมื้อหรือทุกวัน เพิ่มความเสี่ยงต่อ
การหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2.87 เท่า (P=0.001) 
สภาพของ    ยูนิตทันตกรรมที่ใช้งานที่ไม่สมบูรณ์ เพ่ิม
ความเสี่ยงต่อการหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2.40 
เท่า (P=0.005) และระยะเวลาท่ีใช้ในการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน ทุกการใช้เวลาในการรักษาที่นานขึ้น 1 นาทีจะเพ่ิม
ความเสี่ยงต่อการหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 0.97 
เท่า (P=0.027) (ตาราง3)   
ตาราง 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุ
เคลือบหลุมร่องฟันแบบ Multivariable Analysis  
ตัวแปร Irr*

Adj 
P-

Value 
95%Ci 

เครื่องเป่าลม-น้ำมี
น้ำรั่วเมื่อเป่าลม 

1.5
9 

0.105 0.907-
2.800 

รับประทานอาหาร
แข็งและเหนียวทุก
วัน 

2.8
7 

0.001*
* 

1.523-
5.422 

ยูนิตทันตกรรม
ชำรุดบางส่วน 

2.4
0 

0.005*
* 

1.298-
4.432 

ระยะเวลาท่ี
ให้บริการเพ่ิมข้ึน 

0.9
7 

0.027*
* 

0.937-
0.996 

*Adjusted Incidence Rate Ratio 
**Significant At 0.05 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การเลื่อนหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ใน
ระยะเวลาการติดตามผล 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ซึ่งมี
การเลื ่อนหลุดใกล้เคียงกับการศึกษาของ Anson ในปี 
1982 ที่พบว่าวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันมีการเลื่อนหลุดใน
ระยะเวลา การติดตามผล 6 เด ือน ร ้อยละ  12-18 
(Anson, Full, And Wei, 1982) แต ่ ในการศ ึกษาของ 
Folke ในปี 2004 มีการคงอยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน

ในระยะเวลา 6 เด ือน เป ็นร ้อยละ 100 เน ื ่องจาก
การศึกษานี้ใช้แผ่นยางกันน้ำลายในการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน ซึ่งสามารถป้องกันการปนเปื้อนของน้ำลายได้ทั้งหมด 
(Folke, Walton And Feigal, 2004) วัสด ุ เคล ือบหลุม
ร่องฟันเรซิ ่นชนิดแข็งตัวด้วยแสง มีความอ่อนไหวต่อ
ความช ื ้ น  (Ahovuo-Saloranta Et Al., 2017) ด ั ง น้ั น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันใน
ระยะ 6 เดือนจึงเกี่ยวข้องกับเทคนิคการป้องกันความชื้น
ในขณะเคลือบหลุมร่องฟัน (วลีรีตน์ ชุมภูปัน , 2554), 
(Manton And Messer, 1995), (Folke Et Al., 2004), 
(Hintao And Tianviwat, 2013), (Tianviwat S, 2015), 
(Wright Et Al., 2016), (สุกัญญา เธียรวิวัฒน์และคณะ, 
2560), (Ahovuo-Saloranta Et Al., 2017) 
 ฟันกรามบนพบวัสดุหลุดมากกว่าฟันกรามล่าง 
สอดคล้องกับการศึกษาของกิตติชัย เพียรวัฒนผลและ
คณะในปี 2017 เนื่องจากฟันบนเป็นตำแหน่งที่มองเห็น
ยากกว ่ าฟ ันล ่ า ง  เน ื ่ อ งจากต ้องมองผ ่ านกระจก 
(Peanwattanapol, 2560)  แต่ผลวิจัยกลับตรงข้ามกับ 
Anson ซ ึ ่งพบว่าฟันล ่างมี ว ัสด ุหล ุดมากกว่าฟ ันบน 
เน่ืองจากฟันล่างอยู่ในตำแหน่งใกล้ลิ้นมากกว่าฟันบน ทำ
ให้ป้องกันการปนเปื ้อนของน้ำลายได้ยากกว่าฟันบน 
(Tianviwat, 2011) 

ในการศึกษานี้แม้ว่าจะมีการตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนแล้ว แต่
ยูนิตทันตกรรมที่ใช้ในการเก็บข้อมูลผ่านการใช้งานมานาน 
ทำให้อะไหล่บางชิ ้นมีความเสื ่อมและเกิดชำรุดขึ้นขณะ
ให ้บร ิการ เน ื ่องจากการศ ึกษานี ้ เป ็นการศ ึกษาใน
สถานการณ์ทำงานจริง จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนี้ได้ 
ทำให้การใช้ยูนิต      ทันตกรรมที่มีการชำรุดบางส่วนใน
การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นปัจจัยที่เพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
หลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

เพศและพฤติกรรมของเด็กขณะเคลือบหลุมร่อง
ฟันไม่มีความสัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการศึกษาน้ี สอดคล้องกับ 
Floke และคณะในปี 2004 พบว่าเพศและการให้ความ
ร่วมมือของเด็กไม่เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเลื่อนหลุดของสาร
เคลือบหลุมร่องฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่อายุของ
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เด็กที่รับการเคลือบหลุมร่องฟันเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ม  5-7 ปี และ 10-16 ปี พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 5-7 ปี 
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเลื่อนหลุดของสารเคลือบหลุมร่อง
ฟ ันอย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิ  (Folke Et Al., 2004) 
อย่างไรก็ตาม แม้พฤติกรรมของเด็กขณะเคลือบหลมุร่อง
ฟันจะเป็นปัจจัยที่ไม่เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเลื่อนหลุดของ
วัสดุเคลือบหลุมร ่องฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใน
การศึกษานี้ แต่พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกัน
ความชื้นในกระบวนการเคลือบหลุมร่องฟันเช่น การเกร็ง
ลิ้นต้านกับท่อดูดน้ำลาย การดัน       ผ้าก๊อซออกจากใต้
ลิ้น การร้องไห้ หรือการอาเจียนระหว่างการรักษา เป็นต้น  

ลักษณะอนามัยในช่องปากของเด็กนักเรียน ไม่
สัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ในระยะ
การติดตามผล 6 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาของสุกัญญา เธียรวิวัฒน์ ในปี 
2015 ที่พบว่าลักษณะอนามัยในช่องปากของเด็กนักเรียน
สัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันในระยะ
การติดตามผล 5 ปี (Tianviwat S, 2015) อาจเนื ่องมา
เกณฑ์จากการประเมินลักษณะการหลุดของวัสดุเคลือบ
หลุมร่องฟันที่แตกต่างกัน รวมถึงการติดตามผลในระยะ 5 
ปี วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันมีการสึกกร่อนจากการบดเคี้ยว
ตามธรรมชาติร่วมด้วย (Folke Et Al., 2004) ซึ่งทำให้ผล
การวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุเคลอืบ
หลุมร่องฟัน มีความเป็นไปได้ว่าหากทันตแพทย์ใช้เวลาใน
แต่ละข้ันตอนของการเคลือบหลุมร่องฟันนานข้ึนจะทำให้
เกิดข้อบกพร่องในการป้องกันการปนเปื้อนของความชื้นที่
น้อยลง ส่งผลให้ระยะเวลาในการเคลือบหลุมร่องฟันที่
นานขึ้นเป็นปัจจัยป้องกันการหลุดของวัสดุเคลือบหลุม
ร่องฟัน 

แม้จะมีการตรวจสอบการกัดสบหลังจากการ
เคลือบหลุมร่องฟันในการศึกษานี้ กลับพบว่าการเคี้ยว
อาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียวเช่น ลูกอมแข็ง (Hard 
Candy) เป็นประจำทุกมื้อหรือทุกวัน มีความสัมพันธ์กับ
การหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในระยะ 6 เดือนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ Anderson ในปี 2002 แนะนำให้

รับประทานได้ตามปกติหลังการเคลือบหลุมร่องฟันได้
ทันท ี(Anderson, 2002) แต่ให้หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารแข็งและเหนียวเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเคลือบหลุม
ร่องฟันแตกและหลุดก่อนเวลาอันควร (Ada, 2010) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาน้ีที่พบว่าการเคี้ยวอาหารแข็งและ
เหนียวเป็นประจำทุกวัน เพ่ิมปัจจัยเสี่ยงต่อการเลื่อนหลุด
ของสารเคลือบหลุมร่องฟันได้ ทั้งน้ีมีความเป็นไปได้ว่าการ
มีความชื ้นปนเปื ้อนขณะเคลือบหลุมร่องฟัน ทำให้ลด
ความทนต่อแรงเฉือน (Shear Bond Strength) ซึ่งเป็น
แรงที ่เกิดจากการ บดเคี ้ยวได้เช่นกัน (Rirattanapong, 
2011) ทั้งน้ีหาก    ทันตแพทย์ผู้ให้บริการสามารถควบคุม
ความชื้นขณะเคลือบหลุมร่องฟันได้ดี แม้จะมีการแตกหัก
ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน แต่ยังคงมี Resin Tag ซึ่งทำ
หน้าท ี ่ป ้องก ันการเก ิดฟันผ ุบร ิ เวณหล ุมร ่องฟันได้  
(Marwah, 2018) อย่างไรก็ตามการศึกษานี ้สามารถ
ติดตามได้เพียงลักษณะทางคลินิกเท่านั ้น ซึ ่งควรมีการ
ตรวจฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อทำการเคลือบหลุม
ร่องฟันซ้ำหากพบว่ามีการแตกหักของสารเคลือบหลุมร่อง
ฟัน (Nowak Et. Al, 2019)  

การบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียว
ทุกมื้อหรือทุกวันของนักเรียน ยูนิตทันตกรรมที่มีการชำรุด 
เป็นปัจจัยที่เพิ ่มความเสี ่ยงต่อการหลุดของวัสดุเคลือบ
หลุมร่องฟันในระยะเวลา 6 เดือนหลังเคลือบหลุมร่องฟัน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟันที่นานขึ ้นเป็น
ปัจจัยที่ลดความเสี่ยงต่อการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟันในการศึกษาน้ี  

สารเคลือบหลุมร่องฟันจะสามารถทำหน้าที่
ป้องกันฟันผุได้เมื ่อยังติดแน่นอยู่ในหลุมร่องฟัน ดังน้ัน
จำเป ็นต ้องเตร ียมความพร ้อมของอ ุปกรณ ์ต ่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเครื ่องเป่าลม-น้ำ เครื ่องดูดน้ำลาย 
รวมถึงระบบ  ต่าง ๆ ในยูนิตทันตกรรม เพื่อการป้องกัน
การปนเปื้อนของความชื้น ทั้งนี้ควรมีแผนสำรองในการ
แก ้ไขป ัญหาเฉพาะหน้าในกรณีอ ุปกรณ์ชำร ุดขณะ
ให้บริการ นอกจากนี้ยังควรให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว
หลังจากเคลือบหลุมร่องฟัน โดยหลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหาร
ที่มีลักษณะแข็งและเหนียวให้เด็กและผู้ปกครองรับทราบ 
รวมถึงควรบริหารจำนวนผู้ป่วยต่อทันตแพทย์ให้เหมาะสม
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ในระยะเวลาการให้บริการที่มี เพ่ือให้สารเคลือบหลุมร่อง
ฟันทำหน้าท่ีในการป้องกันฟันผุได้นานที่สุด 
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 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี ในการ
ให้คำปรึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ที่ทำ
ให้การศึกษาน้ีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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ผลของความถ่ีในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาทอง 
Effect of feeding frequency on growth and survival rates of Goldfish (Carassius auratus) 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความถี่ในการให้อาหารที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลา 

ทอง ที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.75±0.28 กรัมต่อตัว และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.70±0.30 เซนติเมตรต่อตัว โดยแบ่งออกเป็น        
4 กลุ่มทดลอง คือให้อาหาร 1, 2, 3 และ 4 มื้อต่อวัน เลี้ยงเป็นเวลา 60 วัน  ผลการศึกษาพบว่าน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักเพิ่มข้ึน  
และน้ำหนักเพิ่มต่อวันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยลูกปลาทองที่ได้รับอาหาร 3 มื้อต่อวันมอีัตรา 
การเจริญเติบโตสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44±0.22 กรัม, 1.61±0.10 กรัม และ 0.03± 0.00 กรัมต่อวัน ตามลำดับ ส่วนอัตรา 
การเจริญเติบโตจำเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ และอัตรารอดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)ในทุกกลุ่มทดลอง   
และค่าคุณภาพน้ำเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาทอง ดังน้ันความถ่ีในการให้อาหารมีผลต่อการเจริญเติบโต โดยการให้  
อาหารปลาวันละ 3 มื้อจะทำให้ลูกปลาทองมีการเจริญเติบโตดีที่สุด  
  
คำสำคัญ: ปลาทอง, ความถ่ี, การให้อาหาร, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดชีวิต   
  

Abstract  
This research was conducted to determine the effect of varying feeding frequency of growth and survival rate 
in juvenile goldfish (Carassius auratus). The initial average weight and total lengths were 0.75±0.28 grams and 
2.70±0.30 centimeters, respectively. Four experimental feeding frequencies were having once, twice, thrice, 
and four times per day for 60 days. The results showed that final weight, weight gain, and average daily gain 
(ADG) were statistically significant differences (P<0.05). Goldfish juvenile feeding at three meals/day was the 
highest of growth performance. There were 2.44±0.22 g, 1.61±0.10 g, and 0.03± 0.00 g/day, respectively. 
However, no significant differences were found (P>0.05) among the fish in specific growth rate (SGR), food 
conversion ratios (FCR), and survival rate (SR) throughout the experiment. Water quality parameters were 
suitable for the growth of goldfish juveniles. Consequently, feeding frequency affected growth by feeding 
three meals/day, which was better for the maximal growth of goldfish. 

 
Keywords: Goldfish, frequency, feeding, growth, survival rate  
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1. บทนำ  
ปลาทองเป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่มีคนนิยม

เลี้ยงกันทั่วไปเป็นปลาสวยงามซึ่งสามารถสร้างรายได้ใหก้ับ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
ได้เป็นจำนวนมากโดยในปี พ.ศ.2560 Suvarnabhumi 
Airport Fish Inspection Office, ([BKK FIO], 2017) ไ ด้
กล่าวถึงปริมาณการส่งออกของปลาทองซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่ 
7 ของการส่งออกปลาสวยงามทั ้งหมดและมีมูลค่าการ
ส่งออกสูงถึง 32.40 ล้านบาท จึงเป็นผลทำให้เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงปลาทองหันมาให้ความตระหนักถึงวิธีการเลี ้ยง
ปลาทองให ้ม ีค ุณภาพที ่ด ีข ึ ้นซ ึ ่ ง ป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต่อการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดได้แก่ ความหนาแน่น คุณภาพน้ำ 
และอาหาร   ความถ่ีในการให้อาหารก็มีความสำคัญเช่นกัน 
เนื ่องจากจะตัวที ่ช่วยให้ปลาทองสามารถได้รับอาหารใน
ปริมาณท่ีเพียงพอเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต ซึ่งการให้อาหาร
ปลาที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะมีผลทำให้อัตราการ
เจริญเติบโตลดลง และอาจทำให้ต้นทุนในการเลี ้ยงปลามี
ค่าที่สูงขึ้น ซึ่งการให้อาหารในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผล
กระทบต่อการเปลี ่ยนแปลงของคุณภาพน้ำซึ ่งอาจทำให้
คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลง (Lee et al., 2000) 

วิธีการให้อาหารปลามีความจำเป็นต่อปริมาณการ
เพิ ่มผลผลิตสำหรับการเลี ้ยงปลาเป็นอย่างมากเนื ่องจาก
ความต้องการในการบริโภคอาหารของปลามาจากผลของ
การให้อาหารซึ่งความถี่ที่เหมาะสมในการให้อาหารปลาน้ัน
ขึ ้นอยู ่ก ับปัจจัยต่างๆเช่นขนาดของตัวปลาและสภาวะ
แวดล้อมในการเลี้ยง(Gershanovich and Taufik, 1992)  

การเลี้ยงปลาโดยการให้อาหารปลาท่ีไม่มากเกินไป
และไม่น้อยเกินไปมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการ
รอดตาย และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือของปลา และ
จะส่งผลเกี่ยวกับการเกิดของเสียที่เหลือจากอาหารให้ลด
น้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อความสม่ำเสมอของขนาดปลาที่เลี้ยง
ด้วย (Goddard, 1995; Kubitza and Lovshin, 1999) 

ความถี่ที่เหมาะสมในการให้อาหารจะแตกต่างกัน
ตามขนาดและชนิดของสัตว์น้ำ ความถี่การให้อาหารที่มาก

เกินไปท้าให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน แต่ความถี่การให้
อาหารที ่น ้อยเก ินไปท้าให้ปลาโตช้าและเกิดการขาด
สารอาหารได้(เวียง, 2542)  

เวลาในการให้อาหารก็มีความสำคัญต่อการเลี้ยง
ปลาเช่นกันโดยช่วงเวลาท่ีเหมาะสมข้ึนกับปริมาณออกซิเจน 
อุณหภูมิ และอาจขึ้นกับแสงในช่วงกลางวันกลางคืน (เวียง , 
2543) 

การศึกษาผลของความถี่ในการให้อาหารต่อการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาทองจึงเป็นแนวทางหน่ึง
เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดี
สำหรับการเลี้ยงปลาทอง  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาท่ีเลี้ยงไว้สำหรับการ
บริโภคเนื ้อ หรือเลี ้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์เลี ้ยงสวยงามนั้น มี
ปัจจัยหลายๆด้านที่เข้ามาเกี่ยวข้องและสนับสนุนให้การ
เลี้ยงปลาประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ปัจจัยด้านหนึ่งที่มี
ความสำคัญและมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาน้ันก็คือ 
เวลาการให้อาหาร ซึ่งปลาบางชนิดอาจต้องการความถี่ใน
การให้อาหารที่มาก ปลาบางชนิดอาจต้องการความถ่ีในการ
ให้อาหารที่น้อย ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านอีกเช่นกัน 

ความถี่ในการให้อาหารก็เป็นอีก 1 ปัจจัยที ่จะ
ส่งผลให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตที ่ด ี โดยความถี ่ที่
เหมาะสมในการให้อาหารจะแตกต่างกันตามขนาดและชนิด
ของส ัตว ์น ้ำ ความถี ่การให ้อาหารที ่มากเกินไปทำให้
สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน แต่ความถี่การให้อาหารที่น้อย
เกินไปท้าให้ปลาโตช้าและเกิดการขาดสารอาหารได้(เวียง , 
2542) เวลาในการให้อาหารก็มีความสำคัญต่อการเลี้ยงปลา
เช่นกันโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นกับปริมาณออกซิเจน 
อุณหภูมิ และอาจขึ้นกับแสงในช่วงกลางวันกลางคืน (เวียง , 
2543) วิธีการให้อาหารปลามีความจำเป็นต่อปริมาณการ
เพิ ่มผลผลิตสำหรับการเลี ้ยงปลาเป็นอย่างมากเนื ่องจาก
ความต้องการในการบริโภคอาหารของปลามาจากผลของ
การให้อาหารซึ่งความถี่ที่เหมาะสมในการให้อาหารปลาน้ัน
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ขึ ้นอยู ่ก ับปัจจัยต่างๆเช่นขนาดของตัวปลาและสภาวะ 
แวดล้อมในการเลี้ยง(Gershanovich and Taufik, 1992)   

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ใช้ลูกปลาทองขนาด 2 -3 เซนติเมตร จำนวน 120 
ตัว เลี้ยงในบ่อซีเมนต์วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 
เซนติเมตรจำนวน 12 บ่อ มีการให้อากาศตลอดระยะเวลา
การเลี้ยง วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด(Completely 
Randomized Design, CRD) โดยแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง 
3 ซ้ำ ดังน้ี 
ชุดการทดลองที่ 1 ให้อาหาร 1 ครั้งต่อวัน (เวลา 07.00น) 
ชุดการทดลองที่ 2 ให้อาหาร 2 ครั้งต่อวัน (เวลา 07.00น 

และ 17.00 น) 
ชุดการทดลองที่ 3 ให้อาหาร 3 ครั้งต่อวัน (เวลา 07.00น 

12.00 น  และ17.00 น) 

ชุดการทดลองที่ 4 ให้อาหาร 4 ครั้งต่อวัน (เวลา 07.00น 

10.00 น, 13.00 น และ17.00 น) 

ดำเนินการเลี้ยงปลาเป็นเวลาทั้งสิ้น 60 วัน โดยทำ

การชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของลูกปลาทองทุก 10 วัน  

ศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างของการ

เจริญเติบโตโดยการหาค่าดังน้ี  

 1) น้ำหนักเฉลี ่ย (กรัม) = น้ำหนักปลาทั ้งหมด / 

จำนวนปลาในบ่อทั้งหมด 

 2) ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) = น้ำหนักปลาทั้งหมด 

/ จำนวนปลาในบ่อทั้งหมด 

 3) น้ำหนักที ่เพิ ่มขึ้น = น้ำหนักเฉลี่ยเมื ่อสิ ้นสุดการ

ทดลอง – น้ำหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มการทดลอง  

      4) อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (Average Daily 
Growth: ADG)  
  =น้ำหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง-น้ำหนักเมื่อเริ่มการทดลอง  
                      จำนวนวันที่ทำการทดลอง 

     5)อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ(เปอร์เซ็นต์) (specific 
growth rate; SGR, %วัน) 
=ln(น.น.เฉลี่ยสุดท้าย)–ln(น.น.เฉลี่ยเริ่มต้น)x100 
                         ระยะเวลาท่ีเลี้ยง 
     6) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ(Feed Conversion 
Ratio : FCR) 
=              ปริมาณอาหารทั้งหมด 
            น้ำหนักรวมเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 
     7) อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)  
         = จำนวนปลาท่ีรอด × 100  
               จำนวนปลาท่ีปล่อย 
      นำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลต่างๆในชุดการทดลอง
โดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ 
 
4. ผลการวิจัย  

การศึกษาผลของความถี่ในการให้อาหารต่อการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาทอง โดยให้อาหารใน
เวลาท่ีแตกต่างกัน 4 รูปแบบ คือ 1มื้อ, 2 มื้อ, 3 มื้อ และ 4 
มื้อ ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 1   
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 60 วัน พบว่าปลา
ทองที่ให้อาหาร 3 มื้อ มีน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักเพ่ิมและ
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันมากท่ีสุดอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) มีค่าเท่ากับ 2.44±0.22 กรัม, 1.61±0.10 
กรัม และ 0.03± 0.00 กรัม/วัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตามค่า 
อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เน้ือ และ อัตรารอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
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ตารางที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตของปลาทองที่เลี้ยงด้วย
ความถ่ีการให้อาหารแตกต่างกัน  

ประสิทธิ
ภาพการ

ผลิต 

ชุดการทดลอง 

T1 T2 T3 T4 

น้ำหนัก
เริ่มต้น 

0.76±0.
31 

0.71±0
.24 

0.80±0.
29 

0.73±0.
27 

น้ำหนัก
สุดท้าย 

2.17±0.
22b 

2.01±0
.16b 

2.44±0.
22a 

2.18±0.
19b 

ความ
ยาว
เริ่มต้น 

2.59 
±0.23 

2.77 
±0.30 

2.67± 
0.31 

2.77± 
0.36 

ความ
ยาว
สุดท้าย 

3.70± 
0.24b 

4.00± 
0.25a 

4.10 
±0.26a 

3.93±0.
20ab 

น้ำหนัก
ที่เพ่ิมข้ึน 
(กรัม) 

1.41±0.
02bc 

1.30±0
.09c 

1.61±0.
10a 

1.45±0.
04b 

น้ำหนัก
เพ่ิมต่อ
วัน 
(ADG) 
(กรัม/
วัน) 

0.02± 
0.00b 

0.02± 
0.00b 

0.03± 
0.00a 

0.02± 
0.00b 

อัตรา
การ
เจริญเติ
บโต
จำเพาะ 
(SGR 
(%)) 

1.75 
±0.17 

1.76± 
0.32 

1.83 
±0.15 

1.83± 
0.16 

อัตรา
แลกเน้ือ 
(FCR) 

1.74±0.
13 

1.77±0
.31 

1.71±0.
29 

1.65±0.
06 

อัตรา
รอด (%) 

73.33±1
5.28 

70.00± 
10.00 

70.00±1
7.32 

86.67±
5.77 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวนอน
แสดงว่าแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การเลี้ยงปลาทองที่มีความถี่ในการให้อาหาร 4 รูปแบบ
คือ 1, 2, 3 และ 4 มื้อต่อวัน พบว่าความถ่ีการให้อาหารมีผล
ต่อน้ำหนักสุดท้าย, น้ำหนักเพ่ิม และ อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวัน โดยการให้อาหารที่ความถ่ี 3 มื้อต่อวัน ให้ผลที่ดี
ที่สุด คือ 2.44±0.22 กรัม, 1.61±0.10 กรัม และ 0.03± 
0.00 กรัมต่อวัน  ซึ ่งผลการทดลองครั ้งน้ีสอดคล้องกับ
Charles et al.(2003)กล่าวว่า การให้อาหารลูกปลาแฟนซี
คาร์พ 6, 3, 2และ 1 ครั้งต่อวันตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง 
21 วัน การให้อาหารที่ความถี่ 3 ครั้งต่อวันจะให้อัตราการ
เจริญเติบโตที่ดีที่สุด จากการศึกษาของ Zhou et al.(2003) 
กล ่าวว ่า  การศ ึกษาความถ ี ่ ในการให ้อาหารต ่อการ
เจริญเติบโตของปลาในวงศ์ปลาตะเพียนขาว (Carassius 
auratus gibelio) ในระยะเวลาการเลี้ยง 8 สัปดาห์ โดยมี
การให้อาหาร 2, 3, 4, 12 และ 24 มื้อต่อวัน พบว่า การให้
อาหารที่ 24 มื้อต่อวันเป็นความถี่ที่เหมาะสมที่สุด ศักดิ์ชัย
และนิพนธ์(2554) กล่าวว่า ปลาช่อนที่ให้อาหารความถี่ 3 
มื้อต่อวัน มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ 
น้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวและปริมาณอาหารที่กินสูงกว่า ปลาช่อน
ที่ให้อาหารความถี ่ 2 มื้อต่อวันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ 
(P<0.05) แต่อัตรารอด อัตราการเปลี ่ยนอาหารเป็นเน้ือ 
และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับWang et al. , 
(1998)   ได้ศึกษาในปลา hybrid sunfish โดยการให้อาหาร
ที่ ระดับความถี่มาก (3 และ 4 มื้อต่อวัน) ปลาสามารถกิน 
อาหารได้มากกว่าที่การให้อาหารในระดับความถี่ที่น้อย (1  
และ 2 มื ้อต่อวัน)  เขมชาติ(2538) กล่าวว่าการใช้ใบมัน
สำปะหลังเป็นส่วนผสมในอาหาร 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ความถ่ีใน
การให้อาหาร 3 ครั ้งต่อวันเหมาะสมที ่ส ุด สำหรับการ
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เจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์จากอาหารของ ปลานิล 
เช่นเดียวกับ Dwyer et al. (2002) ได้รายงานว่าการให้ปลา 
yellowtail flounder ได ้ก ินอาหารหลายๆครั ้ง  ภายใน
ระยะเวลา 1 วัน ทำให้ปลากินอาหารได้มากและมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ดี อาคมและวรรเพ็ญ (2556) กล่าวว่าลูกปลา
ที่ให้อาหาร 3 และ 4 ครั ้งต่อวัน มีน้ำหนักและความยาว
มากกว่า และแตกต่างกันทางสถิติ  (p<0.05) กับลูกปลาท่ี
ให้อาหาร 2 ครั้งต่อวัน โดยพิเชต และคณะ (2556) กล่าวว่า 
การเลี้ยงปลาแบบให้กินอาหารจนอิ่มให้ผลดีกว่าการให้แบบ
ควบคุมปริมาณและการ ให้อาหารวันละ 2 ครั้งให้ผลดีกว่า
การให ้อาหารว ันละครั ้งและครั้ ง เด ียวแบบวันเว ้นวัน 
สอดคล้องกับการรายงานของ Kayano et al. (1993) กล่าว
ไว้ว่า การให้อาหารที่ความถ่ี 1, 2, 4, 6 และ 8 ครั้งต่อวันใน
ก า ร เ ล ี ้ ย ง ป ล า  Red-spotted Grouper, Epinephelus 
akaara. พบว่าการเพิ่มความถี่ในการให้อาหารมากขึ้น จะ
สามารถทำให้ลูกปลามีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วย และสรุปได้ว่า
ความถี่ในการให้อาหาร 4 – 6 ครั้งต่อวันทำให้ปลามีการ
เจริญเติบโตดีที่สุด ตามรายงานของ Giberson and Litvak, 
2003 กล่าวว่าการให้อาหารปลา Shortnose sturgeon ใน
ความถ่ีที่ 4 – 8 มื้อต่อวันจะส่งผลให้การกินอาหารและอัตรา
การเจริญเติบโตดีกว่าการให้อาหารที่ความถี ่ 1 มื้อต่อวัน 
สอดคล้องกับGrayton and Beamish, 1997 กล่าวว่า การ
ให้อาหารที่วันละ 3 มื้อ สามารถทำให้ปลา rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) มีอัตราการเจริญเติบโตที ่ด ีกว่า
ปลาที่มีการให้อาหารวันละ 1 และ 6 มื้อ สุพจน์และคณะ  
2528 กล่าวว่า การให้อาหารปลากะพงขาวที่ความถี่ 2 มื้อ
ต่อวัน จะทำให้ปลากะพงขาวมีน้ำหนักเพิ ่มขึ ้น  น้ำหนัก
เฉลี่ยต่อตัวและความยาวเฉลี่ยต่อตัวที ่มากกว่าปลากะพง
ขาวที่ได้รับอาหารวันละ 1 มื้อ 
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ผลของความเป็นพิษของสารพิษเชื้อราอะฟลาทอ็กซินบี1 ในไก่กระทง 
Effect of Toxicity Aflatoxin B1 in Broiler Chicken 

 
จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์   ณัฐกานต์ ทิพม้อม   ชยากร ชื่นตา  และ  วรพงศ์ รัตนบรรณกิจ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี 71170 
 

บทคัดย่อ 
สารพิษเชื ้อราอะฟลาท็อกซิน บี1 (AFB1) ก่อให้เกิดปัญหาในการผลิตสัตว์ปีกทั ่วโลก การศึกษาวิจัยในครั ้งนี้มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความเป็นพิษของสารพิษเชื้อรา AFB1 โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของไก่กระทง 
และเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล โดยใช้ไก่กระทงสายพันธุ ์อาเบอร์เอเคอร์ อายุ 1 วัน จำนวน 30 ตัว 
แบ่งกลุ่มการโดยการสุ่ม ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม  กลุ่มที่ 2 ได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 โดย
การป้อนทางปากครั้งเดียว ปริมาณความเข้มข้น 1 ppm. และกลุ่มที่ 3 ให้อาหารที่ผสมสารพิษเชื้อรา AFB1 ความเข้มข้น 100 
ppb. ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตั ้งแต่อายุ 1-28 วัน ตามลำดับ จากนั ้นทำการตรวจหาระดับภูมิค ุ ้มกัน  ด้วยวิธีการ 
Hemagglutination inhibition assay (HI) ผลการวิจัยพบว่า สารพิษเชื้อรา AFB1 ทำให้ปริมาณอาหารที่กินได้ น้ำหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าสารพิษเชื้อรานี้ทำให้เกิดรอยโรคที่ตับและไตอยา่ง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มที่ 3 ค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น  แสดงให้เห็นว่า
สารพิษเชื้อรา AFB1 ก่อให้เกิดความเป็นพิษในไก่กระทง เมื่อได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 
 
คำสำคัญ  : สารพิษจากเชื้อรา, อะฟลาท็อกซิน บี1, ไก่กระทง, ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต, ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาส
เซิล 
 

Abstract 
Aflatoxin B1 (AFB1) is a global problem in poultry production. This study aimed to investigate the 

toxic effects of AFB1 by comparing growth performance and hemagglutination inhibition titers (HI titers) on 

the Newcastle disease vaccine. A total of 30 one-day-old Arbor Acres broiler were randomly divided into 

three groups including; group 1 (control group), group 2 (administration a single bolus AFB1 1 ppm. by oral 

route), and group 3 (feed diet with AFB1 100 ppb./kg diet feed from day 1-28), respectively. Antibody 

titers were measured by hemagglutination inhibition assay (HI). The result showed that AFB1 decreased 

feed intake and body weight gain significantly (P<0.05). Moreover, AFB1 also caused severe gross lesion 

changes in the liver and kidney of broilers. The study was found that the broiler in group 3 had the 

lowest of HI titers of Newcastle disease comparing to the other group. AFB1 caused toxicity in broiler 

chicken after receiving AFB1 continuously for a long time. 

 
Keyword: Mycotoxins, aflatoxin B1, broiler, growth performance, antibody titers of Newcastle 
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1. บทนำ 
สารพิษเช ื ้อรา Aflatoxin B1 (AFB1) จ ัดเป็น

สารพิษที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุล หรือ
การเมแทบอลิซึมชนิดทุติยภูมิ (secondary metabolite) 
ที ่สร้างขึ ้นจากเชื ้อรา เชื ้อรา Aspergillus flavus และ 
Aspergilus parasiticus เพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปของเชื้อรา ซึ่งปัจจัยที่สำคัญคือ อุณหภูมิและ
ความชื้นของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปัญหาเหล่าน้ี   
ไม่ค่อยพบอุบัติการณ์แบบเฉียบพลันที่ได้รับในปริมาณสูง
แล้วทำให้สัตว์เสียชีวิตในทันที แต่ส่วนมากจะเป็นปัญหา
แบบเรื้อรัง คือ การได้รับปริมาณต่ำๆสะสมทุกวัน ซึ่งการ
ได้ร ับจะเป็นไปในรูปแบบการปนเปื ้อนไปกับผลผลิต             
ซึ่งยากที่จะป้องกันได้ พบว่าสารพิษเชื้อรา AFB1 มีความ
เป ็นพ ิษส ู งส ุ ดซ ึ ่ ง  IARC (International Agency for 
Research on Cancer, 1993) จ ัดให ้ เป ็นสารพิษจาก              
เชื้อรากลุ่มที่ 1 ที่ก่อให้เกิดมะเร็งในคน (Binder, 2007) 
สามารถพบการปนเปื้อนสารพิษเชื้อรา AFB1 ในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ธัญพืช ข้าวโพด 
ข้าวสาล ี ข ้าว ข ้าวฟ่าง เมล ็ดพืชน้ำม ัน เคร ื ่องเทศ 
ผลิตภัณฑ์นม (Giovati et al., 2015) นอกจากน้ียังพบได้
ใน กากถั ่วลิสง ข้าวโพดป่น ปลาแห้ง เป็นต้น (Gacem 
and Hadj-Khelil, 2016 ; Udovicki et al., 2018) ซึ่ ง
เมื่อสัตว์ได้รับเข้าไปก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย 
เช ่น การเจร ิญเติบโตช้าลง ผลผลิตที ่ได้ลดลง ความ
ต้านทานโรคต่ำลง อัตราการแลกเน้ือเพ่ิมข้ึน หากได้รับใน
ปริมาณท่ีสูงก็จะส่งผลต่อชีวิตสัตว์ได้ นอกจากน้ีหากสะสม
หรือตกค้างในเน้ือเย่ืออวัยวะต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อผู ้เลี ้ยงเอง และยังอาจ
ตกค้างเข้าส ู ่ห ่วงโซ่อาหาร ส่วนผลกระทบต่อมนุษย์
ผู้บริโภคอาหารเหล่าน้ีด้วย 

โรคนิวคาสเซิลเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ในสัตว์ปีก เกิดจากเชื้อ Paramyxovirus  อัตราการเกิด
โรคและการตายจะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ปีกและสเตรน
ของ เชื้อไวรัส ไก่ติดโรคได้ง่ายที่สุด ส่วนเป็ดและห่านจะ
ค่อนข้างทนต่อโรค อาการของสัตว์ป่วยมีได้ตั้งแต่อาการ
แบบ เฉียบพลันและรุนแรงที่ทำให้สัตว์ตายทั้งฝูงได้ใน 3-4 

วัน ไปจนถึงอาการแบบอ่อนที่อาจไม่สังเกตเห็น อาการ
ป่วยใดในสัตว์ปีก  

โดยวัตถ ุประสงค์ของการศึกษาวิจ ัยนี ้ เพ่ือ
ทดสอบเปรียบเทียบความเป็นพิษของสารพิษที่สร้างจาก
เชื ้อรา AFB1 ที ่มีต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและ
ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทงในไก่ที่ได้รับ
สารพิษเชื้อรา AFB1 แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การปนเปื้อนสารพิษที่สร้างจากเชื้อราในอาหาร
สัตว์เป็นปัญหาที่พบได้ทั ่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย
ตั ้งอย ู ่ ในภ ูม ิอากาศเขตร ้อนช ื ้น ทำให ้เอ ื ้อต ่อการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดรวมทั้งเชื้อรา ซึ่งการ
ปนเปื้อนน้ีทำให้เกิดการสร้างสารพิษที่สร้างจากเชื้อราข้ึน 
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั้งมนุษย์และ
สัตว์  โดยสารพิษที่เชื้อราที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิด
ปัญหาที่สำคัญในไก่ คือ สารพิษเชื้อรา Aflatoxins หาก
เมื่อไก่ได้รับโดยการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนสารพิษน้ี
เข้าไป ก่อให้เกิดปัญหาทางตรงต่อสุขภาพสัตว์ เช่น เบื่อ
อาหาร ก่อปัญหาต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธ์ุ 
มีความเป็นพิษต่อตับและไตโดยตรง ส่วนปัญหาทางอ้อม 
เช่น การกดภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ ทำให้สัตว์ภูมิคุ้มกันต่ำง่าย
ต่อการติดเชื ้อแทรกซ้อน อัตราการเจริญเติบโตลดลง     
อีกท้ังยังตกค้างเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และสร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ โดยจำลองรูปแบบการได้รับสารพิษแบบ
เฉียบพลัน โดยกำหนดระดับความเข้มข้นสารพิษเชื้อรา 
AFB1 1 ppm. และในการได้รับสารพิษแบบเรื้อรัง กำหนด
ระดับความเข้มข้นสารพิษเชื้อรา AFB1 100 ppb. (Yunus 
et al, 2011) 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย  
สัตว์ทดลองและกลุ่มการทดลอง        
       ไก่กระทง อายุ 1 วัน จำนวน 30 ตัว คละเพศ 
น้ำหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เป็นไก่สุขภาพดี  โดยมีการกก
ลูกไก่ 7 วัน เนื ่องจากลูกไก่ช่วงอายุส ัปดาห์แรก ไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้ จึงต้องทำการ
เพิ่มความอบอุ่นให้กับลูกไก่ เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็น
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ปกติ ส่วนการให้อาหารและน้ำอย่างเต็มที่ (ad libitum) 
โดยการคัดเลือกสัตว์เป็นการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์ 
(completely randomized design) เลี้ยงแบบปล่อยพ้ืน
ในโรงเรือนระบบเปิด  แบ่งไก่ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 
ตัว โดยแต่ละกลุ่มมีแผนการทดลองดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ควบคุมที ่ไม่ได้รับสารพิษเชื ้อรา AFB1 กลุ่มที ่ 2 ได้รับ
สารพิษโดยทางการกิน โดยป้อนทางปากครั้งเดียวความ
เข้มข้น 1 ppm. ( bolus AFB1 1 ppm.)  กลุ่มที่ 3 ได้รับ
สารพิษโดยการผสมอาหารความเข้มข้น 100 ppb. ให้กิน
ทุกวัน (daily feed AFB1 100 ppb.) 
การให้วัคซีน 
          ให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล สายพันธ์ุ LaSota 
strain โดยการหยอดจมูก (intranasal) โดยให้วัคซีนครั้ง
แรกทีอ่ายุ 3 วัน และให้ซ้ำท่ีอายุ 2 สัปดาห์ และอายุ 3 
สัปดาห์      
การเก็บข้อมูล 
          จดบันทึกปริมาณการให้อาหารในช่วงอายุ 1-28 
วัน ชั ่งน้ำหนักไก่ทุกสัปดาห์ จดบันทึกอัตราการตาย         
การเปลี่ยนแปลงของสัตว์ทดลองในทุกๆวัน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองทำการผ่าซากเพ่ือชั่งน้ำหนัก  
          การเปลี่ยนแปลงและรอยโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะ
ภายใน คือ ตับ ไต น้ำดี ม้าม ต่อมเบอร์ซ่า กระเพาะแท้
และกระเพาะบด และหัวใจ โดยกำหนด score เป็นระดับ 
0-2 โดยระดับ 0 หมายถึง ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ ้นใน
อวัยวะ ระดับ 1 หมายถึง มีความผิดปกติเกิดข้ึนในอวัยวะ
เล็กน้อย และระดับ 2 หมายถึง มีความผิดปกติเกิดขึ้นใน
อวัยวะมาก 
 การเก็บตัวอย่างและการวเิคราะห์ผลจากตัวอย่างเลอืด 
       เก็บตัวอย่างเลือดไก่ทุกตัว จากหลอดเลือดดำที่
ตำแหน่ง cardiac puncture และ wing vein ในไก่ที่ช่วง
อายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน การวิเคราะห์ผลจากตัวอย่าง
เลือด นำตัวอย่างเลือดมาผ่านกระบวนการแยกเพื่อเอา
ซีรัม นำไปทดสอบด้วยวิธีการ Hemagglutination (HA) 
และวิธี Haemagglutination inhibition (HI) 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
       ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เปรียบเทียบ
ผลการทดลองเมื ่อเทียบกับกลุ ่มควบคุม โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ( 1-way analysis of 
variances, 1-way ANOVA) เพื ่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกันในไก่กระทงแต่ละกลุ่มการทดลอง 
ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
SPSS for window เวอร์ชั่น 24 
 
4. ผลการวิจัย 
ผลของการได้รับ AFB1 ต่อปริมาณอาหารที่กินได้ 
          การทดลองศึกษาความเป็นพิษของสารพิษเชื้อรา  
AFB1 ในไก่กระทงเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณอาหารที่กินได้
ของไก่กระทงในตลอดช่วงระยะเวลาการทดลอง 28 วัน 
จากผลการวิเคราะห์พบว่าในช่วงต้นของการทดลอง คือ 
ช่วงอายุ 1-7 วัน และ 8-14 วัน ไก่กระทงในกลุ่ม bolus 
AFB1 1 ppm. มีค่าเฉลี่ยปริมาณการกินได้ต่ำกว่าทุกกลุ่ม
การทดลอง แต่ค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)  แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลาง
และช่วงท้ายของการทดลอง คือ ช่วงอายุ 15-21 วัน และ 
22-28 วัน ค่าเฉลี่ยปริมาณอาหารที่กินได้ในแต่ละกลุ่มมี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่า
กลุ ่มที ่มีค่าเฉลี่ยปริมาณอาหารที่กินได้ต่ำสุด เป็นกลุ่ม 
daily feed AFB1 100 ppb. (ตารางที่ 1) 
ผลของการได้รับ AFB1 ต่อน้ำหนักตัว 

เมื ่อเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยน้ำหนักตัวของไก่
กระทงในตลอดช่วงระยะเวลาการทดลอง 28 วัน จากผล
การวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี ่ยน้ำหนักตัวของไก่กระทง
ในช่วงอายุ 0-7 วัน ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ ่มการทดลองไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่
ในช่วงอายุต้ังแต่ 8 วันข้ึนไป ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวในแต่ละ 

กลุ่มการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวของไก่
กระทงในอายุ 3-4 สัปดาห์ พบว่า ไก่กลุ่มที่ได้รับ daily 
feed AFB1 100 ppb. มีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวต่ำกว่าทุก
กลุ่ม (ตารางที่ 1) 
 
ผลของการได้รับ AFB1 ต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มข้ึน 
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ค ่าอ ัตราการเจร ิญเต ิบโต (average body 
weight gain; BWG) เป็นค่าเฉลี ่ยน้ำหนักตัวที ่เพิ ่มข้ึน             
ต่อระยะเวลาในการเลี้ยงไก่ ซึ่งในการทดลองนี้คำนวณ

เป็นรายสัปดาห์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว
ทีเ่พ่ิมข้ึนของไก่กระทงในช่วงอายุ 0-7 วัน พบว่าค่าเฉลี่ย

 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในไก่กระทง 

 กลุ่มการทดลอง P-value 

Control BolusAFB1 1 
ppm. 

Daily feed AFB1                 
100 ppb. 

ปริมาณอาหารที่กินได้  (Feed intake : กรัม/ตัว)  

 สัปดาห์ที่ 1  48.78±20.47a 43.42±21.93a 42.07±27.15a P=0.267 
สัปดาห์ที่ 2  126.21±28.88a 122.00±36.90a 136.50±43.50a P=0.514 
สัปดาห์ที่ 3 211.00±21.18ab 223.57±16.79a 197.92±23.55b P=0.014 
สัปดาห์ที่ 4 303.14±9.68a 286.42±14.75b 270.21±16.77c P=0.000 

น้ำหนักตัว  (Body Weigh : กรัม) 
 สัปดาห์ที่ 1  107.55±8.49a 107.20±8.06a 109.77±8.19a P=0.812 
สัปดาห์ที่ 2  227.11±11.42a 190.50±6.85b 205.40±11.07c P=0.000 
สัปดาห์ที่ 3 382.55±9.22a 359.99±11.55b 340.75±12.69c P=0.000 
สัปดาห์ที่ 4 580.22±11.56a 509.90±10.55b 494.12±10.71c P=0.000 

น้ำหนักตัวที่เพิ่มข้ึน  (Body weight gain : กรัม) 
 สัปดาห์ที่ 1  47.22±0.97a 45.10±1.20a 49.77±1.63a P=0.711 
สัปดาห์ที่ 2  119.56±1.35a 83.30±1.32b 95.63±1.71c P=0.000 
สัปดาห์ที่ 3 155.44±2.25a 169.40±2.07b 135.35±2.78c P=0.000 
สัปดาห์ที่ 4 197.67±2.17a 150.00±2.08b 123.37±2.78c P=0.000 

อัตราการแลกเน้ือ  (Feed conversion ratio : FCR) 

 สัปดาห์ที่ 1  2.06±0.88a 1.92±0.99a 1.87±0.94a P=0.660 
สัปดาห์ที่ 2  2.34±0.45a 2.92±0.88a 2.85±0.91a P=0.318 
สัปดาห์ที่ 3 3.01±0.23a 2.63±0.20b 2.92±0.32ab P=0.064 
สัปดาห์ที่ 4 3.40±0.31a 3.81±0.15b 4.38±0.25c P=0.000 

อัตราการรอดชีวิต (Survival rate : %) 

 สัปดาห์ที่ 1  100 100 100 - 
สัปดาห์ที่ 2  100 100 100 - 
สัปดาห์ที่ 3 100 100 100 - 
สัปดาห์ที่ 4 100 100 100 - 

หมายเหตุ  a, b, c คือ ค่าท่ีแตกต่างกันในแนวนอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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แต่ละกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ในช่วงไก่ทดลองอายุ
ตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวในแต่ละกลุ ่มการ
ทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
โดยพบว่าค่าเฉลี ่ยน้ำหนักตัวของไก่กระทงในอายุ 3-4 
สัปดาห์ ไก่กลุ ่มที ่ได้รับ daily feed AFB1 100 ppb. มี
ค่าเฉลี ่ยของน้ำหนักตัวต่ำกว่าทุกกลุ ่ม  อย่างมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) (ตารางที่ 1) 
ผลของการได้รับ AFB1 อัตราการแลกเน้ือ 

อัตราการแลกเนื ้อ  เป ็นดัชนีท ี ่บ ่งบอก ถึง
ประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่  โดยคำนวณจากน้ำหนักอาหาร
ที่กินทั้งหมดหารด้วยน้ำหนักตัวที่เพิ ่มขึ ้น โดยพบว่าค่า
อัตราการแลกเนื ้อในช่วงอายุ 1-21 วัน แต่ละกลุ ่มการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต แต่
อัตราการแลกเนื้อในช่วงอายุ 22-28 วัน แต่ละกลุ่มการ
ทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 
ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยพบว่ากลุ่มที่ได้รับ Daily feed 
AFB1 100 ppb. และ Bolus AFB1 1 ppm. มีอัตราการ
แลกเน้ือสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
ผลของการได้รับ AFB1 ต่ออัตราการรอดชีวิต 

เมื ่อเปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตของไก่
กระทงในกลุ ่มการทดลองทั ้งสามกลุ ่ม ในตลอดช่วง
ระยะเวลาการทดลอง  28 วัน แสดงในตารางที่ 1 พบว่า 
ค่าอัตราการรอดชีวิตของไก่กระทงในทุกกลุ่มการทดลอง 
มีค่าเท่ากับร้อยละ 100 คือ ไม่มีไก่กระทงที่ทำการทดลอง
ตายเน่ืองมาจากการได้รับสารพิษเชื้อราทั้งในรูปแบบของ 
bolus AFB1 1 ppm. และ daily feed AFB1 100 ppb.  
ผลของการเปลี่ยนแปลงและรอยโรคที่เกิดขึ้นในอวัยวะ
ภายในของไก่กระทง 

การเปลี ่ยนแปลงทางพยาธิสภาพและความ
ผิดปกติของอวัยวะภายในของไก่กระทง ได้แก่ ตับ ไต 

น้ำดี ม้าม ต่อมเบอร์ซ่า กระเพาะแท้และกระเพาะบด 
และหัวใจ โดยการผ่าซากในวันที่ 28 ของการทดลอง ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับ daily feed AFB1 100 ppb. 
ทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยอวัยวะที่พบความ
ผิดปกติมากที่สุด คือ ตับ โดยพบว่าไก่กระทงจำนวน 4 
จากใน 10 ตัวมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตับ โดยตับมีขนาด
ใหญ่ขึ้น สีของตับเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และมีจุดเนื้อตาย
ขนาด เล ็ ก  (pin point necrosis) อย ู ่ ท ี ่ ผ ิ ว ข อ ง ตั บ 
นอกจากนี้ยังพบว่ากล้ามเนื ้ออกของไก่ในกลุ ่มนี้ มีสีซีด
กว่าปกติ และมีจุดเลือดออก (haemorrhage)  ส่วนในไก่
กลุ่มที่ได้รับ bolus AFB1 1 ppm. โดยทางการกินโดยการ
ป้อนทางปากครั ้งเดียว ความเข้มข้น 1 ppm. พบว่ามี
ความเสียหายเล็กน้อยเกิดข้ึนที่อวัยวะภายใน คือ ตับและ
ไต โดยพบว่าต ับม ีส ี เหล ืองซ ีด ไตม ีส ีซ ีดกว ่าปก ติ  
นอกจากน้ียังพบว่ากล้ามเน้ืออกของไก่มีสีซีด และมีภาวะ
เลือดแข็งตัวช ้ากว่าปกติ  ส ่วนผลการทดลองในกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 ไม่พบความเสียหาย
หรือความผิดปกติของอวัยวะภายใน แสดงในตารางที่ 2 
ผลของการได้รับ AFB1 ต่อน้ำหนักของอวัยวะภายใน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการทดลอง 28 วัน ได้ทำ
การเมตาฆาตและผ่าซากเพื ่อบันทึกน้ำหนักของอวัยวะ
ภายใน ด ังต ่อไปนี ้ ต ับ ไต น้ำด ี ม ้าม ต ่อมเบอร์ซ่า 
กระเพาะแท้ กระเพาะบด และหัวใจ โดยผลการทดลอง
พบว่าทั้งสามกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันของ
ค่าเฉลี่ยน้ำหนักอวัยวะภายในที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 แต่จากข้อสังเกต
จะพบว่าอวัยวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักที่ชัดเจน
ที่สุด คือ ตับ โดยเฉพาะในกลุ่มการทดลองที่ได้รับ bolus 
AFB1 1 ppm.  และ  daily feed AFB1 100 ppb.ต ่ างมี
น้ำหนักที่เพ่ิมมากกว่ากลุ่มควบคุมค่อนข้างมาก ซึ่งสัมพันธ์
ก ั บอว ั ย ว ะ เ ป ้ าห มา ย ของส าร พ ิ ษ เ ช ื ้ อ ร า  AFB1  

 

 

 

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพยาธิวิทยาและรอยโรคที่เกิดข้ึนกับอวัยวะภายในไก่กระทง 
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กลุ่มการทดลอง ตับ ไต ถุงน้ำดี ม้า ต่อม                    
เบอร์ซ่า 

กระเพาะแท้
และบด 

หัวใจ 

Control 0 0 0 0 0 0 0 
Bolus AFB1 1 ppm. 1 1 0 0 0 0 0 
Daily feed AFB1 100 
ppb. 

2 0 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ  การเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพและรอยโรคที่เปลี่ยนแปลง;  ระดับคะแนน 0: ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ระดับคะแนน 
1: มีการเปลี่ยนแปลง 
 เล็กน้อย  ระดับคะแนน 2: มีการเปลี่ยนแปลงมาก 
 
ตารางที่ 3 น้ำหนักของอวัยวะภายในของไก่กระทง 

กลุ่มการทดลอง ตับ ไต ถุงน้ำดี      ม้าม ต่อมเบอร์
ซ่า 

กระเพาะแท้
และบด 

หัวใจ 

Control 14.62±2.13
a 

4.75±1.50a 0.62±0.15a 0.62±0.25a 1.12±0.4
2a 

19.50±3.00
a 

5.75±1.21
a 

Bolus AFB11 
ppm. 

19.25±3.53
a 

4.87±1.55a 0.62±0.23a 1.37±0.22a 2.12±0.6
4a 

18.87±3.09
a 

5.75±0.88
a 

Daily feed AFB1   
100 ppb. 

20.02±2.07
a 

4.33±1.23a 0.74±0.21a 1.20±0.15a 1.91±0.4
7a 

21.66±2.89
a 

6.77±1.43
a 

P-value P=0.145 P=0.094 P=0.160 P=0.172 P=0.449 P=0.059 P=0.313 

หมายเหตุ  a, b, c คือ ค่าท่ีแตกต่างกันในแนวต้ังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิล (Hemagglutination inhibition titers) 

กลุ่มการทดลอง ค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิล  (Geometric mean ± SD) 
 วันที่ 1 วันที่ 7  วันที่ 14 วันที่ 21 

Control 4.75±0.38a 4.30±0.64a 4.40±0.95a 5.00±0.52a 

Bolus AFB1 1 ppm. 4.75±1.94a 4.11±0.53a 4.33±0.76a 4.56±0.71b 

Daily feed AFB1 100 ppb. 4.75±0.38a 3.33±0.47b 4.00±0.33b 4.25±0.95b 

หมายเหตุ  a, b, c คือ ค่าท่ีแตกต่างกันในแนวต้ังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
 
ผลของระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง 
          เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่
ได้รับสารพิษเชื้อรา  AFB1 จะพบว่าค่าเฉลี่ย HI titers ต่อ
โรคนิวคาสเซิล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (P<0.05) ตั้งแต่ไก่อายุ 7 วันเป็นต้นไป เป็นเพราะ
ผลกระทบของสารพิษเชื้อรา AFB1 จะเริ่มมีมากขึ ้นเมื่อ
ได้รับในปริมาณท่ีมากและระยะเวลาท่ีนาน   
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และเมื ่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ ่ม พบว่า ค่าเฉลี ่ย HI 
titers ต่อโรคนิวคาสเซิลของกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้รับ
สารพิษเช ื ้อรา bolus AFB1ระดับ 1 ppm.  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกลุ ่มที ่ได้รับ
สารพิษเชื้อรา daily AFB1 ระดับ 100 ppb. ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

เมื ่อพิจารณาผลการทดลอง พบว่าปริมาณ
อาหารที ่ก ินได้ลดลงประมาณซึ ่ง 5-10% ซึ ่งสอดกับ
งานวิจัยชอง Slizewska et al. (2019) ที่พบว่าไก่ที่ได้รับ
สารพิษเชื ้อรา AFB1 มีอาการซึม เบื ่ออาหาร ส่งผลต่อ
ปริมาณการกินได้ ในไก่ที ่ได้รับสารพิษเชื ้อราปริมาณ          
1 ppm. ปริมาณการกินได้ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบ
กับกลุ ่มควบคุม นอกจากนี้เมื ่อพิจารณาค่าอัตราการ
เจริญเติบโต ผลการทดลองสอดคล้องกับการทดลองของ 
Zhao et al. (2010) ที ่พบว่าค่าเฉลี ่ยของน้ำหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นนั้นลดลง 10% ในไก่กระทงอายุ 21 วัน ในกลุ่มที่
ได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 ระดับ 1 ppm. อาหาร ในขณะ
ที่ผลการทดลองของ Denli et al. (2009) พบว่าลดลงถึง 
15% ในไก่กระทงที่ได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 นาน 42 วัน 
จากงานวิจัยที่อ้างอิงมาจะได้ข้อสรุปว่าระดับความเข้มข้น
ของสารพิษเชื้อรา AFB1 และระยะเวลาในการสัมผัสกับ
สารพิษเชื ้อรา จะมีผลโดยตรงทำให้ระดับค่าเฉลี ่ยของ
น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนั้นลดลง โดยปริมาณสารพิษเชื้อราท่ี
แตกต่างกันในแต่ละงานวิจัย ยังไม่สามารถบ่งบอกไดว่้ามี
ผลต่อความสัมพันธ์ของการตอบสนองกับปริมาณสารพิษ
ที่ได้รับ (dose-response relationship) ต่อค่าเฉลี่ยของ
น้ำหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน โดย Diaz et al. (2010) ได้อธิบายถึง
สาเหตุที ่ทำให้ AFB1 ส่งผลต่อค่าเฉลี ่ยของน้ำหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจาก สารพิษเชื้อรา AFB1 มีคุณสมบัติเป็น 
hormesis นั่นคือ หากอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับสารพิษที่ได้รับกับผลกระทบต่อสุขภาพ จะพบว่า
ขนาดความเข้มข้นของสารพิษเชื้อรา AFB1 ที่ต่ำสามารถ
ส ่งผลให ้ค ่า เฉล ี ่ ยของน ้ำหน ักต ัวท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นน ั ้น ต่ำ 
เช่นเดียวกับระดับสารพิษเชื้อรา AFB1 ในระดับที่สูง เมื่อ
พิจาณาถึงค ่าอัตราการแลกเนื ้อผลการวิจ ัยในครั ้งน้ี

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Slizewska et al. (2019) ที่
พบว่าไก่กระทงกลุ่มที่ได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 ปริมาณ    
1 ppm. ค่าอัตราการแลกเนื ้อจะสูงกว่ากลุ ่มที ่ไม่ได้รับ
สารพิษเช ื ้อรา AFB1 โดยสร ุปแล ้ว หากพิจารณาถึง
ภาพรวมของประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต  Yunus            
et al. (2011) ได้สรุปไว้ว่าผลของสารพิษเชื้อรา AFB1 มี
ผลทำให้มีการลดลงของปริมาณการกินได้ ค่าเฉลี่ยของ
น้ำหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน และอัตราการแลกเน้ือเพ่ิมข้ึน   

เมื ่อพิจารณาถึงผลของการเปลี ่ยนแปลงและ
รอยโรคที่เกิดข้ึนในอวัยวะภายในของไก่กระทงสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของ Yunus et al. (2011) ที ่พบว่าระดับ
ความเข้มข้นของสารพิษเชื้อรา AFB1 ในระดับที่มากกว่า 
0.5 ppm ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของไก่
กระทง และเพิ่มโอกาสในการพบรอยโรคต่างๆที่เกิดจาก
สารพิษเชื้อราในซากไก่  

หากพิจารณาถึงผลของระดับภูมิคุ้มกันต่อโรค
นิวคาสเซิลในไก่กระทง กลุ่มที่ได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 
ต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลทำให้สารพิษเชื้อรา AFB1 กด
การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการวิจัยของ Monson et al. (2015) เรื่อง ความ
เป็นพิษและการตอบสนองต่อ AFB1 ในสัตว์ปีก โดยระบุ
ว่า สัตว์ปีกที่ได้รับ AFB1 ในระหว่างการเจริญเติบโต จะ
นำไปสู ่การฝ่อลีบและความเสียหายต่ออวัยวะในระบบ
ภูมิคุ ้มกัน เช่น ต่อมเบอร์ซ่า ต่อมไทมัส ตับ และม้าม                  
เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณเม็ดเลือดขาว และระดับ IgA, IgG 
และ IgM ในร่างกายลดลง การตอบสนองต่อวัคซีนลดลง 
นอกจากนี้ระดับภูมิคุ้มกันของวัคซีนที่มีต่อโรคหลอดลม
อักเสบติดต่อก็ให้ผลที่สอดคล้องกัน ดังงานวิจัยของ ใน
งานวิจัยของ Ghahfarokhi et al. (2016) เรื่อง ผลกระทบ
ของสารพิษเชื้อราอะฟลาท็อกซินต่อการ ตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันแบบสารน้ำและเยื่อเมือกต่อวัคซีนป้องกันโรค
หลอดลมอักเสบในไก่กระทง พบว่า ค่าเฉลี ่ยระดับ IgG 
และ IgA ในไก่กลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารปนเปื้อนสารพิษเชื้อ
ราอะฟลาท็อกซินต่ำกว่ากลุ่มที่ เลี้ยงด้วยอาหารปกติอย่าง
มีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าสารพิษเชื้อราอะฟลาท็อกซิน มีผล
ต่อภูมิคุ้มกันแบบเย่ือเมือกใน ทางเดินหายใจส่วนต้นและ
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ภูม ิค ุ ้มก ันทางระบบต่อการได ้ร ับว ัคซ ีนป ้องกันโรค
หลอดลมอักเสบ 

สารพ ิษเช ื ้อรา AFB1 เป ็นท ี ่ ร ู ้ จ ักก ันในชื่อ 
hepatotoxic คือก่อให้เกิดความเป็นพิษแก่ตับ (Ma et 
al., 2015)  ซ ึ ่งส ่งผลในเชิงลบ (negative effect) แก่
ร่างกายสัตว์ เช่น อัตราการแลกเน้ือของสัตว์จะมีค่าสูงข้ึน 
เนื่องจากการเมตาบอลิซึมที่ตับ (hepatic metabolism) 
เกิดข้ึนได้ไม่ดีซึ่งการเผาผลาญของร่างกายในสัตว์ปีกแต่ละ
ชน ิดก ็ม ี ค วามแตกต ่ า งก ันระบบทาง เด ินอาหาร 
ประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญที่ทำหน้าท่ีในการย่อยและดูด
ซึมสารอาหารที ่ส ัตว ์ ได ้ร ับ ซ ึ ่ งจะสะท้อนไปย ังค่า
ประสิทธิภาพในการเจร ิญเติบโตของไก่กระทง หาก
สารพิษเชื้อรา AFB1 สร้างความเสียหายให้แก่อวัยวะใน
ระบบทางเดินอาหาร ก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
เจริญเติบโตที่ลดลงของไก่กระทง  

ซึ่งความเป็นพิษของสารพิษเชื้อรา AFB1 จะมาก
น้อย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ชนิด สายพันธุ์ของ
สัตว์ เพศ อายุ ปริมาณสารพิษเชื้อราที่ได้รับ ระยะเวลาที่
ได้รับสารพิษเชื้อรา ระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายสัตว์ รวมถึง
ภาวะโภชนาการของสัตว์เอง การได้รับสารพิษเชื ้อรา 
สามารถทำให้เกิดพิษแบบเฉียบพลัน กึ ่งเฉียบพลัน กึ่ง
เรื้อรัง และเรื้อรัง รวมถึงอาจก่อให้เกิดมะเร็งและเสียชีวิต
ในที่สุด ซึ่งความรุนแรงที่แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับความไวต่อ
การเกิดพิษของสัตว์แต่ละชนิดที ่ไม่เท่ากัน รวมถึงการ
กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารพิษในตับที่แตกต่างกัน
ของส ัตว ์ แต ่ ละชน ิด  (Kermanshahi et al., 2009 ; 
Shabani et al., 2010) 
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 ผลของปริมาณต้นน้ำนมราชสีห์ (Euphorbia hirta Linn.) บดแห้ง 
ต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล 

Effect of Garden Spurge (Euphorbia hirta Linn.) Drying  Amounts  
on Growth rate and Survival Rate of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) 

 
 พรพิมล  จุลพันธ์, เรืองพันธ์ุ ทรัพย์มี, ตติยาพร โล่ห์แจ่ม และ ศศิฌาภรณ์  มโนสกุล 

 
บทคัดย่อ  

การศึกษาผลของการผสมอาหารด้วยต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของ
ปลานิล ทำการศึกษาทั้งหมด 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลองๆละ 3 ซ้ำ ชุดการ
ทดลองที่ 1 2 3 และ 4 ดังน้ี อาหารควบคุม อาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 2  4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เพ่ือเลี้ยง
ปลานิลเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าปลาที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักที่เพิ่มข้ึน
สูงสุด มีค่าเท่ากับ 110.71±30.67  กรัม ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง 
การศึกษาอัตราน้ำหนักที่เพ่ิมข้ึน พบว่าปลานิลที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราน้ำหนัก
ที่เพ่ิมข้ึนสูงสุด มีค่าเท่ากับ 765.06±224.92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุด
การทดลอง การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตต่อวันของปลานิล พบว่าปลาทีไ่ด้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 
เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงสุด มีค่าเท่ากับ 1.29±0.36 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ 
(p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของปลานิล พบว่าปลานิลที ่ได้รับอาหารผสมต้น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง 2 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุด มีค่าเท่ากับ 2.47±0.34  เปอร์เซ็นต์/วัน ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง การศึกษาความยาวที่เพ่ิมข้ึนของปลานิล พบว่าปลานิลที่
ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวที่เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยมีความยาวที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 
8.66±1.50  เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับปลาที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 4 
และ 6 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) กับปลาท่ีได้รับอาหารควบคุม การศึกษาอัตรา
การรอดตายของปลานิล พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญกันทางสถิติ (p>0.05) ในทุกชุดการทดลอง  
คำสำคัญ: ปลานิล, น้ำนมราชสีห์, อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย  
 

Abstract 
Studies on the growth rate and survival rate of Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) were 

claimed with a variation of the garden spurge tree’s powder (Euphorbia hirta Linn.). The results showed the 
highest and significantly different weight gain value of fish in the treatment of 2 percentages of garden 
spurge tree’s powder of 110.71±30.67 grams (p<0.05). Statistically, the treatment which was fed with 2 
percentages of garden spurge tree’s powder showed a significantly different in the highest value of 
percentage of weight gain ratio of 765.06±224.92 (p<0.05). The average daily weight gain of fish in the 
treatment of 2 percentages of garden spurge tree’s powder was highest and significantly different from 
1.29±0.36 grams/day (p<0.05). The specific growth rate of fish in the treatment of 2 percentages of garden 
spurge tree’s powder was highest and significantly different of 2.47±0.34 %/day (p<0.05). Furthermore, the 
length gain showed significantly different treatments of 2, 4, and 6 percentages of garden spurge tree’s 
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powder (p<0.05). There was the highest value in the treatment of 2 percentages of garden spurge tree’s 
powder value of 8.66±1.50 centimeters and was not significantly different from the control treatment. There 
were no significant differences in survival rates among the treatments. 
Keyword: Oreochromis niloticus, Euphorbia hirta, Growth Rate, Survival Rate  
 
1. บทนำ  

ปลานิล เป็นปลาที ่ร ู ้จ ักกันอย่างแพร่หลาย
สามารถขยายพันธุ์ได้เองในบ่อเลี้ยง ให้ลูกดก เลี้ยงง่าย 
เจร ิญเติบโตเร ็ว ใช ้เวลาในการเพาะเลี ้ยง 6-8 เดือน 
สามารถเจริญเติบโตได้ถึงขนาด 500-800 กรัม และเป็น
ปลาที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
ในปัจจุบัน เพราะเป็นปลาที่เนื้อมีรสชาติดี และสามารถ
นำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด จึงมีความพยายามที่จะหา
วิธีที่จะเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานิล เพื่อให้มีผลผลิต
เพียงพอต่อความต้องการของผู ้บริโภค โดยการใช้สาร
ปฏ ิช ีวนะผสมลงในอาหารส ัตว ์  ได ้แก ่ avoparcine, 
chlortetracycline,enramycin, mitrovin,  
flavophospholipol, tyloain, lincomycin, 
oxytetracycline, virginiamicin และ Zinc-Bacitracin 
(ดาณิศ, มปป.) แต่ยังมีการตรวจพบการด้ือยา สารตกค้าง
ในตัวปลา และมีราคาแพง ปัจจุบันจึงได้มีความสนใจใน
การนำวัตถุดิบตามธรรมชาติจากพืชบางชนิดมาผสมใน
อาหารสัตว์แทน เพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค Zana 
et al. (2559) ได้มีการเสริมสารสกัดจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ 
เปลือกการบูร ต้นน้ำนมราชสีห, ใบสะเดา และเมล็ด
มะละกอ พบว ่าต ้นน ้ำนมราชส ีห ์  ม ีผลทำให ้การ
เจริญเติบโตของปลานิลเพิ ่มขึ ้นสูงเมื่อเทียบกับชุดการ
ทดลองอื่นๆ ในการทดลองครั้งน้ีคณะผู้ทดลองจึงสนใจนำ
ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งมาผสมอาหารให้ปลานิลกิน ซึ่ง
เกษตรกรหรือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได ้ง ่ายกว่าในร ูปของสารสกัดจากต้นน้ำนมราชสีห์  
เนื ่องจากต้นน้ำนมราชสีห์มีฤทธ์ิปรับการทำงานระบบ
ภูมิคุ้มกัน (วิภพ, 2556) การผสมน้ำนมราชสีห์ในอาหาร
จะช่วยทำให้ไก่มีน้ำหนักตัวที ่ดีขึ้นเมื ่อเทียบกับไก่ที่รับ 
Avilamycin ซึ ่งเป็นยาปฏิช ีวนะ (ไกรสรและคำสอน, 
2545) และต ้นน ้ำนมราชส ีห ์ เป ็นพ ืชท ี ่ม ี  Growth 
hormone สูง เมื่อนำมาใช้เลี้ยงปลาหรือเป็ด จะช่วยทำ

ให้เป็ดออกไข่ดี ส่วนปลาก็เจริญเติบโตได้ดี (นิรนาม, 
2559) 

งานวิจัยในครั้งนี ้จึงสนใจที่จะศึกษาถึงผลของ
การเสริมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งในอาหารต่ออัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล 

   
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ปลานิล Oreochromis noloticus (Linn.) จัด
อยู่ในวงศ์ Cichlidae ซึ่งมีหลายสกุล ทั้งน้ีปลานิลจัดอยู่ใน
สกุล Oreochromis spp. และมีชื่อสามัญคือ Nile 
Tilapia (Nelson, 1994) มีถ่ินกำเนิดอยู่ลุ่มน้ำไนล์ ทวีป
แอฟริกา สามารถพบได้ทั่วไปตามหนอง คลองบึง (คณะ
ประมง, มปป.) 

ปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและอดทน มีชีวิตอยู่
ได้ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกว้างมากคือต้ังแต่ 
11-42 องศาเซลเซียส และปลานิลยังมีความทนทานต่อ
ความเค็มของน้ำ โดยสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีความเค็ม
สูงสุด 20 ส่วนในพันส่วน ซึ ่งปลานิลนับว่าเป็นปลาที่
เหมาะจะนำมาเลี้ยงในบ่อได้เป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันมี
การนำปลาชนิดนี้ไปเลี้ยงในน้ำกร่อย ปลานิลสามารถกิน
อาหารได้ทั ้งส ัตว์และพืช รวมทั ้งซากพืชที ่เน่าเปื ่อย 
สาหร่าย โรติเฟอร์ สัตว์หน้าดิน และแพลงก์ตอนสัตว์ เช่น 
ตัวอ่อนของแมลงน้ำและไรน้ำ กินอาหารต้ังแต่ระดับผิวน้ำ
ไปถึงพื้นท้องน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถฝึกให้ปลานิลกิน
อาหารเม็ดหรืออาหารผสมและเศษอาหารได้ง่าย (อุดม, 
2547) ปลานิลสามารถเพาะขยายพันธ ุ ์ ได ้ง ่ายและ
เจริญเติบโตเร็ว และเป็นปลาที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไป 
จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดทุกภูมิภาค 
น้ำนมราชสีห์ 

น้ำนมราชสีห์มีองค์ประกอบทางเคมีที ่สำคัญ 
ไ ด ้ แ ก ่  triterpenes, phytosterols, tannins, 
polyphenols และ flavonoids (Kumar et al, 2010) 
(1) สารกลุ่มเทอร์พีนอยด์ มีประโยชน์มากมาย เช่น มหา
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หิงษ์ (Asafetida) ใช้เป็นยาช่วยขับลม ยาขับเสมหะ ยา
คลายตัวของกล้ามเนื้อ ยางสน (Turpentine) ใช้เป็นยา
ภายนอกมีฤทธิ ์ทำให้ผิวหนังร้อนแดง เป็นต้น (วาทินี, 
2559) (2) สารกลุ่มไฟโตสเตอรอล พบได้ในพืช ผัก ผลไม้
หลายชนิด เช่น มะม่วงหิมพานต์ แอลมอนด์ เมล็ดพืช 
ธัญพืช ถั่วและพืชอื ่นๆ ที่มีไขมัน ไฟโตสเตอรอลจะพบ
มากในน้ำมันรำข้าว และน้ำมันข้าวโพด มีโครงสร้างและ
สมบัติทางเคมีคล้ายกับคอเลสเตอรอลมาก โดยทำหน้าท่ี
เป็นฮอร์โมนในพืช เมื่อบริโภคเข้าสู่ร่างกาย สเตอรอลจาก
พืชหรือ ไฟโตสเตอรอลจะทำหน้าท่ีเหมือนคอเลสเตอรอล
ในร่างกายซึ่งมีความจำเป็นต่อการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ การ
สังเคราะห์ฮอร์โมนเพศ และวิตามินบางกลุ่ม (สุดสายชล, 
2554) (3) สารแทนนิน ทำให้กิดรสฝาดในพืชที่เป็นอาหาร
สัตว์บางชนิด ความเป็นพิษของแทนนิน คือจะยับย้ังการ
เกิดเอนไซมที่ช่วยย่อยอาหารในกระเพาะสัตว์ แทนนินมี
ฤทธ์ิฝาด จึงใช้เป็นยารักษาโรคท้องเสียได้ แทนนินมีฤทธ์ิ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (ริกาญจน์, 2557) 
หรือใช้กับบาดแผลที่ผิวหนังเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น แทน
นินอาจทำให้เกิดมะเร็งได้ จึงควรระวังในการรับประทาน
แทนนินเป็นประจำ พบว่าในหมากซึ่งมีแทนนินและอัลคา
ลอยด์ จะทำให้คนกินหมากเป็นเวลานานๆ เป็นมะเร็งใน
ช่องปากและลำคอได้ (วาทินี, 2559) (4) สารพอลิฟีนอล
สามารถใช้รักษาโรคได้หลายชนิด อาทิโรคหัวใจ โรคมะเรง็ 
โรคเบาหวาน โรคอ้วน เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด โรคดังกล่าว 
พอลิฟีนอลยังช่วยป้องกันฟันผุและต้านเชื้อจุลินทรีย์บาง
ชนิดได้ด้วย จากคุณประโยชน์ของพอลิฟีนอลที่กล่าวมาใน
ข้ันต้น หากร่างกายได้รับพอลิฟีนอลอย่างเพียงพอจะช่วย
ให้ร่างกายมีสุขภาพ แข็งแรง (มณชัย, มปป.) (5) สารฟลา
โวนอยด์เป็นส่วนประกอบซึ่งอยู่ในอาหารที่เรารับประทาน
ในชีวิตประจำวัน รวมถึงพืชสมุนไพรที่ใช้ในตำราแพทย์
แผนโบราณ มีรายงานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าฟลา
โวนอยด์มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่างเช่น ต้านอนุมูล
อิสระ เช่น Oligomer proanthocyanidin ซึ่งเป็นฟลาโว
นอยด์ที่พบในเมล็ดองุ่นและไวน์แดง เป็นต้น ต้านการเกิด
มะเร็ง (anticancer) ยับยั ้งการแบ่งตัวและเพิ ่มจำนวน
ของเซลล์มะเร็ง ต้านการอักเสบ ต้านโรคเบาหวาน ลด
ระดับของคลอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือด 

ต้านจุลชีพ ฤทธ์ิปรับการทำงานระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น (วิ
ภพ, 2556) 

มีการทดลองใช้น้ำนมราชสีห์บดผสมในอาหาร

ไก ่ไข ่ในอ ัตรา 0.5, 1.0, 1.5 และ 2% พบว่าการผสม

น้ำนมราชสีห์ในอัตราท่ีสูงข้ึนจะช่วยทำให้ไก่มีน้ำหนักตัวที่

ดีข้ึนเมื่อเทียบกับไก่ที่รับ Avilamycin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ 

(ไกรสรและคำสอน, 2545) ต้นน้ำนมราชสีห์ เป็นพืชที่มี 

Growth hormone สูง เมื่อนำมาใช้เลี้ยงปลาหรือเป็ดจะ

ช่วยทำให้เป็ดออกไข่ดี ส่วนปลาก็เจริญเติบโตได้ดี  (นิร

นาม ก, 2559) 

  
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ศึกษาผลของปริมาณต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งใน
การผสมอาหารให้ปลากินเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ต่ออัตรา
การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของปลานิล โดยทำ
การทดลอง 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำดังน้ี  

ชุดการทดลองที ่ 1 อาหารควบคุม (อาหาร
สำเร็จรูป) 

ชุดการทดลองที่ 2 อาหารสำเร็จรูปผสมต้น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง 2 เปอร์เซ็นต์  

ชุดการทดลองที่ 3 อาหารสำเร็จรูปผสมต้น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง 4 เปอร์เซ็นต์  

ชุดการทดลองที่ 4 อาหารสำเร็จรูปผสมต้น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง 6 เปอร์เซ็นต์  

โดยทดลองเลี้ยงปลานิล เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
ทุกๆ 2 สัปดาห์ ทำการเก็บข้อมูลและบันทึกผลด้านการ
เจริญเติบโต และคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิล เมื่อสิ้นสุด
การทดลองทำการเก็บข้อมูลเพ่ือหาอัตราการรอดตาย  
วัสดุอุปกรณ์ 
1. บ่อซีเมนต์ขนาด 1.2x1.2x1 เมตร 12 บ่อ 

2. อุปกรณ์การให้ออกซิเจน 12 ชุด   

3. ตะกร้าสำหรับให้อาหารขนาด 23 x 26x10 ซม.12 ใบ 

4. อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ 

5. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1  เครื่อง 

6. ไม้บรรทัด 1  อัน 

7. กะละมัง 2  ใบ 
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8. สวิง 1  อัน 

9. เกลือเม็ด 

10. เครื่องผลิตอาหารเม็ดเจมน้ำ (mincer) 

11. ต้นน้ำนมราชสีห์ 

12. เครื่องบด (Cutting mill, MOD) 

สัตว์ทดลอง 
 ปลานิลขนาดน้ำหนักในช่วง 10.56-17.96 กรัม 
ความยาวในช่วง 8.5-10.2 เซนติเมตร บ่อละ 15 ตัว 
จำนวน 12 บ่อ 
วิธีการทดลอง 

1. การเตรียมบ่อ ทำความสะอาดบ่อซีเมนต์ 

และวางระบบออกซิเจนลงในบ่อ จากนั้นนำตะกร้ามา

แขวนสำหรับเป็นที่ให้อาหาร  

2. การเตรียมสัตว์ทดลอง นำปลานิลมาปรับ

สภาพในบ่อทดลองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และก่อนเริ่ม

ทดลองทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของปลานิล 

3. การเตรียมต้นน้ำนมราชสีห์  ทำการเก็บ

รวบรวมต้นน้ำนมราชสีห์ นำไปล้างให้สะอาดและหั่นเป็น

ชิ ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปอบในตู้อบไอร้อนที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วนำไปบดด้วยเครื่อง

บด (Cutting mill, MOD) ให้เป็นผงละเอียด แล้วเก็บไว้

ในถุงพลาสติกนำไปแช่ในตู ้ เย ็นท ี ่อ ุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส 

4. การเตรียมอาหารทดลอง โดยการใช้อาหาร

สำเร็จรูปเม็ดเล็ก ระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ มาคลุก

ผสมกับต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งตามระดับความเข้มข้น

ของแต่ละชุดการทดลองดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 อาหาร

ควบคุม (อาหารสำเร็จรูป) ชุดการทดลองที่ 2 อาหาร

สำเร็จรูปผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 2 เปอร์เซ็นต์ ชุด

การทดลอง 3 อาหารสำเร็จรูปผสมต้นน้ำนมราชสีห์บด

แห้ง 4 เปอร์เซ็นต์ และชุดการทดลองที่ 4 อาหารสำเร็จรูป

ผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 6 เปอร์เซ็นต์ โดยนำต้น

น้ำนมราชสีห์บดแห้งผสมกับอาหารและน้ำพอชื้น แล้ว

นำไปเข้าเครื่องผลิตอาหาร จะได้อาหารเม็ดจมน้ำ จากน้ัน

นำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 

แล้วนำอาหารเก็บไว้ในตู้เย็น 

5. การให้อาหาร ให้อาหารเม็ดจมน้ำในตะกร้า

ใส่อาหาร โดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง (เช้า–เย็น) ให้จน

ปลากินอิ่ม 

6. การดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ำ ทำการดูด

ตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ สัปดาห์ โดยในช่วงกลาง

สัปดาห์มีการเปิดน้ำให้ไหลผ่านเบาๆ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 

7. การเก็บข้อมูล ทำการเก็บข้อมูลตั ้งแต่เริ่ม

ทดลองและทุกๆ สัปดาห์ จนสิ้นสุดการทดลอง ดังน้ี 

7.1 เก็บข้อมูลน้ำหนักปลานิล เพ่ือหาอัตรา 
การเจริญเติบโตด้านน้ำหนัก 

7.2 เก็บข้อมูลความยาวปลานิล เพื ่อหาอัตรา
การเจริญเติบโตด้านความยาว 

7.3 เก็บข้อมูลจำนวนปลานิลเมื ่อเริ ่มทดลอง 
และเมื่อสิ้นสุดการทดลองเพ่ือหาอัตราการรอดตาย  

7.4 วิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อทดลอง ได้แก่  

อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย

ในน้ำ ความเป็นด่าง  ความกระด้าง  แอมโมเนีย และไน

ไตรท ์

 
วิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย ANOVA 
(Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี ่ยแบบวิธี Duncan's multiple range  test 
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 
4. ผลการวิจัย  
อัตราการเจริญเติบโต 
 น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (weight gain) ของปลานิลที่
เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง ที่
ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 
12 สัปดาห์ เมื ่อสิ ้นสุดการทดลองพบว่า  ปลาที่ได้รับ
อาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ 
มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด โดยมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 
110.71±30.67  กรัม ซึ ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติกับ
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ปลาที่ได้รับอาหารควบคุม, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
น้ำหนักที ่เพิ ่มขึ ้นเท่ากับ 94.48±22.17, 89.49±25.30 
และ 87.72±23.85 กรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 

อัตราน้ำหนักท ี ่ เพิ ่มขึ ้น (weight gain rate)  
ของปลาน ิลท ี ่ เล ี ้ ยงด ้ วยอาหารสำเร ็จร ูปผสมต้น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4 และ 6 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง
ที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราน้ำหนักที่เพ่ิมข้ึนสูงที่สุด โดย
ม ีอ ัตราน ้ำหน ักท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นเท ่าก ับ 765.06±224.92 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ก ับปลาที ่ ได ้ร ับอาหารควบค ุม, 4 และ  6 
เปอร ์ เซ ็นต ์  โดยม ีอ ัตราน ้ำหน ักท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นเท ่ากับ 
661.21±169.42, 624.79±208.59 และ 594.03±177.24 

เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (average daily 

growth) ของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมต้น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4 และ 6 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่า ปลาได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่
ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์  มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงที่สุด 
โดยมีอัตราการเจร ิญเติบโตต่อวันเท่ากับ 1.29±0.36  
กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยทางสถิติ (p<0.05) 
กับปลาท่ีได้รับอาหารควบคุม, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
อัตราน้ำหนักที่เพิ ่มขึ ้นเท่ากับ 1.10±0.26, 1.04±0.29 

และ 1.02±0.28 กรัม/วัน ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 

อ ัตราการ เจร ิญเต ิบ โตจำ เพาะ  (specific 
growth rate) ของปลานิลที ่เลี ้ยงด้วยอาหารสำเร ็จรูป
ผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4 
และ 6 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์
บดแห้ง 2 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูง
ท ี ่ ส ุด โดยมีอ ัตราการเจร ิญเต ิบโตจำเพาะเท ่ากับ 
2.47±0.34  เปอร์เซ็นต์/วัน ซึ ่งมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05) กับปลาท่ีได้รับอาหารควบคุม
, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ
เ ท ่ า ก ั บ  2.33±0.26, 2.26±0.32 แ ล ะ  2.21±0.31 

เปอร์เซ็นต์/วัน ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 
ความยาวที ่เพิ ่มขึ ้นของปลานิลที ่เล ี ้ยงด ้วย

อาหารสำเร็จรูปผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง ที่ระดับ 0 
(ช ุดควบคุม), 2, 4 และ 6 เปอร์เซ ็นต์ เป็นเวลา 12 
สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาที่ได้รับอาหาร
ผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีความ
ยาวที่เพิ ่มขึ ้นสูงที ่สุด โดยมีความยาวที่เพิ ่มขึ ้นเท่ากับ 
8.66±1.50  เซนติเมตร ซึ ่งไม่ม ีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญกันทางสถิติ(p<0.05) กับปลาที่ได้รับอาหาร
ควบคุมเท่ากับ 8.30±1.30  เซนติเมตร แต่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับปลาที่ได้รับอาหาร 4 และ 
6 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความยาวที่เพ่ิมข้ึนเท่ากับ 7.97±1.21 

และ 7.75±1.38 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 1)  

 
ตารางที่ 1 แสดงน้ำหนักที่เพ่ิมข้ึน อัตราน้ำหนักที่เพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ ความยาว
ที่เพ่ิมข้ึน และอัตราการรอดตายของปลานิลที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่แตกต่างกันในระยะเวลา 12 สัปดาห์ 

 
ชุดทดลอง 

 T1 T2 T3 T4 
น้ำหนักที่เพิ่มข้ึน 
(กรัม) 

94.48±22.17 b 110.71±30.67a 89.49±25.30b 87.72±23.85b 

อัตราน้ำหนักที่
เพิ่มข้ึน 
(เปอร์เซ็นต์) 

661.21±169.42b 765.06±224.92a 624.79±208.59b 594.03±177.24b 
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ชุดทดลอง 
 T1 T2 T3 T4 
อัตราการ
เจริญเติบโตต่อวัน 
(กรัม/วัน) 

1.10±0.26b 1.29±0.36a 1.04±0.29b 1.02±0.28b 

อัตราการ
เจริญเติบโต
จำเพาะ 
(เปอร์เซ็นต์/วัน) 

2.33±0.26b 2.47±0.34a 2.26±0.32b 2.21±0.31b 

ความยาวที่
เพิ่มข้ึน 
(เซนติเมตร) 

8.30±1.30a 8.66±1.50a 7.97±1.21b 7.75±1.38b 

อัตราการรอดตาย 
(เปอร์เซ็นต์) 

100±0.00ns 97.78±0.15ns 100±0.00ns 100±0.00ns 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน 
   แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง   
   สถิติ (p<0.05) 

 
อัตราการรอดตาย (survival rate)  

อัตราการรอดตายของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหาร
สำเร็จรูปผสมน้ำนมราชสีห์ ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4 
และ 6 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบว่า ปลาได้ร ับอาหารควบคุม, อาหารผสม
น้ำนมราชสีห์ 4 เปอร์เซ็นต์ และอาหารผสมน้ำนมราชสีห์ 
6 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด โดยมีอัตราการ
รอดตายเท่ากับ 100±0.00 เปอร์เซ ็นต์ ซ ึ ่งไม่ม ีความ
แตกต ่างก ันทางสถ ิต ิก ับปลาท ี ่ ได ้ ร ั บอาหารผสม
น้ำนมราชสีห์ที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการรอด
ตายเท่ากับ 97.78±0.15 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)  
คุณภาพน้ำ 

 คุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลานิลด้วยการ 
เสริมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งในอาหารเป็นเวลา 12  
สัปดาห์มีดังน้ี 

อุณหภูมิของน้ำในทุกชุดการทดลองม ี
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 24.33±1.313-24.49±1.31 องศา 

เซลเซียส 
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำในชุดการทดลอง 

มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 7.56±0.16-7.63±0.13   
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำของน้ำในชุดทุก

ชุดการทดลองมีค่าเฉลี ่ยตั ้งแต่ 5.52±1.52-6.27±0.77 
มิลลิกรัมต่อลิตร  

ค่าความเป็นด่างของน้ำในทุกชุดการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 136.71±8.46 -140.19±7.65 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  

ค่าความกระด้างของน้ำในชุดการทดลองมี
ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย เ ท ่ า ก ั บ  243.33±15.01 - 254.00±28.29 
มิลลิกรัมต่อลิตร  

ค่าแอมโมเนียของน้ำในชุดการทดลองมีค่าเฉลี่ย
เท ่ าก ับ  0.02±0.12 - 0.12±0.23 ม ิ ลล ิ กร ัมต ่ อล ิตร 
ตามลำดับ  

ค่าไนไตรท์ของน้ำในชุดการทดลองมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.10±0.12-0.16±0.18 มิลลิกรัมต่อ   
ลิตร ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำท่ีใช้เลี้ยงปลานิลด้วยการเสริมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งในอาหารเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
 
พารามิเตอร์ ชุดการทดลอง 

ควบคุม 2% 
น้ำนมราชสีห์) 

4% 
น้ำนมราชสีห์) 

6% 
น้ำนมราชสีห์ 

อุณหภูมิ   (ºc) 24.45±1.27ns 24.33±1.31 ns 24.33±1.34 ns 24.49±1.31 ns 

ความเป็นกรด-ด่าง 7.58±0.13ns 7.63±0.13 ns 7.56±0.16 ns 7.61±0.16 ns 
ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ำ      (มก./
ล.) 

6.01±1.54ns 6.27±0.77 ns 5.61±1.43 ns 5.52±1.52 ns 

ความเป็นด่าง    (มก./ล.) 136.76±8.25ns 137.43±9.62 ns 140.19±7.65 ns 136.71±8.46 ns 
ความกระด้าง    (มก./ล.) 243.33±15.01 ns 253.62±16.80 ns 254.00±28.29 ns 243.62±16.34 ns 
แอมโมเนีย (มก./ล.) 0.12±0.23 ns 0.09±0.17 ns 0.04±0.15 ns 0.02±0.12 ns 
ไนไตรท ์(มก./ล.) 0.14±0.22 ns 0.16±0.18 ns 0.11±0.11 ns 0.10±0.12 ns 

 หมายเหตุ : ns แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันกันอย่างมี  
               นัยสำคัญทางสถิติ  (p>0.05) 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาผลของการผสมต้นน้ำนมราชสีห์

บดแห้งที ่ระดับความเข้มข้นต่างกัน พบว่า ปลาที่ได้รับ

อาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ 

มีการเจริญเติบโตดีที ่ส ุด เมื ่อเปรียบเทียบกับอาหาร

ควบคุม, อาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 4 เปอร์เซ็นต์ 

และอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 6 เปอร์เซ็นต์ 

เนื่องจากในน้ำนมราชสีห์มีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์มีฤทธ์ิ

ระงับการเจริญเติบโต และยับยั้งกระบวนการสร้างและ

สลายของเซลล์สิ่งมีชีวิต รวมถึงยับยั้งกระบวนการหายใจ 

ย ับย ั ้งไม ่ให ้ เน ื ้อเย ื ่อในระบบประสาทส ่วนกลางดึง

ออกซิเจนมาใช้ ส่งผลให้สิ ่งมีชีวิตตายไปในที่สุด  (U.S. 

EPA, 2000) นอกจากนี้น้ำนมราชสีห์ยังมีสารแทนนิน ซึ่ง

จะออกฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเอนไซมที่ช่วยยอ่ยอาหาร มีผล

ทำให้ท้องอืด ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ซึ่งจะส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตได้     (ริกาญจน์, 2557) ถ้าได้รับในปริมาณที่

สูงเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับ Zana et al (2016) รายงาน

ว่าการใช้สารสกัดจากเมล็ดมะละกอ, เปลือกการบูร และ 

ต้นน้ำนมราชสีห์ ในระดับ 2 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มี

ผลทำให้ปลานิลมีน้ำหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโต

จำเพาะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) เมื่อเทียบกับ

กลุ่มอาหารควบคุม และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบสะเดา 

และสอดคล้องกับรายงานวิจัยของวรรณพรและคณะ 

(2545) ได้ทดลองใช้ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งต่อการ

เจร ิญเติบโตของไก่เนื ้อโดยในระยะ 0-3 สัปดาห์ ต้น

น้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ 

มีผลทำให้ไก่เนื้อมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและอัตราการแลก

เนื้อต่ำ ในระยะ 3-5 สัปดาห์  ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่

ระดับความเข้มข้น  1 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้ไก่เนื ้อมี

น้ำหนักตัวเพ่ิมสูงที่สุดและอัตราการแลกเน้ือต่ำท่ีสุด และ

ในระยะ 5-6 สัปดาห์  ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ

ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้ไก่เนื้อมีน้ำหนักตัว

เพ่ิมสูงที่สุดและอัตราการแลกเน้ือต่ำท่ีสุด                      

จากการศึกษาผลของการผสมต้นน้ำนมราชสีห์

บดแห้งที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน จะเห็นได้ว่าอัตราการ

รอดตายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(P>0.05) ซึ่งระดับความเข้มข้นของสารไซยาไนด์อาจจะ

ยังไม่สูงพอที่จะสามารถทำให้ปลานิลตายได้ ซึ่งสอดคล้อง
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กับ Zana  et al (2016) รายงานว่าการใช้สารสกัดจาก

เมล็ดมะละกอ, เปลือกการบูร และต้นน้ำนมราชสีห์ ใน

ระดับ 2 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีผลทำให้อัตราการ

รอดตายปลานิลอยู่ในเกณฑ์สูงซึ่งอยู่ในช่วง 91.6 ถึง 95% 

และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>

0.05)  

จากการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารที่ผสม

ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน พบว่า

คุณภาพน้ำ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิ, ค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่า

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ, ค่าความเป็นด่าง, ค่า

ความกระด้าง, ค่าแอมโมเนีย และไนไตรท์อยู่ในเกณฑ์ที่

เหมาะสมที่จะทำให้ปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดี  

จ ากผลการ ว ิ จ ั ยพบ ว ่ าป ร ิ ม าณ ข อ ง ต้ น

น้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ใช้ในการผสมอาหารให้ปลานิลไม่

ควรเกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งควรจะมีการศึกษาปริมาณของ

ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งในอัตราที่ต่ำกว่าน้ีเพ่ือหาปริมาณ

ที่เหมาะสมต่อไป   
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ในการใช้เทคนิค BBS(Behavior Based Safety)ศึกษา
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความรู้และระดับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทำงานก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBS ของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำด่ืมและโซดา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 
30 คน ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-Test ซึ่งจากผลการ

ศึกษาวิจัย พบว่า พนักงานมีระดับความรู้ก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBS อยู่ในระดับมีความรู้ปานกลาง (μ = 11.86, σ = 

2.36) และมีระดับความรู้มาก (μ = 18.19, σ = 1.37) ตามลำดับ  มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนและ

หลังใช้เทคนิค BBS อยู่ในระดับดี (μ = 3.59, σ= 0.29) และระดับดีมาก (μ = 4.58, σ = 0.10) ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระดับความรู้ และระดับพฤติกรรมก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBS พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยควรให้มีจัดกิจกรรมความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื ่อง เพื่อให้เกิดความตระหนัก จน
นำไปสู่การขับเคลื่อนและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรต่อไป 

 
คำสำคัญ: ความรู้, พฤติกรรมความปลอดภัย, ความปลอดภัยในการทำงาน 
 

Abstract 
The purpose of this study is to study the level of knowledge in applying BBS  (Behavior Based 

Safety ) principles, to study the level of safety behavior in the workplace, and to compare differences in 
knowledge level and level of safety behavior at work before and after using BBS principles. The population 
of the study is 30 of beverage production department's staffs. Statistics were used in data analysis such as 
percentage, average, standard deviation, and Pair T-test. The results of the study showed that the beverage 

production department's staffs had a moderate level of knowledge   (μ = 11.86, σ = 2.36), and after 

applying BBS principles, the level of knowledge was high (μ = 18.19, σ = 1.37). A level of safety behavior 

at work before applying BBS principles are good (μ = 3.59, σ = 0.29) and after applying principles are very 

good (μ = 4.58, σ = 0.10). When comparing the difference of knowledge and the behavior level before and 
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after using the BBS principle, it was found that there were statistically significant differences at the level of 
0.05.  Safety activities should continuously be organized for employees to raise an awareness and bring a 
safety culture forward in the organization. 
 
Keyword: Knowledge, Behavior Based Safety, Safety at Work 
 
1. บทนำ  

ในอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งผลิตเพื่อขายใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมเบาและ
หนัก สิ่งที่มักจะเกิดขึ ้นในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นของ
ควบคู่กันนั้นก็คืออุบัติเหตุ(เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, 2559) 
ซึ่งจากรายงานอุบัติเหตุเน่ืองจากการทำงานของสำนักงาน
กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมกระทรวง
แรงงานปี 2556 - 2560 พบผู้ประสบอุบัติเหตุจำแนกตาม 
จำนวนการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทำงานจำแนกตามความร ุนแรง มี จำนวนผ ู ้ประสบ
อันตรายเฉลี่ยของแต่ละความรุนแรง พบว่าส่วนใหญ่เป็น
กรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน เฉลี่ยร้อยละ 68.88 ต่อปี
(สำนักงานประกันสังคม, 2561) ซึ ่งทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็น
ความสำค ัญในการลดอ ุบ ั ต ิ เหต ุ ในการทำงานใน
กระบวนการผล ิตบรรจ ุน ้ำด ื ่มและโซดา เน ื ่องจาก
การศึกษาข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง ตั ้งแต่ปี พ.ศ.2557 – 2561 พบว่า 
พนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งหมด 26 ครั้ง 
และอุบัติเหตุจากการทำงานที ่ทำให้ไม่ต้องหยุดงาน
สามารถทำงานได้ตามปกติจำนวน 13 ครั้ง และอุบัติเหตุ
จากการทำงานถึงขั ้นหยุดงานจำนวน 13 ครั ้ง พบว่า 
สาเหตุของการเกิดอ ุบัต ิ เหตุมาจากพฤติกรรมที ่ไม่
ปลอดภัยของพนักงาน ซ ึ ่งสาเหตุน ั ้นเก ิดจากการที่
พนักงานขาดจิตสำนึกและความไม่ใส ่ใจในเรื ่องความ
ปลอดภัยในการทำงาน และจากงานวิจัยของสุรวิทย์ นัน
ตะพร,ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์(2557) ได้มีการศึกษานำหลักการ 
Behavior Based Safety (BBS) เข ้ ามาใช ้ การพ ัฒนา
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่าย
ผลิตของบริษัทผลิตชิ้นส่วนประกอบและอะไหล่รถยนต์
แห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี ผลจากการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานก่อนและหลัง

ที ่ได้นำเทคนิค BBS มาพัฒนามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาครั้งนี้สามารถ
นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
เพื ่อสร ้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของ
พนักงานได้ดียิ่งขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัย
นำเทคน ิค  BBS มาประย ุกต ์ ใช ้ ในปร ับเปล ี ่ ยนการ
ปฏิบัติงาน และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปลุกจิตสำนึก
ให้กับพนักงาน ให้เกิดความตระหนักในเรื่องของอุบัติเหตุ
และความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น จนนำไปสู่การ
ขับเคลื ่อนความปลอดภัยในการทำงานและการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรได้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้และระดับพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำด่ืม

และโซดา โดยใช้เทคนิค BBS 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความรู้และระดับพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุ

น้ำด่ืมและโซดา โดยใช้เทคนิค BBS 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

พฤต ิกรรมความปลอดภ ัย หร ือ Behavior 
Based Safety (BBS) เป็นการจัดการด้านความปลอดภัย
โดยการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 
โดยมีกระบวนการตั ้งแต่การค้นหาพฤติกรรมเสี ่ยงของ
พนักงานและดำเนินการปรับปรุงให้พนักงานมีการเปลี่ยน
วิธีการทำงานให้ปลอดภัยข้ึน โดยมีข้ันตอนการประยุกต์ใช้ 
ดังต่อไปน้ี 

1. ดำเนินการค ้นหาและรวบรวมรายการ
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย 
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2.  ลำด ับความสำค ัญของพฤต ิกรรมที ่ ไม่
ปลอดภัย 

3. ดำเนินการหาพฤติกรรมความปลอดภัย
เป้าหมาย 

4. ดำเน ินการส ัง เกตพฤต ิกรรมปลอดภัย
เป้าหมาย 

5. ดำเนินการส่งเสริมและปรับปรุงพฤติกรรม 
6. การวัดผลการปฏิบัติตามพฤติกรรมปลอดภัย

เป้าหมาย 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา 

ร ูปแบบการวิจ ัยเป ็นการว ิจ ัยเช ิงพรรณนา 

(Descriptive  Research) โดยทำการศึกษากลุ่มประชากร

ที่เป็นพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำดื่มและโซดา จำนวน 30 

คน ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นลักษณะของแบบทดสอบ

ระดับความรู้และแบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการทำงาน ซึ ่งทำการเก็บข้อมูลก่อนและหล ังนำ

หลักการ Behavior Based Safety(BBS) เข้ามาใช้ในการ

ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และ

นำแบบสอบถามที ่สร ้างขึ ้นมา โดยการทดสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity)จากผู้เชี่ยวชาญ 

จำนวน 3 ท่านและหาค่าความเที่ยงหรือความเชื ่อถือได้

(Reliability) เท่ากับ 0.8 โดยจำแนกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

  ส ่ วนที่ 1  ศ ึ กษาระด ับความรู้ และ ร ะ ดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนและหลังใช้
เทคนิค BBS แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน จำนวน
ชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน 

ตอนที ่ 2 ความรู ้เก ี ่ยวกับเทคนิค BBS และ
ความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 
จำนวน 20 ข้อ โดยแต่ละข้อให้เลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ และ
ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การแปลผล 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ความรู้น้อย ปานกลาง และมาก 

  ตอนที่  3 พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงานของพน ักงาน ได ้แก ่  ด ้ านการใช ้ เคร ื ่องมือ 
เครื ่องจักรและอุปกรณ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสภาพ
แวด ล้อมในการทำงาน และด้านการจัดการโดยใช้มาตร
วัดแบบลิเคิร์ท (Likert-typeScale) ซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่  
มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานน้อยที่สุด น้อย
ปานกลาง ดี และดีมาก 
 ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
ความรู้และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ก่อนและหลังนำหลักการ Behavior Based Safety (BBS) 
มาใช้  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส ่ วนท ี ่  1 ศ ึกษาระด ับความร ู ้ และระดับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป 
ระดับความรู้และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงาน โดยใช ้สถ ิต ิพรรณนา(Descriptive Statistics)  
สถิติประเภทนี ้ ได้แก่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค ่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์จากโปรแกรมสำเร็จรูป 
 ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
ความรู้และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า Paired t-Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% 
 
4. ผลการวิจัย  
 ข้อมูลทั่วไป พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำ
ด่ืมและโซดาส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67 
มีอายุตั ้งแต่ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.66 มีระดับ
การศึกษามัธยมต้นหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 40.00  
อายุงาน 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 และจำนวน
ชั่วโมงในการทำงานในแต่ละวัน มากกว่า 8 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 56.67 
 ระดับความรู้ก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBS 
พบว่า ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค BBS และความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน โดยภาพรวมของ

ความรู้ก่อนอยู่ในระดับมีความรู้ปานกลาง ( μ = 11.86, 

σ = 2.36) และหลังอยู ่ในระดับที ่ม ีความรู ้มาก (μ = 

18.19, σ = 1.37) ดังรูปที่ 1 
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 ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBS พบว่า พฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงานของพนักงานก่อนและหลังนำ
หลักการ Behavior Based Safety (BBS)  เข้ามาใช้ใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยภาพรวมพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำงานของพนักงานก่อน อยู่ในระดับดี (x ̅ 
= 3.59, S.D = 0.29) 

 

 
รูปที่ 1 ผลของระดับความรู้ก่อนและหลังใช้หลักการ(Behavior Based Safety) BBS  

ของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำด่ืมและโซดา 

 
 

รูปที่ 2 ผลของระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำด่ืมและโซดา 
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ก่อนและหลังใช้หลักการ(Behavior Based Safety) BBS 
 

และหลังอยู่ในระดับที่ดีมาก(μ = 4.58, σ = 0.10) ตามลำดับ แยกตามรายด้าน พบว่าด้านการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และ

อุปกรณ์ ก่อนใช้เทคนิค BBS อยู่ที่ระดับดี μ = 3.92, σ = 0.11) และหลังใช้เทคนิค BBS อยู่ในระดับที่ดีมาก(μ = 4.73, σ 

= 0.16) ด้านการปฏิบัติงาน ก่อนใช้เทคนิค BBS อยู่ที่ระดับดี(μ =3.52, σ = 0.19) และหลังใช้เทคนิค BBS อยู่ในระดับที่ดี

มาก(μ = 4.60, σ = 0.09) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนใช้เทคนิค BBS อยู่ที่ระดับปานกลาง(μ = 3.27,σ = 0.30)

และหลังใช้เทคนิค BBS อยู่ในระดับที่ดีมาก(μ = 4.60, σ = 0.08) และด้านการจัดการ ก่อนใช้เทคนิค BBS อยู่ 

ที่ระดับดี(μ = 3.67, S.D = 0.38) และหลังใช้เทคนิค BBS อยู่ในระดับที่ดีมาก(μ = 4.56, σ = 0.05) ดังรูปที่ 2  
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรู้ก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBS พบว่า ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค 
BBS และความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBS มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ 
0.05 เช่นกัน ดังตารางที่ 1  
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไป พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ

การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า ซึ่งมีอายุงานส่วนใหญ่มีอายุงานตั้งแต่ 1 - 5 ปี พบว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำงาน สอดคล้องกับวิจัยของ ณัฐพงศ์ ปานศิริ(2558) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของ

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางเพศ ระดับการศึกษา 

และอายุงาน 1 – 2 ปี ไม่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานเช่นกัน  

ระดับความรู้ก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBSพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 และ

หลังการใช้เทคนิค BBS แล้วระดับความรู้ของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำด่ืมและโซดามีระดับความรู้ดีมาก ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ

เพิ่มขึ้นความรู้เกี่ยวกับหลักการ Behavior Based Safety (BBS) และความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

สอดคล้องกับงานวิจัยของพูนลาภ สุนทรวิวัฒนาการ(2557) ศึกษาความรู้ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในกรณีศึกษาการ

ป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังจากการทำงานบริษัทเนสท์เล่ (โรงงานนวนคร) ที่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และมีความรู้ดีมากข้ึนเช่นกัน 

ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนและหลังใช้เทคนิค BBS ของพนักงาน พบว่า ผลการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีผลทำให้พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทำงานมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล้อง      กับสุรวิทย์ นันตะพร,ศรีรัตน์  ล้อมพงศ์ (2557) ได้ทำการศึกษานำเทคนิค BBS เข้ามาใช้

การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทผลิตชิ้นส่วนประกอบและอะไหล่รถยนต์แห่ง

หนึ่งในจังหวัดชลบุรีและได้นำหลักการ Behavior Based Safety (BBS) พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของ

พนักงานก่อนและหลังที่ได้นำหลักการ Behavior Based Safety (BBS) มาพัฒนามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และมีการพัฒนาดีข้ึน  
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความรู้และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนและหลังการ 

              ใช้หลักการ Behavior Based Safety (BBS)  

การทดสอบ μ 𝝈 t P-Value 

ระดับความรู้     
ก่อนใช้เทคนิค BBS 
หลังใช้เทคนิค BBS 

11.97 
18.23 

2.36 
1.37 

12.035* 0.000 

ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน     

ก่อนใช้เทคนิค BBS 
หลังใช้เทคนิค BBS 

3.59 
4.58 

0.29 
0.10 

27.683* 0.000 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้งน้ีสามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจาก

การให้ความอนุเคราะห์จากบริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหน่ึง

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้จัดการ หัวหน้า และพนักงาน

ฝ่ายผลิตบรรจุน้ำดื่มและโซดา เป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลา

อันมีค่าท่ีให้ความช่วยเหลือความร่วมมือ และอำนวยความ

สะดวกต่าง ๆ จนกระทั่งงานวิจัยนี ้มีความถูกต้องและ

สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 บัวบก (Centella asiatica (L.) Urban) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพที่สำคัญ และมีบทบาทในการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิด ซึ่งระบบการเพาะปลูกเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมการเจริญเติบโตและคุณภาพของพืชสมุนไพร 
ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารละลายธาตุอาหารที่แตกต่างกัน 4 สูตร ได้แก่  Enshi, Hoaglang and 
Arnon, Resh Tropical Dry Summer และ Cooper ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของบัวบกที่ปลูกภายใต้ระบบ substrate 
culture วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 4 ซ้ำ ผลการทดลอง พบว่า บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตร  
Resh Tropical Dry Summer มีเส้นผ่านศูนย์กลางใบ และจำนวนต้น/ไหลมากที่สุด ในขณะที ่บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Hoagland and Arnon มีจำนวนใบ ความยาวก้านใบ จำนวนไหล และค่า SPAD สูงที่สุด รวมทั้งมีน้ำหนักสดและน้ำหนัก
แห้งมากกว่าบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตรอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังน้ัน สารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland 
and Arnon จึงเหมาะสมสำหรับการผลิตบัวบกภายใต้ระบบ substrate culture 
คำสำคัญ: บัวบก, สารละลายธาตุอาหาร, คุณภาพ, ปริมาณผลผลิต 
 

Abstract 
 Asiatic Pennywort ( Centella Asiatica (L.) Urban) is an important bioactive compound enriched 
medicinal herb, which has potentially prevented non-communicable diseases. The cultivation system is an 
essential factor that controls the growth and quality of the medicinal herb. Therefore, the objective of this 
study was to study the effect of four different nutrient solutions included Enshi, Hoaglang and Arnon, Resh 
Tropical Dry Summer, and Cooper on growth and yield in C. asiatica cultivated under substrate culture 
system. The experiment was arranged in a completely randomized design with four replications. The result 
indicated that the highest leaf diameter and number of plant/stolons were obtained from Resh Tropical 
Dry Summer nutrient solution. In contrast, the highest number of leaves, length of leaf petiole, number of 
stolons, and SPAD value were observed from Hoagland and Arnon nutrient solution. Moreover, the fresh 
and dry weight of C. Asiatica grown with Hoagland and Arnon nutrient solution were significantly higher 
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than those grown with the others. Therefore, Hoagland and Arnon's nutrient solution was suitable 
for C. Asiatica production under the substrate culture system. 
Keywords: Asiatic pennywort, nutrient solution, yield, quality 
 
 
1. บทนำ 

บัวบก Centella asiatica (L.) Urban เป ็นพืช
สมุนไพรที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง คนไทยนิยมบริโภคกันมา
นานแล้วในรูปของผักสด หรือเป็นผักเครื่องเคียงกับอาหาร
ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ มีการนำบัวบกมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านสรรพคุณทางยา ซึ่งสารสำคัญที่พบในบัวบก คือ สารใน
กลุ ่มไตรเทอร์ปีน (triterpenes) ได้แก่ อะเซียติโคไซต์ 
( asiaticoside) , ม า เ ดค า ส โ ซ ไ ซ ด ์ ( madecassoside) ,  
กรดมาเดคาสสิก (madecassic acid) และ กรดอะเซียติก 
(asiatic acid) นอกจากนี ้  ในบ ัวบกยังพบสารสเตอรอล 
(sterols), ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) และสารประกอบ 
ฟีนอลิค (phenolic compound) (Ramesh et al., 2014) 
ซึ่งสารดังกล่าวมีบทบาทเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถ
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น ป้องกันโรคมะเร็ง โรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด โรคเบาหวาน และยังมีผลต่อการเปลี่ยนไขมันใน
ร ่ างกายเป ็นกล ้ ามเน ื ้ อ เป ็นต ้น  จากรายงานฤทธ์ิ  
ทางเภสัชวิทยาดังกล่าวทำให้บัวบกเป็นที่ต้องการมากขึ้นใน
การนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพ และเครื่องสำอางต่าง ๆ (Tomas-Barberan et al., 
2001) อย่างไรตาม ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้สภาวะ
เสี ่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวน ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาล 
และพื้นที่การเพาะปลูก ทำให้เกิดปัญหาโรคและแมลงเพ่ิม
มากข้ึน เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันและกำจัด
โรคและแมลงเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาสารตกค้างใน
ผลผลิต ซึ่งสวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นความ
ปลอดภัยและคุณภาพที่ดี (กมล, 2555) ในหลายปีที่ผ่านมามี
การพัฒนาระบบการผลิตพืชให้มีความปลอดภัยด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น การปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักในโรงเรือน 
และการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เป็นต้น  

การปลูกพืชในวัสดุปลูก (substrate culture)
เป็นระบบหนึ่งในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ซึ่งทำให้ไม่มี

ปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดิน เกษตรกรไม่ต้องใช้
สารพิษในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ผลผลิตที ่ได้มี
ความสด สะอาด ปราศจากสารพิษทั ้งจากดินและ 
สารกำจัดศัตรูพืช ผู้บริโภคจึงบริโภคได้อย่างปลอดภัย  ซึ่ง
หัวใจสำคัญของการปลูกพืชในระบบ substrate culture 
คือ สารละลายธาตุอาหาร ในปัจจุบันมีผู้คิดค้นมากมาย
เพื ่อหาสูตรสารละลายที่เหมาะสมต่อการเจริญเต ิบโต  
ออกดอก และติดผลของพืชแต่ละชนิด (Bugbee, 2004)  
โดยสูตรสารละลายธาตุอาหารที่ดีควรเป็นสูตรที่ประหยัด แต่
สามารถให้ธาตุอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช 
 (ธีระศักด์ิ, 2547) เยาวพา และนิสา (2552) ศึกษาการ
เจร ิญเติบโตของผ ักกาดหอมพันธุ ์ Red Oak ที ่ปล ูกใน
สารละลายธาต ุอาหารท ี ่ แตกต างก ัน 4 ส ูตร พบว่า 
ผักกาดหอมพันธุ  Red Oak ที ่ปลูกในสารละลาย Enshi  
มีการเจริญเติบโตที่ดี และให้ผลผลิตสูงที่สุด รวมทั้งมีต้นทุน
การผลิตต่ำที่สุด คือ 1.57 บาท/ลิตร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
รายงานเกี่ยวกับสูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการ
เจร ิญเติบโตของบัวบกที ่ปล ูกภายใต้ระบบ substrate 
culture ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
และผลผล ิตของบ ัวบกที ่ปล ูกภายใต้ระบบ substrate 
culture เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตบัวบกที ่สามารถ
ควบคุมคุณภาพและสามารถผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งยัง
ช ่วยแก้ปัญหาสารตกค้างในผลผล ิต และปลอดภ ัยกับ
ผู้บริโภค 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.1 ความสำคญัของบัวบก 
 บ ั วบก เป ็ นพ ื ช ในตร ะ ก ู ล  Umbelliferae  
ม ีช ื ่ อสาม ัญว ่า  Gotu Kola, Asiatic pennywort หรือ 
Thick leaved pennywort ม ี ช ื ่ อ ว ิ ท ย า ศ า สตร ์ ว่ า 
Centella asiatica (L.) Urban ช ื ่ออ ื ่นๆ ค ือ ผ ักแว่น 
ผักหนอก จำปาเครือ กะบังนอก เตียกำเช้า (จีน) บัวบก
จัดเป็นพืชผักสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยนิยมบริโภคกัน



479 
 

มายาวนาน โดยบริโภคในรูปของผักสดหรือผักเครื่องเคียง
กับอาหารประเภทต่างๆ หรือนิยมนำใบและเถาบัวบกมา
แปรรูปเป็นเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ เช่น น้ำใบบัวบก เป็นต้น 
อีกทั้งมีการนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของสรรพคุณทาง
สมุนไพร ใช้บำบัดร ักษาอาการของโรคได้หลายชนิด 
ปัจจุบันผู้คนมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้ประโยชน์จากบัวบก
ในทางเภสัชกรรมมากข้ึน มีการแปรรูปบัวบกให้อยู่ในรูปที่
สะดวกใช้มากขึ้น เช่น น้ำบัวบกบรรจุกระป๋องพร้อมด่ืม 
บัวบกอัดเม็ด บรรจุแคปซูล ชาบัวบก บัวบกผงพร้อมด่ืม 
และแชมพู เป็นต้น (สมชาย, 2544) จากการศึกษาคุณค่า
ทางโภชนาการในบัวบก 100 กรัม พบว่า ประกอบด้วย
พลังงาน 44 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 0.9 กรัม แคลเซียม 146 
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 30 มิลลิกรัม วิตามินเอ 10 ,926 IU 
วิตามินบี 1 0.24 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.09 มิลลิกรัม ไน
อาซีน 0.08 มิลลิกรัม วิตามินซี 4.0 มิลลิกรัม และเส้นใย 
2.6 กรัม และมีสรรพคุณทางยา ได้แก่ แก้ร้อนใน กระหาย
น้ำ ช่วยบำรุงสมอง เน่ืองจาก บัวบกมีปริมาณวิตามินบี 1 
ซึ่งเป็นอาหารสมอง และมีปริมาณสูงกว่าผักหลายๆ ชนิด 
(กองโภชนาการ, 2535) 
 2.2 Substrate culture 
 Substrate culture คือ วิธีการปลูกพืชโดยไม่
ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก แต่มีการปลูกพืชลงในวัสดุปลูกชนิด
ต่างๆ โดยที ่ว ัสด ุน ั ้นๆ เป ็นได ้ท ั ้ งอ ินทร ียว ัตถ ุและ 
อนินทรียวัตถุที่ไม่มีธาตุอาหารพืชสะสมอยู่ การปลูกพืช
ภายใต้ระบบ substrate culture น้ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ
การปลูกพืชลงดินในกระถาง แตกต่างกันตรงที่การปลูกลง
ในดินพืชจะได้รับอาหารที่มีอยู่แล้วในดิน หรือจากปุ๋ยที่ใส่
ให้แต่ละครั้งและได้รับน้ำจากการให้น้ำแบบน้ำหยด แต่
การปลูกพืชแบบใช้วัสดุปลูก พืชจะได้รับธาตุอาหารไป
พร ้อมๆ ก ับการให ้น ้ ำหยด เพราะน ้ำท ี ่ ให ้ เป ็นน้ำ
สารละลายธาตุอาหาร และหัวใจสำคัญของวิธีการนี้ คือ 
การให้สารละลายธาตุอาหารในปริมาณและความถี่ที่
พอเหมาะกับความต้องการของพืช ในแต่ละช่วงอายุการ
เจร ิญเติบโต และยังต้องมีวิธ ีการวางระบบระบายน้ำ
ส่วนเกินออกจากวัสดุปลูกที่ดีอีกด้วย (ธีรเมท, 2555) 

2.3 วัสดุปลูก 

โดยทั่วไปวัสดุปลูกมีบทบาทต่อการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตพืช 4 ประการ ได้แก่ ค้ำจุนส่วนของพืช
ที่อยู่เหนือวัสดุปลูกให้ต้ังตรงได้ เก็บสำรองธาตุอาหารพืช 
กักเก็บน้ำเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพืช และแลกเปลี่ยนอากาศ
ระหว่างรากพืชกับอากาศเหนือวัสดุปลูก สำหรับวัสดุปลูก
ที่นิยมใช้สำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน อาจจะเป็นวัสดุ 
อนินทรีย์ เช่น ทรายกรวด หินภูเขาไฟ แร่ใยหิน เพอร์ไลท์ 
และเวอร์มิคูไลท์ เป็นต้น หรือวัสดุอินทรีย์ เช่น ขี้เลื่อย  
ขุยมะพร้าว เปลือกไม้ และแกลบ เป็นต้น วัสดุปลูกควรมี
ขนาดสม่ำเสมอกัน ราคาถูก ปราศจากสารพิษตกค้างหรือ
ศัตรูพืช ตลอดจนเป็นวัสดุปลูกที่หาได้ง่าย (วิทยา, 2523) 
กิตติภพ (2547) พบว่า การใช้เพอร์ไลท์ผสมกับดินเป็น
วัสดุปลูก สามารถกักเก็บธาตุอาหารและไอออนในรูป
ต่างๆ ได้ดีและยากที่จะถูกชะล้าง ส่งผลให้หอมแบ่งมี
ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมปรากฏชัดเจน จึงมี
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์ของ
วัสดุปลูก ด้านน้ำหนักของพืช ส่วนสูงของพืช ความชื้น 
และการดูดใช้ธาตุอาหารพืชในทางบวก 

2.4 สารละลายธาตุอาหาร 
ธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตมี

ทั้งหมด 16 ธาตุ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามปริมาณที่พืช
ต้องการ คือ ธาตุอาหารที ่พืชต ้องการในปริมาณมาก 
ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ 
ธาตุอาหารที ่พืชต้องการในปริมาณน้อย ประกอบด้วย 
โบรอน สังกะสี ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดีนัม และ
คลอรีน ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินต้องการใส่ธาตุอาหาร 
12 ชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซ ียม ซัลเฟอร์ โบรอน สังกะสี ทองแดง เหล็ก 
แมงกานีส และโมลิบดีนัม ส่วนคลอรีนไม่จำเป็นต้องใส่
เพราะมีอยู่เพียงพอในน้ำ หรือปะปนในวัสดุปลูก (สุดชล , 
2555) ในปัจจุบันสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืช
ภายใต้ระบบ substrate culture น้ันมีผู้คิดค้นมากมายเพ่ือ
หาสูตรสารละลายที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่
ละชนิด ทั ้งนี ้ เนื ่องจากพืชแต่ละชนิดมีความต้องการ
ปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกัน (Bugbee, 2004) นอกจากน้ี 
ระยะการเจริญเติบโตของพืชที ่แตกต่างกันก็เป็นป ัจจัย
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สำค ัญที ่ทำให้ปร ิมาณธาตุอาหารแตกต่างก ันไปด้วย  
(โสระยา, 2544) สูตรหรือสัดส่วนของธาตุอาหารพืชถูก
พัฒนามาให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ซึ ่งใช้หลักความ
สมดุลของอัตราการดูดใช้ธาตุอาหารพืช หรือความต้องการ
ธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด (Jones, 1997) ซึ่งถ้ามีความ
สอดคล้องกันแล้วจะทำให้ความสมดุลของธาตุอาหารอยู่ได้
นานไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนธาตุอาหารใหม่บ่อยครั้ง และ
ถ้ารักษาความเข้มข้นที่พอเหมาะกับความต้องการของพืช
แล้ว จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพ (สุดชล , 
2555) สุรินทร์ (2542) ศึกษาผลของสูตรสารละลายธาตุ
อาหาร 3 สูตร คือ สูตร Hoagland and Arnon, Hewitt 
และ Steiner ต่อลักษณะภายนอกของผลสตรอว์เบอร์รีพันธ์ุ
พระราชทาน 50 พบว่า ต้นที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Hoagland and Arnon มีแนวโน้มที่จะได้ผลที่ขนาด
ใหญ่และคุณภาพสูงกว่าต้นที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร
สูตรอื่นๆ นอกจากนี้ Sirin (2011) ศึกษาผลของสารละลาย
ธาตุอาหาร 5 สูตร ได้แก่ สูตร Hoagland and Arnon , 
Hewitt, Çolakoğlu-1, Çolakoğlu-2 และ Steiner ต่ อ
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพการตัดดอกของดอกเยอบีร่า  
(Gerbera jamesonii) พบว ่า ดอกเยอบ ีร ่ าท ี ่ปล ูกใน
สารละลายธาตุอาหารสูตร Çolakoğlu-2 มีการเจริญเติบโต 
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพการตัดดอกดีที่สุด ซึ่งมีจำนวน
ดอก/ต้นสูงสุด คือ 38.67 ดอก/ต้น สำหรับงานวิจัยในบัวบก 
Prasad et al. (2012) ศึกษาการเจริญเติบโต และการสร้าง
สารสำคัญในบัวบกภายใต้การปลูกในสารละลาย โดยใช้
สารละลายธาตุอาหารดัดแปลงสูตร Hoagland and Arnon 
พบว่า การเจร ิญเติบโตและการสะสมวัตถุแห้งเพิ ่มข้ึน 
156.3% เมื่อเปรียบเทียบกับเริ่มต้น 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ แบบส ุ ่มสมบ ู รณ์  
(Completely Randomized Design; CRD) ประกอบด้วย
สารละลายธาตุอาหาร 4 สูตร คือ Enshi (Hori, 1966) , 
Hoaglang and Arnon (Hoagland and Arnon, 1950), 
Resh Tropical Dry Summer (Resh, 1978) และ Cooper 

(Cooper, 1975) (ตารางที่ 1) ทำการทดลองสูตรสารละลาย
ธาตุอาหารละ 4 ซ้ำ ซ้ำละ 8 ต้น 

3.2 ขั้นตอนการดำเนินการปลูก 
นำต้นบัวบกที่มีราก ตัดก้านใบให้มีความยาว

ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร ปลูกลงในกระบะปลูกที ่มี
เพอร์ไลท์เป็นวัสดุปลูก ภายใต้โรงเรือนพรางแสง 50%  
ให้น้ำและสารละลายธาตุอาหารตามทรีตเมนต์ที่กำหนด 
โดยให้สารละลายธาตุอาหารสลับให้น้ำวันเว้นวัน ปริมาตร 
200 มิลลิลิตร/ต้น/วัน แบ่งให้ 2 ครั้ง/วัน 

3.3 การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร 
 ชั่งสารเคมีที ่ใช้ในการเตรียมสารละลายธาตุ
อาหารตามตารางที่ 1 จากน้ันปรับค่า pH ของสารละลาย
ธาตุอาหารให้อยู่ในช่วง 5.6-5.8 

3.4 การบันทึกข้อมูล 
สุ่มตัวอย่างบัวบกจำนวน 5 ต้น/ซ้ำ เก็บข้อมูล

ทุกๆ 5 วัน เป็นเวลา 45 วัน ได้แก่ 
3.4.1 จำนวนใบ/ต้น (ใบ) นับจำนวนใบที่งอก

ออกมาจากต้นแม่ รอบโคนต้นแม่ 
3.4.2 เส้นผ่านศูนย์กลางใบ (เซนติเมตร) วัด

ส่วนที่กว้างที่สุดจากด้านหน่ึงไปอีกด้าน 
 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารเคมีที ่ใช้เตรียมสารละลายธาตุ
อาหารในแต่ละสูตรที่ใช้ในการทดลอง 

สารเคม ี

สูตรสารละลายธาตุอาหาร (มิลลิกรัม/
ลิตร) 

Enshi 
Hoaglang 

and 
Arnon 

Resh 
Tropical 

Dry 
Summer 

Cooper 

Ca(NO3)2 475.0 656.0 1,475.94 100.3 
Fe-EDTA 23.6 2.2 23.6 79.0 
KNO3 405.0 606.0 230.53 583.0 
KH2PO4 - - 10.89 263.0 
NH4H2PO4 77.5 345.0 188.65 - 
MgSO4 250.0 490.0 369.72 513.0 
MnSO4 1.538 - 1.54 6.1 
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ZnSO4 0.22 0.22 0.22 4.4 
CuSO4 0.08 0.08 0.08 3.9 
MnCl2 - 1.81 - - 
H2MoO4 - 0.09 - - 
(NH4)Mo7O24 - - 0.017 3.7 
H3BO3 2.86 2.86 2.86 1.7 
Na2SO4 - - 162.65 - 
K7SO4 - - 241.36 - 
ค่า EC 
(mS.cm-1) 

1.2-
1.5 

2.5-2.8 2.0-2.5 2.5-2.8 

 
3.4.3 ความยาวก้านใบ (เซนติเมตร) วัดจากจุด

กำเนิดบริเวณโคนต้นถึงโคนใบ   
3.4.4 จำนวนไหล (ไหล/ต้น) นับจำนวนของไหล

ที่งอกออกจากต้นแม่  
3.4.5 จำนวนต้น/ไหล (ต้น) นับจำนวนต้นใหม่ที่

งอกออกมาจากแต่ละไหล ท่ีงอกออกมาจากต้นแม่ 
3.4.6 ค ่า SPAD (SPAD unit) ใช ้ เคร ื ่องวัด

คลอโรฟิลล์ (Konica Minolta, SPAD-502) วัดที่แผ่นใบ 
ใบละ 3 จุด จำนวน 3 ใบ/ต้น ที่อายุ 10 15 20 25 30 35 
40 และ 45 วันหลังการย้ายปลูก 

และเมื่อบัวบกอายุ 45 วันหลังการย้ายปลูก ทำ
การเก็บข้อมูลผลผลิต ได้แก่  

3.4.7 น้ำหนักสด (กรัม/ต้น) ชั่งน้ำหนักผลผลิต
เฉพาะส่วนเหนือดิน  

3.4.8 น้ำหนักแห้ง (กรัม/ต้น) ผลผลิตน้ำหนัก
สด นำไปจุ่มไนโตรเจนเหลว แล้วนำตัวอย่างไปทำให้แห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ก่อนนำมาชั่ง
น้ำหนัก 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of 
Variance) ตามแผนการทดลองแบบ CRD เปร ียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  
4. ผลการวิจัย 

4.1 จำนวนใบ 

   จากการศึกษา พบว่า บัวบกที่ได้รับสารละลาย
ธาตุอาหารทั้ง 4 สูตร เริ่มมีจำนวนใบแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เมื่ออายุ 20 วันหลังย้ายปลูก และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุหลังย้ายปลูก โดยบัวบกที่ได้รับ
สารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland and Arnon มี
จำนวนใบส ู งท ี ่ ส ุ ด เม ื ่ ออาย ุ  45 ว ันหล ั งย ้ายปลูก 
(11.70±0.65 ใบ/ต้น) ซึ ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติกับบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตร Resh 
Tropical Dry Summer แล ะ  Enshi (7.41±0.65 และ 
4.00±1.00 ใบ/ต้น ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม บัวบกที่
ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตร Cooper แสดงอาการใบ
ไหม้ และจำนวนใบมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่อายุ 25 วันหลัง
ย้ายปลูก จากนั้นต้นแห้งตาย เมื ่ออายุ 40 วันหลังย้าย
ปลูก (รูปที่ 1ก) 

4.2 เส้นผ่านศูนย์กลางใบ 
   จากการศึกษา พบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ของบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารทั้ง 4 สูตร มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีแนวโน้ม
เพิ ่มข้ึนอย่างช้าในช่วงอายุ 10 ถึง 30 วันหลังย้ายปลูก 
หลังจากนั้น เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยา่ง
รวดเร็ว โดยบัวบกที ่ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตร  
Resh Tropical Dry Summer มีเส้นผ่านศูนย์กลางใบสูง
ที่สุดเมื่ออายุ 45 วันหลังย้ายปลูก (3.92±0.00 เซนติเมตร) 
ซึ่งสูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับบัวบกที่
ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland and Arnon 
และ Enshi (3.18±0.13 และ 2.88±0.03 เซนติเมตร 
ตามลำดับ) (รูปที่ 1ข) 

4.3 ความยาวก้านใบ 
   จากการศึกษา พบว่า ความยาวก้านใบของ
บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารทั้ง 4 สูตร มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่อายุ 10 และ 15 วันหลังย้าย
ปล ูก  บ ั วบกท ี ่ ได ้ ร ั บสารละลายธาต ุอาหารส ูตร 
Resh Tropical Dry Summer (2 . 4 4 ± 0 . 0 2  แ ล ะ 
2.65±0.08 เซนต ิ เมตร ตามลำด ับ) และ Cooper 
(2.42±0.07 และ 2.75±0.01 เซนติเมตร ตามลำดับ) มี
ความยาวก้านใบสูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับ
บ ั วบกท ี ่ ได ้ ร ั บสารละลายธาต ุอาหารส ูตร Enshi 
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(2.24±0.03 และ 2.27±0.01 เซนติเมตร ตามลำดับ) และ 
Hoagland and Arnon (2.24±0.03 และ 2.48±0.01 
เซนติเมตร ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุ 45 วันหลัง
ย้ายปลูก พบว่า บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตร 
Enshi และ Hoagland and Arnon มีความยาวก้านใบสูง
ที ่สุดเท่ากับ 4.74±0.14 และ 4.59±0.01 เซนติเมตร 
ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับบัวบก
ที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตร Resh Tropical Dry 
Summer (4.13±0.01 เซนติเมตร) (รูปที่ 1ค) 

4.4 จำนวนไหล 
   จากการศึกษา พบว่า ไหลเริ่มแตกออกจากต้น
แม่เม่ืออายุ 20 วันหลังย้ายปลูก ซึ่งจำนวนไหลของบัวบก
ที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร 4 สูตร ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในช่วงอายุ 20 ถึง 30 วันหลัง
ย้ายปลูก หลังจากนั้น ในช่วงอายุ 35 ถึง 45 วันหลังย้าย
ปลูก จำนวนไหลของบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร
แต่ละสูตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นและมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาท่ีอายุ 45 วันหลังย้าย
ปลูก พบว่า บัวบกที ่ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตร 
Hoagland and Arnon มีจำนวนไหลสูงที่สุดเท่ากับ 3.95 
ไหล/ต้น รองลงมา ได้แก่ บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุ
อาหารสูตร Resh Tropical Dry Summer และ Enshi 
(2.70±0.30 และ 2.25±0.25 ไหล/ต้น ตามลำดับ) 
ในขณะที ่ บัวบกที ่ได ้ร ับสารละลายธาตุอาหารส ูตร 
Cooper มีจำนวนไหลลดลงต ั ้งแต ่อาย ุ 35 ว ันหลัง 
ย้ายปลูก (รูปที่ 1ง) 

4.5 จำนวนต้น/ไหล 
จากการศึกษา พบว่า บัวบกที่ได้รับสารละลาย

ธาตุอาหารสูตร Hoagland and Arnon, Resh Tropical 
Dry Summer และ Cooper เริ ่มมีต้นใหม่แตกออกจาก
ไหลเมื่ออายุ 20 วันหลังย้ายปลูก ในขณะที่ บัวบกที่ได้รับ
สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi เริ่มมีต้นใหม่แตกออก
จากไหลเมื่ออายุ 25 วันหลังย้ายปลูก ซึ่งในช่วงอายุ 20 
ถึง 40 วันหลังย้ายปลูก จำนวนต้นของบัวบกที่เก ิดจาก
ไหลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ อย่างไรก็ตาม เมื ่ออายุ 45 วันหลังย้ายปลูก 
พบว ่า บั วบกท ี ่ ได ้ ร ับสารละลายธาต ุอาหารส ู ตร  

Resh Tropical Dry Summer มีจำนวนต้น/ไหลสูงที่สุด
เท่ากับ 3.41±0.25 ต้น/ไหล ซึ ่งไม่แตกต่างอย ่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Hoagland and Arnon (2.35±0.02 ต้น/ไหล) แต่
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับบัวบกที ่ ได ้รับ
สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi (1.36±1.19 ต้น/ไหล) 
(รูปที่ 1จ) 

4.6 ค่า SPAD 
   จากการศึกษา พบว่า ค่า SPAD ของบัวบกที่
ได้รับสารละลายธาตุอาหารทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกช่วงอายุหลังปลูก ซึ ่งค่า 
SPAD มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นระยะหนึ ่ง จากนั้นมีแนวโน้ม
ลดลงตามระยะเวลาในการย้ายปลูกที่เพิ่มขึ้น โดยที่อายุ 
35 วันหลังย้ายปลูก บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Hoagland and Arnon มีค่า SPAD เพิ ่มขึ ้นสูงสุด 
เท่ากับ 43.18±0.30 SPAD units และเมื ่ออายุ 45 วัน
หลังย้ายปลูก ค่า SPAD มีค่าลดลงเหลือ 41.12±0.90 
SPAD units แต่มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติกับบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตรอ ื ่นๆ  
(รูปที่ 1ฉ) 

4.7 น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้ง  
          จากการศึกษา พบว่า บัวบกมีน้ำหนักสดและแห้ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยบัวบกที่ได้รับ
สารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland and Arnon มี
น้ำหนักสดและแห้งสูงที ่ส ุดเท่ากับ 2.10±0.14 และ 
0.21±0.00 กรัม/ต้น ตามลำดับ ในขณะที่ บัวบกที่ได้รับ
สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi มีน้ำหนักสดและแห้งต่ำ
ที ่ส ุด เท่ากับ 1.02±0.00 และ 0.12±0.00 กรัม/ต้น 
ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ผลของสารละลายธาตุอาหารสูตรต่างๆ ต่อ
น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของบัวบกที่ปลูกภายใต้ระบบ  
substrate culture 

สารละลาย 
ธาตุอาหาร 

น้ำหนักสด  
(กรัม/ต้น) 

น้ำหนักแห้ง  
(กรัม/ต้น) 

Enshi 1.02 ± 0.00c 1/ 0.12 ± 0.00b 
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Hoagland and 
Arnon 

2.10 ± 0.14a 0.21 ± 0.00a 

Resh Tropical  
Dry Summer 

1.36 ± 0.25b 0.13 ± 0.02b 

C.V. (%) 11.18 7.95 
1/ ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังตามหลังด้วยอักษรที่แตกต่างกันมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  ทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าบัวบกที่ปลูก
ภายใต้ระบบ substrate culture สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว
ขึ้นที่อายุ 45 วันหลังย้ายปลูก โดยทั่วไปบัวบกที่ปลูกลง
ดินมีอายุการเก็บเกี ่ยวที ่ 60 ถึง 90 วันหลังย้ายปลูก  
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) ซึ่งการปลูกพืชด้วยระบบ 
substrate culture พืชจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและ
ให้ผลผลิตมาก เนื ่องจากสามารถควบคุมธาตุอาหารได้
ดีกว่าการปลูกลงดิน และพืชได้ร ับธาตุอาหารในรูป 
อนินทรีย์โดยตรง จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร ็วข้ึน 
(ถวัลย์, 2534) เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโต พบว่า บัวบก
ที ่ ได ้ร ับสารละลายธาต ุอาหารส ูตร Hoagland and 
Arnon แ ล ะ  Resh Tropical Dry Summer มี ก า ร
เจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกัน โดยสารละลายธาตุอาหารสูตร 
Hoagland and Arnon มีผลให้บัวบกมีจำนวนใบ ความ
กว้างใบ จำนวนไหล และค่า SPAD สูงที ่สุด ในขณะที่ 
สารละลายธาตุอาหารสูตร Resh Tropical Dry Summer 
มีผลให้บัวบกมีเส้นผ่านศูนย์กลางใบ และจำนวนต้น/ไหล
สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารในสารละลาย
ธาตุอาหารทั้งสองสูตรอยู่ในช่วงที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของบัวบก คงเอก และคณะ (2557) รายงานว่า สัดส่วน
ของธาตุอาหารภายในสารละลายธาตุอาหารแต่ละสูตรมี
ผลต่อความสามารถในการดูดซึมธาตุอาหาร และการ
เจริญเติบโตของพืช สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระศักด์ิ 
(2547) รายงานว่า สัดส่วนของธาตุอาหารที่มีประจุบวก
แล ะ ป ร ะ จ ุ ล บ ขอ ง ส า ร ล ะ ล า ย ธ า ตุ อ า ห า ร ส ู ต ร  
Resh Tropical Dry Summer เ ห ม า ะ ส ม ต ่ อ ก า ร
เจร ิญเติบโตของผ ักกาดหอม โดยมีส ัดส่วนระหว ่าง 

โพแทสเซียมไอออน (K+) : แคลเซียมไอออน (Ca2+) : 
แมกนีเซียมไอออน (Mg2+) เท่ากับ 41.2 : 51.4 : 7.4 และ 
ไนเตรท (NO3

-) : ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (H2PO4
-) : ซัลเฟต 

(SO4
2-) เท่ากับ 67.4 : 12.3 : 20.4 ตามลำดับ อย่างไรก็

ตาม จากการศึกษาน้ีจะเห็นได้ว่า บัวบกที่ได้รับสารละลาย
ธาตุอาหารสูตร Cooper มีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด 
เนื ่องจาก สารละลายธาตุอาหารสูตรดังกล่าวมีความ
เข้มข้นของธาตุโพแทสเซียมที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับธาตุ
แคลเซียม ซึ่งสามารถทำให้เกิดการขัดขวางการดูดธาตุ
แคลเซียมไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่
ไม่ดีนัก และมักจะพบว่า พืชเกิดอาการปลายยอดไหม้  
(tip burn) ซึ ่งเกิดจากการขาดธาตุแคลเซียม (มนตรี , 
2545) ซึ่งการทดลองครั้งนี้บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุ
อาหารสูตร Cooper แสดงอาการใบไหม้ และแห้งตายใน
ที่สุด ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของบัวบก
สิ้นสุดที่อายุ 35 วันหลังย้ายปลูก และไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งได้  

อย่างไรก็ตาม เมื ่อพิจารณาข้อมูลน้ำหนักสด
และน้ำหนักแห้ง พบว่า บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุ
อาหารสูตร Hoagland and Arnon มีน้ำหนักสดและ
น้ำหนักแห้งมากกว่าบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร
สูตรอื ่นๆ ทั ้งนี ้ สารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland 
and Arnon มีค่าการนำไฟฟ้าตลอดการทดลองประมาณ 
2.5 ถึง 2.8 mS.cm-1 ซึ่งอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับสารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi ที่มีค่าการนำไฟฟ้า
ตลอดการทดลองประมาณ 1.2 ถึง 1.5 mS.cm-1 โดยค่า
การนำไฟฟ้าส่งผลต่อการดูดซึมธาตุอาหารและการสะสม
ธาตุอาหารภายในพืช ซึ่งค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย
ธาตุอาหารสูตร Hoagland and Arnon ที่สูงกว่า ทำให้
บ ั วบกม ี ก า ร ด ู ด ซ ึ ม แล ะสะส ม ธา ต ุ อ า หาร ไ ด ้ ดี   
(Abou-Hadid et al., 1996) เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Seo et al. (2009) ที ่รายงานว่าผ ักกาดหอมที ่ได ้รับ
สารละลายธาตุอาหารที่มีค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับ 3.0 
mS.cm-1 มีน ้ำหนักแห ้งส ูงกว ่าผ ักกาดหอมที ่ ได ้ รับ
สารละลายธาตุอาหารที่มีค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับ 1.0 และ 
2.0 mS.cm-1 นอกจากนี ้ สารละลายธาตุอาหารสูตร 
Hoagland and Arnon ม ี ป ร ิ ม า ณ  KNO3 ส ู ง ก ว่ า
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สารละลายธาตุอาหารสูตรอื ่นๆ ซึ ่งการสะสมของ K+ 
สามารถช่วยปรับสมดุลออสโมติคและสมดุลน้ำภายในพืช
ได้ ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตในสภาวะที่มีปริมาณ
ไอออนของธาตุอาหารที ่แตกตัวในปร ิมาณมากไ ด้ 
(Siringam et al., 2013) 

ดังนั ้น สารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland 
and Arnon จึงมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกบัวบก
ภายใต ้ ร ะบบ substrate culture เน ื ่ อ งจากม ีก า ร
เจริญเติบโตที่ดีและให้ผลผลิตสูง  
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
สนับสนุนเครื่องมือสำหรับการทำการวิจัย  

 
รูปที่ 1 ผลของสารละลายธาตุอาหารสูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของบัวบกที่ปลูกภายใต้ระบบ substrate culture  

(ก) จำนวนใบ/ต้น (ข) ความกว้างใบ (ค) ความยาวก้านใบ (ง) จำนวนไหล (จ) จำนวนต้น/ไหล และ (ฉ) ค่า SPAD 
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เพื่อควบคุมเคร่ืองปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในหอ้งเซิร์ฟเวอร์ 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์  เพื ่อออกแบบและพัฒนาระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ ็นต์ความชื ้น  ควบคุม

เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ โดยการนำอุปกรณ์ IoT เข้ามาใช้ในการควบคุมผ่านบอร์ด ESP32 อุปกรณ์
สามารถเช็คค่าอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น สามารถต้ังเวลาเครื่องปรับอากาศ และควบคุมเครื่องปรับอากาศในระยะไกล ผ่าน
สมาร์ตโฟน รวมถึงมีการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ทำให้ผู ้ใช้งานรับทราบและตรวจสอบอุณหภูมิและตรวจเช็ค
เครื่องปรับอากาศที่มีปัญหาได้ โดยให้เจ้าหน้าท่ีห้องเชิร์ฟเวอร์ มทร.ล้านนา  พิษณุโลก จำนวน 4 คน ทำการประเมินความพึงพอใจ 
พบว่า ผลการประเมินความพอใจของระบบอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 ซึ่งระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น 
เพ่ือควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์น้ีผู้ใช้ระบบได้มีการทดสอบฟังก์ชันการทำงานที่สามารถแสดง
ค่าอุณหภูมิเปอร์เซ็นต์ความชื้นได้อย่างถูกต้อง สามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และแจ้งเตือนผ่านสมาร์ตโฟน 
ภาษาท่ีใช้สามารถเข้าใจง่าย มีความเร็วในการประมวลผลการเช็คอุณหภูมิเปอร์เซ็นต์ความชื้น 

(1 เคาะ) 
คำสำคัญ: เครื่องปรบัอากาศ, อุณหภูมิ, เซนเซอร์, แอปพลิเคชันไลน์  

 
Abstract  

This study aims to design and develop a system to check the temperature and moisture percentage 
to control the air-conditioner inside the server room via smartphone. An IoT controlling device was used on 
the ESP32 board. The device could check the temperature and moisture percentage, set a timer of an air-
conditioner, and conveniently control the air-conditioner from a remote location via smartphone. The system 
also sends a notification via Line application to let users know and check the problematic air-conditioner. 
According to the results of a survey, by having four staff members of the Church Room RMUTL Lanna 
Phitsanulok, the system's satisfaction was high at an average of 3.64. From a test by users, the temperature and 
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moisture percentage checking system via smartphone for the air-conditioner inside the server room could 
correctly display temperature and moisture percentage. It could also turn on the air-conditioner, notify users 
via smartphone with simple, easy-to-understand language, and quickly check the temperature and moisture 
percentage. 

 
Keywords: Air conditioning, Temperature, Sensor, Application line 
 
1. บทนำ  

ในปัจจุบันระบบเครื่องปรับอากาศสามารถควบคมุ
ผ่านทางรีโมทคอนโทรล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปิด-ปิดและ
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศได้สะดวกมากขึ้น โดยรีโมท
คอนโทรล จะควบคุม ส่งสัญญาณในระยะที่กำหนด บางครั้ง
การควบคุมของรีโมทคอนโทรล อาจควบคุมไม่ได้เนื่องจาก
การส่งสัญญาณไม่ถึงหรือมีสิ ่งกีดขวาง หรือการรบกวน
สัญญาณ ในองค์กรต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล 
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และส่วนงานราชการต่าง ๆ หรือ
การใช้งานของเครื่องปรับอากาศภายในห้องเซิร์ฟเวอร์มีการ
เปิดใช้งานเครื ่องปรับอากาศอยู ่ตลอดเวลาเพื ่อร ักษา
อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น ของห้องให้เหมาะสม เพ่ือ
ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องปรับอากาศที่มีการใช้งาน
ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์จะมีการเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทำ
ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก และถ้าเครื่องปรับอากาศมี
ปัญหาไม่สามารถทำความเย็นได้จะส่งผลกระทบทำให้
อุณหภูมิสูงและเปอร์เซ็นความชื้นก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้
อุปกรณ์ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์เกินความร้อน และทำให้หยุด
การทำงานหรือ ที่เราเรียกกว่า เซิร์ฟเวอร์ดาวน์       

ห้องเซิร์ฟเวอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ต้ังอยู่ที ่ชั้น 5 ของตึกวิทยาบริการ มีการ
ทำงาน 24 ชั่วโมง มีเครื่องปรับอากาศในการทำความเย็น
คอยรักษา   อุณภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมโดยอุณหภูมิไม ่ เก ิน 25 องศาเซลเซียสและ
เปอร์เซ็นต์ความชื้นไม่เกิน 80% เครื่องปรับอากาศจะมีการ
ทำงานสลับกันตัวละ 12 ชั ่วโมง แต่ห้องเซิร์ฟเวอร์ไม ่มี

อุปกรณ์ในการเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื ้น  และ
เครื่องปรับอากาศของห้องเซิร์ฟเวอร์ ใช้การสลับการทำงาน
โดยการสั่งการจากผู้ดูแลอย่างเดียว ทำให้บางครั้งทำงาน
เกินเวลาท่ีกำหนดไว้ และเมื่อเครื่องปรับอากาศเกิดปัญหาไม่
สามารถทราบได้ว่าตัวไหนที่มีปัญหา 

ดังน้ันผู้วิจัยสนใจที่จะนำอุปกรณ์ IoT เข้ามาใช้ใน
การควบคุมผ่านบอร์ด ESP32 โดยอุปกรณ์สามารถเช็คค่า
อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น (robotsiam, 2562) ทั้งน้ี
มีเปลี ่ยนตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์
ความชื้นจาก DHT11 เป็น DHT22 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงานของระบบด้วย นอกจากนี้ระบบสามารถตั้งเวลา
เคร ื ่องปร ับอากาศ และควบค ุมเครื ่องปรับอากาศใน
ระยะไกล ผ่านสมาร์ตโฟน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
กรณีเครื่องปรับอากาศเกิดมีปัญหาทำให้อุณหภูมิภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์สูงขึ้น ระบบจะสามารถสั่งให้เครื่องปรับอาการ
หยุดทำงาน และระบบจะส่งให้เครื่องปรับอากาศอีกเครื่อง 
เปิดการทำงานแทน เพื่อแก้ไขปัญหาอุณหภูมิภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงมีการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ผู ้ว ิจ ัยได้นำแนวคิดทฤษฎี  รวมทั ้งทบทวนผล
การศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดดังน้ี 

1. แนวคิดระบบทำความเย็นและระบบควบคุม
เครื่องปรับอากาศภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 

 1.1 ร ะ บ บ ท ำ คว า ม เย ็ น  SITEM Building 
(ม.ป.ป.) กล่าวว่า ในการออกแบบห้อง Data Center (ดาต้า
เซ็นต์เตอร์) ที่สมบูรณ์ การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ 
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นับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก นอกเหนือไปจากระบบไฟฟ้า
และระบบเครือข่าย เนื่องจากในห้อง Data Center นั้นถือ
ว่าเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารบน Internet ที่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกอยู่ตลอดเวลา และมีปริมาณ 
ทราฟฟิกรวมมหาศาล เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งของเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ เป็นจำนวนมาก เครื่องเซิร์ฟเวอร์เหล่าน้ี โดยปกติ
จะถูกเปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อทำงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำ
ให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานหนัก และเกิดปริมาณความร้อน
ออกจากระบบเป็นจำนวนมาก ดังนั ้นหากระบบควบคุม
อุณหภูมิ ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะระบายความร้อนออก
จากระบบ และใส่ลมเย็นเข้าสู่ระบบได้อย่างเพียงพอแล้ว จะ
ทำให้เกิดความร้อนสะสมข้ึนที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะมีผล
ทำให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น และทำให้เกิด
การล่มของระบบได้ 

 1.2 ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในห้อง 
เซิร์ฟเวอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ที ่มีความร้อนสะสมภายในห้อง
ค่อนข้างสูง จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื ่อรักษา
อุณหภูมิให้ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ความชื้นไม่เกิน 80% 
ดังนั ้นจึงจำเป็นที ่จะต้องมีการติดตั ้งเครื ่องปรับอากาศ 
สลับกันทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หากเครื่องปรับอากาศเสีย 
หรือให้ความเย็นได้ไม่เพียงพอเป็นผลให้ห้องมีอุณหภูมิสูง
เกินไป เซิร ์ฟเวอร์จะเกิดความร้อนสะสมมากขึ ้นทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานตกลง และหากอุณหภูมิห้องสูงข้ึน
เรื่อย ๆ จนเกินพิกัดของตัวเซิร์ฟเวอร์ อาจเกิดความเสียหาย
ต่อเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบได้
แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เพิ ่ม เพื ่อให้มีเครื ่องปรับอากาศสำรองสำหรับกรณีที่เกิด
ป ัญหาก ับเคร ื ่องปร ับอากาศต ัวใดต ัวหน ึ ่ ง  และให้
เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว ทำงานสลับกัน 

2. แนวค ิ ด ค ว า มห มา ย ของ  Arduino แล ะ
โครงสร้างภาษา C Arduino 

กร ัณว ิณ ัฐ  วงษ ์ ไชยม ูล (ม .ป.ป. )  กล ่าวว่า 
Arduino คือ โครงการที่นำชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูลต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันในภาษา C  ซึ่ง ภาษา C เป็น

ลักษณะเฉพาะ คือมีการเขียนไลบารี ่ของ Arduino ขึ้นมา
เพื ่อให้การสั ่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ที ่แตกต่างกัน 
สามารถใช้งานโค้ดตัวเดียวกันได้ โดยตัวโครงการได้ออก
บอร์ดทดลองมาหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อใช้งานกับ IDE ของ
ตนเอง สาเหตุหลักที ่ทำให้ Arduino เป็นนิยมมาก เป็น
เพราะซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันสามารถโหลดได้ฟรี และตัว
บอร์ดทดลองยังถูกแจกแปลน ทำให้ผู้ผลิตจีนนำไปผลิตและ
ขายออกตลาดมาในราคาที่ถูกมาก โดยบอร์ดที่ถูกที ่สุด
ในตอนน้ีคือบอร์ด Arduino ที่มีราคาเพียง 120 – 150 บาท 

3. แนวคิดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ทันพงษ์ ภู่รักษ์ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า ไมโครคอน 

โทรลเลอร์ (อังกฤษ: Microcontroller มักย่อว่า µC, uC 
หร ือ MCU) ค ืออ ุปกรณ ์ควบค ุมขนาดเล ็ก  ซ ึ ่ งบรรจุ
ความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์  โดยใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียูหน่วยความจำ และ
พอร ์ต  ซ ึ ่ ง เป ็นส ่ วนประกอบหล ักสำค ัญของระบบ
คอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยทำการบรรจุเข้าไว้ในตัวถัง
เดียวกัน ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าแปลความหมายแบบตรง
ตัวก็คือ ระบบคอนโทรลขนาดเล็กเรียกอีกอย่างหน่ึงคือเป็น
ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน
ได้หลากหลาย โดยผ่านการออกแบบวงจรให้เหมาะกับงาน
ต่าง ๆ และยังสามารถโปรแกรมคำส ั ่ง เพ ื ่อควบค ุมขา 
Input/Output เพื่อสั่งงานให้ไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
อีกด้วย ซึ่งก็นับว่าเป็นระบบที่สามารถนำมาประยุคใช้งานได้
หลากหลาย ทั้งทางด้าน Digital และ Analog ยกตัวอย่าง
เช่น ระบบสัญญาณตอบรับอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบ
ตอกบัตรพนักงาน และอื่น ๆ ย่ิงระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
ในยุคปัจจุบันนั้นสามารถทำการเชื่อต่อกับระบบ Network 
ของคอมพิวเตอร์ทั ่วไป ดังนั ้นการสั ่งงานจึงไม่ใช่อยู่หน้า
แผงวงจร แต่อาจจะเป็นการสั ่งงานอยู ่คนละที โดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ ที่
ได้รับความนิยมและมีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันมีดังน้ี 

 3.1 Z-80 ไมโครคอนโทรลเลอร์ที ่นิยมใช้กัน 
เริ่มตั้งแต่ตัวแรกที่เป็นลักษณะของ CPU ไม่ถึงขั้นเรียกว่า 
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ ก็คือ ตระกูล Z80 เป็นลักษณะของ 
CPU ขนาดเล็กที่ต้องอาศัย IO ต่าง ๆ เพ่ิมเติมเข้ามามาก จึง
ทำให้บอร์ดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ จัดได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการ
เรียนรู้ที่ดีของยุคสมัยนั้น ทำให้ได้เรียนรู้ชุดคำสั่งที่เป็น Op 
Code 

 3.2 MCS-51 เป็นตระกูลที่พัฒนาต่อจาก Z80 
ทำให้การศึกษาเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม 
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Assembly 
Code แล้วโหลดลงบอร์ดเพ่ือใช้งาน ตลอดจนสถาปัตยกรรม
ในการออกแบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ร ุ ่นนี ้จะช่วยลด
อุปกรณ์รอบข้างลงไปได้มาก เหมาะที่จะนำไปใช้งานจริง 

 3.3 PIC ย ่ อ ม า จ า ก  Peripheral Interface 
Controller ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลน้ี มีการพัฒนา
เทคโนโลยีข ึ ้นในทุกด ้าน ทำให ้ได ้ร ับความนิยมก ว่า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ยุคเก่า เพราะในเรื่องของอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่มีน้อย ประกอบกับมีหน่วยความจำ EEPROM ในตัว 
จึงทำให้ง่ายต่อการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล และ PORT ต่าง 
ๆ ได้มีการ latch ในตัว IC อยู่แล้ว จึงสามารถต่อออกมาใช้
งานภายนอกได้โดยตรง มีกระแสและแรงดันที่เพียงพอ และ
อีกความสามารถหนึ ่ง  ค ือสามารถโปรแกรมตัว Boot 
Loader เข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ จึงท าให้ง่าย
ในการโหลดโปรแกรมเข้าไปจากคอมพิวเตอร์โดยผ่านทาง 
Serial Port และกดปุ่ม Reset เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องการ
เคร ื ่องโปรแกรม IC เพ ิ ่มเต ิม อย ่างท ี ่ต ้องม ีก ับระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นเก่าอย่าง MCS-51 

 3.4 AVR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นต่อมาที่มี
การพัฒนาต่อมาจาก MCS-51 โดยบร ิษ ัท ATMEL อัน
เน่ืองมาจากว่า MCS-51 ไม่ค่อยมีคนใช้งานจริง และมีใช้งาน
แต่เฉพาะในสถาบันการศึกษา เพราะว่าการออกออกแบบ
วงจรที่ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องอาศัยการต่ออุปกรณ์ร่วม
เยอะนั้นเองดังนั ้น AVR จึงเข้ามาเป็นที่นิยมในการทำงาน
ด้านน้ี โดยคุณสมบัติหลักที่น่าสนใจก็คือ สามารถ Interface
ผ่าน USB ได้โดยตรง ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ยุคเก่าทำได้

โดยต่อผ่านพอร์ต RS-232 แต่เน่ืองด้วยคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ 
พอร์ต RS-232 เริ่มหายาก ดังน้ัน AVR จึงได้รับความนิยม 

4. แนวคิดบอร์ด ESP32 
 robotsiam (2562) กล ่าวว ่า ESP32 เป ็นชิป

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที ่มาพร้อม WiFi มาตรฐาน 802.11 
b/g/n และบลูทูธเวอร์ชัน 4.2 เป็นรุ่นต่อยอดความสำเร็จ
ของ ESP8266 โดยในรุ ่นนี ้ ได้ออกมาแก้ไขข้อเส ียของ 
ESP8266 ทั ้งหมด โดย CPU ใช้สถาปัตยกรรม Tensilica 
LX6 จำนวน 2 คอร์ สัญญาณนาฬิกา 240MHz สามารถ
แยกการทำงานระหว ่างโปรแกรมจ ัดการ  WiFi และ
แอพพลิเคชั่นออกจากกันได้ ทำให้มีสเถียรภาพเพิ่มขึ้นมาก 
มีแรม 520KB มาในตัว  นอกจากนี้ยังมี GPIO เพิ่มขึ้นมาก 
และมีช่อง ADC เพิ่มขึ้นเป็น 12 ช่อง จากเดิม ESP8266 มี
เพียงช่องเดียว ใช้แรงดันไฟฟ้า 3.3V ในโหมด Sleep ใช้
กระแสไฟฟ้าเพียง 2.5uA  

ในด้านประส ิทธ ิ ์ภาพการใช ้งาน ต ัว ESP32 
สามารถทำงานได้ดี โดย รับ – ส่ง ข้อมูลได้ความเร็วสูงสุดที่ 
150Mbps เมื่อเชื่อมต่อแบบ 11n HT40 ได้ความเร็วสูงสุด 
72Mbps เมื่อเชื่อมต่อแบบ 11n HT20 ได้ความเร็วสูงสุดที่ 
54Mbps เมื ่อเชื ่อมต่อแบบ 11g และได้ความเร็วสูงสุดที่  
11Mbps เมื ่อเชื ่อมต่อแบบ 11b เมื ่อใช้การเชื่อมต่อผ่าน
โปรโตคอล UDP จะสามารถรับ – ส่งข้อมูลได้ที ่ความเร็ว 
135Mbps ในโหมด Sleep ใช ้กระแสไฟฟ้าเพียง 2.5uA 
ด้วยเหตุน้ี ESP32 จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้งานมาก ด้วย
เหตุผลทางด้านราคา และประสิทธ์ิภาพที่ได้ 

5. แนวคิดเก่ียวกับแอปพลิเคชัน Blynk 
 มาโนชญ์ แสงศิริ (2562) กล่าวว่า การสร้าง

แอปพลิเคชันสำหรับ Arduino ภายใน 5 นาที คือ แนวคิด
ของ Blynk ที่เป็น IoT Platform สำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเริ่ม
พัฒนาชิ้นงานด้าน Internet of Things (loT) อ่านว่า ไอโอ
ที โดยสามารถควบคุมการรับส่งข้อมูลที่มาจากตัวตรวจจับ 
(Sensor) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นว่าสมาร์ต
โฟนกับอุปกรณ์นั ้นต้องใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เดียวกัน ดังนั้นจะสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือ
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อบรม สำหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานได้ ซึ่งประเทศไทย 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนน้ัน 
เน้นการสร้างให้บุคลากรในประเทศได้ใช ้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  เพ ื ่อแก ้ป ัญหาหร ือพ ัฒนางานด ้ วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นำไปสู ่การคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ในการสร้างมูลค่า
สินค้าหรือบริการ และใช้ loT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เป็น
ตัวผลักดันขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 

Blynk เป็นแพลตฟอร์ม ที่เป็นแอปพลิเคชัน ด้วย 
iOS และ Android เพื ่อควบคุม Arduino, Raspberry Pi 
บนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแผงควบคุมระบบดิจิทลัที่ผู้ใช้
สามารถสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกสำหรับโครงการของ
ผู้ใช้โดยการลากและวางเครื่องมือ (widgets) ที่มีให้เลือกอยู่
หลากหลาย เป็นเรื่องที่ง่ายมากในการต้ังค่าทุกอย่างและคุณ
จะเริ่มใช้งานได้ในเวลาไม่ถึง 5 นาที Blynk ไม่ได้ผูกติดอยู่
กับบอร์ดหรือบอร์ดเสริมบางตัว แต่จะสนับสนุนฮาร์ดแวร์ที่
นักพัฒนาเลือก ไม่ว่าจะเป็น Arduino หรือ Raspberry Pi 
จะเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(Wi-Fi) หรือแบบมีสาย จะช่วยให้อุปกรณ์ของนักพัฒนา
ออนไลน ์และพร ้อมสำหร ับ  Internet of Things (loT) 
(Blynk. 2562) 

7. ค ุณล ักษณะของห ้องเซ ิร ์ฟเวอร ์ท ี ่ ด ี  ตาม
มาตรฐาน ISO27001 หรือ ISMS  

 7.1 ภายในห้อง ขนาดของห้อง ควรมีขนาด
ความกว้างและความสูง พอเหมาะสำหรับวางอุปกรณ์ต่าง ๆ 
และมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับน่ังทำงานเป็นครั้งคราวได้ ห้องไม่ควร
กว้างหรือแคบจนเกินไป สายไฟ สายสัญญาณต่าง ๆ จะต้อง
จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เก็บไว้ในราง หรือ มัด
รวมกันและมี label ระบุไว้ว่าเป็นสายอะไร  ถ้ามีการเดิน
สายไฟต่าง ๆ บนพ้ืน หรือผนัง จะต้องมี Cover ครอบไว้ 

 7.2 เคร ื ่องปรับอากาศ (Air condition) โดย
ปกติห้อง Server จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
อยู่ที่ 20 - 22 องศา การปรับอากาศ ให้ทำการปล่อยความ

เย็นมาทางด้านล่างไปยังตู้  Rack เพื ่อไล ่ความร้อนขึ ้นสู่
ด้านบนเครื่องปรับอากาศ ควรแยกจากระบบปรับอากาศอื่น 
ๆ เพื่อควบคุมอุณหภูมิของห้อง Server โดยเฉพาะ ถ้าไม่มี
การติดตั้งระบบปรับอากาศตามมาตรฐาน ควรติดตั้งแอร์ 2 
ตัว ต้ังเวลา เปิด-ปิด สลับเวลาทำงาน กรณีแอร์ตัวใดตัวหน่ึง
เสีย ก็ยังมีอีกตัวเปิดสำรองได้ การควบคุมอุณหภูมิภายใน
ห้อง ให้ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ ที่สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์
ได้ และแสดงค่าอุณหภูมิ min-max ได้  และจัดควรมีการ
จดบันทึกอุณหภูมิประจำวันไว้อ้างอิง   หมั ่นตรวจสอบ
แบตเตอรี่ว่าหมดหรือยัง และเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ต้องผ่าน
การรับรอง (Calibration) ก่อนนำมาใช้งาน  
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ ็นต์
ความชื้น เพ่ือควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภาย
ในห้องเซิร์ฟเวอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

อุปกรณ์ 
1. ด้านฮาร์แวร์ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ

อุปกรณ์ระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื ้น เพ่ือ
ควบคุมเครื ่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่  

 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มี หน่วยประมวลผล 
Intel Core i5 2.3GHz RAM : 8 GB SSD : 120 GB และ 
HDD : 1000 GB  

 1.2 แผงวงจรและตัวรับค่าต่าง ๆ  
  - Node MCU ESP32  จำนวน 1 บอร์ด                 
  -  เซนเซอร ์ตรวจจ ับอ ุณหภ ูมิ  DHT11 

จำนวน 5 ตัว  
  - รีโมทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ตัว                          
  - Protoboard จำนวน 2 บอร์ด                           
  - แหล่งจ่ายไฟขนาด 5 V 2 A จำนวน 1 ชุด                         
  - สายเชื่อมต่อแผงวงจร                           
  - กล่องไฟกันน้ำ 1 กล่อง 
2. ด้านซอฟต์แวร ์                       
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 - Arduino Shortcut version 1.8.11                          
 - Blynk version 2.27.12                           
 - Thingspeak                           
 - Microsoft office 2019                           
 - Line                           
 - Google Drive  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรและกลุ่มที่ใช้ในการสัมภาษณ์และ

เก็บรวบรวมข้อมูลเบื ้องต้นสำหรับออกแบบและพัฒนา
ระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ ความชื ้น เพื ่อควบคุม
เครื ่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
ได้แก ่เจ้าหน้าท่ีห้องเซิร์ฟเวอร์ จำนวน 2 คน  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน
ประส ิทธ ิภาพของระบบเช ็คอ ุณหภูม ิและเปอร ์เซ ็นต์  
ความชื้น เพ่ือควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภาย
ในห้องเซิร์ฟเวอร์ ได้แก ่เจ้าหน้าท่ีห้องเซิร์ฟเวอร์ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 4 คน 

 
กระบวนการดำเนินการวิจัย 

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื ่องระบบ
เช ็คอ ุณหภ ูม ิและเปอร ์เซ ็นต ์ความช ื ้น  เพ ื ่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ การ
กำหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนของการกำหนดขอบเขต
ของงานวิจัย  
 2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง รายงาน
การศึกษา วิจัย วิทยานิพนธ์ บทความและเว็บไซต์ต่าง ๆ 
 3. ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้ซึ่งมีข้อเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวกับ ระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น เพ่ือ
ควบคุมเครื ่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์     
 4. การวิเคราะห์เป็นข้ันตอนของการวิเคราะห์การ
ดำเนินงานของระบบปัจจุบันโดยการนำข้อกำหนดที่ได้จาก
ขั ้นตอนที่ 2 และ 3 มาวิเคราะห์รายละเอียดเพื ่อทำการ

พ ัฒนาเป ็นแบบจำลองซ ึ ่ งประกอบด ้ วย  1) System 
Diagram Hardware 2) Wiring Diagram 3) Flowchart 4) 
Code Program และ 5) การออกแบบระบบ  Input / 
Output ของระบบงานและอุปกรณ์ 
 5. ออกแบบระบบ โดยการออกแบบแผนผังระบบ 
การออกแบบทางด้านฮาร์ดแวร์ การออกแบบทางด้านโมเดล 
และการออกแบบระบบที่สมบูรณ์ 
 6 .  ทำการพ ัฒนา  ระบบเช ็ คอ ุณหภ ูม ิและ
เปอร์เซ็นต์ความชื ้น เพื ่อควบคุมเครื ่องปรับอากาศผ่าน
สมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 
 7. ทำการทดสอบระบบ เป็นขั ้นตอนของการ
ทดสอบระบบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติการใช้งานจริงหากมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นก็จะย้อนกลับไปในขั ้นตอนของการ
พัฒนาโปรแกรมใหม่ 
 8. ทำการแก้ไขและปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
 9. จัดทำเอกสารรายงานการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีใช้เครื่องมือในการ

วิจัยประกอบไปด้วย 
1. แบบสัมภาษณ์ความต้องการของรูปแบบระบบ

เช ็คอ ุณหภูม ิและเปอร ์เซ ็นต์  ความช ื ้น เพ ื ่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็น
แบบสัมภาษณ์ด้านความต้องการของผู้ใช้ โดยกำหนดคำถาม
ที่ผู้วิจัยต้องการทราบในเรื่องรูปแบบและข้อมูลของระบบ
เช ็คอ ุณหภ ูม ิและเปอร ์เซ ็นต ์ความช ื ้น  เพ ื ่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ตาม
วัตถุประสงค์ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
ของระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น เพื่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็น
แบบสอบถามเพ ื ่อทำการประเม ินความพ ึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพของระบบ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ตอนที่  2  แบบประ เม ินความพ ึ ง พอ ใจ ต่อ
ประสิทธิภาพของระบบ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
 (1 เคาะ) 

4. ผลการวิจัย  
ระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น เพ่ือ

ควบคุมเครื ่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้อง
เซิร ์ฟเวอร์ ผ ู ้ว ิจ ัยได้แบ่งขั ้นตอนการวิเคราะห์ระบบได้
ผลลัพธ์และพัฒนาดังน้ี  

1. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการศึกษา
ปัญหาและความต้องการ 

 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม ผู้ศึกษาได้ทำการ
รวบรวมข้อม ูลจากความต้องการของเจ ้าหน้าท ี ่ห ้อง
เซิร์ฟเวอร์ และปัญหาของขอบเขตการทำงานของอุปกรณ์
เพื ่อการสร้างระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ ความชื้น 
เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังน้ี  

 ประเด็นที ่1 ปัญหาที่พบคือ ห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่มี
อุปกรณ์ในการเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื ้น และ
เครื่องปรับอากาศของห้องเซิร์ฟเวอร์ ใช้การสลับการทำงาน
โดยการสั่งการจากผู้ดูแลอย่างเดียว ทำให้บางครั้งทำงาน
เกินเวลาท่ีกำหนดไว้        

 ประเด็นที่ 2 ข้อมูลที ่จำเป็นในการออกแบบ
ระบบคือ ข้อมูลเครื ่องปรับอากาศ ข้อมูลอุณหภูมิและ
เปอร์เซ็นต์ความชื้นที่เหมาะภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 

 
 
2. ข้ันตอนการดำเนินงานของระบบงานใหม่ 
 1. ส่วนการทำงานของระบบเช็คอุณหภูมิและ

เปอร์เซ็นต์ความชื ้น เพื ่อควบคุมเครื ่องปรับอากาศผ่าน
สมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 
             - การต้ังเวลาการทำงานอัตโนมัติ 

             - การเปิด-ปิดการทำงานผ่านปุ่มเปิด-ปิด 
             - ส ั ่งหยุดการทำงานเครื ่องปรับอากาศ เมื่อ
อุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟสูง มากกว่า   27 องศา 
             - ไฟแสดงสถานการณ์ทำงาน 

 2. ส ่ วนการแจ ้ ง เต ื อนของระบบควบคุม
เครื ่องปรับอากาศเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น
ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ผ่านไลน์ 
             - แจ้งเตือนอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้นทุก ๆ 
1 ชั่วโมง 
             - แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูง 
 3. การออกแบบระบบ เมื ่อทำการวิเคราะห์
ข้อมูลของระบบเสร็จสิ้นได้นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ นำมาทำ
การออกแบบระบบโดยการแบ่งการออกแบบเป็น 2 ข้ันตอน 
ดังน้ี   
  3.1 การออกแบบระบบ ซ ึ ่งม ีรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี  

 
รูปที่ 1 แสดง System Diagram Hardware  

 
จากรูปที่ 1 เมื ่อแหล่งจ่ายไฟเข้าบอร์ดอุปกรณ์

บอร์ด ESP32 จะเริ่มทำงานและ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและ
เปอร์เซ็นต์ความชื้นทำการตรวจจับและรับข้อมูลมาเพื่อส่ง
ข้อมูลไปยังบอร์ด ESP32 สามารถเปิด-ปิดและตั ้งเวลา
เครื ่องปรับอากาศให้ทำงานได้ผ่านทาง Blynk บนสมาร์ต
โฟน 
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รูปที่ 2 แสดง Wiring Diagram  

 
จาก รูปที่ 2 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์

ความชื้นทำการตรวจจับและรับข้อมูลมาเพื่อส่งข้อมูลไปยัง
บ อ ร ์ ด  ESP3 2  ส า ม า ร ถ เ ป ิ ด - ป ิ ด แ ล ะ ต ั ้ ง เ ว ล า
เครื่องปรับอากาศให้ทำงานได้ ผ่านทาง Blynk บนสมาร์ต
โฟน 

 
Flowchart การทำงานภาพรวมของระบบเช็ค

อ ุณหภ ู ม ิ แล ะ เปอร ์ เ ซ ็ นต ์ ค วามช ื ้ น  เพ ื ่ อ ค วบคุ ม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 

 
รูปที ่3 แสดง Flowchart การทำงานของภาพรวมของ

ระบบ 
 

การพัฒนาระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ ็นต์
ความชื้น เพ่ือควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภาย
ในห้องเซิร์ฟเวอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ
เว็บเพจ ส่วนของแอพพลิเคชั ่น Blynk และส่วนเช็คค่า
อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

 
รูปที่ 4  แสดงหน้าเว็บระบบ 

 
รูปที่ 5 แสดงหน้าแอพพลิเคชัน Blynk ของระบบ 

 

 
 



495 
 

 

รูปที่ 6 แสดงการเช็คค่าอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์  

จากร ูปท ี ่  6 แสดงการเช ็คค ่าอ ุณหภ ูม ิและ
เปอร์เซ็นต์ความชื้นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ของระบบเช็ค
อ ุณหภ ู ม ิ แล ะ เปอร ์ เ ซ ็ นต ์ ค วามช ื ้ น  เพ ื ่ อ ค วบคุ ม
เครื ่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์  
อุณหภูมิ 26 องศา เปอร์เซ็นต์ความชื้น 67 เปอร์เซ็นต์ และ
นอกห้องเซิร์ฟเวอร์ อุณหภูมิ 34 องศา เปอร์เซ็นต์ความชื้น 
47 เปอร์เซ็นต์ ผ่านสมาร์ตโฟน 

  
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จาการศึกษาและพัฒนาระบบเช็คอุณหภูมิและ
เปอร์เซ็นต์ความชื ้น เพื ่อควบคุมเครื ่องปรับอากาศผ่าน
สมาร ์ตโฟนภายในห้องเซ ิร ์ฟเวอร์  สามารถอภ ิปราย
ผลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปน้ี ผ ู ้ว ิจ ัยได้ทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ห้องเซิร์ฟเวอร์
รวมถึงจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบ ทดสอบและแก้ไขปรับปรุงระบบ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาห้องเซิร์ฟเวอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 ของตึกวิทยาบริการ 
ไม่มีอ ุปกรณ์ในการตรวจเช็คอ ุณหภูม ิและเปอร์เซ ็นต์
ความชื ้น โดยระบบสามารถเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์
ความชื้น ผ่านทางสมาร์ตโฟน และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์เพื่อให้ผู ้ใช้ระบบทราบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ    
ซะห์ลัน เหสาม และรุสลัน หะมะ (2560) เรื่องระบบแจ้ง
เตือนความปลอดภัยในห้องเซิร์ฟเวอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
ห้องเซิร์ฟเวอร์เป็นที ่จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ต่าง  ๆ ซึ ่งมีข้อมูล
สำคัญอยู่ภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังน้ัน หากเกิดข้อผิดพลาด
หรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายผู้ดูแลห้องเซิร์ฟเวอร์ควรจะ
ทราบทันทีและทำการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพ่ือลดความ
เสียหายให้กับอุปกรณ์ หน่ึงในน้ันคือ Notification API หรือ
การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้  เพื ่อให้ผู ้ใช้งาน
สามารถรับการแจ้งเตือนต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันไลนท์นัที 
และการต้ังเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อภิรักษ์ พันธุ ์พณาสกุล, ธิดารัตน์ ศรีระ
สันต์, ภูวนาท จันทร์ขาว และ กนกรัตน์ จันทร์มโณ(2560) 
เร ื ่ องการพ ัฒนาระบบควบค ุม  เป ิด-ป ิดไฟฟ ้า  และ
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้าง
และพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดเครื ่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟน โดยศึกษา การทำงานชุด
ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และศึกษาลักษณะการ
ทำงานของบอร ์ดไมโครคอลโทรลเลอร์  Arduino เ พ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมการทำงานของระบบเปิด -ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ผ่านสมาร์ตโฟน ได้มี
การนำแอปพลิเคชัน Blynk มาใช้ในการเซ็ตค่าเพ่ือ ควบคุม
ไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino มีการนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
ควบคู่กันเพื่อให้เกิดความแม่นยำใน การควบคุมระบบผ่าน
สมาร์ตโฟนและทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการเรียกดูหรือเปิด
ให้ใช้งานได้ง่ายขึ ้น โดย สามารถตรวจสอบการเข้าใช้งาน
และการเรียกดูรายงานในแต่ละวันและย้อนหลังได้โดยการ
ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Blynk 
 พบว่า ระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น 
เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ มีความสามารถในการใช้งานเพื่อทำให้การเช็ค
อ ุ ณ ห ภ ู ม ิ แ ล ะ เ ปอ ร ์ เ ซ ็ น ต ์ ค ว า มช ื ้ น แ ล ะ ควบคุ ม
เครื ่องปรับอากาศ  ง ่ายขึ ้น การนำเทคโนโลยี IoT มา
ประยุกต์ใช้งานให้ระบบสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และเมื่อเครื่องปรับอากาศมีปัญหาจนทำให้อุณหภูมิ
ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ส ูงขึ ้น ระบบยังสามารถสลับการ
ทำงานโดยเครื่องปรับอากาศจะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเกิด
ปัญหาและเครื่องปรับอากาศอีกเครื่องจะทำงานแทน เพ่ือ
ป้องกันปัญหาอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงข้ึน ร่วมถึงมี
การแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ เพื ่อให้ผู ้ใช้งาน
รับทราบถึงปัญหา 

จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบว่า
ระบบมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.64 โดยมีประสิทธิภาพในเรื่องระบบมีการทำงานตาม
วัตถุประสงค์ ภาษาที่ใช้สามารถเข้าใจง่าย ความเร็วในการ
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ประมวลผลการเช็คอุณหภูมิเปอร์เซ็นต์ความชื้น และมีระบบ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรโดยใช้ท่อหดในการเก็บสายไฟของ
อุปกรณ์ 
          
6. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ เพ่ือให้ลูกค้าของร้าน

แซ่บมอร์สามารถสั่งอาหารผ่าน Web Browser ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการสั่งอาหารมากขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยไดแ้ก่ 
เจ้าของร้าน และลูกค้า เลือกสุ่มตัวอย่างที่แบบเจาะจง(Purposive Sampling) จำนวน 50 คน โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้ ภาษา PHP , 
JavaScript และ MySQL ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ และใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแต่ง
รูปภาพ ให้ง่ายต่อการใช้งาน และใช้ CSS ในการตกแต่งเว็บไซต์ โดยระบบมีการจัดเก็บข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลคิว ข้อมูล
สถานะคิว ข้อมูลการสั่งรายการอาหาร  ข้อมูลประเภทรายการอาหาร  ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ซึ่งช่วยจัดเก็บข้อมูลเป็น
ระบบ สั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด สามารถจัดการรายการสั่งอาหาร และช่วยในการสั่งอาหารของลูกค้าร้านแซ่บมอร์ง่ายข้ึน สะดวก
รวดเร็ว ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน
แซ่บมอร์ อยู่ในระดับมาก  เนื่องจากระบบสามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆได้ถูกต้องและปลอดภัย  สามารถใช้งานได้ง่าย ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้  

 
คำสำคัญ: ระบบ, คิว, ร้านอาหาร, สั่งอาหาร. การพัฒนา  

 
Abstract  

This research aims to design and develop an online food ordering system: a case study of Zapmore 
Restaurant. The system was designed for customers to order food via a Web Browser and make ordering food 
more convenient. The population used in the research was 50 shopkeepers, and customers using purposive 
sampling. The researchers used PHP, JavaScript, and MySQL to develop databases and websites. Adobe 
Photoshop CS6 was used to decorate images, and CSS was used to decorate a website. The system stored data, 
including food items, data queues, status queues, order information, food type, data customer, and data 
administrator. This helped store data in a systematic order, including assisting customers in ordering food using 
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QR-code and managing food orders quickly and easily. The user satisfaction survey results showed that users 
were satisfied at a high level with the online ordering system: a case study of Zapmore Restaurant. The reasons 
were that the system could display the data correctly and safely, including easy to use for serving the customers' 
needs. 
 
Keywords: System, queues, restaurant, food ordering, development 
 
1. บทนำ  

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(ม.ป.ป.) 
กล่าวว่า ประเทศไทยมีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย 
(ICT2020) ได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง ฉลาด 
การ บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยได้ระบุวิสยัทศัน์ 
Smart Thailand 2020 ไว้ว่า “ICT” เป็นพลังขับเคลื ่อน 
สำคัญในการนำพาคนไทย สู่ความรู้และปัญญา โดยมีแนว
ทางการขับเคลื ่อนเพื ่อนำไปสู่“การเรียนรู ้อย่างฉลาด”
(Smart learning)การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ ICT เพื่อการ เรียนรู้แก่ประชาชนในทุกระดับ โดย
อบรมทักษะในการใช้ ICT และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งการ
พัฒนาสื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื ่อง และจากสภาวะการ์การแข่งขันทางธุรกิจที่
สูงข้ึนซึ่งในยุคปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นปัจจัย 5 ที่
ม ีบทบาทสำคัญสำหรับทุกเพศ ทุกวัยในสังคมปัจจุบัน 
อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว สามารถ
ขอความช่วยเหลือได้ทันที  

ปัจจุบัน “ร้านอาหาร” เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่
ได้รับความนิยมสูงแม้ว่าร้านอาหารสามารถปรุงอาหารได้
รสชาติดี ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีการบริการลูกค้าที่ดี 
จำเป็นต้องแสวงหาความรู้ ความชำนาญเพิ่มเติมและจาก
บทความของรวีวรรณ(2553) กล่าวถึงการแข่งขันทางธรุกิจ
บนโลกอิเล็กทรอนิกส์ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าเทคโนโลยีที ่เหนือกว่า แรงกว่า เป็นสิ ่งที ่จำเป็น
สำหรับการเป็นผู้นำของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นเจ้าของ
ร้านจำเป็นต้องนำกลยุทธ์ในเรื ่องอื ่นๆเข้ามาผสมผสานให้
การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสอดคล้องและลงตัวสำหรับกล

ยุทธ์หนึ่ง ดังนั้น เจ้าของร้านจำเป็นต้องนำกลุยุทธ์ในเรื่อง
อื ่นๆ เข้ามาผสมผสานให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
สอดคล้องและงตัวสำหรับกลยุทธ์หนึ ่งที ่สามารถทำให้
ร้านอาหารสามารถอยู ่รอดได้คือ การสร้างความแตกต่าง 
ด ้วยการนำเคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต ์ใช ้ก ับธุรกิจ
ร้านอาหารเพ่ือให้เกิดความประทับใจในการให้บริการลูกค้า
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการร้านอาหารเพ่ิม
จุดแข็งของร้านอาหาร เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
ให้มีความสะดวกรวดเร ็วและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า  

ร้านอาหารแซ่บมอร์เป็นร ้านอาหารที ่ม ีลูกค้า
จำนวนมากทำให้เกิดปัญหาเรื่องคิวการสั่งอาหาร  เน่ืองจาก
บางครั้งลูกค้ารอคิวนานและไม่ทราบคิวรับอาหาร โดยใช้วิธี
สั่งอาหารผ่านโซเชี่ยลมีเดีย ทางโทรศัพท์มือถือหรือเข้ามาสั่ง
รายการอาหารในร้านโดยจดรายการเองลงในกระดาษ ทำให้
เกิดความผิดพลาด ข้อมูลไม่ชัดเจน ในการรับรายการอาหาร  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบเว ็บไซ ต์  พ ัฒนาระบบส ั ่ งอาหารออนไล น์  
กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ โดยระบบเขียนด้วยภาษา PHP 
และฐานข้อมูลด้วย MySQL เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้
อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อนของข้อมูล 
ลูกค้าสามารถใช้งานระบบได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี ้เพื ่อออกแบบและ
พัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1  ทฤษฏีการจองคิว 
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เมื ่อพูดถึงการเรียงลำดับ มักคำนึงถึงการเรียน
แบบ FOFO และ LIFO ซึ่งทั ้ง 2 อย่างมีการเรียงลำดับที่
แตกต่งกันอย่างสิ้นเชิง หลายๆๆคนมักจะสับสนหรือจำไม่ได้ 
การเรียงแบบ FIFO และ LIFP เป็นยังไง การเรียนแบบ First 
In First Out(FIFO) เรียกว่า เช้าก่อนออกก่อน ซึ่งหมายถึง
การเข้าแถวต่อคิว และการเข้าออกกอกก่อน เพราะคนแรก
ที่ต่อแถวจะได้จองแล้วก็ออกไปเป็นตำแหน่งแรกเช่นกัน 

สำหรับเรียงวิธีหนึ่งคือ Last In First Out(LIFO) 
หรือเรียกว่า เข้าทีหลังออกก่อน ซึ่งเป็นวิธีการเรียงแบบเข้า
ทีหลังออกก่อน เพราะหยิบจากที่ใส่ไปทีหลังสุดออกมาได้ 
เพระอยู่ด้านล่างเลยใช้งานได้เป็นคนสุท้าย 

การจัดคิวเป็นระบบที่มาช่วยจัดการเรื ่องการ
เรียงลำดับการใช้บริการ โดยเข้ามาก่อนได้ใช้บริการก่อน 
ระบบคิวมีประโยชน์อย่างมาก ในธุรกิจการให้บริการ ซึ่งใน
ยุคปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญอย่างมาก 

จากงานวิจัยในข้างต้น คณะผู้วิจัยได้นำแนวคิด
ทฤษฏีการจองคิว เพ่ือใช้พัฒนางานวิจัยครั้งน้ี 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลย ี

Hostify (2008) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง สิ่ง
ที ่มนุษย์พัฒนาขึ ้นเพื ่อช่วยในการทำงานหรือการปัญหา    
ต่าง ๆ เช ่น อุปกรณ์ เคร ื ่องมือ เคร ื ่องจักร วัสดุ หรือ
แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการ
ต่าง ๆ 

Positioningmag (2014) ให้ความหมายของการ
ยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การที ่บุคคลได้เรียนรู ้ผ่าน
การศึกษาโดยผ่านข้ันตอนการรับรู้ การยอมรับจะเกิดข้ึนได้
หากมีการเรียนรู ้ด้วยตนเองและการเรียนรู้นั ้นจะได้ผลก็
ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลองปฎิบัติจนแน่ใจว่าเทคโนโลยีน้ัน
สามารถให้ประโยชน์อย่างแน่อน จึงกล้าลงทุนซื้อเทคโนโลยี 

ทฤษฏีโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model :  TAM)  (Clow & Baack ( 201 0 ) 
ดัดแปลงและประยุกต์มาจากทฤษฏีของการกระทาตามหลัก
และเหตุผล ซึ่งข้องกับเรื่องของการพยายากรณ์พฤติกรรม
มนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

(Perceived Usefulness) การรับรู้ใช้งานง่าย (Perceived 
Ease of Use) ความต้ังใจในการใช้งาน (Intention to Use) 
การรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) ทัศนคติที่มีต่อการ
ใช ้งาน (Attitude toward Using) การนำมาใช้งานจริง 
(Actual Use) 

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปความหมาย
ของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีได้ว่า การยอมรับ
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไป มีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันมากยิ ่งขึ ้น ดังนั ้นงานวิจัยครั ้งนี ้จึงศ ึกษา
พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ เพ่ือใช้ในการวิจัยน้ี 

2.3 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับฐานข้อมูล 
 โอภาส(2551) ได้ให้คำนิยามว่าระบบฐานข้อมูล 
( Database Systems)  ค ื อ  ศ ู น ย ์ ข อ ง ข ้ อ ม ู ล ต ่ า ง มี
ความสัมพันธ์กัน (Relationship)โดยจะมีกระบวนการจัด
หมวดหมู ่  ข ้อม ูลอย ่างม ีระเบ ียบแบบแผน ก ่อให ้เกิด
ฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมของข้อมูลจากแผนกต่างๆ ซึ่งถูก
จัดเก็บไว้อย่างมีระบบภายในฐานข้อมูลชุดเดียว โดยผู้ใช้งาน
แต่ละแผนกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางนี ้เพื ่อนำไป
ประมวลผลรวมกันได้ และการที่มีศูนย์กลางข้อมูลเพียง
แหล่งเดียว รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้
งานร่วมกันได้จะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และ
ที ่สำคัญ ข้อมูลในฐานข้อมูลจะไม่ผ ูกติดกับโปรแกรม 
กล ่าวค ือ จะม ีความอ ิสระในข ้อม ูล  (Program-Data 
Independence) และด้วยแนวคิดของฐานข้อมูลนี้เอง จึง
ทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลด้วยวิธี
แฟ้มข้อมูลได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดของระบบ
ฐานข้อมูลน้ีผู้ใช้จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการและ
การพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล
เป็นอย่างดี 
 งานวิจัยน้ี คณะผู้ทำการศึกษาออกแบบฐานข้อมูล
ด้วย MySQL 

2.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
โอภาส (2560) กล ่ าวว ่ า  การพ ัฒนาระบบ

สารสนเทศเป็นกระบวนการในการสร้างระบบสารสนเทศ
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ข้ึนมาเพ่ือใช้สำหรับแก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ
และด้วยระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน นับวันจะทวีความ
ซับซ้อนยิ่งขึ้นและมีขนาดใหญ่ ดังนั้นโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจึงเป็นต้องได้รับการวางแผนที่ดีและหากเป็น
โครงการขนาดใหญ่ ยิ่งสมควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ 
ถึงแม้ว่าทีมงานจะเป็นที่มีประสบการณ์ก็ตาม 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามปกติแล้วจะประกอบไป
ด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ การวิเคราะห์ 
(Analysis) , การออกแบบ (Design) , และการนำไปใช้  
(Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสามน้ีสามารถใช้งานได้ดี
กับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในการที่โครงการของ
ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจำเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม 

จากงานวิจัยในข้างต้น ผู ้ทำการศึกษาออกแบบ
ระบบด้วย SDLC  

2.5 ความรู้เก่ียวกับ PHP 
อนรรฆนงค์(2554) ได้ให้คำนิยามว่าภาษา PHP 

นั ้นถูกสร้างขึ ้นประมาณกลางปี ค.ศ.1994 โดย Rasmus 
Lerdorf ชาวเดนมาร์กเป็นผู้เริ่มต้นพัฒนา ซึ่งจุดเริ่มต้นน้ันก็
มาจากความต้องการที่จะบันทึกข้อมูลผู้ที่เยี่ยมชมโฮมเพจ
ส่วนตัวของเขา โดยแนวคิดก็คือ การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา C แต่ต้องการแยกส่วนที่เป็น HTML ออกจากภาษา C 
และน้ันทำให้เขาได้สร้างโค้ด HTML ข้ึนมาใหม่ และต้ังชื่อว่า 
Personal Home Page Tools (PHP-Tools) 

หลังจากสร้าง PHP ขึ้นมาแล้ว  เริ่มแจกจ่ายโค้ด
ฟรีออกไป แต่ในช่วงแรก PHP ยังไม่มีความสามารถอะไร
มาก ในช่วงกลางปี ค.ศ.1995 เขาได้เพ่ิมขีดความสามารถให้ 
PHP สามารถรับข้อมูลที ่ส่งจากฟอร์มของ HTML รวมทั้ง
สามารถติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ได้ 

ในปี ค.ศ. 1997 ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาจึง
ม ีผ ู ้ ร ่ วมพ ัฒนาอ ีก 2 คนค ือ Zeev Suraski และAndi 
Gutmans ได้ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาโค้ดข้ึนมาใหม่ให้ดี
ขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง , เพิ่มประสิทธิภาพ 
และเพิ่มเครื่องมือต่างๆ มากขึ้น เช่น เปลี่ยนแปลงไปสู่การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที ่สมบูรณ์แบบและสามารถใช้กับ 

Web Server ได้หลากหลายแพลตฟอร์มจนเป็นที ่นิยมใน
ปัจจุบัน 

- กลไกการทำงานของเว็บเพจและไฟล์ PHP 
ด้วยความพิเศษของ PHP ทำให้เพ่ิมความสามารถให้เก็บเว็บ
เพจทั่วไป ดังนั้นจึงเปรียบเทียบการทำงานในรูปแบบทั่วไป
กับรูปแบบใหม่ที่ใช้ PHP 

- รูปแบบทั ่วไป กลไกการทำงานของเว็บเพจ
ทั่วๆไปที่ภาษา HTML นั้น เมื่อปิดเว็บบราวเซอร์โปรแกรม
เว็บบราวเซอร์จะร้องขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์
จะส ่งไฟล ์เว ็บเพจ HTML กับมาแสดงผลบนหน้าเ ว็บ
บราวเซอร์ 

- รูปแบบที่ใช้ PHP สำหรับเว็บเพจที่มีภาษา PHP 
รวมอยู่ด้วยกันนั ้น เมื ่อปิดเว็บบราวเซอร์โปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์จะร้องขอไฟล์ PHP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์จะเรียก 
PHP engine ข้ึนมาแปลไฟล์ PHP และ ติดต่อกับฐานข้อมูล 
แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลและประมวลผลเป็นภาษา 
HTML ทั้งหมด กลับไปยังเว็บบราวเซอร์ให้ผู้ใช้ได้นำไปใช้
งานต่อไป สำหรับภาษาในกลุ่ม Server-Side Script อื่นๆ 
เช่น ภาษา CGI, ASP, ASP.NET, PHP, JPS ก็จะทำงานด้วย
กลไกการทำงานคล้ายๆ กันต่างกันเพียงแค่ตัวภาษาเท่าน้ัน 

- ความสามารถของ PHP  เน ื ่องจาก PHP มี
ความสามารถมากมาย ดังนั ้น ผู ้เขียนจึงจัดหมวดหมู่ของ
ความสามารถที่ PHP สามารถทำได้ออกเป็น 3 หมวดหมู่ 
ดังน้ี 

- ความสามารถพื้นฐาน เป็นความสามารถข้ัน
พ้ืนฐานที่ภาษาสคริปต์ทั่วๆ ไปต้องทำได้ ได้แก่ 

- สร้างฟอร์มโต้ตอบ หรือรับส่งข้อมูลกับผู้ใชไ้ด้ 
ตัวอย่างเช่น PHP น้ันช่วยให้เราสร้างฟอร์มเพ่ือรับข้อมูลกับ
ผู ้ใช้งาน, ใช้งาน Cookies เพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่าง
ผู้ใช้งานกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

- แทรกโค้ด PHP เข ้าไประหว ่างโค ้ดภาษา 
HTML ได้ทันที ทำได้ง่ายเพียงแค่พิมพ์แทรกเครื ่องหมาย
พิเศษเข้าไประหว่างส่วนที่เป็นภาษา HTML ก็จะทำให้
สามารถเพ่ิมข้ึนทันที 
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- ฟังก์ชันสนับสนุนการทำงาน PHP มีฟังก์ชัน
มากมายที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการข้อความอักขระ และ 
Pattern matching (เหมือนกับภาษา Perl) และสนับสนุน
ตัวแปร Scalar. Array, Associative, Array นอกจากนี้ยัง
สามารถกำหนดโครงสร้างข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ที่สูงขึ้นไปได้ 
(เช่นเดียวกับภาษา C หรือ Java) 

- ความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูล  การ
สร้างเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีการรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้งาน เช่น 
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพ่ือสมัครสมาชิก, การล็อกอินเข้าใช้งาน
ระบบ, การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ เหล่าน้ีล้วนต้องมีใช้
งานฐานข้อมูลเพ่ีอทำให้ข้อมูลถูกจัดการอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บและแสดงผลทางเว็บเพจได้
อย่างถูกต้องสวยงาม ซึ่งภาษา PHP มีข้อดีกว่าภาษาอื่นที่
สามารถรองรับการใช้งานฐานข้อมูลได้มากมาย สำหรับ
ฐานข้อมูลที ่ PHP สามารถเชื ่อมต่อได้ ได้แก่ Access, 
dBase, Empresslnformix, lnterBase Solid, 
PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLServer, Unix dbm, 
Velocis  

-  ค ว า มส า มา รถข ั ้ น ส ู ง  นอก เหน ื อจ าก
ความสามารถที่กล่าวไปแล้ว PHP ยังมีความสามารถในด้สน
อื่นๆ อีกโดยสรุปได้ดังน้ี 

-  สน ับสน ุนการต ิดต ่อ ก ั บโปรโตคอล ไ ด้
หลากหลาย PHP สามารถเชื่อมต่อกับโปรโตคอลอื่นๆ เช่น  
IMAP, SNMP, NNTP, POP3 และ HTTP และสามารถปิด
พอร์ตการเชื ่อมโยง (Socket) หร ือสื ่อสารโต้ตอบแบบ
อินเตอร์แอ็คทีฟโดยผ่านโปรโตคอลอื่นๆได้ด้วย 

- สามารถทำงานได้ก ับฮาร ์ดแวร ์ท ุกระดับ 
เนื ่องจาก PHP จะถูกประมวลผลและทำงานอยู ่บนเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ดังน้ัน โปรแกรมที่เขียนด้วย PHP ที่มีขนาดใหญ่ 
และซับซ้อนเพียงใดก็จะสามารถประมวลผลได้โดยไม่
จำเป็นต้องใช้กับเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่มีประสิทธิภาพสูง
เท่าน้ัน ฮาร์ดแวร์ในระดับใดก็สามารถใช้ได้ 

- องค์ประกอบของการเขียนสคริปต์ PHP ซึ่งใน
การเขียน PHP น้ันสิ่งที่ต้องมีเพ่ือใช้ในการเขียนคือ 

- เซิร์ฟเวอร์ ในการใช้งานเบื้องต้นก็ใช้ PC ที่กำลัง
เขียนหน้าท่ีเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ หากเป็นเว็บไซต์ที่ทำงานจริง
จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดีเย่ียมแยกต่างหาก 

- ไคลเอนท์ สำหรับไคลเอนท์ก็คือ เครื ่องของ
ผู้ใช้งาน ในการศึกษาด้วยตนเอง อาจจะให้ไคลเอนท์กับ 
เซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องหมายเดียวกันไปเลย 

- โปรแกรม Web Server เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้
เซิร์ฟเวอร์กลายเป็นเซิร์ฟเวอร์นั้นคือ พร้อมรองรับการใช้
งานจากไคลเอนท์หลายๆ ตัวพร้อมกัน สำหรับโปรแกรม 
Web Server ท ี ่น ิยมก ันก ็ค ือ Apache PWS (Personal 
Web Server) และ IIS (Microsoft internet information 
Server) 

- โปรแกรม Text Editor เป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้
พิมพ์และแก้ไขสคริปต์ในภาษา PHP ซึ่งมีให้เลือกหลาย
โปรแกรม เช ่น  Notepad, FrontPage, Dreamweaver 
และ Edit Plus เป็นต้น 

- PHP Script Language คือคำสั่งภาษา PHP ที่
จะเขียนน้ันเอง 

- โปรแกรม Database Server เป็นซอฟต์แวร์ที่
ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ ทำให้เซิร์ฟเวอร์ให้บริการเกี ่ยวกับ
ฐานข้อมูลได้ สำหรับโปรแกรม Database Server ที่นิยมกัย
ก็คือ MySQL, PostgreSQL, SQL Server 

- โปรแกรม Database Manager เป็นซอฟต์แวร์
ที ่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการระบบฐานข้อมูล 
ทั ้งนี ้โปรแกรม Database Server บางตัว เช ่น MySQL 
ไม่ได้สร้างส่วนที่จัดการ, สร้าง, แก้ไข Database เหมือน 
Microsoft Access ทำให้จำเป็นต้องมีผู ้ช่วยที ่คอยจัดการ
เกี่ยวกับฐานข้อมูล ซึ่งก็คือ PHP MyAdmin พัฒนาขึ้นด้วย
ภาษา PHP เพ่ือใช้ในการจัดการ MySQL โดยเฉพาะ 

เน ื ่ องจาก PHP เป ็นภาษา Script Language 
ดังนั ้น คำสั ่งต่างๆ จึงเก็บอยู ่ในไฟล์ที ่ เรียกว่า สคริปต์ 
(Script) โดนภาษาจัดอยู ่ในกลุ ่ม Server-Side Script น่ัน
ค ือ ภาษานั ้นจะถูกประมวลผลบนเคร ื ่องเซ ิร ์ฟเวอร์
เช่นเดียวกับ CGI, ASP, ASP.NET. PHP, JSP เป็นต้น การ
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ใช้งานโปรแกรมในกลุ่มนี้ต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ซึ่งจะ
เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพ่ือแปล 
 จากงานวิจัยน้ี คณะผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วยภาษา 
PHP 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนา ซึ ่งมีวิธีการ
ดำเนินการวิจัยดังน้ี 

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร เว็บไซต์
โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ 
กรณีศ ึกษาร้านแซ่บมอร์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 

- นำผลจากการศึกษา มาประมวลแล้วกำหนด
กรอบความคิดสำหรับวิจัย 

- กำหนดประชากร คือประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก ่เจ้าของร้าน และลูกค้า จำนวน 100 คน โดยเลือกสุ่ม
ตัวอย่างที่แบบเจาะจง(Purposive Sampling) จำนวน 50 
คน   

- สร้างเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ความต้องการ
และแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ฯ 

- ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอยา่งที่ได้
ทำการสุ่มตัวอย่างไว้ 

- วิเคราะห์แปลผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม 

- นำต้นร่างของแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงในด้านเนื้อหาโดยการหาค่า
ด ั ช น ี ค ว า ม ส อ ดค ล ้ อ ง ข อ ง ข ้ อ ค ำ ถ า ม  ( index of 
congruence)  ด ้ านความตรงของ เน ื ้ อหา  (Content 
Validity) คือการหาความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามแต่
ล ะ ข ้ อ ก ั บ จ ุ ด ปร ะส งค์  ( Index of Item -  Objective 
Congruence หรือ IOC) สุรวาท(ม.ป.ป.) 

เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค ่า 0.50 ขึ ้นไป 
แสดงว่า ข้อคำถามน้ันวัดได้ตรงจุดประสงค์น้ัน แสดงว่า ข้อ
คำถามข้อน้ันใช้ได้ผลของการตรวจเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ค่า IOC ไม่ต่ำกว่า 0.80 เกือบทุกข้อ มีบางข้อที่ต้องทำการ

ปรับปรุงแก้ไข  โดยภาพรวมแบบสอบถามมีความสอดคล้อง 
ภาษาท ี ่ ใช ้ เหมาะสม  เข ้าใจง ่ าย  ข ้อคำถามตรงกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยดี 

- พิจารณาปรับปรุงข้อคำถามให้เหมาะสมอกีครั้ง 
จนได้เคร ื ่องมือฉบับสมบูรณ์  แล้วนำออกไปใช้ก ับกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งหมด 

- ออกแบบและพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ ด้วยภาษา PHP และใช้ MySQL 
เป็นฐานข้อมูล  

- ทดสอบและแก้ไขปรับปรุงระบบ รวมทั ้งใช้
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดย
เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของบุญชม(2553) 5 
ระดับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและร้อยละ และจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยได้แก่ เจ้าของร้าน และ
ลูกค้า เลือกสุ่มตัวอย่างที่แบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) จำนวน 50 คน 
 
 
 

3.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
   -  แบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการพัฒนา
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ นำผลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถาม 

-  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาระบบ
สั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ โดยกำหนด
คำถามท่ีคณะผู้วิจัยต้องการทราบในเรื่องรูปแบบและเน้ือหา
ของการพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บ
มอร์ ตามวัตถุประสงค์  

-  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์  

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คณะผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได ้ทำการรวบร วมข ้อม ู ล จ าก

แบบสอบถามมาทำการแปลงคำตอบในแต่ละข้อลงในเครื่อง
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คอมพิวเตอร์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส
หรับวิเคราะห์ค่าทางสถิติ เพื ่อหาค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานและร้อยละ ซึ ่งเกณฑ์การแปลความหมายตาม
แนวคิดของบุญชม(2553) มาใช้ในการแปลความหมายดังน้ี 

-  ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ผู้ใช้ระบบมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

-  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ผู้ใช้ระบบมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 

-  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้ใช้ระบบมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

-  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ผู้ใช้ระบบมี
ความพึงพอใจในระดับน้อย 

-  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ผู้ใช้ระบบมี
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
4. ผลการวิจัย  

4.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ความต้องการรูปแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา
ร้านแซ่บมอร์ สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังน้ี 

- ประเด็นที่ 1 ปัญหาที่พบในร้านอาหารแซ่บมอร์
ม ีล ูกค ้าจำนวนมากทำให ้เก ิดป ัญหาในการส ั ่งอาหาร 
เนื่องจากการสั่งอาหารใช้วิธีการสั่งผ่านโซเชี่ยลมีเดีย และ
การสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วทางร้านจึงรับออเดอร์โดยการ
ตอบกลับลูกค้าและนำมาเขียนใส่ในกระดาษทำให้เกิดความ
ผิดพลาดในการรับออเดอร์ 

- ประเด็นที ่ 2 ข้อมูลที่จำเป็นในดำเนินงานของ
ร้านแซ่บมอร์ได้แก่ ข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลคิว ข้อมูล
สถานะคิว ข้อมูลการสั ่งรายการอาหาร  ข้อมูลประเภท
รายการอาหาร  ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ดูแลระบบ 

     4.2 ผลจากความค ิด เห ็นของผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามเกี ่ยวกับรูปแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงสรุปพบว่า 
ด้านข้อมูลและเนื้อหา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านรูปแบบ ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด 
ดังรูปที ่1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงกราฟผลจากความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ ฯ 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสั่ ง

อาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ 
 คณะผ ู ้ว ิจ ัยพัฒนาระบบส ั ่งอาหารออนไล น์  
กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ โดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ค้นหาและมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลรายการ
อาหาร ข้อมูลคิว ข้อมูลสถานะคิว ข้อมูลการสั ่งรายการ
อาหาร  ข้อมูลประเภทรายการอาหาร  ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล
ผู ้ดูแลระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับข้อมูลรายการ
อาหาร สั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด สามารถตรวจสอบสถานะ
คิวของรายการการสั่งซื้ออาหารได้  

 
 

รูปที่ 2 แสดงแผนภาพโครงสร้างบริบท 

0

2

4

6

ด้านข้อมูลและเนื้อหา ด้านรูปแบบ

4.75 4.85

0.699 0.791

ผลจ ากค วามคิ ด เห็ น ขอ งผู้ ต อบแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ
รูป แบ บ ระบ บ ฯ

ค่าเฉล่ีย S.D.
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 (Context Diagram) 

 
รูปที่ 3 แสดงแผนภาพการไหลของข้อมูล 

 (Data Flow Diagram) 
 
 

 
                    

  รูปที่ 4 แสดง ER-Diagram 
 
 

                         

 
 

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างหน้าแรกของระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ 

 

          
 

รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างการเลือกเครื่องเคียง 
 

 
 

         รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างหน้าตรวจสอบสถานะคิวของ
รายการการสั่งซื้ออาหาร 

 



505 
 

 

 
 

รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างหน้าของorder ของผู้ดูแลระบบ 
(แม่ครัว) 

 
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ พบว่า 
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ใน
ระดับมาก มีระดับคะแนน 4.25 

 

รูปที่ 9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร ์

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

5.1  อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษาและพัฒนารูปแบบระบบสั่ง

อาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ ในภาพรวมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการด้านข้อมูลและ
เนื้อหา ซึ่งประกอบไปด้วย รายการอาหาร ข้อมูลคิว ข้อมูล
สถานะคิว ข้อมูลการสั ่งรายการอาหาร  ข้อมูลประเภท
รายการอาหาร  ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ด้านรูปแบบ

เป็นการนำเสนอข้อมูล ได้แก่ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลรายการอาหาร สั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด ตรวจสอบ
สถานะคิวของรายการการสั่งซื้ออาหาร สรุปสาระที่สำคัญ
ของผลการวิจัย และการให้ข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวจิัย
น้ันไปใช้ประโยชน์  

จากการศึกษาและพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี  คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ความต้องการของเจ้าของร้านแซ่บมอร์  
รวมถึงจากการศึกษาเอกสารของร้านฯ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อบริหารจัดการ การสั่งอาหารของลูกค้า ให้ทำได้ง่ายข้ึน 
และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยระบบฯที่ได้
พัฒนาขึ้นสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและจัดเก็บข้อมูล
รายการอาหาร ข้อมูลคิว ข้อมูลสถานะคิว ข้อมูลการสั่ง
รายการอาหาร  ข้อมูลประเภทรายการอาหาร  ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลผู ้ดูแลระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับข้อมูล
รายการอาหาร สามารถสั ่งอาหารผ่านคิวอาร์โค ้ดและ
สามารถตรวจสอบสถานะคิวของรายการการสั ่งซื้ออาหาร 
รวมทั้งสามารถสั่งอาหารผ่านทางโทรศัทพ์มือถือ เนื่องจาก
ระบบมีการออกแบบๆ Responsive Web Design เ พ่ือ
ความสะดวก รวดเร็ว สามารถใช้งานได้โดยผ่าน url ตัว
เดียวกัน โดยไม่ต้องมีการกำหนดเวอร์ชั่นนี้สำหรับอุปกรณ์
มือถือ รองรับการแสดงผลได้ทุกหน้าจอในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน  อีกทั้งระบบสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้  ม ีการประมวลผลได้อย ่างรวดเร ็วและมี
ประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สอดคล้องกับ
งานวิจ ัยวสันต์ (2556) ทำว ิจ ัยเร ื ่องระบบร้านอาหาร
ออนไลน์ให้กับร้านค้าสเต๊กฟอร์ยู โดยระบบสามารถเพ่ิม ลบ 
แก้ไข ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลสมาชิก 
ข ้อม ูลส ินค ้า  ข ้อม ูลการขาย ข ้อม ูลการแจ ้งชำระเงิน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักด์ิ (2556) ทำการศึกษา
งานวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการร้านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์ ซึ ่งระบบสามารถเพิ ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ
สินค้า ข้อมูลการขายสินค้า ทำให้ระบบสามารถแก้ไขปัญหา
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ความผิดพลาด ซ้ำซ้อน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและ
แม่นยำ เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบและง่ายต่อการ
ใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของนนิดา(2556) ได้พัฒนา
ระบบสั่งอาหารบนไอแพด กรณีศึกษาร้านอาหารหัวปลา
ช่องนนทรี โดยระบบมีการจัดการข้อมูลประเภทรายการ
อาหาร  ข้อมูลอาหาร ข้อมูลรูปอาหาร ข้อมูลเปิดรายการสั่ง
อาหาร ข้อมูลอาหารที่ลูกค้าสั่งและคิดค่าอาหารเพ่ือช่วยให้
ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย
และปลอดภัย 

5.2 สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา

ร้านแซ่บมอร์ครั้งนี้ พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากขึ้น ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลรายการ
อาหาร ข้อมูลคิว ข้อมูลสถานะคิว ข้อมูลการสั ่งรายการ
อาหาร  ข้อมูลประเภทรายการอาหาร  ข้อมูลลูกค้าและ
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ซึ่งระบบที่พัฒนาออกมาน้ัน มีการบริหาร
จัดการทำงานดังต่อไปน้ี  

- ผู้ดูแลระบบ สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหาและ
จัดเก็บข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลคิว ข้อมูลสถานะคิว 
ข้อมูลการสั่งรายการอาหาร  ข้อมูลประเภทรายการอาหาร  
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบสถานะคิว
ของรายการการสั่งซื้ออาหาร  

- ลูกค้า สามารถค้นหารายการอาหาร แสดง
รายละเอียดการสั่งอาหาร แสดงคิวการสั ่งอาหาร และ
สามารถสั่งอาหารได้อย่างรวดเร็วผ่านคิวอาร์โค้ด 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่ง
อาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ พบว่า ผู ้ใช้งาน

ระบบ ม ีความพึงพอใจอย ู ่ ในระด ับมาก (�̅� = 4.25) 
เนื่องจากระบบแสดงข้อมูลต่างๆเช่น ข้อมูลข้อมูลรายการ
อาหาร  ข้อมูลประเภทรายการอาหาร ข้อมูลคิวการสั่ง
อาหารได้อย่างถูกต้อง มีความสวยงามของแต่ละหน้า
แสดงผล รูปแบบการจัดระเบียบหน้าจอและการแบ่งเมนู
ง่ายต่อการใช้งาน มีความเร็วในการประมวลผลการทำงาน 
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถกำหนดสิทธ์ิ
ผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้ใช้งานระบบได้ 

- ข้อเสนอแนะ 
- ควรให้ระบบสามารถจองโต๊ะอาหารได้ 
- ควรปร ับปร ุง ให้ระบมีการแสดงผลของ

เว็บไซต์ ให้มีสวยงามและความทันสมัย 
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บทคัดย่อ  

การพัฒนาตู้เกิดไก่โดยเทคโนโลยีไอโอที เป็นการนำเทคโนโลยีไอโอทีมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับตู้เกิดไก่เดิม โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตู้เกิดไก่เดิมให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 2) เพ่ือศึกษาข้ันตอนการนำเทคโนโลยีไอโอที
ไปประยุกต์ใช้งานกับตู้เกิดไก่ และ 3) เพื่อเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิความชื้นไว้ในฐานข้อมูล หลักการทำงานของตู้เกิดไก่โดย
เทคโนโลยีไอโอทีจะอาศัยเซนเซอร์ DHT22 คอยวัดค่าอุณหภูมิความชื้นภายในตู้แล้วส่งผ่านข้อมูลมายังบอร์ด NodeMCU ที่
เป็นตัวกลางควบคุมเพ่ือให้ฮีสเตอร์ในตู้เกิดไก่ทำงานตามอุณหภูมิที่กำหนดและข้อมูลอุณหภูมิความชื้นจะถูกรับส่งผ่านระบบ
เครือข่ายและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL บนบอร์ด Raspberry Pi พร้อมทั้งแสดงผลหน้าเว็บไซต์ด้วย Node-Red เพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานตู้เกิดไก่ได้ตรวจสอบค่าและสถานะการเกิดของไก่ได้ตลอดเวลา งานวิจัยน้ีมีผลการทดสอบ
ระบบโดยการทดลองนำไข่ไก่มาทำการฟักจำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 10 ฟองได้ลูกไก่ท่ีออกมาจากการใช้ตู้เกิดไก่ด้วยเทคโนโลยีไอ
โอทคีิดเป็นร้อยละ 50%, 80% และ 90% ซึ่งไข่ที่ไม่มีลูกไก่ออกมาเน่ืองจากไม่มีเชื้อของตัวผู้ผสมและควรปรับปรุงข้ันตอนการ
เลือกคัดไข่ก่อนทำการทดลองเบื้องต้น  

 
คำสำคัญ: ไอโอที อาดุยโน่ ตู้เกิดไก่ 

Abstract  
The development of a chicken hatchery machine with IoT technology is the application of IoT 

technology in conjunction with the old chicken hatchery machine. The objectives were 1) to increase the 
efficiency of the old chicken hatcher so that the temperature can be controlled, 2) to study the process of 
applying IoT technology to the chicken hatcher, and 3) to store temperature and humidity data in the 
database. The operation of the chicken hatchery machine with IoT technology comprised of a DHT22 sensor 
to measure the temperature and humidity inside the hatcher and transmit the data to the NodeMCU board, 
which was a control unit. This unit controlled the heater temperature and transferred the humidity data 
through the network and stored in the MySQL database on the Raspberry Pi board. The data also displayed 
on a web page with Node-Red to facilitate the user in checking data and the chickens' hatching status. The 
research was conducted by hatching eggs three times. Each time used ten eggs. The hatching rates were 
50%, 80%, and 90%. Some hatching failed due to the infertile eggs. Thus, it is essential to improve the egg 
selection process before the experiment. 
Keywords: IoT, Arduino, The Chicken Birth Hatcher 
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1. บทนำ  
เทคโนโลยีไอโอที (Internet of Things : IoT)

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมต่างๆ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทย โดยมีหลกัการ
ให้สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ถูกฝังอุปกรณ์เชนเซอร์ไว้แล้วส่ง
ข ้อม ูลไปยังโครงข่ายให ้สามารถเก ็บ ควบค ุม และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ (ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, 
2016) ปัจจุบันการผลิตสินค้าต่างๆ ในอุตสาหกรรม
เกษตรปริมาณมากถูกแปลงเปลี่ยนไปตามความต้องการ
ของผู้ปริโภคทีเ่พ่ิมมากข้ึน เช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยงไก่ที่
เป็นอาชีพหนึ่งของคนไทยที่ได้รับความนิยม เนื่องจากไก่
เป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกที ่สำคัญของประเทศ และผู้
ประกอบเกิดปัญหาการมีลูกไก่มีเพียงพอต่อความต้องการ
ในท้องตลาด การเพาะเลี้ยงลูกไก่โดยทั่วไปจะมี 2 วิธีคือ 
วีธีที่หนึ่งการฟักไข่ตามธรรมชาติ ซึ่งพบว่ามีอัตราการอยู่
รอดของลูกไก่คิดร้อยละ 80 วิธีที่สองการฟักไข่ไก่โดยใช้
เครื่องฟักไกท่ำให้อัตราการอยู่รอดเพ่ิมมากย่ิงข้ึน (วิโรจน์ 
เอกวงศ์มั่นคง, 2554) (ประภากร ธาราฉาย, 2560)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ หลักสูตรสัตว
ศาสตร์เป็นหนึ่งในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรที ่ถูกเปิดสอนแก่   นักศึกษาที่
ต ้องการเร ียนรู้การผลิตส ัตว ์ เศรษฐก ิจ โดยม ีฟาร์ม
เพาะเลี ้ยงไก่เป็นแหล่งปฏิบัติงานและเร ียนรู้จริงแก่
นักศึกษา ในขั้นตอนการฟักไข่ไก่พบว่าตู้เกิดไม่สามารถ
ควบคุมค่าอุณหภูมิความชื้นที ่เหมาะสมได้ เนื่องจากใช้
ขดลวดสร้างความร้อนโดยไม่มีตัวควบคุมส่งผลทำให้อัตรา
การอยู่รอดของลูกไก่ต่ำ   

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำ
โครงงานเรื่อง การพัฒนาตู้เกิดไก่โดยใช้เทคโนโลยีไอโอที 
เพ่ือแก้ปัญหาความไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในตู้เกิดไก่
ได้ โดยอาศัยเซนเซอร์ที่ติดกับบอร์ด NodeMCU คอย
ตรวจวัดค่าอุณหภูมิความชื้นมาประยุกต์ให้ทำงานร่วมกับ
ตู้เกิดเดิม พร้อมทั้งรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย (Wi-Fi) แล้ว
นำข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลพร้อมแสดงผลค่าต่างๆ 
หน้าเว็บไซต์ด้วย Node-Red เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานตู้เกิดไก่ได้ตรวจสอบตลอดเวลา 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตู้เกิดไก่เดิมให้สามารถ

ควบคุมค่าอุณหภูมิได้ 
2. เพ่ือศึกษาข้ันตอนการนำเทคโนโลยีไอโอทีมา

ประยุกต์ใช้งานกับตู้เกิดไก ่
3. เพื่อเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิและความชื้นไว้ใน

ฐานข้อมูล 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่งหรือมักเรียกย่อว่าไอโอ

ที (Internet of Things : IoT) เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเพิ่มข้ึน
ของข้อมูลสารสนเทศจำนวนมาก (Big Data) จากอุปกรณ์
หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2016) ไอโอทีเป็น
เทคโนโลยีของการเชื่อมต่อสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้า
สู่ระบบอินเตอร์เน็ต โดยสิ่งของต่าง ๆ เช่น รถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ สามารถเก็บ
บันทึกข้อมูล สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและสามารถถูก
ควบคุมได้จากระยะไกล โดยมีเซนเซอร์ (Sensor) ต่าง ๆ 
ถูกฝังไว้ในบอร์ดหรือระบบฝังตัว (Embedded System) 
อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำตามคำสั่งโดยเขียนคำสั่งเก็บ
ไว้ในตัวชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ของ
บอร์ด อีกหน่ึงอย่างของเทคโนโลยีไอโอทีท่ีจะขาดไม่ได้คือ
คลาวด์ (Cloud) หรือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็น
เทคโนโลยีที ่สำคัญในการส่งเสริมให้เทคโนโลยีไอโอที
เจร ิญก้าวหน้าอย่างรวดเร ็ว คลาวด์เป็นร ูปแบบการ
ให้บริการเช่าใช้กำลังของการประมวลผล จัดเก็บข้อมูล 
และโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ จากผู ้ใช้บริการ และยัง
สามารถพัฒนาจนไปถึงการให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data สำหรับงานธุรกิจ (เจษฎา 
ขจรฤทธ์ิ, ปิยนุช ช ัยพรแก้ว และหนึ ่งฤทัย เอ้งฉ้วน , 
2017)  Arduino (อาดุยโน่) เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์
แพลทฟอร์มที ่ได้รับความนิยมมากในเทคโนโลยีไอโอที
ปัจจุบัน เนื่องจากใช้งานง่ายต้นทุนต่ำ มีองค์ประกอบ 2 
อย่างคือ ตัวเครื่อง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และชุดคำสั่ง
หรือซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้สั ่งให้อาดุยโน่ทำตาม
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ความต้องการของผู้ออกแบบโปรแกรม (ประภาส สุวรรณ
เพชร, 2560) NodeMCU (ESP8266) คือชื ่อบอร์ด IoT 
ประเภทหนึ่งมีลักษณะการทำงานเหมือนบอร์ดอาดุยโน่
ทั่วไปได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากตัวบอร์ดมีขนาด
เล็กพรอม ระบบการสื่อสารต่าง ๆ เช่น WiFi MQTT เป็น
ต้น (ธีระพล ลิ้มศรัทธา, 2560)   

MQTT Protocol คือ โปรโตคอลสื่อสารที่ถูก
ออกแบบมาใช้กับอุปกรณ์ IoT ให้สื ่อสารระหว่างกันได้
แบบ M2M (Machine to Machine) สำหรับอุปกรณท์ี่มี
ขนาดเล็กและใช้พลังงานต่ำ หลักการทำงานของ MQTT 
ในอุปกรณ์น้ัน ๆ จะสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Publisher 
(ตัวส่ง) และ Subscriber (ตัวรับ) หรืออย่างใดอย่างหน่ึง
ได้ โดยมี Broker เป็นตัวกลางที ่ทำหน้าที ่จัดคิวรับส่ง
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หลักการทำงานทั่วไปของโมเดล 
MQTT อย่างง่ายจะประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ Client 
และ Broker ซึ ่งในส่วนของ Broker จะทำหน้าที ่เป็น
ตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่าง Client จากวิธีการ
กำหนดเลือกเส้นทางตามหัวข้อ (Topic) โดย Client จะ
ส่งหัวข้อที่ต้องการ (เช่น temp) จากนั้น Broker จะส่ง
ข้อความท่ีถูก Publish และสอดคล้างกับหัวข้อน้ันกลับไป
ยัง Client ทำให้ Client นั้นสามารถส่งข้อความหากันได้
โดยไม่จำเป็นต้องรู ้จักกัน (เจษฎา ขจรฤทธิ ์ และคณะ, 
2017)   

Node-RED เป็นเครื ่องมือสำหรับนักพัฒนา
โปรแกรมใช้สำหรับเชื ่อมต่ออุปกรณ์อาดุยโน่ประเภท
ต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงเบ ื ้องหล ังของแอปฟล ิเคชัน
ประยุกต์ต่างๆ ผ่าน APIs (Application Programming 
Interface) ได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบ Flow-
Based Programming ที่มีหน้าต่างการใช้งาน (UI) เหมาะ
สำหรับนักพัฒนาให้ใช้งานผ่าน Web Browser โดยการ
เชื่อมต่อเส้นทางการไหลของข้อมูลทำให้ไม่ต้องเขียนโค้ด
แค่เลือกสัญลักษณ์ที่เป็น Node นำมาวางแล้วก็สามารถ
เชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ไอโอทีต่างๆ ได้ (Lekić และ
Gardašević, 2018) 

การฟักไข่ที่มีประสิทธิภาพมีหลายปัจจัยร่วมกัน 
เช่น อายุของพ่อแม่ไก่ อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ การเก็บและคัด
ไข่ ตู้ฟักไข่และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง สำหรับการฟักไข่ไก่ถูก

แบ่งได้เป็น 2 วิธีการ ได้แก่ วิธีการที่ 1 การฟักไข่โดยวิธี
ธรรมชาติหรือการฟักไข่โดยแม่ไก่ และวิธีการที่ 2 การฟัก
ไข่โดยใช้เครื่องฟัก หลังจากผสมพันธ์ุและทำการเก็บไข่ได้ 
7 วัน ก่อนนำไข่เข้าฟักต้องตรวจเช็คเครื่องฟักไข่ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ เช่นอุณหภูมิสำหรับตู ้ฟัก 37.5 องศา
เซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ 60 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ
สำหรับตู้เกิด 36.6-37.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 
ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บไข่สะสมได้ 7 วัน ก็
นำมาจัดเข้าเครื่องฟัก (Setter) ซึ่งกลับไข่ (Turning) วัน
ละ 6ครั้ง (6 ครั้ง/24 ชั่วโมง) ส่องไข่ (Candling) เมื่อนำ
ไข่เข้าฟักใน 18 วัน ควรส่องไข่เพ่ือตรวจว่ามีเชื้อตายและ
ไม่มเีชื้อออกก่อนจะนำไข่เข้าตู้เกิด (Hatcher) หลังจากอยู่
ในตู้เกิด 3 วัน (วันที่ 21) ลูกไก่ก็เจาะเปลือกไข่ออกมาได้ 
และเก็บไว้ในตู้เกิด 1 วัน จากนั้นในวันที่ 22 นำลูกไก่ที่
เก ิดออกมาจากตู้เกิด (วิโรจน์ เอกวงศ์มั ่นคง , 2554) 
(ประภากร ธาราฉาย, 2560)  

หลายงานวิจ ัยได้นำเทคโนโลยีไอโอทีมาใช้
ร ่วมกับการฟักไข่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้นดังเช่น
งานวิจัยต่อจากน้ี วิโรจน์ เอกวงศ์มั่นคง (2554) ได้ทำวิจัย
เรื่องออกแบบระบบปรับอากาศที่เหมาะสมสำหรับตู้ฟักไข่
ที ่ใช้อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อช่วยควบคุม
สภาวะอากาศที่เหมาะสมสำหรับการฟักลูกไก่จำนวน 
103,680 ฟองในแต่ละครั้งของการฟักในตู้ฟักไข่ 18 วัน 
ผลที ่ ไ ด้ระบบสามารถควบคุมสภาวะอากาศภายใต้
อุณหภูมิในช่วง 36.5 - 38.0 องศาเซสเซียร (C) และความ
ซื้นสัมพันธ์ในช่วง 50 - 65% ที่เหมาะสมเฉพาะการฟัก
ลูกไก่จำนวนมาก สมใจ อารยวัฒน์, ชิตติพนต์ ขุนใหญ่ 
และประภัสสร ทนาศรี (2017) ได้ทำวิจัยเรื่อง เครื่องฟัก
ไข่ไก่อัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครื่องฟักไข่ไก่
สามารถกลับไข่ได้ตนเองด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจากการสั่งงาน
ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 และ
ยังสามารถควบคุมและวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์
ผ่านเซนเซอร์รุ่น DHT22 วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ และณัฐวุฒิ 
พจน์ปริญญา (2018) ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องฟัก
ไข่สำหรับการตรวจหาตัวอ่อนในไข่ไก่โดยใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพดิจิตอล การเพาะเลี้ยงไก่โดยทั่วไปจะเป็น
แบบภูมิปัญญาชาวบ้านหรือการฟักไข่ตามธรรมชาติ มี
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อัตราการอยู ่รอดของลูกไก่คิดเป็นอัตราละ 80% ของ
จำนวนการฟัก โดยเกิดจากสาเหตุของสภาพแวดล้อม 
อุณหภูมิ และแม่ไก่เหยียบลูกตาย ปัจจุบันเครื่องฟักไก่
สามารถถูกแก้ไขจากปัญหาดังกล่าวโดยการใช้ระบบ
ถ่ายเทอุณหภูมิผ่านแผ่นเทอร์เมอีเล็กตริก หลอดไฟ และฮี
สเตอร์ ระบบความชื้นโดยใช้ชุดหัวพ่นหมอกหรือใช้ถาด
รองน้ำเพื ่อให้ระเหยเอง หรือระบบควบคุมการกลับไข่ 
และสุดท้ายนำเทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจิตอลเข้ามา
ช่วยตรวจสอบไข่ไก่ว่ามีเชื ้อตัวอ่อนหรือไม่ในขั ้นตอน
ทั้งหมด 18 วัน ซึ่งได้ผลหลังการฟักไข่ที่ร้อยละ 93.75% 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

โครงงานเรื่องการพัฒนาตู้เกิดไก่โดยเทคโนโลยี
ไอโอทีถูกดำเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิดดังร ูปที ่ 1 
ต่อไปน้ี 

 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการทำงานของตู้เกิดไก่ด้วย

เทคโนโลยีไอโอท ี
 

จากรูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการทำงานของตู้
เกิดไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอที สามารถอธิบายการทำงาน
ของแต่ละส่วนดังนี้ เมื่อผู้ใช้งานระบบทำการเปิดเวบ็ไซต์ 
จะเชื่อมต่อไปยัง Node-Red จะปรากฏหน้าต่างที่แสดง
ค่าอุณหภูมิความชื้นและสถานะการเคลื่อนไหวของลูกไก่
จากเซนเซอร์ต่าง ที่ถูกติดตั้งภายในตู้เกิดไข่ไก่ โดยข้อมูล
ต่าง ๆ จะถูกควบคุมและรับ-ส่งผ่านโปรโตคอล MQTT 
ผ่านไวไฟ (WIFI) ด้วยบอร์ด NodeMCU ที่เป็นตัวกลาง
เชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้น DHT22 แต่
ละตัวในแต่ละชั้นในตู้เกิดไก่ดังรูปที่ 2   

จากรูปที่ 2 แสดงการออกแบบโครงสร้างของตู้
เกิดไก ่ซึ่งถูกนำมาดัดแปลงเพ่ิมอุปกรณ์ด้านไอโอทีเข้าไป
ในตู้ โดยภายในตู้จะแบ่งไว้ 4 ชั้นได้แก่ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 
และชั้นที่ 3 นับจากด้านล่างข้ึนมาด้านบนจะเป็นชั้นฟักไข่
ไก่มีเซนเซอร์ DHT22 ตัวที่ 3 ตัวที่ 2 และตัวที่ 1 ติดต้ัง

เรียงขึ ้นมา โดยเฉพาะชั ้นที ่ 3 จะมีเซนเซอร์จับความ
เคลื่อนไหล (HC-SR501) ถูกติดตั้งไว้เพียงชั้นเดียว และ
ชั้นที่ 4 เป็นส่วนถาดใส่น้ำมีไว้สำหรับเพ่ิมความชื้นให้กับตู้
ฟักไข่ไก่ สุดท้ายด้านหลังของตู ้เกิดจะติดตั ้งขดลวดให้
ความร้อนพร้อมพัดลมนำความร้อนเข้าตู้เกิด ด้านข้างตู้
เกิดจะมีพัดลมระบายความชื้นออก  

 

 
รูปที่ 2 แสดงการออกแบบโครงสร้างของตู้เกิดไก่ 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงผังงานของโปรแกรมควบคุมระบบ 
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จากรูปที่ 3 แสดงผังงานของโปรแกรมควบคุม
ระบบตู้เกิดไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอที โดยจะถูกเขียนเก็บไว้
ภายในตัวบอร์ด NodeMCU เริ่มต้นเซนเซอร์ HC-SR501
จะตรวจจับการเคลื่อนไหว จากนั้นเซนเซอร์ DHT22 ทำ
การอ่านค่าอุณหภูมิถ้าต่ำกว่าและเท่ากับ 37.50 องศา
เซลเซียส บอร์ด NodeMCU จะสั่งงานให้รีเลยค์วบคุมฮีต
เตอร์และพัดลมทำงาน แต่ถ้าเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 37.50 
องศาเซลเซียส จะสั่งให้รีเลย์หยุดปิดการทำงานฮีตเตอร์
และพัดลม ในส ่วนของข้อม ูลต ่าง ๆ จะถูกส ่งผ ่าน
โปรโตคอล MQTT ขึ้นไปแสดงผลบน Node-Red พร้อม
ทั้งนำค่าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL จบการทำงาน
ของระบบ 

 

 
รูปที่ 4 แสดงการออกแบบหน้าต่างแสดงผลของตู้เกิดไก่

โดยเทคโนโลยีไอโอท ี
 

ส่วนกรณีมีการเคลื่อนไหวของลูกไก่ภายในตู้เกิด
เซนเซอร์ HC-SR501 เมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวได้จะ
ทำให้หลอดไฟข้างตู ้แสดงโดยจะไม่นำข้อมูลเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลเน่ืองจากเป็นเพียงสถานะสำหรับการแจ้งเตือน
เท่านั้น และสุดท้ายข้อมูลต่าง ๆ จากบอร์ด NodeMCU 
จะถูกแสดงผลพร้อมกันผ่านหน้าเว็บดังรูปที่ 4 ซึ่งเป็นการ
แสดงการออกแบบหน้าจอแสดงผลของตู้เกิดไก่ถือว่าเป็น
สิ่งสำคัญในงานวิจัยน้ี โดยสามารถอธิบายการออกแบบได้
ดังน้ี จากซ้ายมือรูปสี ่เหลี ่ยมที ่หนึ ่งแสดงค่าอุณหภูมิ 
(Temp1) และความชื้น (Hum1) ของเซนเซอร์ DHT22 
ตัวที่ 1 ต่อมารูปสี่เหลี่ยมที่สองแสดงค่าอุณหภูมิ (Temp2) 
และความชื ้น (Hum2) ของเซนเซอร์ DHT22 ตัวที ่ 2  
ต่อมารูปสี่เหลี่ยมที่สามแสดงค่าอุณหภูมิ (Temp3) และ
ความชื ้น (Hum3) ของเซนเซอร์ DHT22 ตัวที ่ 3 และ

สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมที่สี่แสดงการเคลื่อนไหวภายในตู้ฟักไข่
ไก่ โดยเบื้องหลังค่าต่างๆ ของแต่ละเซนเซอร์จะถูกนำข้ึน
ไปเก็บไว้บนฐานข้อมูล MySQL 

 
4. ผลการวิจัย  

จากกรอบแนวคิดการทำงานของตู ้เกิดไก่ด้วย
เทคโนโลยีไอโอที สู่การออกแบบโครงสร้างของตู้เกิดไก่ที่
เพิ่มอุปกรณ์ไอโอที การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบผ่าน
บอร์ด NodeMCU และสุดท้ายการออกแบบหน้าต่างส่วน
แสดงผลการทำงานของระบบทั้งหมด โดยหัวข้อต่อไปน้ี
จะแสดงการทำงานและผลการทดสอบของตู ้เกิดไก่ด้วย
เทคโนโลยีไอไอทีทั ้งหมดหลังจากลงมือสร้างปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว 

 
4.1 ตู้เกิดไข่ไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอท ี

 
รูปที่ 5 แสดงตู้เกิดไข่ไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอที 

 
ตู้เกิดไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอทีเดิมตู้เกิดเป็นตู้ที่

ชำรุด ทีมผู้วิจัยนำมาปรับปรุงซ่อมแซมตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ในรูปที่ 2 โดยนำไม้กระดานมาปิดทับใหม่เพื่อป้องกัน
ความร้อนไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกดังในรูปที่ 5 ภายใน
ตู้แต่ละชั้นจะมีตะแกรงไว้รองรับถาดไข่ มีหลอดไฟให้แสง
สว่าง ติดไว้ภายในตู ้ให้แสงสว่างสำหรับการมองเห็น 
ด้านข้างตู้มีกล่องพลาสติก (กล่องควบคุม) ซึ่งภายในกล่อง
ควบคุมจะมีบอร์ด NodeMCU (เป็นบอร์ดอาดุยโน่ตระกูล
รุ ่นESP8266) รีเลย์ (Relay) บอร์ด Raspberry Pi และ
แหล่งจ่ายไฟไฟ้กระแสตรง (Power Supply) ภายนอก
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กล่องควบคุมด้านหน้าจะมีจอแสดงผล LCD (ขนาด
แสดงผล 4 แถว) แสดงค่าอุณหภูมิความชื ้นของแต่ละ
เซนเซอร์ DHT22 สุดท้ายหลอดไฟสีแดงและหลอดไฟสี
เขียวแสดงสถานะการทำงานของฮีสเตอร์  
 
4.2 การทำงานระหว่าง MQTT และ Node-Red 

 
รูปที่ 6 แสดงค่าอุณหภูมิความชื้นและการเคลื่อนไหว

ทั้งหมดบน Node-Red 
 
เมื่อทำการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ของตู้เกิดไก่

เสร็จสมบูรณ์จากน้ันเป็นส่วนการเขียนโปรแกรมตามรูปที่  
4 ที่ได้ออกแบบหน้าต่างแสดงผลทั้งหมดของตู้เกิดไก่ด้วย
เทคโนโลยีไอโอที ซึ่งค่าต่างๆ ที่นำมาแสดงโดยโปรแกรม 
Node-Read ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ ภายในรูปที ่ 4 
สามารถอธิบายแยกเป็น 4 ส่วนดังน้ี ส่วนที่ 1 จากซ้ายมา
ขวามือคือค่าเซนเซอร์ DHT22 ตัวที่ 1 ทีแ่สดงค่าอุณหภูมิ
แบบสเกจตั้งแต่ 0 – 100 องศาเซลเซียส และแบบกราฟ
ของค่าความชื้นตั้งแต่ 0 - 100 เปอร์เซนต์ ส่วนที่ 2 และ 
3 คือเซนเซอร์ DHT22 ตัวที่ 2 และตัวที่ 3 ที่แสดงค่าต่าง 
ๆ เหมือนตัวเซนเซนต์ DHT22 ที่ 1 และสุดท้ายส่วนที่ 4 
แสดงค่าของเซนเซอร์ HC-SR501 ที่คอยตรวจจับความ
เคลื่อนไหว กรณีมีลูกไก่เกิดหรือมีการเคลื่อนไหวใด ๆ ใน
ตู้เกิดจะแสดงหมายเลข 1 แต่ถ้าไม่มีลูกไก่เกิดหรือไม่มี
เคลื่อนไหวใดจะแสดงหมายเลข 0 จากนั้นข้อมูลต่าง ๆ 
ดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง MQTT Server ที่เป็นระบบคลาวด์ 
พร้อมเก็บไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูล MySQL ตามวัน
เวลาท่ีใช้งานตู้เกิดไก ่ดังแสดงในรูปที่ 7  

 
4.3 การทำงานระหว่าง Node-Red และ MySQL 

ค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นของเซนเซอร์แต่ละ
ตัวในฐานข้อมูล MySQL แสดงในรูปที่ 7 ซึ่งข้อมูลต่างๆ 
จะถูกเก็บไว้ในบอร์ด Raspberry Pi3 โดยมีรายละเอียด

ของฐานข้อมูลจะประกอบด้วยฟิลด์ (Field) ที่ 1 ชื่อ id 
แทนลำดับที่การบันทึกข้อมูลของตัวเซนเซอร์ทั้งหมดใน
แต่ละครั ้งตามช่วงเวลา ฟิลด์ที ่ 2 ถึง  4 เป็นฟิลด์ค่า
อุณหภูมิของเซนเซอร์ลำดับตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และตัวที่ 3 
แทนด้วยชื่อ Temp1 Temp2 และ Temp3 ต่อมาฟิลด์ที่ 
5 ถึง 7 เป็นฟิลด์ค่าความชื้นของเซนเซอร์ตัวที ่ 1 ถึง 3 
แทนด้วยชื่อ hum1 hum2 และ hum3 และสุดท้ายฟิลด์
วันเดือนปีและเวลาของการวัดแทนด้วยชื่อ datetime 
 

 
รูปที่ 7 แสดงค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นของเซนเซอร์

ต่างๆ ในฐานข้อมูล MySQL 
 

4.4 ทดสอบการทำงานของตู้เกิดไข่ไก่ 
4.4.1 การทดสอบการทำงานของระบบตามโปรแกรม 

ระบบของตู้เกิดไก่ด้วยระบบไอโอทีถูกออบแบบ
ให้ทำงานตามกรอบแนวคิด ดังนั้นเพื่อทดสอบระบบว่าท่ี
ถูกสร้างและเขียนโปรแกรมสามารถทำงานตามเงื่อนไข
หรือไม่ภายใต้เงื่อนดังต่อไปน้ี ข้อที่ 1 ถ้าค่าอุณหภูมิน้อย
กว่า 37.50 องศาเซลเซียส จะทำให้ฮีสเตอร์ทำงาน ข้อที่ 
2 ถ้าค่าอุณหภูมิมากกว่า 37.50 องศาเซลเซียส จะทำให้ฮี
สเตอร์หยุดทำงาน ข้อที ่ 3 ระบบสามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวได้ (การเกิดของลูกไกห่รือการเคลื่อนไหว) และ
สุดท้ายข้อที ่ 4 ระบบสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ บน
ฐานข้อมูลได้ ซึ่งทั้งสี่เงื่อนไขดังกล่าวระบบสามารถทำงาน
ได้สำเร็จดังผลลัพธ์ในรูปที่ 8 รูปที่ 9 และรูปที่ 10 

 

 
(ก) แสดงค่าอุณหภูมิน้อยกว่า 37.50 องศาเซลเซียส 
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(ข) แสดงหลอดไฟสีแดงแทนการทำงานของฮีสเตอร์ 

รูปที่ 8 แสดงการทำงานของฮีสเตอร์เมื่ออุณหภูมิน้อยกว่า 
37.50 องศาเซลเซียส  

 

 
(ก) แสดงค่าอุณหภูมิมากกว่า 37.50 องศาเซลเซียส

 
(ข) แสดงหลอดไฟเขียวแทนการไม่ทำงานของฮีสเตอร์ 
รูปที่ 9 แสดงการทำงานของฮีสเตอร์ที่อุณหภูมิมากกว่า 

37.50 องศาเซลเซียส  
 

ผลการทดสอบการทำงานของระบบของตู้เกิดไข่
ไก่ภายใต้เงื่อนไขทั้ง 4 ข้อดังกล่าวสามารถอธิบายผลการ
ทดสอบได้จากรูปที่ 8 (ก) ตามเงื่อนไขข้อที่ 1 สำเร็จใน
หน้าจอตัวแสดง LCD จะมีค่าตัวเลขแทนค่าของเซนเซอร์
ท ั ้ งหมด (Sensor) ต ัวท ี ่  1 ต ัวที่ 2 และตัวท ี ่  3 ม ีค่า
ความชื้น (Hum) ของแต่ละตัวเซนเซอร์เรียงลงมาได้แก่ 
67.40%, 63.40% และ 63.90% และสุดท้ายค่าอุณหภูมิ 
(Temp) ของแต่ละตัวเซนเซอร์ได้แก่ 26.30°C, 26.80°C 
และ 26.60°C ซึ ่งค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์ตัวที ่ 1 น้อย
กว่า 37.50°C ส่งผลทำให้ตัวฮีสเตอร์ทำงานสังเกตไดจ้าก
หลอดไฟสีแดงสว่างดังแสดงในรูปที่ 8 (ก) ต่อมาเงื่อนไข
ข้อที่ 2 สำเร็จ สามารถอธิบายจากรูปที่ 9 (ก) เซนเซอร์ตัว
ที่ 1 ถึงตัวที่ 3 มีค่าความชื้นเรียงลงมาได้แก่ 57.40%, 
55.40% และ 56.10% และสุดท้ายค่าอุณหภูมิเรียงลำดับ
ลงมาได้แก ่ 37.80°C, 37.90°C และ 37.60°C ซ ึ ่งค่า
อุณหภูมิจากเซนเซอร์ตัวที่ 1 มากกว่า 37.50°C ส่งผลทำ
ให้ตัวฮีสเตอร์หยุดทำงานสังเกตได้จากหลอดไฟสีแดงดับ
แล้วหลอดไฟสีเขียวสว่างดังในรูปที ่ 9 (ข) ต่อมาระบบ
สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือมีแจ้งเตือนการเกิด

ของลูกไก่ได้ดังแสดงในรูปที่ 10 ตรงกล่องควบคุมจะมี
หลอดไฟสว่างขึ ้น และสุดท้ายระบบสามารถบันทึกข้อ
มูลค่าอุณหภูมิและความชื้นในฐานข้อมูลได้ดังแสดงในรูป
ที่ 7 เบื้องต้น 

 

 
รูปที่ 10 แสดงหลอดไฟสว่างเมื่อเซนเซอร์ตรวจการ

เคลื่อนไหวทำงาน 
 

อย่างไรก็ตามจากรูปที่ 8 รูปที่ 9 และรูปที่ 10 
แสดงถึงผลลัพธ์ของระบบตู้เกิดไก่ที่ใช้เทคโนโลยีไอโอที
ควบคุมสำเร ็จและเป็นไปตามเง ื ่อนไขของการเข ียน
โปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ ต่อไปจะนำเสนอผลการทดลอง
การฟักไข่ในตู้เกิดไข่ไก่เพื่อให้มั่นใจว่าตู้เกิดไข่ไก่ที่พัฒนา
สามารถนำไปใช้งานจริงได้ 

 
4.4.2 ผลการทดลองการฟักไข่ในตู้เกิดไข่ไก่ 

 

 
รูปที่ 11 แสดงการทดลองฟักไข่ในตู้เกิดไข่ไก่ด้วย

เทคโนโลยีไอโอท ี
หลังจากทดสอบการทำงานระบบของตู้เกิดไก่ว่า

สามารถทำงานตามตรงตามเงื่อนไขที่ได้ออกแบบไว้สำเร็จ 
การทดลองลำดับต่อมาทีมผู้จัยได้กำหนดเงื่อนไขของการ
ทดลอง โดยจะนำไข่ของไก่พันธ์ุประดู่หางดำหลังจากเข้าตู้
ฟักไข่ไก่มาแล้ว 18 วันนำมาเข้ากระบวนการสุดท้ายในตู้
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เกิดไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอทีเป็นระยะเวลา 3-4 วัน ซึ่งจะ
ทำการทดลองทั้งหมดจำนวน 3 ครั ้ง ๆ ละจำนวน 10 
ฟอง ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 37.50 องศา
เซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 11 และผลการทดลองในตาราง
ที่ 1 ต่อจากน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการฟักไข่ไก่ในตู้เกิดด้วย
เทคโนโลยีไอโอที 

คร้ัง
ที่  

วันที ่ 1 2 3 4 จำนวน
ไก่เกิด 

 
1 

จำนวน
เกิด 

0 0 3 2  
5 ตัว 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

37.4 37.6 37.5 37.5 

ความชื้น
เฉลี่ย 

54% 50% 51% 52% 

 
2 

จำนวน
เกิด 

0 0 6 2  
8 ตัว 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

37.5 37.4 37.6 37.8 

ความชื้น
เฉลี่ย 

54% 50% 51% 52% 

 
3 

จำนวน
เกิด 

0 0 8 1  
9 ตัว 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

37.6 37.6 37.8 37.7 

ความชื้น
เฉลี่ย 

54% 50% 51% 52% 

 

   
(ก) ครั้งที่ 1        (ข) ครั้งที่ 2        (ค) ครั้งที่ 3 
รูปที่ 12 แสดงลูกไก่หลังจากทดลองในตู้เกิดไข่ไก่ 

 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการฟักไข่ไก่ 
3 ครั ้งในตู ้เก ิดไก่โดยใช้เทคโนโลยีไอโอทีมาควบคุม
อุณหภูมิภายใน 4 วัน ผลที่ได้ ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละของ
การเกิด 50% ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละของการเกิด 80% 
และครั้งที่ 3 คิดเป็นร้อยละของการเกิด 90% ดังแสดงใน
รูปที่ 12 ที่แสดงจำนวนลูกไก่ที่เกิดมาในแต่ 3 ครั้งของ
การทดลอง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุว่า ทำไม
จำนวนไข่ที่ถูกนำมาฟักในตู ้เกิดถึงไม่เกิดได้ 100% ทาง
ทีมผู้วิจัยได้นำไข่ที่ไม่ถูกฟักออกมาเป็นลูกไก่ย้อนกลับไปสู่
ขั้นตรวจส่องไข่ (Candling) เพื่อหาว่ามีเชื้อตายหรือไมม่ี 
ซึ่งผลปรากฎว่าไข่มีเชื้อตายทั้งหมดจึงทำให้ลูกไก่ไม่ถูกฝัก
ออกมาได้ 100% 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

งานวิจัยเรื่องวิธีการควบคุมอุณหภูมิในตู้เกิดไก่
ด้วยเทคโนโลยีไอโอทีเป็นการประยุกต์นำเทคโนโลยีไอโอ
ทีมาใช้งานกับงานด้านเกษตรการเลี้ยงไก่ โดยใช้อาดุยโน่
บอร์ด NodeMCU (รุ ่น ESP8266) เป็นตัวกลางควบคุม
ค่าอุณหภูมิความร้อนจากฮีสเตอร์ให้เหมาะสมภายในตู้
เกิดไก่จากการวัดอุณหภูมิความชื้นผ่านเซนเซอร์ DHT22 
ไม่น้อยกว่าและเท่ากับ 37.50 องศาเซลเซียส ซึ่งผลจาก
การทดสอบการทำงานของตู ้เกิดระบบสามารถทำงาน
ตามที่ทีมผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ดังผลลัพธ์แสดงในรูปที ่ 7 
รูปที่ 8 และรูปที่ 9 และสุดท้ายผลการฟักไข่ในตู้เกิดโดย
ทำการทดลองจำนวน 3 ครั้งได้ลูกไก่จากตู้เกิดคิดเป็นร้อย
ละของการเก ิด 50% 80% และ 90% อย่างไรก ็ตาม
ผลลัพธ์ของการทดสอบจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% อาจจะ
เกิดจากหลายปัจจัยหลายอย่างเช่น ขั้นตอนการเก็บและ
คัดไข่ เปน็ต้น (วิโรจน์ เอกวงศ์มั่นคง, 2554) 

ทีมผู้วิจัยขอสรุปผลงานวิจัยว่า เทคโนโลยีไอโอ
ทีสามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพตู้เกิดไก่โดยการควบคุม
ค่าอุณหภูมิได้ ได้เข้าใจพ้ืนฐานการนำเทคโนโลยีไอโอทีไป
ใช้งาน และสุดท้ายสามารถเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิความชื้น
ไว้ในฐานข้อมูลได้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นข้อมูลตัวอย่างที่อาจ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้าน Big Data ที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสมกับการเกษตรในอนาคตต่อไป (กรภัทร์ เมือง
ฤทธ์ิ, 2560) 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวางน้ี เพื่อเปรียบเทียบภาวะปากแห้ง อัตราการไหลของน้ำลาย 
และสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่เป็นเบาหวานและกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาล
ปัตตานี กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ จํานวน 42 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุที่สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ และกลุ่มที่ 2 
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน จำนวนกลุ่มละ 21 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป, แบบประเมินสภาวะช่องปาก
ต่อคุณภาพชีวิต, แบบประเมินดัชนีภาวะปากแห้ง และวัดอัตราการไหลของน้ำลาย  ผลการศึกษาพบว่า มคี่าเฉลี่ยอายุของกลุ่ม
ที่ 1 65.76 ± 3.43 ปี กลุ่มที่ 2 ค่าเฉลี่ยอายุ 64.62 ± 4.23 ปี ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)  
ผลของดัชนีภาวะปากแห้งของกลุ่มที่ 2 มากกว่ากลุ่มที่ 1 ความชุกของภาวะปากแห้ง กลุ่มที่ 2 : กลุ่มที่ 1 คิดเป็น 85.7% : 
47.6%  มีความต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  ส่วนสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิตในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 1 มีความ
แตกต่าง แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานมีความรู้สึกปากแห้งมากกว่า 
และถึงแม้ว่ามีสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิตที่แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ แต่ผู้สูงอายุเบาหวานควรได้รับการดูแลรักษาภาวะ
ปากแห้ง ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงคุณภาพชีวิต 
คำสำคัญ ภาวะปากแห้ง ผู้สูงอายุ เบาหวาน สภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิต 
 

Abstract 
This cross-sectional analytical research aimed to compare xerostomia, salivary flow rate, and oral 

health-related quality of life in non-diabetic and diabetic elderly patients in Pattani Hospital. Forty- two 
elderly were divided into 2 groups. Group 1 had 21 non-diabetic elderly patients, and group 2 had 21 
diabetic elderly patients. This study collected general data, oral health-related to quality of life evaluation, 
xerostomia index and salivary flow rate measurement using questionnaires. The results showed that the 
average age of group 1 was 65.76 ± 3.43 years old, and it was 64.62 ± 4.23 years old for group 2, which has 
no significant difference in age (p >0.05). The xerostomia index of group 2 was significantly higher than group 
1. The difference in xerostomia prevalence between group 2 and group 1 was statistically significant (85.7% 
and 47.6%, respectively). The oral health-related quality of life (OHIP-14) of group 2 was different from 
group 1, but it was not significantly different. In conclusion, the elderly with diabetes had a more dry feeling 
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in their mouth, although the oral health-related quality of life was not different. However, diabetic elderly 
should receive care for subjective dry mouth along with consideration for quality of life. 

 
Keywords: Xerostomia Elderly Diabetes Oral health related quality of life (OHIP-14) 
 
1. บทนำ  

ประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื ่อง ผลการสำรวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ. 25571 พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็น 
ร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมดและมีการคาดการณ์
ว่าในปี 2564 จะเข้าส ู ่ส ังคมผู ้ส ูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
(Complete Aged Society) คือมีผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วน 
1 ใน 5 ของประชากร โรคที่สำคัญโรคหนึ่งในสามที่พบ
มากในผู้สูงอายุ คือ โรคเบาหวาน  จากข้อมูลสำรวจภาวะ
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 ของประเทศไทย2 พบความชุก
ของโรคเบาหวานในผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ประมาณ ร้อย
ละ 30 และจากข้อมูลผู ้ป่วยเบาหวาน ปี 2558 สำนัก
ระบาดวิทยา3 พบว่าผู ้ป ่วยเบาหวานที ่เข้าร ับบริการ
สาธารณสุขผู้ป่วยสะสม 1,219,161 คนโดยเป็นกลุ่มอายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 1,726.43 ต่อ
ประชากรแสนคน ซึ ่งมากกว่ากลุ ่มอายุอื ่น ๆ ดังน้ัน
ผู้สูงอายุกับโรคเบาหวานจึงสัมพันธ์กัน 

Xerostomia นิยาม คือ ความรู ้ส ึกปากแห้ง 
( the subjective complaint of dry mouth) เ ป็ น
ประสบการณ์การรับรู้แต่ละบุคคลถึงอาการปาก/คอแห้ง 
รู ้สึกว่ามีน้ำลายลดลง ไม่สุขสบายในช่องปาก มีความ
ยากลำบากในการพูด การกลืน การรับรสชาติของอาหาร 
เป็นต้น พบความชุกของ xerostomia ประมาณร้อยละ 
12-30 ของประชากรท ั ้ งหมด  อาการของภาวะ 
xerostomia คือปากแห้ง อาจมีอาการกลืนลำบาก หรือ
แสบร้อนในช่องปากได้ และยังมีผลต่อการรับรส อาจทำ
ให้รับรสเปลี่ยนไป  

ภาวะ xerostomia หรือความรู้สึกปากแห้ง พบ
ในผู้สูงอายุจำนวนมากและยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมีโรคประจำตัว
คือเบาหวาน สาเหตุอาจมาจากอายุ ยา หรือภาวะของ
โรคเบาหวานเอง และอื่น ๆ ซึ่งสาเหตุที่โรคเบาหวานทำ
ให้เกิดภาวะ xerostomia น้ันยังไม่แน่ชัดแต่มีการรายงาน

ว่า โรคเบาหวาน จะมีภาวะขาดน้ำ โดยโรคเบาหวานทำ
ให้เกิด ปัสสาวะมาก (polyuria) เมื่อระดับน้ำตาลในเลือด
สูงร่างกายจะขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ ทำให้แรงดัน
การซึมผ่านเยื่อ (osmotic pressure) ของปัสสาวะสูงข้ึน 
ไตไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายได้ ผู้ป่วยจึงถ่าย
ปัสสาวะออกจำนวนมากและบ่อยครั้งทำให้เกิดภาวะขาด
น้ำจึงเกิดอาการปากแห้งได้4 รวมถึงโรคเบาหวานทำให้
เกิดภาวะ neuropathic มีการศึกษาว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะ neuropathy จะมีภาวะปากแห้งและอัตราการไหล
ของน้ำลายที่น้อยลง5 

การ ว ิ น ิ จ ฉ ั ย  xerostomia ภาวะปากแห้ ง 
สามารถทำได้ 2 วิธี ค ือ การวัดอัตราการไหลน้ำลาย
โดยตรง (objective measures) และการประเมินทาง
คลินิกจากการรับร ู ้ของผู ้ป ่วยต่ออาการ (subjective 
measures) 

การวัดอัตราการไหลน้ำลายโดยตรง (objective 
measures) salivary flow rates ทั ้งขณะพักและขณะ
กระตุ้น (unstimulated and stimulated) เป็นการวัด
หาอัตราการไหลน้ำลาย หากค่าวัดอัตราการไหลน้ำลาย
ขณะพัก (unstimulated) น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตร/นาที 
และค่าวัดอัตราการไหลน้ำลายขณะกระตุ้น (stimulated) 
น้อยกว่า 0.7 มิลลิลิตร/นาที เป็นการยืนยันภาวะน้ำลาย
น้อย (hyposalivation) โดยทั่วไปนั้น อัตราการไหลของ
น้ำลาย จะอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 0.3-0.4 มิลลิลิตร/นาที (ขณะพัก) 
และ 1.5-2.0 มิลลิล ิตร/นาที (ขณะกระตุ ้น) ซึ ่งภาวะ 
xerostomia ส ่วนใหญ่ส ัมพันธ ์ก ับภาวะน้ำลายน้อย 
(hyposalivation) แต่ไม่เสมอไปก็ได้5  

การประเมินทางคลินิกจากการรับรู้ของผู้ป ่วย
ต ่ ออาการปากแห ้ ง  (subjective measures) จะใช้
แบบสอบถามในการประเมิน อาทิเช ่น xerostomia 
index, xerostomia inventory, dry mouth 
questionnaire เป็นต้น ภาวะ xerostomia ทำให้ส่งผล
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ต่อการดำรงชีวิตของผู ้สูงอายุในหลาย ๆ ด้าน ทั้ งทาง
ร่างกายเช่น การขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการ ทั้งทาง
สังคมจิตใจ การเข้าสังคม ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลทำ
ให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง6 สุขภาพช่องปากเป็น
ส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต ดังนั้นการประเมินผลกระทบ
ของสภาวะช ่องปากต ่อค ุณภาพช ีว ิต (oral health 
related quality of life) จึงเป็นตัวชี้วัดหน่ึงของคุณภาพ
ชีวิต 

สำหรับการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบตัดขวาง 
(cross-sectional study) เป็นการศึกษา ณ จุดเวลาหรือ
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวและไม่มีการ
ติดตามผลไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ เพื่อศึกษาดัชนีภาวะ
ปากแห้ง อัตราการไหลของน้ำลาย และสภาวะช่องปาก
ต่อคุณภาพชีวิต เพื ่อเปรียบเทียบในผู ้สูงอายุที ่ไม่เป็น
เบาหวานและในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรม Locker7 พบว่า
ผู้สูงอายุภาวะปากแห้ง (xerostomia) อยู่ที่ 63.1% และ
พบว่ากลุ่มที ่มีภาวะปากแห้งมากจะมีคุณภาพชีวิตที่แย่
กว่ากลุ่มที่ไม่มีถึง 3.7 เท่า  

ม ี ก า ร  review article เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง กั บ 
Xerostomia, Hyposalivation, and Salivary Flow in 
Diabetes Patients ขอ ง  López-Pintor8 โ ด ย ไ ด ้ ท ำ 
systematic review (ตาม PRISMA) ภาวะปากแห ้งมี
รายงานถึงความชุก (prevalence) ในผู้ป่วยเบาหวานพบ
มากกว่ากลุ่มควบคุม เช่นการศึกษาของ Sandberg พบ 
ความชุกภาวะปากแห้งในกลุ่มผู ้สูงอายุเบาหวาน : กลุ่ม
ควบคุมคิดเป็น 53.5%: 28.4% และการศึกษาของ 
Vasconcelos พบในกลุ่มเบาหวาน : กลุ่มควบคุม 12.5% 
: 2.5% ซึ่งกลุ่มเบาหวานและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ  

ส่วนการศึกษาในประเทศไทย พบการศึกษาของ 
Patcharaphol Samnieng9 ศ ึกษาในผ ู ้ส ู งอาย ุ ไทยที่
สุขภาพดี จำนวน 612 คน ค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่ 68.8 ± 5.9 
ป ี  พบว ่ า ผ ู ้ ส ู ง อ าย ุ ไ ท ยจะม ี ภ า วะ น ้ ำ ล าย น ้ อ ย
(hyposalivation) ประมาณ 14.4% ไม่ได้กล่าวถึงภาวะ

ปากแห้ง (xerostomia) และค่าเฉลี่ยน้ำลายขณะพักอยู่ที่ 
0.23 มิลลิลิตร/นาที ผลการศึกษาพบอัตราการไหลของ
น้ำลายมีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(p<0.05) การศึกษาของ Umawadee10 ศึกษาสุขภาพ
ช่องปากในคนที่เป็นโรค metabolic syndrome ซึ่งหน่ึง
ในโรคนั้นคือโรคเบาหวาน จำนวน 369 คน โดยมีอายุ
ตั้งแต่ 32-88 ปี (ค่าเฉลี่ยอายุ 63.9 ± 10.4 ปี)  พบว่า 
ภาวะปากแห้ง xerostomia พบความชุก 42.5% และ
ภาวะน้ำลายน้อย hyposalivation ได้ 54.7% 

แม้จะมีการศึกษาในเรื่องของภาวะปากแห้งและ
อัตราการไหลของน้ำลายในผู ้สูงอายุไทยแล้วก็ตาม แต่
แตกต่างกับการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งจะทำการศึกษาในผู้สูงอายุ
ไทยที ่ ไม ่ เป ็นเบาหวาน และในกล ุ ่มผ ู ้ส ูงอาย ุท ี ่ เป็น
โรคเบาหวานมาเปรียบเทียบกัน ทั้งน้ีเพ่ือหาค่าภาวะปาก
แห้งในกลุ่มดังกล่าว ยังไม่มีค่ามาตรฐานที่ทำการศึกษาใน
กลุ่มเดียวกับที่การศึกษาน้ีจะศึกษา 

วัตถุประสงค์ของวิจัย 
ศึกษาเปรียบเทียบผู ้สูงอายุที ่มีโรคประจำตัว

เบาหวาน มีภาวะปากแห้ง อัตราการไหลของน้ำลาย และ
สภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิต (OHIP-14) แตกต่างจาก
กลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวานหรือไม่  

สมมุติฐานการวิจัย 
 ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเบาหวานมีภาวะปาก
แห้งมากกว่ากลุ่มที่สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติและผลกระทบ
ของสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิต (OHIP-14) ของ
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเบาหวานแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่
เป็นเบาหวาน 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

สถานที่ในการศึกษาครั้งน้ี : โรงพยาบาลปัตตานี 
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, อาสาสมัครที่อาศัยภายใน
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ระยะเวลาการวิจัย : เก็บ
ข้อมูล เดือน พฤศจิกายน 2562- กรกฏาคม 2563 
กำหนดกลุ่มตัวอย่าง 

คำนวณ Sample size จาก Cohen 1988, โดย

กำหนดค่า power=0.8, α=0.05 คำนวณ Effect size 
(d) 
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จากการศึกษาของ Chavez11 การทดสอบอัตราการไหล
ของน้ำลาย คำนวณค่า d=0.73 คำนวณกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างน้อย 16 คนต่อกลุ่ม และบวกเพ่ิมหากมีการ loss of 
data ที่ 30 % เป็นจำนวน 21 คน/กลุ่ม 
วิธีการเลือกอาสาสมัคร 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือกลุ่มไม่เป็น
โรคเบาหวาน และไม่ได้รับประทานยารักษาโรค  21 คน 
โดยผู้สูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปัตตานี, หรือเป็น
อาสาสมัครผู ้ส ูงอายุที ่อาศัยอยู ่จ ังหวัดปัตตานี โดย
อาสาสมัครจะได้รับการวัด vital sign และ screening 
เบาหวาน 
กลุ่มที่ 2. กลุ่มเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 (type 2) 21 
คน ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลปัตตานี 
เกณฑ์ในการเลือกอาสาสมัคร (inclusion criteria) 
1.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-80 ปี  
2.สามารถสื ่อสารด้วยภาษา เข้าใจ และโต้ตอบได้ด้วย
ตนเอง (ภาษาไทยหรือภาษามลายูก็ได้)   
เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออก (Exclusion criteria) 
1. มีความจำกัดในการดำเนินชีวิต ทำให้ต้องการความ
ช่วยเหลือบ้างบางส่วน ใช้ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel 
ADL index) หากคะแนนต่ำกว ่า 12 คะแนน จะเป็น
เกณฑ์การคัดออก 
2. มีภาวะซึมเศร้า และภาวะสมองเสื่อม ใช้ application 
mental health check up พัฒนาโดย กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  
-การเก็บข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร เช่น เพศ 

อายุ รายได้ น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น 
-แบบสอบถามผลกระทบของสภาวะช่องปากต่อ

คุณภาพชีวิต (Oral Health Impact Profile OHIP-14) มี 
14 ข้อ ฉบับภาษาไทย (ผ่านการทำ validity Nammontri 
O.12) แบบทดสอบจะมีหน่วยมาตรการวัด likert scale 
ต้ังแต่คะแนน 0-4 (0 คือ ไม่เคยเลย, 4 คือเคยบ่อยครั้งทุก
วัน) 

1.ไม่สามารถออกเสียง
คำบางคำ 

8.บ า ง ค ร ั ้ ง ต ้ อ ง ห ยุ ด
รับประทานอาหาร 

2.รับรสอาหารได้น้อยลง 9.พักผ่อนได้ไม่เพียงพอ 

3.มีอาการเจ็บหรือปวด
ภายในช่องปาก 

10.รู้สึกอายหรือประหม่า 

4.ร ู ้ส ึกไม่สบายในการ
รับประทานอาหาร 

11.รู ้สึกหงุดหงิดต่อผู ้อื่น
ง่าย 

5.รู ้สึกประหม่าหร ือไม่
มั่นใจ 

12.ทำการงานปก ต ิ ไ ด้
น้อยลง 

6.รู้สึกเครียด 13.รู้สึกไม่พอใจต่อการใช้
ชีวิตทั่ว ๆไป 

7.ไ ด ้ ร ั บ อ า ห า ร ไ ม่
เพียงพอ 

14.โดยรวมไม่สามารถทำ
หน้าท่ีต่าง ๆ ของตนได้ 

 
-แบบสอบถาม 7 ข ้อ ด ัชน ีภาวะปากแห้ง 

(xerostomia index)7 ถามตอบ เป็น ใช่, ไม่ใช่ หากตอบ
ใช่ (คะแนน 1), ไม่ใช่ (คะแนน 0) หากคะแนนมากกว่า 2 
คะแนน ถือว่ามีภาวะปากแห้ง  

1. คุณมีความรู้สึกปาก/คอแห้ง ระหว่างวัน  
2.พูดได้ยากข้ึนไหม 
3.เคี้ยวลำบากข้ึนไหม 
4.กลืนลำบากไหม 
5.รู้สึกขาดน้ำตอนกลางวันไหม 
6.ต้องด่ืมน้ำระหว่างมื้ออาหารไหม 
7.ต้องจิบน้ำบ่อยๆเพื่อบรรเทาอาการปากแห้ง
หรือไม่ 

 
ส่วนที่ 2 ตรวจช่องปากและ วัดอัตราการไหล

น้ำลาย 
- อัตราการไหลน้ำลายขณะพัก (unstimulated 

salivary flow rate) วัดโดยใช้วิธีบ้วนน้ำลายในขณะพัก 
เป็นเวลา 3 นาที แล้ววัดปริมาตรต่อนาที20  

- อ ั ต ร า ก า ร ไ ห ล น ้ ำ ล า ย ข ณ ะ ก ร ะ ตุ้ น 
(stimulated salivary flow rate) ใช้วิธีวัดเช่นเดียวกับ 
unstimulated แต่จะให้มีการกระตุ้นโดยการเคี้ยว โดยใช้
ก้อนขี้ผึ้ง (wax cube) เป็นเวลา 3 นาที แล้วบ้วนน้ำลาย
20  
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จะเก็บอัตราการไหลน้ำลาย ช่วงเวลาตอนเช้า คือ 9.30 
ถึง 11.30 น. โดยเก็บที่ห้องเดียวกัน อุณหภูมิห้องเท่ากัน 
อาสาสมัครงดทานอาหารหรือเครื ่องดื่มที ่มีรสชาติก่อน
การเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง 

-.ตรวจช่องปาก จำนวนฟันที่เหลืออยู่  
การเก็บข้อมูล จะกระทำโดยผู้ช่วยวิจัย โดยการ

สัมภาษณ์อาสาสมัคร โดยผู ้ช่วยวิจัยจะต้องได้รับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและผ่านการทดสอบมาตรฐานที่
กำหนด 

การทดสอบคุณภาพของเครื ่องมือที ่ใช้ในการ
วิจัย 

การตรวจสอบความตรง (validity) ตามเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน คำนวณค่าดัชนีความตรงเชิง
เน้ือหา แบบประเมินภาวะปากแห้ง (Xerostomia index) 
ดัชนีความเที ่ยงตรงเนื ้อหา (content validity index: 
CVI)  ม ี ค ่ ามากกว ่ า  0.8  การหาค ่ าความ เช ื ่ อ มั่ น 
(reliability) โดยวิธ ีการทดลองก ับกล ุ ่มต ัวอย ่างท ี ่มี
ลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 10 คน 
โดยคำนวณจากสูตรของครอนบัค (Cronbach’s alpha 
coefficient) มีค่ามากกว่า 0.7 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อม ูลด้วยร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่ วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มด้วย 
independent t-test และ chi-square โดยกำหนดค่า
นัยสำคัญทางสถิติ p<0.05 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก

คณะกรรมการจร ิยธรรมการวิจ ัยในคน คณะทันต
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขโครงการ 
EC6209-036 ผู้วิจัยแจ้งให้ผู ้เข้าร ่วมการวิจัยทราบถึง
วัตถุประสงค์การวิจัย รายละเอียดที่จะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วม
การวิจัย และชี้แจงให้ทราบว่าหากเข้าร่วมการวิจัยแล้ว 
สามารถออกจากการวิจัยได้ทุกเวลาหากต้องการ ข้อมูล
ทั ้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและนำเสนอในภาพรวม
เท่าน้ัน เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยให้เซ็นใบ
ยินยอม (Informed consent form) 
 

4.ผลการวิจัย  
กล ุ ่มต ัวอย ่างเป ็นผ ู ้ส ูงอายุจำนวน  42 ราย 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 21 คน กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุที่
สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะเรียกกลุ่มที่ 1 ว่า “กลุ่มไม่
เป็นโรคเบาหวาน” มีค่าเฉลี่ยอายุ 65.76 ± 3.43 ปี กลุ่ม
ที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน ซึ่งจะเรียกลุ่ม
ที่ 2 ว่า “กลุ่มเบาหวาน” ค่าเฉลี่ยอายุ 64.62 ± 4.23 ปี 
โดยค่าเฉลี่ยอายุไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P > .05) โดยมีอายุน้อยที่สุด 60 ปีและอายุมาก
ที่สุด 75 ปี (ตารางที่ 1) 

กลุ่มที่ 1 เป็นเพศหญิง 12 คน ชาย 9 คน กลุ่ม
ที ่ 2 เพศหญิง 10 คน ชาย 11 คน พบว่าเพศของทั้ง 2 
กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (P > .05)  
(ตารางที่ 1) 

ระดับการศึกษา กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษา
จำนวน 3 คน มัธยมศึกษา 4 คน และปริญญาตรี 14 คน  
กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาจำนวน 12 คน มัธยมศึกษา 
5 คน และปริญญาตรี 4 คน จะพบว่าระดับการศึกษาของ
กลุ่มที่ 1 จะมีระดับการศึกษาที่สูงกว่ากลุ่มที่ 2 ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< .05)(ตารางที่ 1) 

จากการนับจำนวนฟัน พบว่าในกลุ ่มที ่ 1 มี
ค่าเฉลี่ยจำนวนฟัน 19.95 ± 8.77 ซี่ ในกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
จำนวนฟัน 13.55 ± 11.11 ซ ี ่  กล ุ ่มท ี ่  1 มีจำนวนฟัน
คงเหลือมากกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 
.05) (ตารางที่ 1) 

ภาวะปากแห้ง (xerostomia) พบค่าเฉลี่ยของ
ดัชนีภาวะปากแห้ง xerostomia index ในกลุ ่มที ่ 1 : 
2.38 ± 1.86 ในกลุ่มที่ 2 : 2.90 ± 1.48 ซึ่งพบว่า กลุ่มที่ 
1 มีค่าเฉลี ่ยของ xerostomia index น้อยกว่ากลุ ่มที ่ 2 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05)  (ตารางที่ 2) คะแนน
น้อยกว่าหมายถึงอาการปากแห้งน้อยกว่า  

ความชุกของภาวะปากแห้ง ในกลุ่มที่ 1 : กลุ่มที่ 
2 คิดเป็น 47.6% : 85.7% มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P < .05) (ตารางที่ 2) 

อัตราการไหลของน้ำลาย (ขณะพัก) ในกลุ่มที่ 1 
0.18 ± 0.13 มิลลิล ิตร/นาที ในกลุ ่มที ่ 2 0.12 ± 0.15 
มิลลิลิตร/นาที พบว่ากลุ ่ม 1 มีภาวะน้ำลายน้อย 8 คน 
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และกลุ่มที่ 2 มีภาวะน้ำลายน้อย 14 คน คิดเป็นอัตราส่วน
ประมาณ 1 : 2 คิดเป็นความชุกของภาวะน้ำลายน้อยของ
กลุ่ม 1 38.1% และกลุ่ม 2 66.7% โดยค่ามาตรฐานของ
อัตราการไหลน้ำลาย (ขณะพัก) คือ 0.3-0.5 มิลลิลิตร/
นาทีหากน้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตร/นาที จะถือว่ามีภาวะ
น้ำลายน้อย (hyposalivation)  

อัตราการไหลของน้ำลาย (ขณะกระตุ้น) ในกลุ่ม
ที ่ 1 1.61 ± 0.72 มิลลิล ิตร/นาที ในกลุ ่มที ่ 2 1.59 ± 
0.88 มิลลิลิตร/นาที พบว่ากลุ่ม 1 มีภาวะน้ำลายน้อย 2 
คน และกลุ ่มที ่ 2 มีภาวะน้ำลายน้อย 2 คน คิดเป็น
อัตราส่วน 1 : 1  โดยค่ามาตรฐานของอัตราการไหล
น้ำลาย (ขณะกระตุ้น) คือ 1.5-2 มิลลิลิตร/นาที หากน้อย
กว่า 0.7 มิลลิลิตร/นาที จะถือว่ามีภาวะน้ำลายน้อย 
(hyposalivation) จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ 1 มีอัตราการไหล
ของน้ำลายทั้งขณะพักและกระตุ้นมากกว่ากลุ่มที่ 2 แต่ไม่

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P > .05) แต่
ความชุกของภาวะน้ำลายน้อย (hyposalivation) ในขณะ
พักพบว่ากลุ่มที่ 2 จะมากกว่ากลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P < .05) (ตารางที่ 2)  

สภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิต (Oral Health 
Impact Profile; OHIP-14) มีค ่าคะแนนรวม OHIP-14 
total (OHIP-14T) ต้ังแต่ 0 ถึง 30 โดยกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 
8.31 ± 8.19 กลุ่มที่ 2 มีค่า เฉลี่ย 8.90 ± 7.87 จะเห็นว่า
กลุ่ม 2 มีค่า OHIP-14T มากกว่ากลุ่มที่ 1 แต่ไม่แตกต่าง
ก ันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิ ติ (p > .05) (ตารางที ่ 2) 
คะแนน OHIP-14T มากกว่าคือความถี่ในการเกิดความ 
ผิดปกติในช่องปากมากกว่า นั ้นคือคะแนนมากกว่ามี
คุณภาพชีวิตที่แย่กว่า 
 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร ระหว่างกลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวาน และกลุ่มเบาหวาน(N = 42) 
Analysis by independent t test for age, teeth; chi-squares test for sex, education, salary income, medical 
fee rights *=significant p<0.05 
 

 

 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มที่ไม่เป็น
เบาหวาน (กลุ่มที่ 1) 

กลุ่มเบาหวาน 
(กลุ่มที่ 2) 

ค่า p-value 

อายุ (ปี) (60-75ปี) 65.76 ± 3.43  64.62 ± 4.23 .249  

เพศ (คน,%) 
หญิง  
ชาย  

 
12 (57.1%) 
 9 (47.6%) 

 
10 (42.9%) 
11 (52.4%) 

 
.537 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา (คน) 
มัธยมศึกษา/ปวช.,ปวส.(คน) 
ปริญญาตรี (คน) 

 
3 
4 
14 

 
12 
5 
4 

 
.004* 

รายได้ 
ไม่มีรายได้ (คน) 
1-5,000บาท (คน) 
5,001-10,000บาท (คน) 
10,001 – 15,000 บาท(คน) 
15,001 – 20,000 บาท (คน) 
มากกว่า 20,000บาท (คน) 

 
0 
4 
2 
2 
1 
12 

 
6 
8 
2 
0 
1 
4 

 
.013* 

สิทธิการรักษา 
สิทธิ สปสช (ผู้สูงอายุ) (คน) 
จ่ายตรง  (คน) 

 
5 
16 

 
11 
10 

 
.057 
 

ตรวจฟัน 
จํานวนซี่ฟันที่เหลือ (ซี่) 

 

 
19.95 ± 8.77 

 
13.55 ± 11.11 

 
.05* 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบภาวะปากแห้ง อัตราการไหลของน้ำลาย  และ สภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่ม
ทีไ่ม่เป็นเบาหวาน และกลุ่มที่เป็นเบาหวาน 
Analysis by independent t test for Xerostomia index, Salivary flow rate (unstimulate, stimulated), OHIP-
14total chi-squares test for prevalance of xerostomia, hyposalivation (unstimulate, stimulated) *=significant 
p<0.05  
 

 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาพบว่า อายุในการศึกษาครั้งนี้ มี
ค ่าเฉลี ่ย 65.2 ปี เมื ่อเทียบกับ รายงานผลการสำรวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั ้งที ่ 8 ประเทศไทย 
พ.ศ. 256013 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 60–74 ปี มีอายุเฉลี่ย 
67.1 ปี จะพบว่าอายุเฉลี่ยของการศึกษาครั้งนี้น้อยกว่า 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากข้อมูลที่เก็บน้อย
เกินไป รวมทั้งการศึกษานี้เก็บกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุกลุ่ม
ไม่เป็นโรคเบาหวาน และไม่ได้รับประทานยารักษาโรค ซึ่ง
ส่วนใหญ่เมื่ออายุมากขึ้นผู้สูงอายุจะมีโรคประจำตัวและ
ต้องรับประทานยา ทำให้อายุเฉลี่ยของการศึกษานี้น้อย
กว่าความเป็นจริง 

เพศหญิง : เพศชาย คิดเป็น 52.3 : 47.7 เมื่อ
เทียบกับ รายงานผลการสำรวจ (ครั ้งที ่ 8 ,2560) 13  ซึ่ง
พบว่ามี เพศหญิง : เพศชาย คิดเป็น 53.3 : 46.7 มีความ
ใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ระดับการศึกษา กลุ ่มที ่ไม่เป็นเบาหวานจะมี
การศึกษาที่มากกว่าโดยอยู่ในระดับปริญญาตรีถึง 66% 
ดังนั ้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที ่ว ่าผ ู ้ส ูงอายุที ่ระดับ
การศึกษาที่สูงกว่าจะมีการดูแลสุขภาพตัวเองได้มากกว่า
จึงไม่มีโรคที่ต้องได้รับยารักษาโรค ส่วนระดับการศึกษาใน

กลุ่มเบาหวาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับประถมศึกษา คิด
เป็น 57.1% เช่นเดียวกับการศึกษาของ เพชรัตน์ ศิริ 

 
สุวรรณ, 256114  ระดับการศึกษากลุ่มเบาหวาน 

ส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษา คิดเป็น 53.54% ซึ่งผล
ระดับการศึกษาอาจส่งผลต่อการดูแลสุขภาพดังเช่น
การศ ึกษาของ น ิตยา เจร ิญกร ุ ง , 255815 ว ่าระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
ทันตสุขภาพ โดยระดับการศึกษาประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านทันต
สุขภาพต่ำกว่าระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ 

จำนวนฟัน จาก รายงานผลการสำรวจ (ครั้งที่ 8 
,2560) 13 ผู้สูงอายุ 60-74 ปี มีฟัน เฉลี่ย 18.6 ซี่/คน 
การศึกษาน้ีพบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มไม่เป็นโรคเบาหวาน 
มีค่าเฉลี่ยจำนวนฟัน 19.95 ซี่ ซึ่งใกล้เคียงกับการสำรวจ
ของประเทศ แต่แตกต่างจากกลุ่มเบาหวาน มีค่าเฉลี่ย
จำนวนฟัน 13.55 ซี ่ ม ีการศึกษาว่าโรคเบาหวานมี มี
โอกาสเกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า อาทิเช่น โรคปริทันต์
อักเสบ โรคฟันผุ ภาวะน้ำลายน้อย จนทำให้เกิดการ
สูญเสียฟันที่มากกว่า16 

ภาวะปากแห้ง ในกลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวาน และ
กลุ่มเบาหวานมีความแตกต่างกัน กลุ ่มเบาหวานจะมี

 

ข้อมูลภาวะปากแห้ง กลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวาน 
(กลุ่มที่ 1) 

กลุ่มเบาหวาน 
(กลุ่มที่ 2) 

ค่า p-value 

ดัชนีภาวะปากแห้ง(คะแนน) (Xerostomia Index) ( x̄ ± sd) 2.38 ± 1.86  2.90 ± 1.48 .029* 

ความชุกของภาวะปากแห้ง (จํานวนคน/ทั้งหมด) (%) 10/21 (47.6%) 18/21 (85.7%) .009* 

อัตราการไหลของนํ้าลาย (ขณะพัก) (มิลลิลิตร/นาที) 0.18 ± 0.13  0.12 ± 0.15  .617 

อัตราการไหลของนํ้าลาย (ขณะกระตุ้น) (มิลลิลิตร/นาที) 1.61 ± 0.72  1.59 ± 0.88 .342 

ความชุกนํ้าลายน้อยขณะพัก  (คน/เปอร์เซ็น) 8 (38.1%) 14 (66.7%) .041* 
ความชุกนํ้าลายน้อยขณะกระตุ้น (คน/เปอร์เซ็น) 2(9.5%) 2(9.5%) 1.0 

ข้อมูลสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิตค่า OHIP-14 รวม (คะแนน) 8.31 ± 8.19 8.90 ± 7.87 .751 
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ความรู้สึกปากแห้งมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อาจเป็นผล
มาจากยาเบาหวาน หรือโรคเบาหวานเอง ความชุกของ
ภาวะปากแห้งของการศึกษาน้ีพบว่ากลุ่มเบาหวาน : กลุ่ม
ควบคุม คือ 85.7% : 47.6% ซึ่งถือว่าสูงทั้งกลุ่มเบาหวาน
และกลุ ่มที ่ไม่เป็นเบาหวาน เมื ่อเปรียบเทียบกับผล
ก า ร ศ ึ ก ษ า  ข อ ง  Sandberg17 พ บ ค ว า ม ช ุ ก ข อ ง 
xerostomia ในกลุ ่มเบาหวาน :กลุ ่มควบคุม 53.5% : 
28.4% แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเบาหวาน จะมีความชุกของ
ภาวะปากแห้งได้มากกว่ากลุ ่มที่ไม่เป็นโรคเบาหวานซึ่ง
สัมพันธ์กับการศึกษาน้ี 

อัตราการไหลของน้ำลาย (ขณะพัก) ในกลุ่มที่ 1 
0.18 มิลลิลิตร/นาที ในกลุ ่มที ่ 2 0.12 มิลลิลิตร/นาที 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Patcharaphol9 ที่ศึกษาใน
ผู้สูงอายุไทย ค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่ 68.8 ปี อัตราการไหลของ
น้ำลาย (ขณะพัก) อยู่ที่ 0.23 มิลลิลิตร/นาที โดยค่าปกติ
ของวัยหนุ่มสาวอยูที่ 0.3-0.4 มิลลิลิตร/นาที ดังน้ันแสดง
ให้เห็นว่าผู้สูงอายุจะมีอัตราการไหลของน้ำลายที่น้อยลง 

เมื่อเปรียบเทียบความชุกของภาวะน้ำลายน้อย
พบว่าการศึกษาน้ีมากกว่าการศึกษาของ Patcharaphol9 

ที่ศึกษาในผู้สูงอายุที่สุขภาพดี พบว่ามีภาวะน้ำลายน้อย
hyposalivation ประมาณ 14.4%  แต่การศึกษานี้พบ 
38.1% และในผู ้สูงอายุที ่มีโรคประจำตัวของการศึกษา 
Umawadee10  พบว่า ภาวะน้ำลายน้อย hyposalivation 
ได้ 54.7% การศึกษานี ้พบภาวะน้ำลายน้อยในกลุ่ม
เบาหวานได้  66.7% ทั ้งนี ้การศึกษาในประเทศไทยใน
เรื่องน้ียังมีไม่มากและยังมีความแตกต่างกัน 

การศึกษานี้จะพบว่าภาวะน้ำลายน้อยของกลุ่ม
ที่เป็นเบาหวาน: กลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวานพบอัตราส่วน 2 : 
1 ซ ึ ่ง เป ็นไปได้ท ี ่จะเป ็นผลมาจากโรคเบาหวาน  มี
กระบวนการขับน้ำเนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูง ผู้ป่วยจึง
ถ่ายปัสสาวะมากและบ่อยครั้งทำให้เกิดภาวะขาดน้ำจึง
เกิดภาวะน้ำลายน้อยได้4 นอกจากตัวโรคเบาหวานเองแล้ว
ยารักษาโรคเบาหวานก็มีส่วนทำให้เกิดภาวะปากแห้ง และ 
ภาวะน้ำลายน้อย19 ซึ่งมีรายงานว่ายากลุ่ม sulfonyurea 
ที่ใช้รักษาโรคเบาหวานทำให้เกิดภาวะน้ำลายน้อย เช่นยา 
glipizide19,20  

เมื่อเปรียบเทียบ 2 กลุ่มระหว่าง กลุ่มที่ไม่เป็น
เบาหวาน และ กลุ ่มเบาหวาน พบว่า กลุ ่มที ่ไม่เป็น
เบาหวาน ม ีอ ัตราการไหลของน้ำลายมากกว่ากลุ่ม
เบาหวาน แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ผลสอดคล้องกับการศึกษาของ Chavez11 ที่อัตรา
การไหลของน้ำลายทั้งขณะพัก และ ขณะกระตุ้นจะไม่
แตกต่างกัน  

ปัจจุบันการรักษาภาวะน้ำลายน้อยและภาวะ
ปากแห้งส่วนใหญ่เป็นเพียงแต่คำแนะนำให้ผู้ป่วยเช่น จิบ
น้ำบ่อย ๆ เคี ้ยวหมากฝรั ่ง หรืออมลูกอมที่ไม่มีน้ำตาล 
สำหรับสารที่นำมารักษาจะมีน้ำลายเทียมแต่การรักษายัง
ไม่เป็นที ่นิยมและมีจำหน่ายเฉพาะที ่ และการใช้สาร
กระตุ้นน้ำลาย พบว่าหาซื้อได้ยาก  จากผลการศึกษาครั้ง
นี้ที่พบผู้สูงอายุมีความชุกของภาวะน้ำลายน้อยในภาวะ
พักในกลุ ่มเบาหวานแตกต่างจากกลุ่มไม่เป็นเบาหวาน
อย่างมีนัยสำคัญ แต่พบความชุกภาวะน้ำลายน้อยในภาวะ
กระตุ้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใช้สาร
ขับน้ำลายเพ่ือเป็นการกระตุ้นน้ำลายน่าจะทำให้ผู้สูงอายุมี
ภาวะน้ำลายที่ปกติ เน่ิองจากอาสาสมัครส่วนใหญ่ 90.5% 
(100-9.5%) มีภาวะน้ำลายขณะกระตุ้นอยู่ในเกณฑป์กติ 
เปรียบเทียบกับการศึกษาของ Gómez MG และคณะ21 ที่
ศึกษาการใช้สารขับน้ำลายแบบสเปร์ย ซึ่งให้ผลการศึกษา
ว่าในกลุ่มที่ใช้สารขับน้ำลายจะมีอัตราการไหลของน้ำลาย
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05)21 

ผลของสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิต พบว่า 
ค่าคะแนนรวม OHIP-14 ของการศึกษา กลุ่มเบาหวาน มี
ค่า OHIP รวมเฉลี่ย สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวาน แสดง
ถึงคุณภาพชีวิตที่แย่กว่า แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P > .05)  

สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติคุณ บัวบาน18 
ศึกษาในผู ้สูงอายุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่า
คะแนนรวม OHIP-14 (OHIP severity) ในคนท ี ่ เป็ น
เบาหวานและไม่เบาหวาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ซึ ่งการวัดคุณภาพชีวิตนั ้นมีหลายปัจจัยทั ้งน้ี
ข้ึนกับการตอบแบบสอบถามของอาสาสมัคร ผลการศึกษา
จึงยังไม่สามารถสรุปได้ 
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  สรุปการศึกษา ผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวาน จะมี
ความรู้สึกภาวะปากแห้งได้มากกว่า และจะมีโอกาสเกิด
ภาวะปากแห้งได้มากกว่าผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ส่วนผลการศึกษาสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิตใน
มิติสุขภาพช่องปากแม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ แต่ผู้สูงอายุเบาหวานยังควรต้องได้รับ
การดูแลในเรื ่องของภาวะปากแห้งควบคู่ไปด้วยกันกับ
คุณภาพชีวิต  
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บทคัดย่อ  

ศึกษาสมบัติของโฟมยางธรรมชาติ (NR) ผสมยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR) โดยใช้ยางอิพอกไซด์เกรด ENR 25 ท่ี
สัดส่วนการผสม 100/0, 80/20, 60/40, 40/60, และ 20/80 ส่วนต่อเน้ือยาง 100 ส่วน (parts per hundred of rubber, 
phr)  และใช้ออกซีบิสเบนซีนซัลโฟนิลไฮดราไซด์ (OBSH) ปริมาณ 6 phr เป็นสารก่อฟอง จากน้ันทดสอบสมบัติของโฟมยาง 
ได้แก่ โครงสร้างเซลล์ (Cell morphology) ค่าการกระเด้งกระดอน (Rebound resilience) ความต้านทานแรงดึง (Tensile 
strength) ค่ามอดูลัส (Modulus) และระยะยืดเมื่อขาด (Elongation at break) จากผลการทดลองพบว่าที่สัดส่วนของยาง 
NR/ENR เท่ากับ 60/40 phr ให้ค่าความต้านทานแรงดึง ระยะยืดเมื่อขาด และค่าการกระเด้งกระดอนต่ำที่สุด สำหรับที่
สัดส่วนของยาง NR/ENR เท่ากับ 80/20 phr ได้โฟมยางที่มีเซลล์ขนาดใหญ่ และค่าการกระเด้งกระดอนต่ำ เหมาะสำหรับ
นำไปใช้งานประเภทยางกันกระแทก และยางดูดซับเสียง นอกจากน้ียังให้ค่าความต้านทานแรงดึง และระยะยืดเมื่อขาดสูงด้วย 
จึงถูกเลือกเพ่ือนำไปทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียง (Sound absorption coefficient) ผลการทดลองพบว่ามีค่า
สัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียงเท่ากับ 16.38% 
 
คำสำคัญ : ยางธรรมชาติ, ยางธรรมชาติอิพอกไซด์, โฟมยาง, สารก่อฟอง 

 
Abstract  

The properties of natural rubber (NR)/ epoxidized natural rubber (ENR 25)  foams were studied. 
The varying ratios of NR/ENR were 100/0, 80/20, 60/40, 40/60, and 20/80 phr. The blowing agent used was 
6 phr of Oxybis (benzene sulfonyl) hydrazide (OBSH). Cell morphology, rebound resilience, tensile 
strength, modulus, and elongation at break of NR/ENR foams were investigated.  The results showed that 
the 60/40 phr of NR/ ENR foam gave the lowest tensile strength, elongation at break, and rebound 
resilience. The 80/20 phr of NR/ENR foam gave a large cell size and low rebound resilience, suitable for 
impact damping and acoustic insulation foams.  It also showed high tensile strength and elongation at 
break. Therefore, the 80/20 phr of NR/ENR foam was chosen for sound absorption coefficient testing. The 
result found that the sound absorption coefficient was 16.38%.  
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1. บทนำ  
โฟมยางเป็นวัสดุที่มีรูพรุน นิยมนำไปใช้งานใน

ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ งานฉนวนความร้อน แผ่นดูดซับ
เสียง งานบรรจุภัณฑ์ และงานกันกระแทก (เอกชัยและ
คณะ, 2552) ท่ีผ่านมานักวิจัยได้ศึกษาการเตรียมโฟมจาก
ยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) ทั้งจากน้ำยางและ
ยางแห้ง (ดริญญา และอรุณศรี, 2556, Moonchai et 
al., 2015, Moonchai et al., 2016) เมื่ อ ข้ึ น รู ป ย า ง
ธรรมชาติให้อยู่ในรูปของโฟมยางส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะเป็นรูพรุน มีความหนาแน่นลดลง สามารถกดหรือ
บิดได้โดยไม่เสียรูปทรง โดยดริญญา และคณะ (2560) 
ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารก่อฟองต่อสมบัติ
ของโฟมยางธรรมชาติ ท่ีใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติมใน
ปริมาณ 30 phr โดยใช้สารทำให้เกิดฟอง 2 ชนิด ได้แก่ 
อะโซไดคาร์บอนาไมด์ (ADC) และ ออกซีบิสเบนซีนซัลโฟ
นิลไฮดราไซด์ (OBSH) ที่ปริมาณ 0, 2, 4, 6, 8, และ 10 
phr พบว่าเมื่อเพ่ิมปริมาณสารก่อฟอง ส่งผลให้เวลาใน
การคงรูปโฟมยางเพ่ิมข้ึน ค่าความหนาแน่นของโฟมยาง
ลดลง โดยที่ในกรณีของการใช้สารก่อฟอง OBSH โฟมยาง
จะมีความแข็งลดลงเมื่อเพ่ิมปริมาณสารก่อฟอง ในขณะที่
การใช้สารก่อฟองชนิด ADC โฟมยางจะมีค่าความแข็ง
ต่ำสุดที่การใช้สารก่อฟอง 2 phr หลังจากน้ันการเพ่ิม
ปริมาณ ADC ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความแข็ง
อย่างมีนัยสำคัญ และพบว่า OBSH ให้โฟมยางที่มีจำนวน
และความสม่ำเสมอของรูพรุนมากกว่า ADC ดังน้ันใน
งานวิจัยน้ีจึงเลือกใช้ OBSH เป็นสารก่อฟอง  

ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (Epoxidised natural 
rubber, ENR ) เป็นยางธรรมชาติที่ผ่านการดัดแปลง
โครงสร้างเพ่ือปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติโดยผ่าน
ปฏิกิริยาอิพอกซิเดชั่น  (Epoxidation)  มีระดับการเกิด 
อิพอกซิเดชั่นต้ังแต่ร้อยละ 10-50 ยาง ENR ที่ ได้จึงมี
ความเป็นข้ัว มีความสามารถในการทนต่อน้ำมัน ทนต่อ
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดีกว่ายางธรรมชาติ (เสาวนีย์, 
2543) รวมทั้งความสามารถในการดูดซับพลังงานที่เพ่ิม
มากข้ึน ซึ่งความสามารถในการดูดซับพลังงานเป็นสมบัติ

ที่ต้องการในผลิตภัณฑ์ยางจำพวกกันกระแทก ทำให้ได้
ผลิ ตภัณ ฑ์จ ากยางธรรมช าติที่ ส าม ารถใช้ ง าน ได้
หลากหลายข้ึน ซึ่ ง ถือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้ กับยาง
ธรรมชาติ ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาการใช้ยาง ENR 
25 มาผสมกับยางธรรมชาติในการผลิตโฟม ยางเพ่ือ
ปรับปรุงสมบัติการดูดซับพลังงาน โดยแปรปริมาณยาง 
ENR 25 ที่ใช้ผสมเข้ากับยางธรรมชาติ และทำการทดสอบ
สมบัติต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างเซลล์ ความต้านทานแรงดึง 
ระยะยืดเมื่อขาด ค่ามอดูลัส การกระเด้งกระดอน รวมทั้ง
ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียง 
 
2. วิธีดำเนินการวิจัย 
2.1 การเตรียมยางผสมสารเคมี 

เตรียมโฟมจากยางธรรมชาติ (NR) ผสมยาง
ธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR 25) ในสัดส่วน NR/ENR ที่  
100/0, 80/20, 60/40 และ 80/20 เพ่ือศึกษาผลของ
ปริมาณยาง ENR ต่อสมบัติของโฟมยาง สูตรยางผสม
สารเคมีแสดงดังตารางที่ 1 และผสมยางกับสารเคมีด้วย
เครื่องผสมแบบเปิด (Two roll mill รุ่น YFTR-8)p 
2.2 การขึ้นรูปและคงรูปโฟมยาง 

นำยางคอมพาวนด์ที่ได้ไปอัดข้ึนรูปด้วยเครื่อง
อัดยางไฮโดรลิก (Compression molding machine) ที่
อุณหภูมิ 160 OC และทดสอบหาเวลาการคงรูปยาง (t90) 
ด้วยเครื่อง Moving die rheometer (MDR) โดยข้ึนรูป
ด้วยเบ้าพิมพ์ตามมาตรฐานการทดสอบสมบัติต่าง ๆ 
2.3 การทดสอบสมบัติ 

2.3.1 ทดสอบโครงสร้างเซลล์  
ตรวจสอบโครงสร้างเซลล์ของโฟมยางด้วยกล้อง

ถ่ายรูปดิจิตอลที่กำลังขยาย 4 เท่า 
2.3.2 ทดสอบความต้านทานแรงดึง (Tensile test)  
ทดสอบโดยใช้ เครื่ อง วัดแรงดึงเอนกประสงค์  

(Universal testing machine) ตามมาตรฐาน ISO 37-1 
โดยนำยางที่ ข้ึนรูปหนา 2 มิลลิเมตร ตัดเป็นรูปดัมเบล 
แล้วนำไปทดสอบที่ความเร็ว 500 มิลลิเมตร/นาที ใช้
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โหลดเซลล์ขนาด 1 กิโลนิวตัน (kN) วัดค่าความต้านทาน
แรงดึง ค่า 

      
ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคม ี

 
มอดูลัสที่  300% และระยะยืดเมื่อขาด โดยทำการ
ทดสอบทั้งหมดจำนวน 5 ชิ้นตัวอย่างและรายงานผลเป็น
ค่าเฉลี่ย 

2.3.3 ก ารท ดส อ บ ก ารก ร ะ เด้ งก ระ ดอ น 
(Rebound resilience) 

ท ดสอ บ โดย ใช้ ม าต รฐ าน  ASTM D 1054 
(Pendulum) ข้ึนรูปชิ้นทดสอบเป็นทรงกระบอก หนา 
1.3 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.9 เซนติเมตร 
โดยทำการทดสอบทั้งหมดจำนวน 5 ชิ้นตัวอย่างและ
รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย 

2.3.4 การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซับ
เสียง 

(Sound absorption coefficient) 
จากผลการทดสอบข้อ 2.3.1-2.3.3 เลือกสูตร

ยางที่ ให้ สมบั ติที่ เหมาะสม  และนำไป ทดสอบค่ า
สัมประสิทธ์ิการดูดซับเสียงตามมาตรฐาน ISO 10534-2 
ข้ึนรูปชิ้นทดสอบเป็นทรงกระบอกหนา 1 เซนติเมตร 
สำหรับที่ความถ่ีต่ำใช้ชิ้นตัวอย่างเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 
3 เซนติเมตร ที่ความถ่ีสูงใช้ชิ้นตัวอย่างเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 10 เซนติเมตร 
 

 
 
 
 

 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

รูปที่ 1 แสดงเวลาการวัลคาไนซ์ของโฟมยางที่
ใช้ยาง NR ผสมกับยาง  ENR ในปริมาณต่าง ๆ พบว่าเมื่อ
ปริมาณยาง ENR เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ระยะเวลาในการวัลคา
ไนซ์ของโฟมยางลดลง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ismail and Poh (2000) ที่ได้ศึกษาสมบัติการวัลคาไนซ์
ของยางธรรมชาติชนิด SMR L ผสมกับยาง ENR 25 
พบว่าเมื่อผสมยาง ENR 25 ส่งผลให้ยางเกิดความว่องไว
ต่อการทำปฎิกิริยาการวัลคาไนซ์มากข้ึน เน่ืองจากหมู่อิ
พอกไซด์จะเข้าไปช่วยกระตุ้นตรงบริเวณของพันธะคู่ใน
สายโซ่โมเลกุลของยางธรรมชาติ  ทำให้ระยะเวลาใน
การวัลคาไนซ์สั้นลง รูปที่ 2 แสดงลักษณะโครงสร้างเซลล์
ของโฟมยางจากยาง NR ผสมยาง ENR ที่กำลังขยาย 4 
เท่า พบว่าการผสมยาง ENR ใน 
ยาง NR ที่ปริมาณต่าง ๆ น้ันมีผลต่อโครงสร้างเซลล์หรือ 
โครงสร้างสัณฐานวิทยาของโฟมยาง เมื่อเพ่ิมปริมาณของ
ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ที่ปริมาณมากกว่า 40 phr ทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากโฟมยางที่มีเซลล์ขนาดใหญ่ 
เปลี่ยนไปเป็นโฟมยางมีขนาดของเซลล์ที่เล็กลง และมีการ
กระจายตัวของขนาดเซลล์ที่ดีข้ึนตามปริมาณของยาง 
ENR ที่เพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากการที่ยาง ENR มีระยะเวลาใน

Materials Amount (phr) 

NR 
ENR 

  100              80              60              40                 20 
      0              20              40             60                  80 

Stearic acid 2 2 2 2 2  
ZnO 5 5 5 5 5  
OBSH 6 6 6 6 6  
MBTS 1 1 1 1 1  
TMTD 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  
Lowinox® CPL 1 1 1 1 1  
Paraffinic oil 3 3 3 3 3  
Sulphur 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2  
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การวัลคาไนซ์ที่เร็วกว่ายาง NR จึงทำให้โฟมยางทีผ่สมยาง 
ENR ในปริมาณมากเกิดการขยายขนาดของเซลล์ได้
น้อยลง เน่ืองจากเมื่อยางเริ่มการการวัลคาไนซ์หรือการ
เชื่อมโยงของสายโซ่โมเลกุล ทำให้เกิดการยับย้ังข้ันตอน
การขยายตัวของเซลล์ เพราะข้ันตอนการขยายขนาดของ

เซลล์จะเป็นข้ันตอนที่เกิดก่อนการเชื่อมโยงโมเลกุลของ
สายโซ่ยาง (Kim et al., 2007) 
 

 
รูปที่ 1 ระยะเวลาในการวัลคาไนซ์ของโฟมยาง NR/ENR เมื่อผสมยาง ENR ในปริมาณต่าง ๆ 

 
(ก) O phr                                    (ข) 20 phr                                    (ค) 40 phr    

 

              

 

 

 

(ง)  60 phr                                      (จ)  80 phr
รูปที่ 2 (ก)-(จ) ลักษณะโครงสร้างเซลล์ของโฟมยาง NR/ENR เมื่อผสมยาง ENR ในปริมาณต่าง ๆ 
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รูปที่  3 และ 4  แสดงค่าความต้านทานแรงดึง 
และระยะยืดเมื่อขาดของโฟมยางที่ผสมระว่างยาง 
NR/ENR พบว่าเมื่อเพ่ิมปริมาณยาง ENR ไปถึง 40 phr 
จะส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงดึง และระยะยืดเมื่อขาด
ลดลงจนถึงค่าต่ำสุด อาจเน่ืองมาจากเมื่อผสมยาง ENR 
ในปริมาณมากถึง 40 phr ทำให้ยางผสม NR/ENR เกิด
การแยกตัวของวัฎภาค (Phase separation) เพราะยาง
ทั้งสองมีระดับความเป็นข้ัวที่ต่างกัน ทำให้ไม่สามารถผสม
เข้ากันได้ส่งผลให้สมบัติทั้งสองดังกล่าวมีค่าลดลงต่ำสุด 
หลังจากน้ันเมื่อใช้ปริมาณยาง ENR ต้ังแต่ 60 phr ข้ึนไป
พบว่าค่าความต้านทานแรงดึง และระยะยืดเมื่อขาดกลับมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนและสูงสุดเมื่อใช้ยาง ENR ที่ปริมาณ 80 
phr เน่ืองมาจากเมื่อเพ่ิมปริมาณยาง ENR เป็น 60 และ 
80 phr ทำให้ยาง ENR กลายเป็นวัฎภาคหลัก สังเกตได้
จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าจากรูปถ่ายโครงสร้างเซลล์โฟม
ยางมีสี เปลี่ ยนจากน้ำตาลอ่อนที่ เป็ นสีของยาง NR 
เปลี่ยนเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของยาง ENR และการที่มีขนาดรู
พรุนที่เล็กลงจึงส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงดึง และ
ระยะ ยืด เมื่ อ ขาด เพ่ิ มมาก ข้ึน   (Wimolmala et al. 
2009) รูปที่ 5 แสดงค่ามอดูลัสของโฟมยาง พบว่าเมื่อเพ่ิม
ปริมาณของยาง ENR ส่งผลให้ค่ามอดูลัสที่ระยะยืด 
300 % มีแนวโน้มที่ลดลงเล็กน้อย อาจเป็นเพราะยาง 

ENR เข้าไปขัดขวางการตกผลึกขณะดึงยืดของยาง
ธรรมชาติส่งผลให้ค่ามอดูลัสมีแนวโน้มลดลง และรูปที่ 6 
แสดงค่าการกระเด้งกระดอนของโฟมยางที่มีปริมาณของ
ยาง ENR ในปริมาณต่างกัน พบว่าค่าการกระเด้งกระดอน
ลดต่ำลงที่ปริมาณยางENR ที่ 20 และ 40 phr เน่ืองจาก
ที่ปริมาณ ENR ดังกล่าวยางโฟมที่ได้มีขนาดเซลล์ที่ใหญ่ 
แสดงดังรูปที่  2 (ข) และ (ค) การมีช่องว่างขนาดใหญ่
ภายในยางโฟมส่งผลให้ค่าการกระเด้งกระดอนต่ำลง 
เน่ืองจากเน้ือยางที่มีความสามารถในการกระเด้งกระดอน
ถูกแทนที่ด้วยอากาศ  

จากการศึกษาผลของปริมาณของ ENR ที่ผสมกับ
ยาง NR ต่อสมบัติของโฟมยาง งานวิจัยน้ีเลือกโฟมยางที่
ใช้ ย า ง  ENR ในป ริม าณ  20  phr (NR/ENR: 80/20) 
สำหรับนำไปทดสอบค่าการดูดซับเสียง เน่ืองจากโฟมยาง
มีโครงสร้างเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ มีค่าความต้านทานแรงดึง
และระยะยืดเมื่อขาดสูง และมีค่าการกระเด้งกระดอนที่
ต่ำ เหมาะสำหรับนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูดซับเสียง 
และโฟมยางกันกระแทก ซึ่งผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
การดูดซับเสียงของโฟมยาง NR/ENR ที่สัดส่วน 80/20 
phr มีค่าเท่า 
กับ 16.38%

                             
รูปที่ 3 ค่าความ ต้านทานแรงดึงของโฟมยาง NR/ENR เมื่อผสม

ยาง ENR ใน ปริมาณต่าง ๆ 
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รูปที่ 4 ระยะยืดเมื่อขาดของโฟมยาง NR/ENR เมื่อผสมยาง ENR ในปริมาณต่าง ๆ 
 

 
รูปที่ 5 ค่า 300% มอดูลัสของโฟมยาง NR/ENR เมื่อผสมยาง ENR ในปริมาณต่าง ๆ 
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รูปที่ 6 ค่าการกระเด้งกระดอนของโฟมยาง NR/ENR เมือ่ผสมยาง ENR ในปริมาณต่าง ๆ 
 
5. สรุปผลการวิจัย  

จากผลการทดลองพบว่าที่สัดส่วนของยาง 
NR/ENR เท่ากับ 80/20 phr ทำให้ได้โฟมยางที่มีเซลล์
ขนาดใหญ่ และค่าการกระเด้งกระดอนต่ำ เหมาะกับงาน
ประเภท 

 
ยางกันกระแทก และยางดูดซับเสียง นอกจากน้ียังให้ค่า
ความต้านทานแรงดึง และระยะยืดเมื่อขาดสูง เมื่อนำไป
ท ดส อ บ ค่ า สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ ก า ร ดู ด ซั บ เสี ย ง  (Sound 
absorption coefficient) พบว่ามีค่าเท่ากับ 16.38%  

อย่างไรก็ตามจากค่าการดูดซับเสียงที่ได้ถือว่ายัง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งวัสดุดูดซับเสียงต้องมีค่า NRC 
(ค่ าสั มประสิ ท ธ์ิ ดูดซั บ เสี ย ง/100) ม ากก ว่า 0.40 
(กาญจนา และคณะ, 2559) และเมื่อพิจารณาถึงต้นทุน
แล้วยาง ENR มีราคาท่ีสูงกว่ายาง NR จึงทำให้ต้นทุนการ
ผลิตโฟมยางกรณีมีการใช้ยาง ENR ร่วมกับยาง NR สูงข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของรำสกัดน้ำมัน (Defatted rice bran) ต่อสมบัติความต้านทานความ
ร้อนและความสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของโฟมยางธรรมชาติ โดยทดสอบสมบัติการบ่มเร่งด้วยความร้อนและการย่อย
สลายทางชีวภาพภายหลังการฝังดิน เปรียบเทียบกับโฟมยางธรรมชาติที่ใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และดินขาว (Clay) 
เป็นสารตัวเติม โดยปริมาณสารตัวเติมที่ใช้คือ 30 ส่วนต่อเน้ือยาง 100 ส่วน (parts per hundred of rubber, phr) การบ่ม
เร่งด้วยความร้อนส่งผลให้ค่าความแข็งและมอดูลัสเพ่ิมข้ึน ความต้านทานแรงดึงและระยะยืดเมื่อขาดมีค่าลดลง โดยที่โฟมยาง
ธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมันมีค่าความแข็งเพ่ิมข้ึนมากที่สุด และค่าการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานแรงดึงและระยะยืดเมื่อ
ขาดของโฟมยางธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมัน และดินขาวมีค่าน้อยกว่าการไม่ใช้สารตัวเติมและการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต และ
จากผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของโฟมยางภายหลังการฝังดิน พบว่าการใช้รำสกัดน้ำมันทำให้โฟมยางธรรมชาติ
มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักมากท่ีสุด  
คำสำคัญ : ยางธรรมชาติ, โฟมยาง, รำสกัดน้ำมัน, การบ่มเร่งด้วยความร้อน, ความสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
  

Abstract 
This research aims to study the effect of defatted rice bran (DRB) on thermal resistance and 

biodegradability properties of natural rubber foam. The thermal aging and soil biodegradation properties 
were investigated. These properties of the DRB-filled natural rubber foam were also compared with CaCO3-
filled and clay-filled natural rubber foams. Filler content used was 30 phr. The heat aging increased hardness 
and modulus and decreased tensile strength and elongation at break. DRB-filled natural rubber foam gave 
the highest percentage of change in hardness. The percentages of change in tensile strength and elongation 
at break of DRB-filled and clay-filled natural rubber foams were lower than those of non-filled and CaCO3-
filled natural rubber foams. The soil biodegradation test found that the DRB-filled natural rubber foam 
showed the highest percentage of weight loss. 
Keywords: Natural rubber, Rubber foam, Defatted rice bran, Thermal aging, Biodegradability 
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1. บทนำ  
โฟมยางธรรมชาติ เป ็นผล ิตภ ัณฑ ์จากยาง

ธรรมชาติที ่มีร ูพรุนภายในเนื ้อยาง เกิดจากการนำยาง
ธรรมชาติมาผสมกับสารเคมีต่าง ๆ ได้แก่ สารทำให้ยางคง
รูป สารตัวเร่ง สารกระตุ้น และสารตัวเติม แล้วมีการเติม
สารก่อฟอง (Blowing agent) ลงไปในยางคอมพาวนด์
ด้วยเพ่ือให้เกิดเป็นรูพรุนภายในเน้ือยาง ได้เป็นผลิตภัณฑ์
โฟมยาง เพ่ือนำไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น ท่อฉนวน
ยาง ฉนวนกันกระแทกและเสียง พ้ืนรองเท้า และยางปูพ้ืน 
เป็นต้น โดยทั่วไปในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางส่วน
ใหญม่ักมีการเติมสารตัวเติมเพ่ือปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ เช่น 
สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางความร้อน และ
สมบัติการแปรรูป เป็นต้น ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ม ีสมบัติ
เหมาะกับการใช้งาน สารตัวเติมที่นิยมใช้ในการเสริมแรง 
ได้แก่ เขม่าดำ และซิลิกา นอกจากนี้ยังมีสารตัวเติมที่จัด
อยู ่ในกลุ ่มกึ่งเสริมแรง และไม่เสริมแรง ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับ
ขนาดอนุภาค ถ้ามีขนาดอนุภาคเล็กจัดเป็นสารตัวเตมิกึ่ง
เสริมแรง กรณีถ้ามีขนาดอนุภาคใหญ่จัดเป็นสารตัวเติมไม่
เสริมแรง สารตัวเติมในกลุ่มนี้ที่ใช้กันมาก ได้แก่ ดินขาว 
และแคลเซียมคาร์บอเนต ส่วนใหญ่นิยมใช้เพ่ือลดต้นทุน
ในกระบวนการผลิต ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสารตัวเติมส่วน
ใหญ่ท ี ่ ใช ้ในอ ุตสาหกรรมยางเป ็นว ัสด ุท ี ่ก ่อให ้ เกิด
ผลกระทบกับสิ ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (ปุญญานิช, 
2555) 

ปัจจุบันการนำวัสดุชีวมวล (Biomass) ซึ่งได้แก่
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือวัสดุที่ได้จากการแปรรูป 
สินค้า เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย เถ้าแกลบ เส้นใยปาล์ม 
กะลามะพร้าว เศษไม้ ขี้เลื่อยและกากถั่วเหลือง เป็นต้น 
มา 
ใช้ทดแทนสารตัวเติมทางการค้าจึงเป็นที่สนใจ และมีการ
วิจัยอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การนำวัสด ุช ีวมวลมาใช ้เป็นสารตัวเติมในยาง เช่น 
Mondragon et al. (2009), Wu et al. (2004), Khalf 
and Ward (2010), Arayapranee and Rempel 
(2008), Chotirat et al. (2007), Ismail et al. (2001), 
Pattamaprom et al. (2008), Mohanty et al. (2005), 

Bras et al. (2010) แล ะ  Srilathakutty et al. (2010) 
เป็นต้น 

นอกจากวัสดุชีวมวลที่กล่าวมาข้างต้น รำสกัด
น้ำมัน (Defatted rice bran, DRB) ซึ่งเป็นผลพลอยได้
จ ากกร ะบวนการสก ั ดน ้ ำ ม ั นออกจากรำข ้ า ว  มี
ส ่วนประกอบของโปรต ีน คาร ์ โบไฮเดรต เส ้นใย 
(Wiboonsirikul et al., 2007) รำสกัดน้ำมันเป็นผลพลอย
ได้จากกระบวนการสกัดน้ำมันรำข้าวออกจากรำดิบ ซึ่งมี
ส ่วนประกอบของโปรต ีน คาร ์ โบไฮเดรต เส ้นใย 
(Wiboonsirikul et al., 2007) ภายหลังการสกัดน้ำมัน
ออกไปแล้วทำให้รำสกัดน้ำมันมีส่วนประกอบของไขมัน
น้อย จึงลดปัญหาการเหม็นหืน สามารถเก็บได้นานขึ้น ที่
ผ่านมามีงานวิจัยของ Moonchai et al. (2012) ศึกษา
เก ี ่ยวก ับการใช้รำสก ัดน้ำมันเป ็นสารตัวเต ิมในยาง
ธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบสมบัติของยางคงรูปที ่ได้กับ
การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติม จากผลการ
ทดสอบพื ้นที ่ผิวจำเพาะของรำสกัดน้ำมันที ่ร ่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 150 เมช มีค่าเท่ากับ 4.63 ตารางเมตรต่อ
กรัม (m2/g) ซึ่งใกล้เคียงกับแคลเซียมคาร์บอเนตที ่มีค่า
พื้นที่ผิวจำเพาะเท่ากับ 4.46 ตารางเมตรต่อกรัม (m2/g) 
ยางผสมรำสกัดน้ำมันมีค่าความต้านทานแรงดึง ระยะยืด
เมื่อขาด ความต้านทานการฉีกขาด ความต้านทานการสึก
หรอดีกว่ายางผสมแคลเซียมคาร์บอเนต Moonchai et  
al. (2015) ศึกษาการแปรปริมาณรำสกัดน้ำมันในช่วง 0-
50 phr พบว่าโฟมยางมีขนาดรูพร ุนใหญ่ขึ ้นเมื ่อเพ่ิม
ปริมาณรำสกัดน้ำมัน ดังนั ้นการใช้รำสกัดน้ำมันจึง
สามารถเพ่ิมขนาดรูพรุนให้กับผลิตภัณฑ์โฟมยางได้ ทำให้
ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักที ่เบาขึ ้น และ Moonchai et  al. 
(2016) ศึกษาเปรียบเทียบการใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัว
เติมในโฟมจากยางธรรมชาติกับการใช้สารตัวเติมทาง
การค้า ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอเนต และดินขาว พบว่าการ
ใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติมจะให้โฟมยางที่มีรูพรุน
กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอกว่า และมีค่าการดูดซึมน้ำ 
ความต้านทานแรงดึง และค่ามอดูลัสที่ดีกว่าการใช้สารตัว
เติมทางการค้า และเมื่อศึกษาการใช้สารก่อฟอง 2 ชนิด 
ได้แก่ อะโซไดคาร์บอนาไมด์ (ADC) และ ออกซีบิสเบนซีน
ซัลโฟนิลไฮดราไซด์ (OBSH) พบว่า สารก่อฟอง OBSH 
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สามารถแตกตัวได้ดีกว่า และให้โฟมยางที่มีจำนวนและ
ความสม่ำเสมอของรูพรุนมากกว่าการใช้สารก่อฟอง ADC 
(ดริญญา และคณะ, 2560) งานวิจัยน้ีศึกษาผลของรำสกัด
น ้ ำ ม ั นต ่ อสมบ ั ติ ค วามต ้ านทานความร ้ อนและ
ความสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของโฟมยาง
ธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบกับการใช้สารตัวเติมที่นิยมใช้
ในอุตสาหกรรมยาง ได้แก่ ดินขาว (Clay) และแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3)  
 
2. วิธีดำเนินการวิจัย 

2.1 การเตรียมยางผสมสารเคมี 
เตรียมโฟมยางจากยางธรรมชาติ (STR 5L) โดย

ใช้DRB เป็นสารตัวเติม นำ DBR ที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 
80 เมช  ไปอบไล่ความชื้นที่ อุณหภูมิ 70 OC เป็นเวลา 17 
ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้ และทำการเปรียบเทียบสมบัติ
กับโฟมยางที่ใช้สารตัวเติมทางการค้า ได้แก่ Clay และ 
CaCO3 โดยสูตรยางผสมสารเคมีแสดงดังตารางที่ 1 ผสม
ยางกับสารเคมีด้วยเครื่องผสมแบบเปิด (Two roll mill 
รุ่น YFTR-8) 

2.2 การขึ้นรูปและคงรูปโฟมยาง 
นำยางผสมสารเคมีมาอัดด้วยเครื่องอัดยาง 

ไฮโดรลิก ที่อุณหภูมิ 150 oC ตามเวลาการคงรูปที่ไดจ้าก
การทดสอบสมบัติการคงรูปด้วยเครื ่อง Moving die 
rheometer (MDR) เพื ่อให้ยางเกิดการขึ ้นรูป เกิดเป็น
โฟมยาง และคงรูปในข้ันตอนน้ี   
 

2.3 การทดสอบสมบัติ 
 2.3.1 การทดสอบสมบัติความต้านทานความ

ร้อน ทำโดยการทดสอบสมบัติเชิงกลเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนและหลังการบ่มเร่งด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 100 OC 
เป็นเวลา 22 ชั่วโมง สมบัติเชิงกลที่ทดสอบมีดังน้ี  

ก. สมบัติความทนแรงดึง (Tensile test)  
ทดสอบโดยใช้เครื ่องวัดแรงดึงเอนกประสงค์ 

(Universal testing machine) ตามมาตรฐาน ISO 37-1                                         
นำยางที่ขึ้นรูปหนา 2 เซนติเมตร ตัดเป็นรูปดัมเบล แล้ว
นำไปทดสอบที่ความเร็ว 500 มิลลิเมตร/นาที ใช้โหลด
เซลล์ขนาด 1 กิโลนิวตัน  

ข. สมบัติความแข็ง (Hardness)  
ทดสอบโดยใช้เครื ่อง Durometer hardness 

(Shore A) ตามมาตรฐาน ASTM 2240-97 โดยใช ้ชิ้น
ตัวอย่างหนา 6 มิลลิเมตร ทดสอบ 5 จุด  

2.3.2 การทดสอบความสามารถย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ นำดินมาบรรจุในภาชนะพลาสติก จากน้ันนำ
ชิ้นตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิ 50 OC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
ก่อนชั่งน้ำหนัก แล้วไปฝังดินเป็นระยะเวลา 8 เดือน ชั่ง
น้ำหนักภายหลังการฝังดิน โดยก่อนการชั่งน้ำหนักใหล้้าง
ชิ้นตัวอย่างด้วยน้ำกลั่น และอบให้แห้งอุณหภูมิ 50 OC 
เป ็น เวลา  24 ช ั ่ ว โมง  จากน ั ้ นคำนวณหาค ่าการ
เปลี ่ยนแปลงน้ำหนักระหว่างก่อนและหลังการฝังดิน 
(Bras et al., 2010) 
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    ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมี 

 
 เมื่อนำชิ้นทดสอบไปบ่มเร่งด้วยความร้อนโฟม
ยางมีความแข็งเพิ่มขึ้น เนื่องจากโฟมยางที่นำมาทดสอบ
ยังเกิดการวัลคาไนซ์ไม่สมบูรณ์ ซึ่งในการขึ้นรูปโฟมยาง  
จะใช้ระยะเวลาในการวัลคาไนซ์ยางที่ 90% ฉะนั้นโฟม
ยางเมื่อได้รับความร้อนพันธะโมเลกุลของยางจึงสามารถ
เกิดการเชื่อมโยงของสายโซ่โมเลกุลได้อีกครั้ง ค่าความ
แข็งของยางจึงเพิ ่มขึ ้น ยกเว้นการใช้ Clay จะเห็นได้ว่า 
ค่าความความแข็งก่อนและหลังการบ่มเร่งมีค่าใกล้เคียง
กัน  
           รูปที ่ 2 พบว่าการใช้สารตัวเติมส่งผลให้มีค่า
ต้านทานแรงดึงลดลง เมื่อเปรียบเทียบสารตัวเติมทั้ง 3 
ชนิด โฟมยางที่ใช้ DRB เป็นสารตัวเติมจะมีค่าต้านแรงดึง
มากท่ีสุด รองลงมาคือ CaCO3 และ Clay ตามลำดับ  การ
ใช้ DRB เป็นสารตัวเติม DRB สามารถกระจายตัวได้ดีใน
ยาง ทำให ้เม ื ่อม ีแรงดึงมากระทำ เพ ื ่อให ้ยางมีการ
เปลี่ยนแปลงรูป 
ร่าง DRB สามารถเคลื่อนตัวไปพร้อมกับสายโซ่โมเลกุล
ของยางได้ดีกว่าการใช้ CaCO3 และ Clay (Moonchai et 
al., 2016)  

 

 
เมื่อทดสอบค่าต้านทานแรงดึงหลังการบ่มเร่ง 

พบว่ามีค่าลดลง เนื่องจากการบ่มเร่งโฟมยางมีความแข็ง
เพิ ่มขึ ้น (รูปที ่ 1) ส่งผลให้ความยืดหยุ่นลดลง เมื ่อยาง
ได้รับแรงดึงจึงทำให้โฟมยางมีความต้านทานแรงดึงน้อย
กว่าก่อนบ่มเร่ง รูปที่ 3 แสดงระยะยืดเมื ่อขาดของโฟม
ยางที่ใช้สารตัวเติมชนิดต่าง ๆ พบว่ามีค่าลดลงเนื่องจาก
สารตัวเติมเข้ามาทดแทนในส่วนที่เป็นเนื ้อยาง ความ
ยืดหยุ่นจึงลดลง เมื่อเปรียบเทียบสารตัวเติมทั้ง 3 ชนิด 
พบว่าการใช้สารตัวเติม DRB และ CaCO3 มีค่าระยะยืด
เมื่อขาดไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่ามากกว่าการใช้ Clay โดย
การใช้ Clay ทำให้โฟมยางมีความแข็งมากสุด ดังน้ัน เมื่อ
นำโฟมยางที่ใช้ Clay เป็นสารตัวเติมมาทดสอบการยืด จึง
ทำให้โฟมยางยืดได้น้อย เมื่อทดสอบระยะยืดหลังการบ่ม
เร่งพบว่า มีค่าลดลงสอดคล้องกับค่าความต้านทานแรงดึง
ที่ลดลง สำหรับรูปที่ 4 แสดงค่ามอดูลัสของยางจะเห็นได้
ว่าเมื่อดึงยางให้ยืดตัวออก 100%  การใช้ DRB ส่งผลให้
โฟมยางมีค่ามอดูลัส 100% มากที่สุด รองลงมาคือ Clay 
และ CaCO3  

 

Materials Amount (phr) 

No filler DRB CaCO3 Clay 

NR 100 100 100 100 

Steric acid 2 2 2 2 

ZnO 4 4 4 4 

OBSH 6 6 6 6 
MBTS 1 1 1 1 

TMTD 0.5 0.5 0.5 0.5 

Lowinox® CPL 1 1 1 1 
Paraffinic oil 3 3 3 3 

Sulphur 2.5 2.5 2.5 2.5 

DRB 0 30 0 0 
CaCO3 0 0 30 0 

Clay 0 0 0 30 
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รูปที่ 1 ความแข็งของโฟมยางที่ใช้สารตัวเติมชนิดต่าง ๆ ก่อนและหลังการบ่มเร่ง 

 

 
 

รูปที่ 2 ความต้านทานแรงดึงของโฟมยางที่ใช้สารตัวเติมชนิดต่าง ๆ ก่อนและหลังการบ่มเรง่ 
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รูปที่ 3 ระยะยืดเมื่อขาดของโฟมยางที่ใช้สารตัวเติมชนิดต่าง ๆ ก่อนและหลังการบ่มเร่ง 

 

รูปที่ 4 ค่ามอดูลัสของโฟมยางที่ใช้สารตัวเติมชนิดต่าง ๆ ก่อนและหลังการบ่มเร่ง 
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การทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
นำโฟมยางธรรมชาติท ี ่ ใช ้  DRB, Clay และ 

CaCO3 เป็นสารตัวเติมในปริมาณ 30 phr ที่ผ่านการวัล
คาไนซ์มาทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยนำชิ้น
ทดสอบที่ผ่านกระบวนการฝังดินเป็นระยะเวลา 8 เดือน
มาชั่งน้ำหนัก และรายงานเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก
ภายหลังการฝังดิน พบว่าเมื่อฝังดินเป็นระยะเวลา 8 เดือน
น้ำหนักของชิ้นทดสอบมีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบโฟม
ยางที่ใช้ DRB เป็นสารตัวเติมกับการใช้ Clay และ CaCO3 
พบว่าการใช้ DRB 
 

ทำให้โฟมยางมีน้ำหนักลดลงมากที ่ส ุด  โดยมีค ่าการ
เปลี ่ยนแปลงน้ำหนักเท่ากับ -4.99% ขณะที่ Clay และ 
CaCO3  มีค่าการเปลี ่ยนแปลงน้ำหนักเท่ากับ -1.48% 
และ 
-1.98% ตามลำดับ แสดงได้ว่าการใช้ DRB ทำให้เกิดการ
สูญเสียน้ำหนักของชิ้นตัวอย่างไปมากที่สุด แต่อย่างไรก็
ตามถือว่าเป็นปริมาณน้ำหนักที่หายไปเพียงเล็กน้อย อาจ
เนื ่องมาจากระยะเวลาทดสอบที ่จำกัด และโฟมยาง
เกิดปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์จึงทำให้กระบวนการย่อยสลาย
ทางชีวภาพเป็นไปได้ยากข้ึน ต้องใช้ระยะเวลานาน

 
    ตารางที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของโฟมยางที่ฝังดินเป็นระยะเวลา 8 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาสมบัติเชิงกลภายหลังการบ่มเร่ง
ด้วยความร้อนของโฟมยางที ่ใช้สารตัวเติมชนิดต่าง ๆ 
พบว่า การใช้สารตัวเติมทุกชนิดส่งผลให้ค่าความแข็งและ
มอดูลัสเพิ ่มขึ ้น โดยที่โฟมยางธรรมชาติที ่ใช้ DRB มีค่า
ความแข็งเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ขณะที่ค่าความต้านทานแรงดึง
และระยะยืดเมื่อขาดของโฟมยางธรรมชาติมีค่าลดลงหลัง
การบ่มเร่งด้วยความร้อน โดยที่ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สมบัติทั ้งสองดังกล่าวของโฟมยางธรรมชาติที ่ใช้  DRB 
และ Clay มีค่าน้อยกว่าการไม่ใช้สารตัวเติมและการใช้ 
CaCO3 และจากผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ
ของโฟมยางธรรมชาติพบว่าที่ระยะเวลาฝังดิน 8 เดือน
การใช้ DRB ทำให้โฟมยางธรรมชาติมีเปอร์เซ ็นต์การ
สูญเสียน้ำหนักมากที่สุด จากผลการทดลองสามารถสรุป
ได้ว่า สามารถนำ DRB มา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ใช้เป็นสารตัวเติมในโฟมยางธรรมชาติแทนสารตัวเติมทาง
การค้าได้ 
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เทคโนโลยียางและพอล ิเมอร ์ คณะวิศวกรรมและ
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สารตัวเติม 
(30 phr) 

% การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก  

No Filler -2.02±0.20 

DRB  -4.99±0.50 
CaCO3  -1.98±0.37 

Clay  -1.48±0.58 
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บทคัดย่อ 

การนำแป้งจากข้าวระยะอ่อนไปใช้ประโยชน์ควรต้องรู้สมบัติของแป้งข้าวอ่อน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการเปลี่ยนคุณสมบัติด้านกายภาพ เคมี และเคมีกายภาพของแป้งข้าวหอมมะลิ 105 ระยะต่าง ๆ ได้แก ่แป้งข้าวที่มีอายุ 
14, 19, 24 และ 29 วันหลังดอกบาน พบว่าสมบัติทางกายภาพ เช่น ค่าสี L*, a*, b*, Chroma, Hue และความหนาแน่นของ
แป้ง มีค่าอยู่ในช่วง 85.28 - 89.15, 0.21 - 2.96, 15.46 - 17.07, 15.75 - 17.39, 78.45 - 89.34 และ 0.62 – 0.79 กรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามลำดับ คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ความชื้น และอะไมโลส 8.69 - 10.19 เปอร์เซ็นต์ และ 5.28 – 6.27 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลำดับ และสมบัติทางเคมีกายภาพ ได้แก่ ค่าดัชนีการละลาย ดัชนีการดูดซับน้ำ และการพองตัว มีค่าอยู่ในช่วง 2.31 - 
4.55 เปอร์เซ็นต์, 9.12 - 11.50 และ 9.55 – 12.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สมบัติด้านความหนืด ได้แก่ ค่าความหนืดสูงสุด 
ความหนืดต่ำสุดหลังให้ความร้อน ความหนืดต่ำสุด ค่าความหนืดสุดท้าย ความหนืดคืนตัว เวลาที่เกิดความหนืดสูงสุด และ
อุณหภูมิที่เริ่มเกิดความหนืด มีค่าอยู่ในช่วง 1,195.67 - 2,731.67 RVU, 743.67 -1,289.00 RVU, 452.00 - 1,442.67 RVU, 
1,301.67 - 1,865.33 RVU, 558.00 - 671.67 RVU, 5.62 - 5.95 นาที และ 76.28 - 88.68 องศาเซลเซียส ตามลำดับ 

 
คำสำคัญ: ข้าวอ่อน แป้งข้าว ความหนืด 

 
Abstract  

 The utilization of immature rice flour should be known for its properties. The objective of this 
research was to study of changing physical, chemical and physicochemical properties of immature rice flour 
at 14, 19, 24 and 29 days after rice flowering. The result showed that physical properties such as L*, a*, b*, 
Chroma, Hue and density had value in rang 85.28 - 89.15, 0.21 - 2.96, 15.46 - 17.07, 15.75 - 17.39, 78.45 - 
89.34 and 0.62 – 0.79 g/mL, respectively. Chemical properties, including moisture content and amylose, 
were 8.69 - 10.19% and       5.28 – 6.27%. The physicochemical properties, including water absorption index, 
water solubility index, and the swelling index had value in the rang 31 - 4.55 %, 9.12 - 11.50%, and 9.55 – 
12.18 %, respectively. In addition, pasting properties including peak viscosity, holding strength, breakdown, 
final viscosity, setback, peak time and pasting temperature had value in rang 1,195.67 - 2,731.67 RVU, 743.67 
-1,289.00 RVU, 452.00 - 1,442.67 RVU, 1,301.67 - 1,865.33 RVU, 558.00 - 671.67 RVU, 5.62 - 5.95 minutes and 
76.28 - 88.68 °C, respectively. 
 
Keywords: Immature rice, Rice flour, Pasting properties 
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1. บทนำ  
 ข้าวอ่อนหรือข้าวเม่า ( Immature rice) เป็น
ข้าวท ี ่ เก ็บเก ี ่ยวหล ังต ิดเมล ็ดประมาณ 15 -21 วัน 
(Jiamyangyuen et al., 2017) เป็นข้าวอยู่ในระยะที่โต
ไม่เต็มที่ ข้าวในเปลือกเริ่มแข็งเป็นเมล็ดมีสีขาวและห่อหุ้ม
ด้วยเยื ่อบาง ๆ เป็นเยื ่อหุ ้มสีเขียว (จินตนา และคณะ , 
2550) ซึ่งข้าวอ่อนมีส่วนของ aleurone layer, pericarp 
และเยื่อหุ้มเมล็ด ทำให้มีธาตุเหล็กและโปรตีนสูงกว่าข้าว
กล้องและข้าวขาว (วิเชียร และคณะ, 2550) ปริมาณธาตุ
เหล็กในข้าวอ่อนมี 2.7 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (กอง
โภชนาการ, 2543)  มีการศึกษาปริมาณสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพจากข้าวอ่อนที ่เป็นข้าวขาว โดยเปรียบเทียบ
ทั้งหมด 4 พันธุ ์ พบว่าข้าวอ่อนพันธุ ์หอมมะลิ 105 มี
ปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดฟีนอลิกทั้งหมด และ
คลอโลฟิลล์สูงสุด (Nipornram et al., 2015) 
 ด ังน ั ้นผ ู ้ ว ิจ ัยจ ึ งม ีแนวค ิดท ี ่ จะศ ึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีกายภาพ
ของแป้งในระยะข้าวอ่อน เพื่อทราบสมบัติต่าง ๆ ใช้เป็น
แนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์จากข้าวอ่อนต่อไปใน
อนาคต 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ข้าวอ ่อนมีเย ื ่อห ุ ้มเมล ็ดส ี เข ียวม ีช ่วงอายุ
ประมาณ 15 ถึง 21 วัน ซึ่งในแต่ละวันข้าวอ่อนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพ เคมี และเคมีกายภาพ การ
จะนำข้าวในระยะดังกล ่าวไปใช ้ประโยชน์ม ีค วาม
จำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวของข้าวในแต่ละช่วงเวลา  
เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานสำหรับการนำข้าวอ่อนไปแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 การเก็บและเตรียมตัวอย่าง 
 การเก็บตัวอย่างข้าวทุก ๆ 5 วัน จนถึงระยะข้าว
แก่ซึ่งมีหมด 4 ระยะ คือ ข้าวที่มีอายุ 14, 19, 24 และ 29 
วัน หลังจากดอกบาน  นำตัวอย่างข้าวที่เกี่ยวจากนาข้าว
มาอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนมีปริมาณความชื้น
น้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นนำมาสีเอาเปลือก

ออกแล้วนำเมล็ดข้าวมาบดละเอียดด้วยเครื่องบดและร่อน
ผ่านตะแกรงความละเอียด 150 ไมโครเมตร บรรจุใส่ถุง
อลูมิเนียมฟอยล์ถุงละ 100 กรัม แล้วนำไปแช่แข็งที่
อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จนกว่าจะทดสอบในข้ัน
ต่อไป 

3.2 การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น 
 นำตัวอย่างแป้งมาอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 

105 องศาเซลเซียส จนกระทั ่งน้ำหนักของแป้งที ่คง 
(AOAC, 2006) 

3.3 การว ัดค ่าส ี  L*, a*, b*, Chroma และ Hue 
angle ด้วยเครื่อง Hunter Lab Scale 

3.4 การวิเคราะห์หาความหนาแน่นของแป้ง 
 นำตัวอย่างแป้ง 10 กรัม บรรจุลงในกระบอก

ตวง อ่านปริมาตรของแป้งและบันทึกผล นำมาคำนวณหา
ความหนาแน่น (กรัมต่อมิลลิลิตร) โดยนำน้ำหนักของ
ตัวอย่างหารด้วยปริมาตรของตัวอย่าง (Kolawole O. 
Falade et al., 2014) 

3.5 การวิเคราะห์หาปริมาณอะไมโลส 
 นำแป้ง 2 มิลลิกรัม ใส่ลงในหลอดแล้วเติม 90 

เปอร์เซ็นต์ DMSO 8 มิลลิลิตร ลงในหลอดแล้วผสมให้เข้า
กัน จากน้ันนำไปให้ความร้อนในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 85 
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และเขย่าในขณะให้ความ
ร้อน แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง นาน 45 นาที แล้วเจือ
จางสารละลายโดยเติมน้ำกลั่น 17 มิลลิลิตร เพื่อปรับให้
สารละลายมีปริมาตร 25 มิลลิลิตร  เมื่อทำการเจือจาง
แล ้วนำสารละลายมา 1 ม ิลล ิล ิตร เต ิมน้ำกล ั ่น 40 
มิลลิลิตร และ ไอโอดีน/โพแทสเซียมไอโอไดด์ 5 มิลลิลิตร 
ปรับปริมาตรให้ได้ 50 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่น แล้วต้ังทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องนาน 15 นาที นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคล ื ่น 600 นาโนเมตร ทำการว ิ เคราะห์
ปร ิมาณอะมิโลสโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 
(Ratnayake et al., 2001) 

3.6 การวิเคราะห์หาดัชนีการละลายน้ำ 
 นำแป้ง 0.5 กรัม ใส่ลงในหลอดเซนติฟิวส์ผสม

น้ำ 15 มิลลิลิตร แล้วนำไปใส่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 85 
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที พร้อมกับคนเป็นระยะ แล้ว
ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จากน้ันนำไปหมุนเหว่ียงที่ 5000 
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g เป็นเวลา 10 นาที นำส่วนใสที่ทราบน้ำหนักแน่นอนไป
อบในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง 
และชั ่งน้ำหนักส่วนที่ละลายน้ำ นำมาคำนวณดัชนีการ
ละลายน้ำ โดยนำน้ำหนักแป้งที่ละลายอยู่ในส่วนใสหาร
ด้วยน้ำหนักตัวอย่าง (Lin et al., 2011) 

3.7 การวิเคราะห์หาดัชนีการดูดซับน้ำ 
 นำแป้ง 0.5 กรัม ใส่ลงในหลอดเซนติฟิวส์ แล้ว

ผสมน้ำ 15 มิลลิลิตร แล้วนำไปใส่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที พร้อมกับคนเป็นระยะ 
แล้วทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำไปหมุนเหวี่ยงที่ 
5000 g นาน 10 นาที หลังจากน้ันนำส่วนใสออก แล้วนำ
ส่วนที่เหลือ swollen granules ชั่งเป็นน้ำหนักแป้งที่ดูด
ซับน้ำ นำมาคำนวณดัชนีการดูดซับน้ำ โดยนำน้ำหนักของ
ส ่วนท ี ่ เหล ือ (swollen granules) หารด ้วยน ้ำหนัก
ตัวอย่างและคูณด้วย(100–ดัชนีการละลายน้ำ) (Lin et 
al.,2011) 

3.8 การวิเคราะห์หาดัชนีการพองตัว 
 นำแป้ง 0.1 กรัม ใส่ลงในหลอดเซนติฟิวส์ที่ เติม

น้ำกลั่น 9.9 มิลลิลิตร นำไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ 65 
และ 85 องศาเซลเซียส เขย่าตลอดเวลา เป็นเวลา 30 
นาที จากน้ันนำไปหมุนเหว่ียงที่ความเร็ว 650 g เป็นเวลา 
15 นาที ดูดน้ำส่วนใสใส่ภาชนะ แล้วนำไปอบในตู้อบ
ไฟฟ้าอุณหภูมิ 100±2 องศาเซลเซียส จนแห้ง และชั่ง
น้ำหนักส่วนที่ละลายน้ำ ส่วนแป้งเปียก (ตะกอน) ใน
หลอดนำมาชั่งเป็นน้ำหนักแป้งที่พองตัว นำมาคำนวณ
ดัชนีการพองตัว (Li and Yeh, 2001) 

3.9 การวิเคราะห์ความหนืด (pasting properties of 
starch) 

 นำแปง 3.5 กรัม เติมน้ำกลั่น 25 มิลลิลิตร ผสม
ให ้ เข ้ าก ัน แล ้วใส่ ในเคร ื ่อง  Rapid Visco Analyser 
จากนั ้นเคร ื ่องจะให้ความร้อนที ่อ ุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส โดยช่วงที่ให้ความร้อนไปถึง 50 องศาเซลเซียส 
จะใช้เวลา 1 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะให้ความร้อนถึง 
95 องศาเซลเซียส จาก 50–95 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
จะเพ่ิมข้ึน 11.84 องศาเซลเซียสต่อนาที จากน้ันจะคงตัว
ให้คงที่ ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 นาที 
และอุณหภูมิจะลดลงมาที่ 50 องศาเซลเซียส ภายใน

ระยะเวลา 1.4 วินาที เครื่องทำการบันทึกอุณหภูมิและ 
Viscosity Profile ที่เปลี่ยนไปกับเวลา (Kolawole O.F. 
et al., 2014; Boyac et al., 2004) 

3.10 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 นำข ้ อม ู ลท ี ่ ไ ด ้ ม าทำการ ว ิ เ ค ร าะห์ โ ดย

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่งทดลอง
ทางสถิติด้วยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 
4. ผลการวิจัย  
 จากการทดลองแป้งข้าวอ่อนที่นำมาทดลองเป็น
แป้งข้าวชนิด rice flour ซึ่งยังมีองค์ประกอบของโปรตีน 
ไขมัน น้ำตาล และองค์ประกอบอื่น ๆ อีกนอกจากเม็ด
สตาร์ช แป้งข้าวอ่อนที่ใช้มาจากข้าวในระยะตั้งแต่เริ่ม
สร้างแป้งที่มีอายุ 14-29 วันหลังจากดอกบาน เมื่อนำแป้ง
มาวิเคราะห์หาค่าสี พบว่าค่าสี L* ที่แสดงถึงความสว่าง 
แป้งข้าวอ่อนที ่ม ีอายุ 14 วันหลังดอกบานมีค่า L* ที่ 
89.15 และค่า L* ลดลงเมื่อแป้งมีอายุมากขึ้น เมื่อข้าว
อายุ 29 วันหลังดอกบาน แป้งข้าวมีค่าสี L* ลดลง จน
เหลือ 85.28 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  แต่ค่า 
a* ที่บ่งบอกถึง สีแดง-สีเขียว แป้งจากข้าวอ่อนที่เมื่ออายุ
เพ่ิมข้ึนค่า a* มีค่าเพ่ิมมากข้ึน จากวันที่ 14 หลังจากดอก
บานข้าวมีสีเขียวอ่อนเมื่อนำมาบดเป็นแป้งค่าสี a* เท่ากับ 
0.21 เมื่ออายุแป้งข้าวอ่อนเพ่ิมข้ึนเป็น 29 วัน ข้าวอ่อนใน
ระยะน้ีเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่าสี a* ของแป้งข้าวอ่อนระยะน้ี
เพิ ่มขึ ้นเป็น 2.96 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ส่วนความหนาแน่นของแป้งข้าวที่มีอายุ 14 วันหลังดอก
บานจนถึงแป้งข้าวที่มีอายุ 29 วันหลังดอกบาน มีแนวโน้ม
ทีล่ดลง ดังตารางที ่1 
 ปริมาณความชื้นของแป้งน้ันข้ึนอยู่กับแป้งแต่ละ
ชนิด โดยทั่วไปจะมีความชื้นร้อยละ 10 – 20 (พนิดา, 
2552) เมื่อแป้งข้าวอ่อนมีอายุมากขึ้นส่งผลให้ความชื้นมี
ค่าลดลง จาก 10 เปอร์เซ็นต์ของแป้งข้าวอ่อนที่มีอายุ 14 
วันหลังดอกบาน ลดเหลือ 8 เปอร์เซ็นต์ ในแป้งข้าวอ่อนที่
มีอายุ 29 วันหลังดอกบาน 
 ปริมาณอะไมโลส ของแป้งข้าวที่มีอายุ 14 วัน
หลังดอกบาน มีปริมาณอะไมโลส 6.27 เปอร์เซ็นต์ และ
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ลดลงจนเหลือ 5.28 เปอร์เซ็นต์ในแป้งข้าวที่มีอายุ 29 วัน
หลังดอกบาน  
 ดัชนีการดูดซับน้ำของแป้งข้าวอ่อนพบว่าแป้งที่
มีมากขึ้นดัชนีการดูดซับน้ำมีแนวโน้มลดลง ซึ่งแป้งข้าว
อ่อนที่มีอายุ 14 วันหลังดอกบานมีค่าดัชนีการดูดซับน้ำที่ 
11.50 เมื่ออายุข้าวเพิ่มขึ้นจนอายุ 29 วันหลังดอกบาน 
แป้งข้าวอ่อนมีค่าดัชนีการดูดซับน้ำลดลงเหลือ 9.32  เมื่อ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนของค่าดัชนีการดูดซับน้ำท้ัง 4 สิ่ง
ทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ส่วนดัชนี
การละลายน้ำเป็นการวิเคราะห์หาการละลายที่เกิดจาก
องค์ประกอบของแป้ง ซึ่งโดยปกติแป้งดิบจะไม่ละลายน้ำ
ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเจลาติไนซ์ การละลายของแป้ง
จะเกิดข้ึนได้เมื่อพันธะไฮโดรเจนถูกทำลายโมเลกุลของน้ำ
เข้ามาจับหมู่ไฮดรอกซิลอิสระ (พนิดา , 2552) จากการ
ทดลองเห็นได้ว่ามีการละลายน้ำของแป้งข้าวอ่อนมีค่าอยู่
ในช่วง 2-4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่ออายุของแป้งมากขึ ้นการ
ละลายน้ำของแป้งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  ส่วนดัชนีการ
พองตัวของแป้งเกิดจากเมื่อเม็ดแป้งดูดน้ำเข้าไว้ที่เม็ดแป้ง
โดยโมเลกุลของน้ำเข้ามาจับกับหมู่ไฮดรอกซิลอิสระเม็ด
แป้งจะเกิดการพองตัว จากการทดลองแป้งข้าวอ่อนที่มี
อายุ 14 วันหลังดอกบานจนถึงแป้งข้าวที ่มีอายุ 29 วัน
หลังดอกบาน มีดัชนีการพองตัวของแป้งอยู่ในช่วง 9- 12 
กรัมต่อกรัม ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3  
 ผลการวิเคราะห์ด้านความหนืด พบว่าค่าของ 
Peak Viscosity คือ ค่าความหนืดสูงสุด เม็ดแป้งจะเกิด
การพองตัวและมีความหนืดมากข้ึน เมื่อได้รับความร้อนใน
ระดับหนึ่งเม็ดแป้งจะพองตัวอย่างรวดเร็วและความหนืด
จะเพิ่มจนถึงความหนืดสูงสุด (Bello et al., 2004) แป้ง
ข ้าวอ ่อนที ่ม ีอาย ุ 14 ว ันหล ังดอกบาน ม ีค ่า Peak 
Viscosity 2,731.67 RVU และลดลงอย่างต่อเนื ่องจน
เหลือ 1,195.67 RVU ในแป้งข้าวอ่อนที่มีอายุ 29 วันหลัง
ดอกบาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแป้งข้าวหอมมะลิทั่วไป
พบว่ามีค่าน้อยกว่า ซึ ่งมีถึง 5,586.34 RVU (จิตนภา, 
2560) เนื่องจากค่าความหนืดของแป้งเป็นผลมาจากการ
พองตัวของเม็ดแป้ง ซึ ่งสอดคล้องกับการพองตัวที ่มี
แนวโน้มลดลงเมื ่อแป้งมีอายุมากขึ ้น ดังตารางที่  4  

Holding strength เป็นความหนืดต่ำสุดของแป้งที ่เกิด
จากการให้ความร้อน จากการทดลองแป้งข้าวอ่อนที่มีอายุ 
14 วันหลังดอกบานจนถึงแป้งข้าวที่มีอายุ 29 วันหลังดอก
บาน จะมีค่าลดลงเมื ่อข้าวมีอายุข้าวเพิ ่มขึ้น อยู ่ในช่วง 
743.67 - 1,289.00 RVU  ค่า Breakdown เป็นความ
แตกต่างของความหนืดสูงสุดและความหนืดต่ำสุดหลังให้
ความร้อน มีค ่าอยู ่ในช่วง 452.00- 1,442. 67 RVU  
Final viscosity เป็นความหนืดสุดท้าย มีค่าอยู ่ในช่วง 
1,301.67 - 1,865.33 RVU จากการศึกษาพบว่า แป้งข้าว
อ่อนที่มีอายุ 14 วันหลังดอกบาน มีค่า Final viscosity 
สูงกว่าแป้งข้าวอ่อนที่มีอายุ 19 -29 วันหลังดอกบาน  
ส่วน Setback เป็นความแตกต่างของความหนืดสูงสุด
และความหนืดสุดท้าย แสดงถึงการคืนตัวของแป้งสุก 
เกิดข้ึนเมื่อน้ำแป้งสุกถูกให้ความร้อนและอุณหภูมิให้ต่ำลง 
ขณะที่อุณหภูมิลดลง โมเลกุลอิสระของอะไมโลสซึ่งอยู่
ใกล้กันจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันและจับตัวกันด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน ทำให้เกิดสภาพการจัดเรียงตัวของโมเลกุลข้ึน
ใหม่ โดยเปลี่ยนจากลักษณะการกระจายตัวของโมเลกุล
มาเป็นส่วนที่เป็น Crystallite (Boyac et al., 2004) แป้ง
ข้าวอ่อนที่มีอายุ 14 – 29 วันหลังดอกบาน มีค่า Setback 
อยู่ในช่วง 558.00 - 671.67 RVU  ส่วน Peak time เป็น
เวลาท่ีน้ำแป้งเกิดความหนืดสูงสุด จากการทดลองเห็นได้
ว่าค่า Peak time ของแป้งข้าวอ่อนมีค่าอยู่ในช่วง 5.62 - 
5.95 นาที ในแป้งข้าววันที่ 14 วันหลังดอกบานจนถึงแป้ง
ข้าวที่มีอายุ 24 วันหลังดอกบานท มีค่าเพิ่มขึ้น และจะ
ลดลงในแป้งข ้าวท ี ่ม ี 29 ว ันหลั งดอกบาน  Pasting 
temperature เป็นอุณหภูมิที ่น้ำแป้งเริ ่มหนืด จากการ
ทดลองเห็นได้ว่าค่า Pasting temperature ของแป้งขา้ว
อ่อนมีค่าอยู่ในช่วง 76.28 - 88.68 องศาเซลเซียส ซึ่งแป้ง
ข้าวในวันที่ 24 วันหลังดอกบานจนถึงแป้งข้าวที่มีอายุ 29 
วันหลังดอกบาน จะมีแนวโน้มเพ่ิมเพิ ่มขึ ้น เมื ่อเทียบ
กับข้าวที่อายุ 14 และ 19 วันหลัดอกบาน ดังตารางที่ 4 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 เมื่อข้าวอ่อนเมื่อมีอายุมากขึ้นเยื้อหุ้มเมล็ดข้าว
อ่อนเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนในวันที่ 14 หลังจากดอกบาน 
เป็นสีน้ำตาลอ่อนในวันที่ 29 เพราะรงควัตถุชนิดคลอโล
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ฟิลล์จะถูกเอนไซม์คลอโลฟิลล์เลสในพืชเปลี่ยนให้เป็นสี
น้ำตาล  (Sultana et al., 1999) และยังเกิดจากปฏิกิริยา
เมลลาร์ดที่เกิดข้ึนบริเวณเย่ือหุ้มเมล็ด (Lamberts et al., 
2006) เมื่อข้าวมีอายุมากข้ึนน้ำตาลที่สร้างแป้งจะถูกนำไป
สร้างเย่ือหุ้มเมล็ดเพ่ิมข้ึนด้วย ซึ่งมีรายงานว่าช่วงที่เย่ือหุ้ม
เมล็ดมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณเม็ดแป้ง
ที ่สร้างขึ ้นจะมีปริมาณลดลงในข้าวสาลี (Xiong et al., 
2013) ด้วยเหตุนี ้จึงทำให้ความหนาแน่นของแป้ง ข้าว
ลดลงเมื่อมีอายุมากข้ึน อีกท้ังปริมาณความชื้นในข้าวอ่อน
หรือข้าวในระยะสะสมแป้ง เมื ่อเข้าสู ่ระยะแก่ตัวจะมี
ปริมาณน้ำนมลดลง และแป้งภายในเมล็ดเริ่มแข็งตัว ทำ
ให้มีน้ำน้อยลง (จินตนา และคณะ, 2550)   
 ดัชนีการดูดซับน้ำแนวโน้มลดลงเมื่ออายุมากข้ึน 
เนื ่องมาจากปริมาณอะไมโลสที่ลดลงเนื ่องจากโมเลกุล
ของอะไมโลสจะอยู่ในส่วนของ crystallite ในเม็ดแป้งซึ่ง
เป็นโมเลกุลที่อยู ่กันหนาแน่น และเป็นระเบียบป้องกัน
การละลายน้ำ ซึ่งส่วนน้ีจะจับกับน้ำทำให้เม็ดแป้งเกิดการ
พองตัวเกิดเป ็นร ่างแหที ่ เร ียกว ่า micelle network 
(พนิดา, 2552) จึงทำให้ดัชนีการดูดซึมน้ำของแป้งข้าว
อ่อนลดลง  ดัชนีการละลายน้ำสำหรับการทดลองนี้ไม่มี
การทำลายพันธะไฮโดรเจนด้วยความร้อนกับแป้ง แต่การ
เปล ี ่ ยนแปลงค ่าการละลายท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นน ่า เก ิดจาก
องค์ประกอบของแป้งข้าวอ่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มี
การสร้างไฟโตไกลโคเจนในช่วงของข้าวอ่อน ซึ่งไฟโตไกล
โคเจนซึ่งเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ที่ละลายได้และสะสมอยู่
ในเม็ดแป้ง ในกระบวนการสังเคราะห์แป้งและน้ำตาลน้ัน
มีการสร้าง water soluble polysaccharide ที่มีไฟโต
ไกลเจนสูง ซึ ่งไฟโตไกลโคเจนนั ้นเกิดในกระบวนการ
สร้างอะมิโลเพกติน (Zeeman et al., 1998) จึงทำให้
แป้งข้าวอ่อนที่มีอายุมากข้ึนจะมีการละลายน้ำมากข้ึน 
 ความหนืดสูงส ุดลดลง เมื ่ออายุข้าวมากข้ึน
ปริมาณอะไมโลสของแป้งข้าวอ ่อนที ่ลดลงส่งผลให้
ปริมาณอะไมโลเพกตินสูงข้ึน  โมเลกุลของอะไมโลเพกติน
มีก ิ ่ งก ้านสาขาทำให ้ม ีการแตกสลายออกมาอย ู ่ ใน
สารละลาย และมีการละลายมากกว่าการพองตัว จึงทำให้
ความหนืดลงลด (Bello et al., 2004) อีกท้ัง breakdown 
มีค่าลดลง แสดงว่าเม็ดแป้งมีความทนทานต่อความร้อน 

ทนต่อแรงเฉือน และคงทนต่ออุณหภูมิหลังเกิดเจลาติไนเซ
ซัน ข้าวอ่อนที่มีอายุ 14 วันหลังดอกบาน มีปริมาณอะ
ไมโลสสูงที ่ส ุด     จ ึงทำให้ค ่า breakdown มีค ่าสูง 
เน่ืองจากการมีปริมาณ       อะไมโลสสูงจะมีส่วนของผลกึ 
ซึ ่งเป็นส่วนของเส้นตรงยาวที่ต ้องการใช้ความร้อนสูง
ทำลายโครงสร้าง และค่า breakdown มีแนวโน้มลดลง
เมื่ออายุของข้าวเพิ ่มขึ ้น การลดลงของค่า breakdown 
จะบ่งบอกถึงความสามารถของเม็ดแป้งทนต่อการให้ความ
ร้อนจะลดลงเมื่ออายุของข้าวเพ่ิมข้ึน  นอกจากน้ีอะไมโลส
ยังเป็นสาเหตุให้ final viscosity มีการเปลี่ยนแปลง ข้าว
ที ่มีอะไมสสูงจะมีค่า final viscosity สูง เพราะโมเลกุล
ของอะไมโลสเป็นเส้นตรงสามารถเข้ามาจับกันใหม่ได้ง่าย 
มีการเกิดรีโทรเกรเดชันได้สูงจึงมีค่าความหนืดสุดท้ายสูง 
แต่ข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสต่ำจะมีค่า final viscosity ต่ำ 
เนื ่องจากการที่โครงสร้างของอะไมโลเพกตินมากกว่า 
สามารถดูดซับน้ำได้ดีมากกว่ามีการเกิดรีโทรเกรเดชันที่ต่ำ 
จะมีความหนืดสุดท้ายต่ำลง และอาจเกิดจากปริมาณ
โปรตีนที่เกิดการออกซิไดซ์เปลี่ยนหมู่ซัลไฟด์กลายเป็นได
ซัลไฟด์ ทำให้พันธะแข็งแรงมากข้ึน โครงสร้างแข็งแรงข้ึน
จึงพองตัวได้โดยไม่แตกออกทำให้มีความหนืดสูงข้ึน 
(Zhou et al., 2002)  final viscosity มีแนวโน้มลดลง
เมื่ออายุของข้าวอ่อนเพิ ่มขึ ้น การลดลงของค่า final 
viscosity จะบ่งบอกถึงแป้งข้าวมีความคงตัว และการ
แข็งตัวจะลดลงเมื่ออายุของข้าวเพิ่มขึ้น แป้งข้าวอ่อนทุก
ระยะมีค ่า pasting temperature ต่ำกว ่า 95 องศา
เซลเซียส แสดงว่าแป้งข้าวอ่อนสามารถเกิดเจลหลังจากให้
ความร ้อนได้ที่ อ ุณหภูมิต ่ำ ด ังน ั ้น แป ้งข ้าวอ ่อนจึง
เหมาะสมที ่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที ่มี
คุณสมบัติสามารถเกิดเจลได้ที่อุณหภูมิไม่สูงมาก  
 สร ุปผลการทดลองการเปล ี ่ ยนแปลงทาง
กายภาพ เมื ่อข้าวมีอายุมากขึ ้นสีของข้าวจะมีสีน้ำตาล
เพิ ่มขึ ้น แต่ความหนาแน่นของแป้งลดลง   ส ่วนการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เมื่อข้าวอายุมากข้ึนปริมาณความชื้น 
และอะไมโลส จะมีปริมาณลดลง และการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีกายภาพ เมื่อข้าวมีอายุมากข้ึนดัชนีการละลายน้ำ
มีค่าเพิ่มขึ้น แต่ค่า peak viscosity, holding strength, 
breakdown และ final viscosity ลดลง  แป้งข้าวอ่อนมี
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ปริมาณอะไมโลสน้อยกว่าเมื่อเปรียบกับแป้งข้าวเจ้าชนิด
อื่น ๆ อีกทั้งคุณสมบัติด้านเคมีกายภาพที่ตรวจสอบด้วย 
RVA ค ื อ  ค ่ า  peak viscosity, holding strength, 
breakdown, final viscosity และ setback ม ีค ่ าน ้อย
กว่าแป้งข้าวเจ้าทั่วไป จึงเหมาะที่จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์
อาหารที่ละลายได้ดีที่อุณหภูมิไม่สูงมาก และเกิดการคืน
ตัวของแป้งได้น้อย เช่น โจ๊ก, อาหารสำหรับเด็กอ่อน และ
อาหารกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ 
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รูปที่ 1  ข้าวที่มีอายุ 14 – 29 วันหลังดอกบานหลังสีเอาเปลือกออก 

 
ตารางที่ 1  การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของแป้งข้าวระยะอ่อน 

สมบัติทางกายภาพ 
อายุของแป้งข้าว (วันหลังดอกบาน) 

14 วัน 19 วัน 24 วัน 29 วัน 

L* 89.15±1.10a 88.22±0.85a 85.36±0.38b 85.28±0.12b 
a* 0.21±0.23c 0.58±0.15b 2.71±0.11a 2.96±0.25a 
b* 15.86±2.31 ns 16.33±0.33 ns 17.07±0.24 ns 15.46±0.14 ns 

Chroma 15.78±2.22 ns 16.29±0.30 ns 17.39±0.29 ns 15.75±0.09 ns 
Hue angle 89.34±0.86a 88.05±0.52b 80.76±0.41c 78.45±0.56d 

ความหนาแน่นของแป้ง  
(กรัมต่อมิลลิลิตร) 

0.79±0.03a 0.73±0.00b 0.63±0.01c 0.62±0.01c 

หมายเหตุ : a, b, c และ d หมายถึงตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P<0.05), ns ไม่มีความแตกต่างกันในแนวนอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที่ 2  การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของแป้งข้าวระยะอ่อน 

สมบัติทางเคมี 
อายุของแป้งข้าว (วันหลังดอกบาน) 

14 วัน 19 วัน 24 วัน 29 วัน 

ความชื้น (เปอร์เซ็นต์) 10.00±0.30ab 10.19±0.18a 9.71±0.15b 8.69±0.18c 
อะไมโลส (เปอร์เซ็นต์) 6.27±0.31a 5.78±0.46ab 5.33±0.27b 5.28±0.27b 

หมายเหตุ : a, b และ c หมายถึงตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P<0.05), ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวระยะอ่อน 

สมบัติทางเคมีกายภาพ 
อายุของแป้งข้าว (วันหลังดอกบาน) 

14 วัน 19 วัน 24 วัน 29 วัน 

ดัชนีการดูดซบัน้ำ (กรัมต่อกรัม) 11.50±2.27ns 10.63±1.46ns 9.12±0.65ns 9.32±0.77ns 
ดัชนีการละลายน้ำ (เปอร์เซ็นต์) 2.70±0.61b 2.31±0.55b 4.55±0.58a 4.30±0.70a 

การพองตัว (กรัมต่อกรัม) 12.18±2.94ns 11.36±2.23ns 9.55±0.69ns 10.09±1.18ns 

หมายเหตุ : a และ b หมายถึงตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P<0.05), ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางด้านความหนืดของแป้งข้าวระยะอ่อน 

อายุของ
แป้งข้าว 
(วันหลัง

ดอก
บาน) 

Pasting properties 

Peak Viscosity 
(RVU) 

Holding 
strength (RVU) 

Breakdown 
(RVU) 

Final viscosity 
(RVU) 

Setback  
(RVU) 

 Peak 
time (นาที) 

Pasting 
temperature 

(C) 

14  2,731.67±32.13a 1,289.00±50.59a 1,442.67±47.01a 1,865.33±34.93a 576.33±16.26b 5.85±0.04b 76.58±0.46b 
19  2,370.00±34.04b 1,210.67±44.50b 1,159.33±18.34b 1,796.67±36.77b 586.00±13.45b 5.95±0.04a 76.28±0.40b 
24  2,026.67±42.71c 1,038.33±18.77c 988.33±25.03c 1,710.00±27.07c 671.67±8.62a 5.91±0.03ab 83.35±5.68a 
29  1,195.67±12.50d 743.67±8.50d 452.00±20.78d 1,301.67±27.74d 558.00±19.31b 5.62±0.08c 88.68±0.73a 

หมายเหตุ :  a, b, c และ d หมายถึงตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสังเคราะห์ไบโอชาร์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรคือเปลือกกล้วยและทุเรียนใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ และนำมาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อพืช ไบโอชาร์ที่
สังเคราะห์ได้มาจากกระบวนการเผาโดยใช้เตาเบ๊บซีในสภาพบรรยากาศ จากนั้นนำไบโอชาร์ที ่ได้จากวัตถุดิบทั ้งสองไป
วิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ พบว่าโครงสร้างผลึกที่วิเคราะห์โดยเทคนิคการเลี้ยวแบนของรังสีเอกซ์บ่งชี้ให้เห็นว่าไบโอชาร์ที่ได้เป็น
ประเภทถ่านผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของโครงสร้างที่เป็นแบบอสัณฐานคาร์บอนและโครงสร้างของแกร์ไฟต์ที่จัดเรียงตัวอย่างไม่
เป็นระเบียบ ในการวิเคราะห์แร่ธาตุที ่จำเป็นของพืช พบว่าไบโอชาร์จากเปลือกกล้วยและทุเรียนมีธาตุโพแทสเซียมที่ สูง 
โดยเฉพาะไบโอชาร์จากเปลือกกล้วยที่มีปริมาณโพแทสเซียมสูงถึง 44,584 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไบโอชาร์ที่ได้ทั้งสองชนิดมีค่า
ความเป็นกรดด่างที่ 10 จากผลการวิเคราะห์น้ีน่าจะนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นวัสดุบำรุงดินเพ่ือเพ่ิมธาตุโพแทสเซียมให้แก่พืช
ได้ 

คำสำคัญ: ไบโอชาร์จากเปลือกกล้วย ไบโอชาร์จากเปลือกทุเรียน อสัณฐานคาร์บอน 
 

Abstract  
This research aimed to synthesize biochar from agriculture waste, including banana peels and 

durian rinds in Pitsanulok and Uttaradit province, and analyze physical properties and plants' essential 
biochar elements. The thermal process synthesized the biochar using the BEBC stove in the firing 
atmosphere. Their properties characterized the biochar obtained from both materials. The result of the XRD 
technique's crystal structure characterization showed a composite char category that composes both 
amorphous carbon and turbostratic carbon structure. For plant essential element analysis, both banana 
peel and durian rind biochar contained high potassium element, particularly the potassium element in 
banana peel biochar (maximum at 44,584 mg/kg). Their pH of both biochars was 10. These analysis results 
can be used to develop soil nurture material for increasing potassium elements to plants. 

Keywords: banana peel biochar, durian rind biochar, amorphous carbon 
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1. บทนำ  

กล้วยและทุเร ียนเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย 
โดยเฉพาะกล้วยถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก 
ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
พิษณุโลกพบว่า อำเภอบางระกำและอำเภอบางกระทุ่ม 
เป็นแหล่งปลูกกล้วยน้ำหว้ามากกว่า  400,000 ไร่ มี
ผลผลิต 7,000 ตันต่อไร่ มีการขายผลผลิตสดและการแปร
รูปผลผลิต จากกระบวนการแปรรูปจากกล้วยก่อให้เกิด
เศษเหลือทิ ้งค ือ เปลือก หวี และก้านเครือกล้วย ซึ่ง
กลายเป ็นขยะจำนวนมากต่อว ัน  ทำให ้เก ิดป ัญหา
สิ ่งแวดล้อม เช ่น ส่งกลิ ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
แมลงวันและแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค (สัมฤทธ์ิ และ
คณะ, 2548) นอกจากกล้วยแล้วพบว่าทุเรียนจะมีวัสดุ
เหลือทิ้ง เช่น กิ่งก้านและใบที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งและ
เปล ือก ส ่วนใหญ่เกษตรกรจะกำจ ัดโดยการเผาซึ่ ง
ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลพิษในอากาศ 
และเป็นก๊าซที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 
นอกจากน้ีเปลือกทุเรียนยังเป็นวัสดุที่มีกลิ่นเฉพาะตัวและ
ส่งกลิ่นรุนแรง ทำให้มีแมลงวันตอมเป็นจำนวนมาก หาก
ปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา  

ปัจจุบันมีการค้นคว้าวิจ ัยและใช้ประโยชน์
จากไบโอชาร์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการนำไปบำรุง
และปรับปรุงสภาพดิน เนื่องจากไบโอชาร์มีสมบัติที่มีรู
พร ุนมาก สามารถดูดตรึงน้ำและธาตุอาหารที ่จำเป็น
สำหรับการเจริญเติบโตของพืชได้ดี เพิ ่มความร่วนซุย
ให ้ ก ับด ิน  อ ี กท ั ้ ง ย ั ง ช ่ วยลดการปลดปล ่อยก ๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนจากพืช มีรายงานวิจัย
เก่ียวกับการนำไบโอชาร์จากเปลือกทุเรียนไปปรับปรุงดิน
ที่มีสภาพเปรี้ยวจัดในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
พบว่าการเติมไบโอชาร์ในดินสามารถปรับค่าความเป็น
กรดด่างของดินให้มีค่าเป็นกลางได้ ซึ่งอยู่ในช่วงที่สามารถ
เพาะปลูกพืชได้ (เกศศิรินทร์ และคณะ, 2018) ดังน้ัน
งานวิจ ัยนี ้จ ึงมีแนวคิดที ่ดำเน ินการส ังเคราะห์และ
วิเคราะห์ไบโอชาร์ที ่ได้จากเปลือกกล้วยและทุเรียนใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรจากผลผลิตที่ปลูกและเป็นพืชเศรษฐกิจ

ของทั้งสองจังหวัด โดยการศึกษาสมบัติทางกายภาพและ
สมบัติทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์เป็นวัสดุบำรุงดินสำหรับ
การเพาะปลูกพืช 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ถ่านชีวภาพหรือที ่เรียกกันทั ่วไปว่าไบโอชาร์  
เป็นวัสดุหรือถ่านที่มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอนที่ผ่าน
กระบวนการผลิตโดยให้ความร้อนแก่ชีวมวลโดยควบคุม
ให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้ในปริมาณที่น้อย 
เรียกกระบวนการที่ให้ความร้อน (เผา) ในสภาวะไม่ใช้
ออกซิเจนหรือใช้ในปริมาณที่น้อยนี ้ว่า “กระบวนการ
แยกสลายด้วยความร้อน (Pyrolysis)” ซึ ่งกระบวนการ
แยกสลายด้วยความร้อนมีทั้งแบบเร็วและแบบช้า สำหรับ
ถ่านชีวภาพโดยมากแล้วจะให้กระบวนการแยกสลายด้วย
ความร้อนอย่างช้า ซึ ่งถ่านที ่ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ด
ละเอียด มีความพรุนสูง และเป็นของแข็งที่มีความคงตัว 
จากรายงานการวิจัย พบการใช้กระบวนการแยกสลาย
ด้วยความร้อนแบบช้าสามารถให้ปริมาณถ่านชีวภาพที่
มากท่ีสุด คือร้อยละ 35 นอกจากน้ันยังได้ในส่วนของแก๊ส
ที่ติดไฟสามารถนำไปใช้สำหรับการหุ้มต้มหรือสร้างความ
ร้อนได้ร้อยละ 35 และได้สารที ่เป็นของเหลวที่เรียกว่า 
“น้ำส้มควันไม้” อีกร้อยละ 30 สามารถใช้ประโยชน์ใน
การ ไล ่ แมล งศ ั ต ร ู พ ื ช ไ ด้  (Spokas et al. , 2009 ) 
กระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนแบบช้าน้ี มักใช้
อุณหภูมิในช่วง 100-500 องศาเซลเซียส ในเตาเผาที่
ออกแบบมาในลักษณะพิเศษเพื่อจำกัดปริมาณออกซิเจน
ในกระบวนการเผา ในส่วนของไบโอชาร์ที ่ได้นั้นมีความ
แตกต่างจากถ่านทั ่วไปคือ สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุ
ปรับปรุงดินได้โดยทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำ เป็นแหล่ง
สำรองธาตุอาหาร เป็นสารกระตุ้นในการทำปฏิกิริยาช่วย
ให้ธาตุอาหารแกพื่ช เกิดการแลกเปลี่ยนประจุบวกได้ดีข้ึน 
สามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินได้ดี เพ่ิมรูพรุนในดิน ลด
ความแข็งของดินเนื่องจากการจัดเรียงตัวกันของเม็ดดิน 
อีกท้ังไบโอชาร์ที่ได้จากพืชบางชนิดสามารถเพ่ิมแร่ธาตุใน
ดินได้ เช่น ไบโอชาร์จากเปลือกทุเรียนและกล้วยให้ธาตุ
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่สูง ไบโอชาร์ที่ได้จากกาก
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กาแฟสามารถเพิ่มธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมแก่ดิน
ได้ ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการนำไบโอชาร์จากเปลือก
ทุเรียนไปปรับปรุงดิน พบว่าการใส่ถ่านชีวภาพจากเปลือก
ทุเรียนอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้มทำให้ความ
สูงของลำต้นและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนมีค่าสงูที่สุด 
(เกศศิร ินทร์ และคณะ, 2018) จากรายงานการวิจัย
เกี ่ยวกับการนำถ่านชีวภาพที่ผลิตจากเปลือกทุเร ียน , 
กะลามะพร้าว, ฝักหางนกยูง และฝักสำโรง ร่วมกับปุ๋ย
หมักมาพัฒนาและฟื้นฟูดินทราย ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสาม
พระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากน้ีในการ
ทดลองปลูกหอมแดงพันธุ ์ลับแล พบว่าถ่านชีวภาพที่ให้
ธาตุไนโตรเจนสูงคือถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรียน (พินิจ
ภณ และคณะ, 2560) 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การเตรียมวัตถุดิบและการผลิตไบโอชาร์ซึ่ง
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอชาร์ในงานวิจัยนี้นี้ได้มาจาก
ส่วนของเปลือกทุเรียนพันธุ ์หมอนทอง และในส่วนของ
เปลือกกล้วยน้ำหว้านั้นจะใช้ชิ้นส่วนของเปลือกและมือ
กล้วย โดยนำเปลือกสดที่รวบรวมได้ไปทำให้แห้งด้วยการ
นำมาตากแดด เพื ่อกำจัดความชื ้น อุปกรณ์ที ่ใช้ในการ
ผลิตไบโอชาร์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้เตาเบ๊บซี 
(BEBC Stove) ที่ประกอบขึ้นเอง ขนาดความจุ 50 ลิตร 
ซึ่งเตาชนิดน้ีจะมีแกนเผาไหม้อยู่ด้านในซึ่งเจาะรูเป็นแนว
โดยรอบท่อกลวง 2-3 แนว และมีช่องบรรจุวัตถุดิบอยู่
ด้านนอกรอบแกนกลาง ด้านล่างของแกนเผาไหม้มีช่องให้
อากาศผ่านได้ เมื ่อให้ความร้อนแก่แกนเผาไหม้ด้วย
เชื้อเพลิงจนแกนเผาไหม้ร้อน และส่งผลให้อุณหภูมิในส่วน
ที่บรรจุวัตถุดิบมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 300 
องศาเซลเซียส จะเกิดการหลุดตัวของสารไวไฟเป็น
สารประกอบหลายชนิดและขยายตัวจนเกิดความดันทำให้
แก๊สไหลออกจากห้องบรรจุวัตถุดิบผ่านตามรูท่อที่เจาะ
ตรงแกนเผาไหม้ และเกิดการสันดาปในแกนเผาไหม้
ร่วมกับเชื้อเพลิงที่ใช้ตั้งต้น ทำให้อุณหภูมิในแกนเผาไหม้
ยิ่งสูงขึ้นเป็นวัฏจักรต่อเน่ืองจนสารไวไฟที่อยู่ในวัตถุดิบ
หมดลง โดยกระบวนการดังกล่าวใช้เวลา 2-3 ชั ่วโมง 

จากน้ันรอให้วัตถุดิบเย็นตัวในเตาอีกประมาณ 6-8 ชั่วโมง 
จะได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นไบโอชาร์ การวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพและเคมีของไบโอชาร์  

การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพโดยการศึกษา
ลักษณะสัณฐานของพ้ืนผิวไบโอชาร์ด้วยการถ่ายภาพด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 
Electron Microscopy; SEM) ร ุ ่น   Thermo Scientifi 
Prisma E วิเคราะห์องค์ประกอบสารและโครงสร้างผลึก
ด ้ วย เทคน ิคการ เล ี ้ ยว เบนของร ั งส ี เอกซ์  (X- ray 
Diffraction; XRD)  ย ี ่ห ้อ    Rigaku ร ุ ่น      MiniFlex 
Benchtop powder X- ray diffraction ( XRD) 
instrument วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่างและค่าการนำ
ไฟฟ้า ด้วยชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบมัลติโพรบ (Multi 
probe-meter) วิเคราะห์ปริมาณ ฟอสฟอรัส (P) ด้วย
เคร ื ่อง UV-visible spectrometer ย ี ่ห ้อ Pharmacia 
Biotech รุ ่น Novaspec II, วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน 
(N) ด้วยเทคนิค Kjeldahl method ซึ ่งประกอบด้วย
เครื่องกลั่นไนโตรเจนและปั๊มทำความเย็น ย่ีห้อ Gerhardt 
รุ่น Vapodest 20s เครื่องย่อยไนโตรเจนและชุดรวมไอ
กรด ยี ่ห้อ Gerhardt รุ ่น KB 20 และวิเคราะห์ปริมาณ
โพแทสเซ ียม  (K)  ด ้วยเคร ื ่อง  Atomic absorption 
spectrometer ยี ่ห ้อ    Perkin Elmer ร ุ ่น  PinAAcle 
900F 

 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

เม ื ่ อนำ ไบโอชาร์ที่ ผล ิ ต ไ ด้ น้ี ไปว ิ เคราะห์
โครงสร้างผลึกโดยวิธีการการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ได้ผล
ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 โครงสร้างผลกึไบโอชารท์ี่ได้จากเปลือกทุเรียนและ
เปลือกกล้วยกล้วยโดยวิธีการการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์  

ไบโอชาร์ที่ได้จากทุเรียนและกล้วยแสดงทั้งช่วง

พีคที่กว้างในช่วงมุม 2 ระหว่าง 20-30 องศา แสดงถึง
คาร์บอนที่มีลักษณะอสัณฐานและพีคที่มีช่วงแคบที่แสดง
ถึงผลึกของสารอนินทรีย์ที่อยู่ในไบโอชาร์แต่ละชนิด ซึ่ง
สารอนินทรีย์ที่พบในไบโอชาร์ที่ได้จากเปลือกกล้วย พบว่า
มีมากกว่าไบโอชาร์ที่ได้จากเปลือกทุเรียน โดยสารอนนิท
ร ีย ์ท ี ่พบจากการว ิ เคราะห ์ โครงสร ้างผล ึก  ได ้แก่  
โ พ แ ท ส เ ซ ี ย ม ไ ฮ โ ด ร เ จ น ค า ร ์ บ อ เ น ต ไ ฮ เ ด ร ต 

(K4H2(CO3)31.5H2O), โพแทสเซียมแมกนีเซียมฟอตเฟต 
(K2Mg (PO3)4), โพแทสเซียมแคลเซียมฟอตเฟต (K2Ca 
P4O12), และ โพแทสเซียมไบคาร์บอเนต (KHCO3) ตาม
โครงสร้างผลึกในฐานข้อมูล ICDD No. 020-0886, 024-
0877, 029-0992 และ 001-0976 ตามลำดับ ซึ่งผลที่ได้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ramola et al. (2014) 
ที่ได้ทำการศึกษาไบโอชาร์ที่ได้จากชานอ้อย ไผ่ และต้น
ยาง อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งน้ีพบว่าไบโอชาร์ที่ได้จาก
ทุเรียนแสดงโครงสร้างของแกร์ไฟต์ที่จัดเรียงตัวอย่างไม่
เป็นระเบียบ (turbostratic carbon structure) อย่าง
เด ่นช ัดในช ่วงพีค 40-46 องศา ซ ึ ่งล ักษณะของพีค
ช่วงกว้างที ่แสดงถึงโครงสร้างของแกร์ไฟต์ที ่จัดเรียง
ตัวอย่างไม่เป็นระเบียบน้ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากกระบวนการ
ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ในช่วงอุณหภูมิสูง (มากกว่า 500 
องศาเซลเซียส) และเป็นเวลานานดังแสดงในรายงานการ
ว ิ จ ั ยของ  Ehsan et al.  (2016)  อย ่ า ง ไรก ็ตามจาก

การศึกษาเฟสที่เกิดขึ้นโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ์น้ีแสดงให้เห็นถึงเฟสผสมของทั้ง ผลึกเทอร์โบสเตติค 
(turbostatic crystallites) และคาร์บอนอสัณฐานไพโรจี
นิค (pyrogenic amorphous carbon) แสดงว่าไบโอชาร์
ที่ได้จัดอยู่ในประเภทถ่านผสม (composite char) ตามที่
แสดงการจัดประเภทของถ่านในงานวิจัยของ Marco et 
al. (2010) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยวิธีการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอกซ์นี้มีความสอดคล้องกับผลจากการวิเคราะห์
ค ่ าความเป ็นกรดด ่าง  (pH)  และ ค ่าการนำไฟฟ้า 
(electrical conductivity: EC) ดังแสดงในตารางที ่ 1 
จากการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง พบว่าไบโอชาร์
จากเปลือกกล้วยและจากเปลือกทุเรียนมีค่าเป็น 10.11 
และ 10.52 ตามลำดับ การวิเคราะห์คร ั ้งนี ้ใช ้อ ัตรา
ส่วนผสมไบโอชาร์ต่อน้ำ 1:20 ค่าท่ีได้แสดงให้ทราบว่าไบ
โอชาร์จากเปลือกกล้วยและจากเปลือกทุเรียน อยู่ในช่วง 
ความเป็นกรดด่าง ในช่วง 8-11.5 ซึ่งแสดงสมบัติที่บ่งชี้ได้
ว่ามีสภาพความเป็นกรดด่าง ชนิดด่างอ่อน จากการ
วิเคราะห์สภาพความเป็นกรดด่าง โดยเปรียบเทียบกับค่า
พื้นฐานทั่วไป ค่าความเป็นกรดด่างนี ้ได้ผลใกล้เคียงกับ
งานวิจัยก่อนหน้าน้ี (เกศศิรินทร์ และคณะ, 2561)  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและไฟฟ้า 

 รายการการวเิคราะห ์

 
ชนิดของไบโอชาร ์

N  
(%) 

P  
(mg/kg) 

K  
(mg/kg) 

pH EC  
(ds/m) 

ไบโอชาร์จากเปลือกทุเรียน 1.41 1,356 12,025 10.52 2.58 
ไบโอชาร์จากเปลือกกล้วย 0.64 656 44,584 10.11 10.23 

 
 
ทั้งนี้สภาพความเป็นกรดด่าง ของไบโอชาร์ทั้ง

สองสอดคล้องกับค่าการนำไปไฟฟ้าท่ีได้ซึ่งผลการนำไฟฟ้า
ที ่ได้จากการผสมไบโอชาร์ก ับน้ำเช ่นเดียวก ับอ ัตรา
ส่วนผสมที่นำไปวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง พบว่ามีค่า
ความนำไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 10.23 และ 2.58 เดซิซีเมนต่อ
เมตร 

สำหรับการวิเคราะห์ไบโอชาร์ที ่ได้จากเปลือก
กล้วยและเปลือกทุเรียน ค่าการนำไฟฟ้าน้ีบ่งชี้ถึงปริมาณ
ไอออนในสารละลายที่ได้จากไบโอชาร์ทั ้งสองชนิด ดัง
แสดงในงานว ิจ ัยของ Ehsan et al.  (2016)  ในบาง
งานวิจัยได้รายงานว่าความเป็นด่างอ่อนเกิดขึ้นจากการ
เกิดเถ้าเนื่องจากกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จากการ
เผาไหม้แบบปกติโดยมีออกซิเจนมากพอในการเผาไหม้ 
การที่ไบโอชาร์มีสมบัติความเป็นกรดด่าง ในช่วงด่างออ่น 
อาจเกิดขึ ้นจากการเกิดของเถ้าเนื ่องจากปัจจัยการเผา
แบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ไม่สมบูรณ์ ที ่ได้จากการพัฒนา
กระบวนการสร้างเตาเผาและวิธีการเผา หรือปริมาณของ
ธาตุต่าง ๆ ในไบโอชาร์แต่ละชนิด ทำให้เกิดองค์ประกอบ
ของสารอิเล็กโทรไลท์ในสารผสมและหรือสารละลายที่
นำไปวิเคราะห์ เมื ่อนำไบโอชาร์ไปวิเคราะห์หาปริมาณ
ของสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ ่งได้แก่ 
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 1 พบว่ามีโพแทสเซียมในปริมาณที ่สูง
ในไบโอชาร์ทั้งสองชนิด โดยมีค่า 12,025 และ 44,584 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับไบโอชาร์ที ่ได้จากเปลือก
ทุเรียนและเปลือกกล้วยตามลำดับ การพบโพแทสเซียมใน 

 

ปริมาณที่สูงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้สารอิเล็กโทร
ไลท์ในสารผสม และ/หรือ สารละลายที่เมื่อนำไปวิเคราะห์
ค่าการนำไฟฟ้าแล้วทำให้พบว่าค่าการนำไฟฟ้าของไบ
โอชาร์จากเปลือกกล้วยให้ค่าสูงกว่าค่าการนำไฟฟ้าของไบ
โอชาร์จากเปลือกทุเรียน 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและ
ปริมาณธาตุที ่พบในไบโอชาร์ทั ้งสองชนิดด้วยกล ้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ซึ ่งล ักษณะของ
โครงสร้างทางจุลภาคของไบโอชาร์ทั้งสองแสดงในรูปที่ 2 
รูปที่ 2 (ก) แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณพื้นผิวของไบ
โอชาร์จากเปลือกกล้วยที่กำลังขยาย 2,000 เท่า พบว่ามี
ลักษณะโครงสร้างประกอบด้วยเกรนค่อนข้างกลมขนาด
เล็กเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นและมีรูพรุนขนาดเล็กใน
พื้นผิว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณกัษมา และคณะ 
(2562) ซึ่งมีความแตกต่างกับโครงสร้างทางจุลภาคบริเวณ
พื้นผิวของไบโอชาร์จากเปลือกทุเรียนดังแสดงในรูปที่ 2 
(ค) ซึ ่งมีล ักษณะพื ้นผิวประกอบด้วยสองลักษณะคือ
ลักษณะเป็นแผ่นแฉกและเกรนพ้ืนผิวที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
เร ียงชิดติดก ันอย่างหนาแน่น เมื ่อทำการวิ เคราะห์
โครงสร้างทางจุลภาคทางภาคตัดขวางพบว่าไบโอชาร์ทั้ง
จากเปลือกกล้วยและเปลือกทุเรียนมีลักษณะเป็นรูพรุน
คล้ายรังผึ้งโดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของรูพรนุมี
ค่าเท่ากับ 22 และ 14 ไมโครเมตรสำหรับไบโอชาร์จาก
เปลือกกล้วยและเปลือกทุเรียนตามลำดับ ดังแสดงใน รูป
ที่ 2 (ข) และ รูปที่ 2 (ง)  
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รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณพ้ืนผิวของไบโอชาร์
จาก (ก) เปลือกกล้วย (ค) เปลือกทุเรียน และโครงสร้าง
บริเวณภาคตัดขวางของไบโอชาร์จาก (ข) เปลือกกล้วย (ง) 
เปลือกทุเรียน โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด 
 
 

5. สรุปผลการวิจัย  
ในงานวิจัยที่ได้ทำการสังเคราะห์และวิเคราะห์

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไบโอชาร์ที ่ได้จาก
เปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วยสำหรับงานงานวิจัยนี้ได้
สังเคราะห์ไบโอชาร์จากกระบวนการเผาด้วยเตาเบ๊บซี 
และทำการวิเคราะห์สมบัติดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์โครงสร้างโดยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์พบว่าไบโอชาร์ทั้งสองมีโครงสร้าง
ของอสัณฐานของคาร์บอนและโครงสร้างผลึกของสาร  
อนินทรีย์ที่มีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบหลัก 
 2. การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและค่าการนำ
ไฟฟ้าพบว่าไบโอชาร์ที่ได้จากเปลือกกล้วยมีสัดส่วนของ
โพสแทสเซียมสูง 44,580 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และค่านำ
ไฟฟ้าท่ี 10.23 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร  
 3. การว ิ เคราะห ์สมบัต ิความเป ็นกรดด่าง 
พบว่าไบโอชาร์ทั้งสองชนิดมีสภาพเป็นด่างอ่อน สามารถ
นำไปผสมกับดินที่มีสภาพเป็นกรดเพื่อปรับสภาพดินเพ่ือ
ลดปัญหาดินเปรี้ยวได้ 
 4. การวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคของ
ภาคตัดขวางแสดงถึงรูพรุนลักษณะคล้ายรังผึ ้งของไบ
โอชาร์ทั้งสองโดยขนาดของรูพรุนของไบโอชาร์ที่ได้จาก
เปลือกกล้วยมีขนาดใหญ่กว่าเปลือกทุเรียน 
 5. ปริมาณของธาตุโพแทสเซียมที่พบมากในไบ
โอชาร์จากเปลือกกล้วยนั ้นน่าจะเหมาะสำหรับการ
นำไปใช้ประโยชน์เพื ่อเป็นวัสดุบำรุงดินและเพิ ่มธาตุ
โพแทสเซียมให้กับพืช 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู ้ว ิจ ัย ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประเภท “ทุนสำหรับอาจารย์นักวิจ ัยใหม่” ภายใต้ 
“โครงการวิจัยเพื ่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ
งานวิจัยและบริการวิชาการของนักศึกษาปฏิบัติงานวิจัย
ร ่วมก ับอาจารย ์ต ่อผลผล ิตงานว ิจ ัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ประจำปี 2563” (Hands-
on ) ที ่สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยครั้งนี ้ และ
ขอขอบคุณ สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาพืชศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สำหรับสถานที่และ
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงาน 
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บทคัดย่อ  
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการติดตามการใช้จ่ายเงินบนสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการติดตามการใช้

จ่ายเงินในชีวิตประจำวันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสรุปค่าใช้จ่ายใน
การติดตามเงินในชีวิตประจำวัน 3) เพื่อช่วยวางแผนในการออมเงิน พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนา
ระบบและการออกแบบหน้าจอโปรแกรม ใช้โปรแกรม MySQLite สร้างระบบการจัดการฐานข้อมูล และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือวัดระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตอบ
แบบสอบถามของผู้ปฏิบัติงานโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 30 ชุดข้อมูล ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบกว่าร้อยละ 48.00 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
รองลงมาคือร้อยละ 40.67 มีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 11.33 มีความพึงพอใจในระบบอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ 0.13 แอพพลิเคชั่นระบบการติดตามการใช้จ่ายเงินบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ช่วยการจัดเก็บฐานข้อมูลในกิจกรรมการใช้จ่ายในแต่ละวัน ทำให้การบันทึกกิจกรรมมีความ
สะดวกและใช้งานง่าย 

 
คำสำคัญ: บันทึกการใชจ้่ายเงิน, ติดตามการใช้เงิน, วางแผนการออมเงิน  

 
Abstract  

This study aims to 1) develop a tracking system for the daily expense using the Android operating 
system, 2) develop a tool for summarizing daily transactions, and 3) develop a tool for planning money 
saving. Android Studio was used to develop the operating system and screen design. MySQLite was used 
to create a data base management system. A questionnaire was used to collect the users’ satisfaction data. 
The obtained data was analyzed by using the mean, average, and standard deviation. A sample was 30 
students from Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai. The findings showed that 48 percent 
of the respondents were satisfied with the system at the highest level, followed by 40.67 percent with a 
high level, and 11.33 percent at a moderate level. Mean was 4.37 and the standard deviation was 0.13. The 
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application for tracking transactions on Android operating system can help to store the database of daily 
expenses, including allowing the activity logs convenient and easy to use.  
 
Keywords: Record money spending, track spending money, plan money savings. 
 
1. บทนำ  

การติดตามการใช้จ่ายเงิน เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้คุณกำหนดเป้าหมายในชีวิตได้ชัดเจนข้ึนและช่วยให้คุณ
เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการใช้จ่ายและความสามารถใน
การหาเง ินซ ึ ่ งจะช ่วยให ้ค ุณจ ัดการเง ินได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและบันทึกรายรับ-รายจ่ายเสมือน “กระจก
สะท้อนพฤติกรรม” ที่ช่วยให้ตระหนักถึงความจำเป็นก่อน
การใช้จ่าย หรือซื้อของทุกครั้ง ทำให้มีระเบียบวินัยในการ
ใช้จ่ายมากขึ้น และสามารถควบคุมการใช้จ่ายของตัวเอง
ได้ เมื่อเห็นข้อดีของการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายแล้ว ก็
ควรเริ่มต้นจดอย่างจริงจังตั้งแต่วันน้ี เพื่อ “ความมั่งคั่งที่
ย่ังยืน” ในอนาคต  

ปัจจุบันมีการใช้จ่ายเกิดขึ ้นในชีวิตประจำวัน
มากมาย รายรับที ่หามาได้ถูกใช้จ่ายออกไปจนหมดไป
อย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาจำไม่ได้ว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างใน
แต่ละวัน อีกท้ังไม่สามารถย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยใช้จ่ายได้ 
สิ่งที่ช่วยในการเก็บรายการรับและจ่ายที ่ใช้กันอยู่อย่าง
แพร่หลาย ก็คือการจดบันทึกลงในสมุดบัญชีส่วนบุคคล 
โปรแกรม Microsoft excel หร ือบนเว ็บไซต์ การจด
รายรับ-รายจ่ายลงในสมุดบัญชีนั ้นทำให้เราทราบถึง
รายการใช้จ่ายที่จดบันทึกไป แต่ข้อเสียของสมุดบัญชีคือ 
การจดบันทึกด้วยลายมือทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย หรืออาจ
จำเป็นต้องจดจำกิจกรรมการรับและจ่ายไว้ก่อน และทำ
การบันทึกรายการในเวลาต่อมาสำหรับผู้ที่เลือกใช้การจด
บันทึกลงในโปรแกรมตารางคำนวณ ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นว่า
เป็นเพียงสมุดหรือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจดบันทึก
ค่าใช้จ่ายเพียงเท่านั้น และสมุดบัญชีไม่มีการคำนวณการ
ใช้จ ่ายเงินในแต่วันแต่ละเดือน อีกทั ้งไม่สามารถวาง
แผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันได้ 

ทำให้เกิดแนวความคิดพัฒนาระบบการติดตาม
การใช้จ่ายเงินบนระบบแอนดรอยด์บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร ์ทโฟน ช ่วยต ิดตามการใช ้จ ่ ายเง ินและออม 

แอพพล ิเคชั ่นมีการจัดการฐานข้อมูลในการจ ัดเก็บ
กิจกรรมที่เราใช้จ่ายเป็นประจำโดยแบ่งประเภทรายรับ
และรายจ่าย ที ่สามารถปรับแต่งเพิ ่ม แก้ไข และลบ
รายการ รวมถึงสามารถสรุปการใช้จ่ายเงินตามหมวดหมู่
ได้ เพื ่อเป็นการติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่
กำหนด หรือตามจำนวนเงินที่มีอยู่ในกระเป๋า หากมีการใช้
จ่ายมากเกินกว่าเงินที่มีอยู่ก็จะได้รับการแจ้งเดือนภายใน
แอพพลิเคชั่น 

  
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 Android Operating System เ ป็ น
ระบบปฏิบัติการ ที่มีพื้นฐานอยู่บนลีนุกซ์ ได้ถูกออกแบบ
มาสำหรับอุปกรร์ที่ใช้จอสัมผัสหรือสมาร์ทโฟน กูเกิ้ลเป็น
ผู้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของอาปาเช ซึ่งเป็นโอเพ่นซอสที่
อนุญาตให้ผู้ผลิตปรับแต่งและวางจำหน่ายได้ 

2.2 ภาษา Java เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที ่ถูก
พัฒนาขึ้นโดยบริษัทซันไมโครซิสเต็ม เป็นภาษาสำหรับ
เขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

2 . 3  Mobile Application ห ม า ย ถึ ง 
แอพพลิเคชั ่นที่ช่วยการทำงานของผู ้ใช้งานบนอุปกรณ์ 
สื ่อสารแบบพกพาเช่น โทรศัพท์มือถือซึ่งแอพพลิเคชั่น
เหล่าน้ันจะทำงานบนระบบปฏิบัติการ (OS) ที่แตกต่างกัน
ออกไป 

2.4 ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม ผู้พัฒนาระบบ
ได้ใช้กระบวนการพัฒนาระบบด้วยวงจรการพัฒนาระบบ 
( System Development Life Cycle: SDLC) แล ะ ใช้
โมเดลในการพัฒนาระบบคือ Waterfall model โดยเป็น
โมเดลการพัฒนาระบบที่สามารถกลับไปทำซ้ำในข้ันตอนที่
ไม่สมบูรณ์ได้ 
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รูปที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

2.4.1) วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนการ
ทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนาน้ัน อาจเริ่มด้วย
การพัฒนาระบบใหม่หรือนำระบบเดิมที ่มีอยู ่แล ้วมา
ปร ับ เปล ี ่ ยน  ให ้ ด ี ย ิ ่ ง ข ึ ้ น  ภายในวงจรน ี ้ จ ะแบ่ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ 1) 
ระยะการวางแผน (Planning Phase) 2) ระยะการ
ว ิ เคราะห์  (Analysis Phase) 3) ระยะการออกแบบ 
(Design Phase) 4) ระยะการสร้าง และ 5) ระยะการ
พัฒนา (Implementation Phase)  

2.5 Android Studio เป็น IDE ที่พัฒนาขึ ้นมา
เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการทำงานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาจากแนวคิดพื้นฐาน
จาก InteliJ IDEA โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการพฒันา 
IDE ที่สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ์ ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพมากข ึ ้น เช ่น เ พ่ิม
ประสิทธิภาพด้นการออกแบบ GUI ที่สามารถ Preview 
ในมุมมองที่ต่างกันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เป็นต้น 

2.6 SQLite เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีขนาด
เล็กมาก (ไม่ถึง 1MB)  เก็บฐานข้อมูลเป็นไฟล์โดยไม่
จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ ถูกใช้ในหลายโปรแกรมหรือถูก
ติดต้ังลงไปในอุปกรณ์พกพา เช่น iPhone, Android เพ่ือ
ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 การออกแบบระบบ เครื ่องมือที ่ใช้ในการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ การกำหนดความ ต้องการ
ของระบบงาน (System Requirements) ความต้องการ
จองระบบงานนี้หมายถึง ข้อมูลที ่ควรจะมีในระบบงาน
ประกอบด้วย 

3.1.1) เป็นการออกแบบระบบงานโดยรวบรวม
ระบบเป็นข้ันตอนการทำงานโดยใช้แผนผังบริบทภาพรวม
ของระบบงาน และแสดงความส ัมพ ันธ ์ของระบบ
สิ ่งแวดล้อมที ่เก ี ่ยวข้องกับระบบงานในการวิเคราะห์
ระบบงาน 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 
 

 สามารถอธิบายแผนภาพการทำงานของกระแส
ข้อมูลระดับ 0 ได้ดังน้ื 

ก) ผู้ใช้สามารถต้ังค่าเวลาแจ้งเตือนในการ
บันทึกรายรับ-รายจ่าย 

ข) ระบบสามารถบันทึกรายรับ/เดือนแล้วหัก
รายจ่ายประจำเดือน (โปรแกรมจะทำการคำนวณเงินที่
เหลือให้ใช้ในแต่ละวัน) 

ค) ระบบสามารสรุปเงินที่เหลือในแต่ละวันได้
ด้วยโปรแกรมจะทำการคำนวณรายจ่าย จากเงินที่เหลือก็
จะปรากฏอยู่ในกราฟเงินคงเหลือของแต่ละวัน , เงินที่
คงเหลือสะสมที่เพ่ิม-ลดลงทุกวัน 

ง) ผู้ใช้สามารถเพ่ิมรายรับ-รายจ่ายที่เกิดข้ึน 
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จ) ระบบสามารถสรุปประเภทรายรายรบั-
รายจ่าย 
3.1.2) การออกแบบฐานข้อมูล  

การออกแบบฐานข ้อม ูลในระด ับแนวคิด 
( Conceptual Database Design) ก า ร อ อ ก แ บ บ
ฐานข้อม ูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database 
Design) เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้ข้อมูลของระบบ มาออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึง
โครงร่างของบานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual 
Schema) ที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างของฐานข้อมูลใน
ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์แอททริบิวต์ และข้อกำหนด
ของเอนทิต้ี โดยไม่คำนึงถึงระบบการจัดการฐานข้อมูลที่
เลือกใช้ 

โดยระบบแอพพลิเคชั ่นการติดตามการใช้
จ่ายเงินบนสมาร์ทโฟน มีการออกแบบตารางฐานข้อมูล 
ดังน้ี  
 
ตารางที่ 1 รายชื่อตารางในฐานข้อมูลระบบการติดตาการใช้
จ่ายเงินบนระบบแอนดรอยด์ 

ช่ือตาราง รายละเอียด 

Muser ตารางข้อมูลผู้ใช ้

Mcareer ตารางข้อมูลอาชีพ 

Msalary ตารางข้อมูลเงินเดือน 

MoneyPerMonth ตารางข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ประจำ 

ช่ือตาราง รายละเอียด 

Month ตารางข้อมูลเดือน 

Mstaus ตารางข้อมูลรหัสเดือน 

MfixMoney ตารางข้อมูลรายละเอียดรายรับ-
รายจ่ายประจำ 

Mtype ตารางข้อมูลประเภทรายรับ-
รายจ่าย 

Mgroup ตารางข้อมูลเพ่ิมรายละเอียด
ประเภทรายรับ-รายจ่าย 

TincomeExpense ตารางข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 

MsaveMoney ตารางข้อมูลออมเงิน 

Mnotification ตารางข้อมูลการแจ้งเตือน 

 
 

Muser

PK userId

 fname
 lname
 picture
FK1 careerId
FK2 salaryId

MfixMoney

PK fixMoneyNo

 createDate
 amountMoney
FK1 moneyNo
FK2 typeId
 detail

Month

PK monthId

 monthName

Mstatus

PK statusId

 statusName

MoneyPerMonth

PK moneyNo

 createDate
FK1 monthId
 startDate
 endDate
 year
FK3 moneyStatus
FK2 userId
 totalExpense
 totalIncome
 balanceMoney
 moneyPerDay

has

has

has

has

Mtype

PK typeId

 typeName
FK1 groupId

Mgroup

PK groupId

 groupName

has

has

MsaveMoney

PK saveNo

 createDate
 startDate
 endDate
 amountDays
 topic
 detail
 amountExpense
FK1 saveStatus
 moneyPerDay

TincomeExpense

PK runNo

 dateId
FK1 userId
FK2 typeId
 amount
 detail

has

has

has

Mnotification

PK notifyId

 notifyTime

Mcareer

PK careerId

 careerName

has

Msalary

PK salaryId

 salaryName

has

 
 

รูปที่ 3 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด 
 
3.3 ออกแบบผังโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม 
 

 
 
รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงการทำงานของระบบการติดตามการ

ใช้จ่ายบนระบบแอนดรอยด์ 
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3.3.1) การออกแบบแสดงผลของโปรแกรมระบบการ
ติดตามการใช้จ่ายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งได้
ออกแบบระบบ ยกตัวอย่างเบื้องต้นดังน้ี 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5 แสดงการออกแบบหน้าจอประวัติผู้เข้าใช้งาน 
 
 

ตารางที่ 2 รายระเอียดหน้าจอประวัติผู้เข้าใช้งาน 

หมายเลข รายละเอียด ประเภท 

1 ชื่อ Label 

2 สกุล Label 

3 กรอกข้อมูล ชื่อ Text 

4 กรอกข้อมูล สกุล Text 

5 รายรับ Label 

6 อาชีพ Label 

7 กรอกข้อมูล รายรับ Text 

8 กรอกข้อมูล อาชีพ Text 

9 รูปภาพ Image Button 

10 Login Button 

 

 
 

รูปที่ 6 การออกแบบหน้าจอเมนูหลัก 
 

ตารางที่ 3 รายละเอียดหน้าจอเมนูหลัก 
 

หมายเลข รายละเอียด ประเภท 

1 เมนูหลัก Label 

2 เพ่ิมรายรับ – 
รายจ่ายประจำ 

Button  

3 แก้ไขโปรไฟล์ Button 

4 รายรับ-รายจ่ายต่อ
วัน 

Button 

5 สรุป Button 

6 กราฟเงินออม Text 

7 สรุปรายจ่าย Button 

8 การแจ้งเตือน Text 

 
3.4 การเลือกกลุ ่มประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย จำนวน 30 คน เพ่ือทำการศึกษาในครั้ง
น้ี ซึ ่งทางผู ้ศึกษาได้เลือกวิธีการใช้แบบสอบถาม ซึ ่งใน
การศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้  ที ่มีผลต่อการพัฒนา
ระบบการติดตามการใช้จ่ายเงินบนระบบแอนดรอยด์  
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที ่1 แบบสอบถาม
ด้านข้อม ูลท ั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่  2 
แบบสอบถามเก ี ่ ยวก ับการใช ้ งานระบบ  ตอนที่  3 
แบบสอบถามเกี ่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ 
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3.5 การออกแบบหน้าจอการทำงาน 
 

 

 
 

รูปที่ 7 ภาพตัวอย่างการออกแบบหน้าจอ 
การทำงานการลงทะเบียนผู้ใช้งาน 

 

  
 

รูปที่ 8 การออกแบบหน้าจอฟอร์มเพ่ิมประเภทรายรับ 

4. ผลการวิจัย  
ร ะ บ บ ก า ร ต ิ ด ต า ม ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย เ ง ิ น บ น

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นโปรแกรมที่ทำงานโดย
ใช้โปรแกรม Android Studio ในการออกแบบหน้าจอ
โปรแกรมและส่วนของคำสั่งในการใช้งานของระบบในการ
จ ัดเก ็บฐานข้อม ูล  ใช ้โปรแกรม My SQLite ในการ
ออกแบบการแสดงผลข้อมูล ซึ่งมีการใช้งานระบบดังน้ี 

4.1 การเข้าใช้งานระบบ 
1) ทำการเข้าใช้งานระบบโดยผ่ายทาง Mobile 

Application 
2) เมื่อเข้าใช้งานผู้ใช้งานจะพบกับหน้า Login 

เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
3) ทำการกรอก ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน ให้ถูกต้อง 
   ก) ในช่องรูปภาพ ให้ผู้ใช้งานเลือกรูปภาพ 
   ข) ในช่อง ชื่อผู้ใช้ ให้กรอกชื่อของผู้ใช้งานลง

ไป ตัวอย่าง ชไมพร 
    ค) ในช่อง นามสกุล ให้กรอกนามสกุลของ
ผู้ใช้งาน ตัวอย่าง เลาคุ้ม 
    ง) ในช่องอาชีพ ผู้ใช้งานของเลือกอาชีพ 
    จ) ในช่องเงินเดือน ผู้ใช้งานของเลือกเงินเดือน 

4) เมื่อทำการกรอกข้อมูลในหน้า Login ถูกต้อง
แล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลง 

5) หน้าระบบจะแสดงข้อความ ลงทะเบียนเสร็จ
เรียบร้อย 

6) ผู้ใช้งานคลิกปุ่มตกลง เพ่ือเข้าสู่หน้าแรก 
 

 
 

รูปที่ 9 ส่วนของลงทะเบียนของผู้ใช้งาน 
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7) ผู้ใช้งานเลือกเมนูการจัดการข้อมูลประเภทรายรับ  
  ก) ในช่องเพิ่มประเภทรายรับ ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม + เพ่ือ
เพ่ิมประเภทรายรับ ตัวอย่าง เงินเดือน 
  ข) เมื่อผู้ใช้งานเพ่ิมข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำการคลิกปุ่ม
ตกลง เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

 
 

รูปที่ 10 ส่วนของการจัดการข้อมูลประเภทรายรับ 
 

8) ผู้ใช้งานเลือกเมนูการจัดการข้อมูลประเภทรายจ่าย  
  ก) ในช่องเพิ่มประเภทรายจ่าย ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม + เพ่ือ
เพ่ิมประเภทรายจ่าย ตัวอย่าง ค่าหอ 
  ข) เมื่อผู้ใช้งานเพ่ิมข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำการคลิกปุ่ม
ตกลง เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

 
 

รูปที่ 11 ส่วนของการจัดการข้อมูลประเภทรายจ่าย 
 

9) ผู้ใช้งานเลือกเดือนที่ต้องการบันทึกประจำเดือน 
  ก) ในช่องเพ่ิมรายรับ ผู้ใช้คลิกปุ่ม + เพ่ือเพ่ิมรายรับ 
  ข) ในช่องประเภทรายรับ ผู้ใช้งานเลือกประเภทรายรับ 
ตัวอย่าง เงินเดือน 
  ค) ในช่องจำนวนเงิน ผู้ใช้งานป้อนจำนวนเงิน ตัวอย่าง 
15,000  

  ง) ในช่องตกลงเมื่อผู้ใช้งานเพ่ิมข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำ
การคลิกปุ่มตกลง เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  จ) ในช่องเพ่ิมรายจ่าย ผู้ใช้คลิกปุ่ม + เพ่ือเพ่ิมรายจ่าย 
  ฉ) ในช่องประเภทรายจ่าย ผู ้ใช ้งานเลือกประเภท
รายจ่าย ตัวอย่าง ค่าหอ 
  ช) ในช่องจำนวนเงิน ผู้ใช้งานป้อนจำนวนเงิน ตัวอย่าง 
1,000  
  ซ) ในช่องตกลงเมื่อผู้ใช้งานเพ่ิมข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำ
การคลิกปุ่มตกลง เพ่ือบันทึกข้อมูล 
10) ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำเดือน
ให้ผู้ใช้งาน และแสดงจำนวนเงินใช้ต่อวัน 
 

 

 
 

รูปที่ 12 ส่วนของข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
  

11) ผู้ใช้งานทำการบันทึกข้อมูลรายรับเพิ่มเติม-รายจ่าย
ต่อวัน 
  ก) ในช่องเพ่ิมรายรับเพ่ิมเติม-รายจ่ายต่อวันผู้ใช้คลิกปุ่ม 
+ เพ่ือเพ่ิมรายรับเพ่ิมเติม-รายจ่ายต่อวัน 
  ข) ในช่องประเภท ผู ้ใช้งานเลือกประเภทของรายรับ
เพ่ิมเติม-รายจ่าย ตัวอย่าง ค่าไฟ 
  ค) ในช่องจำนวนเงิน ผู้ใช้งานป้อนจำนวนเงินของรายรับ
เพ่ิมเติม-รายจ่าย ตัวอย่างเช่น 300 
  ง) ในช่องตกลงเมื่อผู้ใช้งานเพ่ิมข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำ
การคลิกปุ่มตกลง เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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12) ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดรายรับเพิ ่มเติม -
รายจ่ายต่อวัน 
 

 
 

รูปที่ 13 ส่วนของข้อมูลรายรับเพ่ิมเติมและรายจ่ายต่อวัน 
 

13) ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลออมเพ่ือฝัน 
  ก) ช่องเพ่ิมข้อมูลเงินออมเพ่ือฝันผู้ใช้คลิกปุ่ม + เพ่ือเพ่ิม
ข้อมูลเงินออมเพ่ือฝัน 
  ข) ในช่องจำนวนวัน ผู้ใช้งานป้อนจำนวนวันที่ต้องการ
ออม ตัวอย่าง 10 วัน 
  ค) ในช่องจำนวนเงิน ผู้ใช้งานป้อนจำนวนเงินที่ต้องการ
ออม ตัวอย่าง 1000 
  ง) ในช่องปุ่มคำนวณ ผู้ใช้งานทำการคลิกปุ่มคำนวณ 
เมื่อป้อนข้อมูลเรียบร้อย 
  จ) ในช่องสิ่งของ ผู้ใชง้านป้อนรายละเอียดของสิ่งของที่
ต้องการ 
  ฉ) ในช่องตกลงเมื่อผู้ใช้งานเพ่ิมข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำ
การคลิกปุ่มตกลง เพ่ือบันทึกข้อมูล 
14) ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลออมเพ่ือฝัน 

 
 

รูปที่ 14 ส่วนของข้อมูลออมเพ่ือฝัน 
 

15) ผู้ใช้งานทำการต้ังค่าการแจ้งเตือนในการบันทึกข้อมูล
รายรับ-รายจ่าย 
  ก) ผู้ใช้งานเลือกเมนูการแจ้งเตือน 
  ข) ผู้ใช้งานทำการต้ังเวลาในการแจ้งเตือนข้อมูล จากน้ัน
คลิกปุ่มตกลง เพ่ือบันทึกข้อมูล 
16) ระบบทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเพ่ือทำการบันทึก
ข้อมูล 
 

 
 

รูปที่ 15 ส่วนของข้อมูลการแจ้งเตือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) ระบบทำการสรุปประเภทรายรับ-ประเภทรายจ่าย 
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รูปที่ 16 ส่วนข้อมูลสรุปประเภทรายรับและประเภท
รายจ่าย 

 
4.2 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
 

 
 

รูปที่ 17 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
 

18) ผู้ใช้งานเลือกเมนูอัพเดตข้อมูลส่วนของผู้ใช้  เพื่อทำ
การแก้ไขข้อมูลส่วนของผู้ใช้ 
19) เมื ่อผู ้ใช้งานทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย 
ผู้ใช้งาน คลิกตกลงเพ่ือบันทึก 
20) จากนั่นระบบจะแจ้งข้อความเตือน เพื่อให้ผู้ใช้งาน
ยืนยันการบันทึกข้อมูลอีกครั ้ง  ผู ้ใช้งานคลิกตกลงเพ่ือ
บันทึกข้อมูล 
 
4.3 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
 

 
 

รูปที่ 18 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
 

21) ผู ้ใช ้งานคลิก : เพื ่อทำการเลือกการแก้ไขข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเงินประจำเดือน 
22) ผู้ใช้งานคลิก : เพ่ือทำการเลือกข้อมูลที่จะแก้ไข  
23) จากนั่นผู้ใช้งานป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเรียบร้อย
แร้ว คลิกตกลงเพ่ือทำการบันทึกข้อมูล 
4.4 ส่วนของการลบข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
 

 
 

รูปที่ 19 ส่วนของการลบข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
 
24) ผู้ใช้งานคลิก : เพ่ือทำการเลือกการลบข้อมูลค่าใช้จ่าย
เงินประจำเดือน 
25) ผู้ใช้งานคลิก : เพ่ือทำการเลือกข้อมูลที่จะลบ 
26) จากนั้นผู้ใช้งานคลิกลบข้อมูล ระบบจะแจ้งข้อความ
เตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง ผู้ใช้งาน
คลิกตกลงเพ่ือทำการลบข้อมูล 
 
4.5 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลรายงานประจำวัน 
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รูปที่ 20 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลรายงานประจำวัน 
 

27) ผู้ใช้งานคลิก : เพ่ือทำการเลือกข้อมูลที่จะแก้ไข  
28) จากนั่นผู้ใช้งานป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเรียบร้อย
แร้ว คลิกตกลงเพื ่อทำการบันทึกข้อมูล ระบบจะแจ้ง
ข้อความเตือน เพ่ือให้ผู้ใช้งานยืนยันการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้
ทำการคลิกตกลงเพ่ือบันทึกข้อมูล 
4.6 ส่วนของการลบข้อมูลรายงานประจำวัน 
 

 
 

รูปที่ 21 ส่วนของการลบข้อมูลรายงานประจำวัน 
 

29) ผู้ใช้งานคลิก : เพ่ือทำการเลือกข้อมูลที่จะลบ 
30) จากนั้นผู้ใช้งานคลิกลบข้อมูล ระบบจะแจ้งข้อความ
เตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง ผู้ใช้งาน
คลิกตกลงเพ่ือทำการลบข้อมูล 
 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
5.1 ผลการการทดสอบความพึงพอใจในการใช้งาน
โปรแกรม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อความ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 

    ชาย 14 46.7 
    หญิง 16 53.3 
    รวม 30 100 

อาย ุ
    ต่ำกว่า 20 ปี 4 13.3 
    21-25 ปี 24 80 
    มากกว่า 25 ปี 2 6.7 
    รวม 30  100 
การศึกษา 

   อนุปริญญา/ปวส. 2 6.67 
   ปริญญาตรี 4 ปี 12 40.00 
   ปริญญาตรี เทียบ
โอน 

16 53.33 

   รวม 30 100.00 
   

จากตาราง 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ระบบมี
เพศชายจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 และเพศหญิง
จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 อายุต่ำกว่า 20 ปี 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 อายุ 21-25 ปี จำนวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และอายุมากกว่า 25 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 6.7 ส่วนใหญ่ศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 
จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดับปริญญาตรี 
(4ปี) จำนวน 12 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 40 และระดับ
อนุปร ิญญา/ปวส . จำนวน 2 คน คิดเป็นร ้อยละ 6.67 
ตามลำดับ 
ตอนที่ 2 การใช้งานระบบด้านประสิทธิภาพของการใช้
งานโปรแกรม 
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จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม(ด้านประสิทธิภาพของการใช้งานระบบการ
ติดตามการใช้จ่ายเงินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ดังน้ี 

1) การติดต้ังแอพพลิเคชั่นง่ายและรวดเร็ว พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทำการติดต้ังระบบ โดยได้รับความ
พึงพอใจในระดับดีมาก จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.67 มีความพึงพอใจในระดับดี จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จำนวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ 0.70 

2) ระบบมีความความสวยงามและง่ายต่อการเรียนรู้ 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีความพึงพอใจใน
ระดับดี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีความพึง
พอใจ ในระด ับปานกลาง  จำนวน 2 คน ค ิด เป็ น 
ร้อยละ 13.33 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตาฐาน เท่ากับ 0.62 

3) ความถูกต้องของข้อมูลจากการประมวลผลของ
ระบบ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ
ดีมาก จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีความพึง
พอใจในระดับดี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ 
0.52 

4) มีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าระบบเดิม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีความพึงพอใจใน
ระดับดี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.6 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ 0.51 

5) รูปแบบตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจใน
ระดับดี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีความพึง
พอใจ ในระด ับปานกลาง  จำนวน 2 คน ค ิด เป็ น 
ร้อยละ 13.33 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตาฐาน เท่ากับ 0.59 

6) โปรแกรมประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร ็วและ
ถูกต้อง พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีความ
พึงพอใจในระดับดี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มี
ค วามพ ึ งพอใจ ในระด ับปานกลาง  จำนวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.33 ค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 4.53 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ 0.74 

7) ระบบทำการคำนวณตัวเลขได้อย่างถูกต้อง พบว่า
ผ ู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 มีความพึงพอใจใน
ระดับดี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ 0.46 

8) การออกแบบระบบเหมาะสมกับผู ้ใช้งานระบบ
ถูกต้อง พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 มีความ
พึงพอใจในระดับดี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ 
0.52 

9) ระบบมีความสมบูรณ์และรวดเร็ว พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีมาก จำนวน 6 
คน คิดเป็นร ้อยละ 40.00 มีความพึงพอใจในระดับดี 
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง จำนวน 8 คน คิดเป็นร ้อยละ 26.67 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ 
0.83 

10) ออกแบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีความพึงพอใจใน
ระดับดี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.67 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน 
เท่ากับ 0.80 

ผลสรุปรวม พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในการใช้งานระบบร้อยละ 48.00  อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 40.67 มีความพึง
พอใจในระดับมาก ร ้อยละ 11.33 มีความพึงพอใจใน
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ระบบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13  

  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 การพัฒนาระบบการติดตามการใช้จ่ายเงินบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ฉบับนี ้สำเร็จลงได้ด้วยดี 
ผ ู ้จ ัดทำขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย สำหรับสถานที่ในการดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยในครั ้งนี ้ อีกทั ้งอาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยสนับสนุน แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับแอพพลิเคชั่นในครั้งน้ี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิง
ว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ใช้งานแอพพลิเคชั่น 
รวมถึงผ ู ้ท ี ่ต ้องการศึกษาเป ็นแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมต่อไป 

 
7. เอกสารอา้งอิง  
เกรียงไกร ชัยมินทร์.2556.แอนดรอยด์และไอโอเอสแอพ 
        พลิเคชันสำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และ 
        งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ณัชชา  กอศรีกุล.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล.2556.แอพพลิ 
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บทคัดย่อ  

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับที่เหมาะสมในการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ร่วมกับขมิ้นชันแห้งบดใน
อาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย ดำเนินการโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) บล็อก เป็นรูปแบบ
ของโรงเรือน เปิดและกึ่งปล่อยที่มด้ีานที่มีแสงแดดส่องถึง และด้านที่มีร่มเงา ใช้ไก่ไข่พันธ์ุอีซ่าบราวน์อายุ 41 สัปดาห์ จำนวน 
184 ตัว เลี้ยงในคอก ๆละ 23 ตัว จำนวน 8 คอก สุ่มไก่ไข่แต่ละด้านให้ได้รับอาหาร 4 สูตร ดังน้ี สูตรที่ 1 คืออาหารไก่ไข่ที่ใช้
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชัน 0 เปอร์เซ็นต์ (กลุ่มควบคุม) สูตรที่ 2, 3 และ 4  คืออาหารไก่ไข่ที่ใช้
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชัน 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เก็บข้อมูลด้านสมรรถภาพการผลิต
ไข่และคุณภาพไข่ 2 ช่วง ๆละ 28 วัน ช่วงท้ายของการทดลองสุ่มเก็บมูลไก่แต่ละตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์  ผลการทดลอง
พบว่า ไก่ที่ได้รับอาหารทดลองทุกกลุ่มมีสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่โดยรวม และจำนวนจุลินทรีย์กลุ่มโคลิฟอร์ม และ 
กลุ่ม lactic acid bacteria ในมูลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามไข่จากไก่ที่กินอาหารที่มีส่วนผสมของขมิ้นชัน
ทุกกลุ่มมีค่าความสูงไข่ขาวสูงกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05) และมูลไก่ที่ได้รับอาหารที่มีขมิ้นชัน 3 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนจุลินทรีย์
รวม และ ซัลโมเนลลาต่ำท่ีสุด (P<0.05) และรูปแบบของโรงเรือน (block) ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ 
และจำนวนจุลินทรีย์ในมูลไก่ (P>0.05) 
 
คำสำคัญ:  ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่  ขมิ้นชัน  ไก่ไข่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย 
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Abstract  
The aim of this research was to investigate the appropriate percentage of turmeric powder mixed 

with broken riceberry in semi-free range laying hen diets. Randomized complete block experimental design 
was conducted in this experiment, which block was housing model (sunshine and shade). One hundred 
eighty-four laying hens (41 weeks of age) were divided into 4 groups in each house (23 birds of each group). 
The laying hens in each group were randomly assigned to 4 dietary treatments as follows: Diet 1 (control 
group), 2, 3 and 4 which were used broken riceberry as energy source and mixed with 0, 1,2 and 3 percent 
of turmeric powder respectively. There were 3 periods (28 days/period) to collect data on egg production 
performance and egg quality. In the last period, the feces of each group were randomly collected to 
determine number of microorganisms. The results showed that, there were no statistical difference among 
4 groups on egg production performance, egg quality, coliform and lactic acid bacteria count in feces 
(P>0.05).  However, albumen height eggs form layers fed with turmeric powder diets were higher than the 
control group. The number of total plate count and salmonella in feces of the bird group fed with 3 % of 
turmeric powder in diet were lowest (P<0.05). There were no effects of house model (block) on egg 
performance production, egg quality and microorganism count in feces of laying hens (P>0.05). 
 
Keywords:. broken riceberry, turmeric powder, semi-free range layer 
 
 
1. บทนำ  

การเลี้ยงไก่แบบปล่อยเป็นระบบการเลี้ยงไก่ที่
ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกกรงหรือโรงเรือนได้อย่าง
อิสระ เพ่ือให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติมี
ผลทำให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรง จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้
ยาป้องกันและรักษาโรค ส่งผลต่อการลดต้นทุนในการ
เลี้ยงให้กับเกษตรกรและเพิ่มรายได้ด้วยไข่ไก่ปลอดภยัซึ่ง
จะมีราคาที่สูงกว่าไข่ไก่ปกติและที่สำคัญคือดีต่อสุขภาพ
ทั้งผู้เลี ้ยงและผู ้บริโภคด้วย นอกจากการเลี ้ยงไก่แบบ
ปล่อย ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์แล้ว ในการให้อาหารไก่ไข่
ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นก็เป็นอีกทางหน่ึง
ของการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตไข่แบบปลอดภัย และยังเป็น
การลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกด้วย (จินตนา, 2553) 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice berry) เป็นข้าวสุขภาพที่
เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในการ
กำจัดศัตรูพืช  ซึ ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง มี
ค ุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได ้ดี  และอุดมไปด้วย
สารอาหารที่มีประโยชน์หลายชนิด ได้แก่ เบต้าแคโรทีน 

โอเมก้า 3 แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี วิตามินบี1 ธาตุ
สังกะสี เหล็ก และเส้นใย เป็นต้น ในกระบวนการสีข้าว
กล ้องไรซ ์ เบอร ์รี่  จะม ีส ่วนของปลายข ้าว  10-15 
เปอร์เซ็นต์ และมีรายงานว่าปลายข้าวดังกล่าวสามารถ
นำมาใช้เป็นแหล่งของพลังงานในอาหารนกกระทาไข่ได้  
(ณิฐิมา และคณะ, 2560) แม้ว่าปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสี
เข้ม แต่สารสีในข้าวดังกล่าวส่วนใหญ่ละลายในน้ำทำให้ไม่
สามารถสะสมในไข่แดงได้ จึงอาจทำให้ไข่แดงมีสีซีดกว่า
การใช้ข้าวโพด หากมีการใช้สารสีธรรมชาติที่มีในท้องถ่ิน
มาเป็นส่วนผสมในอาหารจะทำให้ไข่แดงของไข่มีสีเข้มข้ึน
ได้  

ขมิ้นชัน (Turmeric) หรือขมิ้น เป็นพืชที่มีเหง้า
อยู ่ใต้ดิน เนื ้อของเหง ้ามีส ีเหลืองเข้มไปจนถึงสีแสด 
เอกลักษณ์ที ่เด่นชัด คือ รสชาติที ่จัดจ้าน สีสันมีความ
สวยงาม อีกทั ้งยังได้มีการนำเอาสมุนไพรมาประยุกต์
ผสมผสานลงไปในอาหารไทย ทำให ้ได ้รสชาติดี ข้ึน  
นอกจากน้ี  ยังสามารถนำขมิ้นชันไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาหาร ใช้ย้อมสี หรือใช้เพิ่มกลิ่นให้กับอาหาร
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แล้ว ในขมิ้นชันยังมีวิตามินและแร่ธาตุจำนวนมาก เช่น 
วิตามินเอ วิตามินบีรวม วิตามินซี วิตามินอี แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เหล็ก และมีเส้นใยอาหาร คาร์โบไฮเดรต และ
โปรตีน ด้วย เหง้าขมิ้นมีสารประกอบที่สำคัญเป็นน้ำมัน
หอมระเหยเอสเซนเซียลและในเหง้ายังมีสารสีเหลืองส้มที่
ทำให้ขมิ ้นได้ช ื ่อว ่า Curcumin มีรายงานว่าขมิ ้นชัน
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดอาการอักเสบได้ (ณิ
ชากร และกนิน, 2553; ชัชวาลย์, 2558)  

ดังน้ันหากมีการเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่ใช้
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักอาจช่วยให้
สุขภาพไก่ไข่ที ่เลี ้ยงแบบกึ่งปล่อยดีขึ ้น อาจส่งผลดีต่อ
สมรรถภาพการผลิตไข่ได้ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมสีไข่แดงจาก
ขมิ้นชันได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการผลิต
ไข่ไก่ปลอดภัยได้ งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ระดับที ่เหมาะสมในการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี ่ร่วมกับ
ขมิ้นชันแห้งบดในอาหารไก่ไข่ที ่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยโดย
พิจารณาจากสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และ
จำนวนจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในมูล
ไก ่
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การเลี ้ยงไก่แบบปล่อยหมายถึง  ระบบการ
จัดการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกคอก หรือ
โรงเรือนได้อย่างอิสระโดยเป็นพ้ืนที่ที่มีหญ้าปกคลุม ทำให้
ไก่ได้แสดง พฤติกรรมตามธรรมชาติเช่น การคลุกฝุ่น การ
ไซร้ขน การจิกกินพืช ผัก แมลง ทำให้ไก่ม ีความสุข 
อารมณ์ดีจึงเรียกว่า “Happy chick” สหภาพยุโรป มีข้อ 
กำหนดมาตรฐานการเลี ้ยงไก่แบบปล่อยว่าต้องมีพื ้นที่
ภายนอกโรงเรือนอย่างน้อย 4 ตร.ม./ตัว และต้องมีพืชปก
คลุมดิน ไก่จะต้องมีอิสระที่จะออกจากคอกได้ตลอด เวลา 
ภายในคอกต้องมีคอนนอน มีรังไข่ให้ไก่อย่างน้อย 7 แม่/
รัง วิธีการเลี้ยงไก่แบบปล่อยนั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติ
จริงของเกษตรกรในฟาร์มสนับสนุน คือ การเลี้ยงไก่แบบ
ปล่อยทำ ให้ไก่มีความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติร่วมด้วยกับ
การ จัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดีทำให้ไก่ไม่เครียด 
มีความสุข มีภูมิต้านทาน โรค มีผลทำให้สุขภาพแข็งแรง 

ความจำเป็นที่ต้องใช้ยาป้องกันหรือรักษาจึงไม่มีดังน้ันควร
ใช้ระบบมาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์มาประยุกตใ์ช้ซึ่ง
นอกจากจะมีวิธีปฏิบัติชัดเจนแล้ว ยังมีระบบการตรวจ
รับรองที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค นอกจากน้ีราคาไก่
ไข่อ ินทรีย์ขายได ้ในราคาที ่ส ูงกว่าไก่ปกติหลายเท่า 
(จินตนา, 2553) และการให้อาหารไก่ไข่ที่ใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นก็เป็นอีกทางหนึ่งของการเลี้ยงไก่
ไข่เพื ่อผลิตไข่แบบปลอดภัย และยังเป็นการลดต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ได้อีกด้วย 

ข้าวไรซ์เบอร์รี ่เป็นข้าวที ่พัฒนาพันธ์ุจากข้าว
หอมนิลกับข้าวขาวหอมมะลิ 105 ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุ         
จากสถาบันวิจัยข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลักษณะ
เมล็ดเป็นรูปร่างเรียวยาว มีสีม่วงดำ (ชื่นจิต, 2558) กำลัง
ได้รับความนิยมในบรรดาคนรักสุขภาพ เหมาะกับคนทุก
วัย โดยผู้สูงวัยควรรับประทานเพราะช่วยบำรุงร่างกาย 
เสริมสร้างประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิต ชะลอ
ความแก่ บำรุงสายตา และระบบประสาท ลดความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคมะเร็ง ทางการแพทย์ยังนำไปทำผลิตภัณฑ์
อาหารโภชนบำบัดอีกด้วย ซี่งคุณสมบัติเด่นของข้าวไรซ์
เบอร์รี่ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงได้แก่ เบต้า-แคโรทีน 
แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน โอเมก้า 3 และโฟ
เลต สูงอีกท้ังยังมีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง ดังน้ันข้าวไรซ์
เบอร์รี่จึงจัดเป็นทางเลือกใหม่เพ่ือสุขภาพที่ดีของทุกคนใน
ระยะยาว (กองบรรณาธิการการเกษตร , 2557) ใน
กระบวนการสีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ จะมีส่วนของปลายข้าว 
10-15 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรผู ้เลี ้ยงไก่สามารถนำปลาย
ข้าวดังกล่าวมาใช้เป็นแหล่งของพลังงานในอาหารไก่ไข่ได้ 
แม้ว่าปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสีเข้ม แต่สารสีในข้าวดังกล่าว
ส่วนใหญ่ละลายในน้ำทำให้ไม่สามารถสะสมในไข่แดงได้ 
จึงอาจทำให้ไข่แดงมีสีซีดกว่าการใช้ข้าวโพด หากมีการใช้
สารสีธรรมชาติท ี ่ม ี ในพืชที ่ปล ูกตามท้องถิ ่นมาเป็น
ส่วนผสมในอาหารจะทำให้ไข่แดงของไข่มีสีเข้มข้ึนได้ (ณิฐิ
มา และคณะ, 2560) 

ขมิ้นชัน (turmeric) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ 
Curcuma longa Lin. อยู่ในวงศ์ (family) zngiberaceae 
สกุล (genus) curuma เป็นพืชล้มลุก มีอายุหลายปีมีเหง้า
ใต้ดิน เนื้อในเหง้าสีเหลืองอมส้ม มีกลิ่นเฉพาะ (วันดีและ
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คณะ, 2541) ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์มากท่ีสุดคือเหง้าแก่
สด และแห้ง  

ขมิ้นชันมีสรรพคุณและประโยชน์ในหลายด้าน
ได้แก่  มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิ
ต้านทานให้กับร่างกาย ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย 
ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานสามารถช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในร่างกาย รักษาโรคความดันโลหิตสูง และ
ช่วยขับน้ำนมของมารดาหลังคลอดบุตร เป็นต้น ทั้งน้ี ใน
ขมิ้นชันมีสารสำคัญ 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มแรก คือ น้ำมัน
หอมระเหย (essential oil) มีสีเหลืองอ่อนโดยส่วนใหญ่
พบที ่ราก (root) 4.3 เปอร ์ เซ ็นต์ รองลงมาคือเหง้า 
(rhizome) 3.8 เปอร์เซ็นต์ ใบ (leaf) 1.3 เปอร์เซ็นต์ และ
ดอก (flower) 0.3 เปอร์เซ็นต์ และสารกลุ่มที่ 2 คือ สาร
เคอร์คิวมินอยด์ (curcuminoids) เป็นสารสีเหลืองส้ม พบ
มากจากเหง้าของขมิ้นชันและสารเคอร์คิวมินอยด์ส่วน
ใหญ่ที่พบมี 3 ชนิด คือ เคอร์คิวมิน (curcumin) พบมาก
ท ี ่ ส ุ ด  ร อ ง ล ง ม า ค ื อ  ด ี เ ม ท อ ก ซ ี เ ค อ ร ์ ค ิ ว มิ น 
(demethoxycurcumin) และบิสดีเมทอกซีเคอร์คิมิน 
(bisdemethoxycurcumin) จากการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับ
ฤทธิ์ทางชีวภาพหรือทางเภสัชวิทยาของขมิ้นชัน พบว่ามี
ฤทธิ ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ฤทธิ ์ต้าน
การอักเสบ ต้านมะเร็ง ต้านจุลินทรีย์และโปรโตซัว รวมทั้ง
ต ้ านเอนไซน ์ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับโรคอ ัลไซเมอร์  (anti-
Alzheimer activity) (ชัชวาลย์, 2558) 

จากสรรพค ุณของขม ิ ้ นช ันจ ึ ง ม ี รายงาน
ผลการวิจัยการใช้ขมิ้นชันในอาหารไก่ที่ผ่านมาจำนวนมาก 
ดังนี ้            Al-Mashhadani (2015) ศึกษาการเสริม
ขมิ ้นชันผงในอาหารไก่เนื้อสายพันธ์ุ Rose 308 โดยให้
อาหารควบคุม เสร ิมขมิ ้นช ันผง 0.2 , 0.4 และ 0.6 
เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร สรุปได้ว่าไก่ที่เสริมขมิ้นชันผง
ทุกกลุ ่ม มีจำนวนจุลินทรีย์ในกลุ ่ม Lactobacillus ใน
ลำไส้เล ็กตอนปลาย (jejunum) ส ูงกว่ากลุ ่มควบคุม 
(P<0.05) และการเสริมอาหารไก่เนื้อด้วยขมิ ้นชันผงใน
อัตรา 0.4 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้เป็นสารช่วยเพิ ่มการ
เจริญเติบโต (growth promoter) ได้ อัจฉรา และมงคล 
(2558) ศึกษาผลของการเสริมขมิ ้นชันผงในอาหารต่อ
คุณภาพซากและการ ตอบสนองของภูมิคุ ้มกันของไก่

กระทงสายพันธ์ุ Cobb พบว่าการเสริมขมิ้้นชันผงที่ระดับ 
3, 5 และ 7 กรัม/กิโลกรัม ในอาหารมีผลให้น้ำหนักเน้ือ
อก เนื้ ้อสะโพกเพิ่มขึ้้น และไขมันช่องท้องลดลง และการ
เสริมขมิ้นชันผงที่ระดับ 7 กรัม/กิโลกรัมในอาหาร มีผลให้
เครื่องในรวม และระดับแอนติบอดี้ไตเตอร์ที่ต้านโรคนิว
คาสเซิล ของไก่กระทงที่อายุ 42 วัน สูงข้ึน  

Hassan (2016) รายงานว่าการเสริมขมิ้นชันผง
ลงในอาหารไก่ไข ่ในระดับ 2 เปอร ์ เซ ็นต์ ม ีผลดีต่อ
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่  และโสภณ และ
จุฑามาศ (2551) ได้ศึกษาการเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่
ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่พบว่าการ
ใช้ขมิ ้นชันในอาหารไก่ไข่ ที ่ระดับ 10, 20, 30 และ 40 
กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวไก่ไข่ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง ผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ และ
อัตราการตายเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริมขมิ้นชัน 
(กลุ่มควบคุม) อย่างไรก็ตามการใช้ขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่
ที ่ระดับสูงกว่า 10 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทำให้
ปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน ปริมาณอาหารที่กินต่อ
ผลผลิตไข่ 1 โหล และต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 
โหล มีค่าเพิ ่มขึ ้นตามระดับขมิ ้นชันที ่เพิ ่มขึ ้นในอาหาร 
และสีไข่ของแดงก็เพ่ิมข้ึนตามระดับขมิ้นชันที่เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี
สามารถใช้ขมิ้นชันเป็นแหล่งของวัตถุในอาหารไก่ไข่ได้ที่
ระดับสูงสุดไม่เกิน 20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยมี
ต้นทุนการผลิตไข่ที่ต่ำท่ีสุด 

ดังน้ันการเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่ใช้ปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์รี ่ เป็นแหล่งพลังงานหลักอาจส่งผลดีต่อ
สุขภาพไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย ทำให้สมรรถภาพการ
ผลิตไข่ และคุณภาพไข่ดีขึ้น ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การผลิตไข่ไก่ปลอดภัยได้ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาผลการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และ
ขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยต่อจุลินทรีย์ใน
มูล มีวิธีการดำเนินการดังน้ี 
สัตว์ทดลอง 
 ไก่ไข่พันธุ์อีซ่าบราวน์ อายุ 41 สัปดาห์ จำนวน 
184 ตัว เลี้ยงในโรงเรือนด้านที่มีแสงแดดส่องถึงและด้าน
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ที่มีร่มเงา (แสงแดดส่องถึงน้อย) ในแต่ละด้านเลี้ยงไก่ 4 
คอก แต่ละคอกเลี้ยงไก่ไข่ 23 ตัว   
อาหารทดลอง 
 1. วัตถุดิบอาหารทดลองคือ ขมิ้นชันและปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขมิ้นชันซื้อได้จากตามตลาดใน อ.เมือง จ.
พิษณุโลก และชุมชนในเขต อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นำมา
ตากแดดให้แห้งจากน้ันนำไปบดให้ละเอียด ส่วนปลายข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ได้จากโรงสีข้าวชุมชนที่รับสีข้าวที่ผ่านการผลิต
แบบไม่ใช้สารเคมีนำมาบดให้ละเอียด  

2. วัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ เช่น รำละเอียด 
น้ำมันพืช เปลือกหอยป่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต เกลือและ
พรีมิกซ์ เป็นต้น 
แผนการทดลอง 
     วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก 
(Randomized Complete Block Design, RCBD) โดย
กำหนดให้บล็อก คือ รูปแบบของโรงเรือน มี 2 ด้าน คือ 
ด้านมีแสงแดดส่องถึงและด้านที่มีร่มเงา ในแต่ละด้านของ
โรงเรือน เลี้ยงไก่ไข่ 4 คอก ๆละ 23 ตัว รวมจำนวน 184 
ตัว สุ่มไก่ไข่แต่ละด้านของโรงเรือนให้ได้รับอาหารทดลอง 
4 สูตรดังน้ี 

สูตรที่ 1 อาหารไก่ไข่ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชัน 0 เปอร์เซ็นต์ (กลุ่ม
ควบคุม) 

สูตรที่ 2 อาหารไก่ไข่ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชัน 1 เปอร์เซ็นต์ 

สูตรที่ 3 อาหารไก่ไข่ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชัน 2 เปอร์เซ็นต์ 

สูตรที่ 4 อาหารไก่ไข่ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชัน 3 เปอร์เซ็นต์ 

อาหารทดลองทุกสูตรได้คำนวณให้มีโภชนะ 
ได้แก่ พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
กรดอะมิโนที่จำเป็น เช่น ไลซีน และเมทไธโอนีน ตรงตาม
ความต้องการของไก่ไข่ที่แนะนำโดย อุทัย (2559) ทั้งน้ี
สูตรอาหารไก่ไข่ทดลองแต่ละสูตรแสดงในตารางที่  1  ไก่
ไข่ทุกคอกจะได้รับอาหารและน้ำอย่างเต็มที่ (ad libitum) 
โดยให้วันละ 2 มื้อ (เช้า และบ่าย)  

การบันทึกข้อมูล    
 เลี้ยงไก่ไข่ทดลองเป็นเวลา 2 ช่วงๆละ 28 วัน 
ในแต่ละช่วงมีการเก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่กิน ผลผลิต
ไข่แต่ละวัน และจำนวนไก่ตาย  ทุก 3 วันสุดท้ายของแต่
ละช่วง สุ่มไข่ไก่ของแต่ละซ้ำๆละ 4 ฟอง นำมาตรวจวัด
คุณภาพไข่ไก่ ได้แก่ น้ำหนักไข่ ความสูงไข่ขาว ค่า Haugh 
unit  ด้วยเครื่องตรวจสอบคุณภาพไข่อัตโนมัติ ของบริษัท 
technical services and supplied ( TSS)  ป ร ะ เ ทศ
อังกฤษ วัดความหนาของเปลือกไข่ ด้วยเครื่องวัดความ
หนาเปลือกไข่แบบอัตโนมัติ ยี ่ห้อ Mitutoyo ประเทศ
ญี่ปุ่น และวัดสีของไข่แดงโดยใช้พัดสีของบริษัท Roche 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองสุ่มเก็บมูลไก่
ไข่ในแต่ละกลุ่มมาทำการเพาะเชื้อ และตรวจนับจำนวน
เชื้อจุลินทรีย์รวม (total plate count) จุลินทรีย์ที่ก่อโรค 
ได้แก่ จุลินทรีย์กลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) หรือ อี โคไล 
(E. coli) และ จ ุล ินทร ีย ์ซ ัลโมเนลลา (salmonella) 
รวมทั้งจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่จุลินทรีย์ในกลุ่ม 
lactic acid bacteria  ตามว ิ ธ ี ของ  Downes and Ito 
(2001)  โดยในการเก็บมูลจะเก็บจากก้นไก่หลังจากให้
อาหารทดลองในช่วงเช้า 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

คำนวณสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ ได้แก่ 
เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ (hen day production และ hen 
house production) ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม อัตราการรอดชีวิต 
และ ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม แล้วนำ
ข้อม ูลด ้านสมรรถภาพการผล ิต  และค ุณภาพไข่มา
วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) สำหรับ
จำนวนจุล ินทรีย์ทำการแปลงข้อมูลเป็นค่า  log แล้ว
วิเคราะห์ความแปรปรวน จากนั ้นเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธี  Duncan’s new multiple 
range test ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SAS (SAS Institute 
Incorporated, 1990)  
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ตารางที่ 1 สูตรอาหารไก่ไข่ทดลอง และโภชนะที่ได้จากการคำนวณ 

 

วัตถุดิบอาหาร (กก.) สูตรที่ 1  สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ 49.45  48.34 47.28 46.21        
รำละเอียด 10.00  10.00 10.00 10.00    
กากถ่ัวเหลือง 22.57  22.62 22.67 22.72 
ปลาป่น 4.00  4.00 4.00 4.00 
ขมิ้นชัน 0.00  1.00 2.00 3.00 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.30  0.30 0.27 0.24 
เปลือกหอยป่น 9.64  9.58 9.55 9.52 
เมทไธโอนีน 0.28  0.28 0.28 0.28 
ทรีโอนีน 0.00  0.00 0.00 0.00 
น้ำมัน 3.04  3.11 3.18 3.26 
เกลือ 0.5  0.5 0.5 0.5 
พรีมิกซ์ 0.25  0.25 0.25 0.25 

รวม (กก.) 100.00  100.00 100.00 100.00 

โภชนะที่ได้จากการคำนวณ      
โปรตีน (%) 17.70  17.70 17.70 17.70 
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (Kcal/kg) 2,900  2,900 2,900 2,900 
แคลเซียม (%) 4.15  4.15 4.15 4.15 
ฟอสฟอรัส (%) 0.40  0.40 0.40 0.40 
เย่ือใย (%) 0.39  0.39 0.39 0.39 
ไลซีน (%) 1.45  1.44 1.43 1.42 
เมทไธโอนีน (%) 0.67  0.69 0.69 0.69 
ทริปโตเฟน (%) 0.20  0.20 0.20 0.20 
ทรีโอนีน (%) 0.55  0.55 0.55 0.55 
ราคา (บาท/กก.) 13.90  15.30 16.71 18.12 

 
4. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี ่เป็น
แหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบ
กึ่งปล่อย ผลการทดลอง พบว่า ไก่ไข่ที่ได้รับอาหารทดลอง
ทุกกลุ่ม มีสมรรถภาพการผลิตไข่ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การ
ผ ล ิ ต ไ ข่  ( hen day and hen house production)  
ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 
1 กิโลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม 

และ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เน่ืองจากไม่มีไก่ทุก
คอกตายในระหว่างทำการทดลอง อัตราการรอดชีวิตจึงมี
ค่าเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ทุกกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 2  
ส่วนในด้านคุณภาพไข่พบว่า ไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชันในทุก
ระดับมี น้ำหนักไข่ ค่า Haugh unit คะแนนสีของไข่แดง 
และความหนาของเปลือกไข่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>
0.05) แต่ไข่ของไก่ที่กินอาหารทดลองในกลุ่มควบคุม (ไม่
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มีการผสมขมิ้นชันผง) มีความสูงไข่ขาวต่ำกว่ากลุ ่มอื่น 
(P<0.05) ทั ้งนี ้ไข่ของไก่ที ่ก ินอาหารที่มีส่วนผสมของ
ขมิ้นชันทุกระดับมีความสูงไข่ขาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ดังแสดงในตารางที่ 3  นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงจำนวน
จุลินทรีย์ในมูลไก่ พบว่าไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าว
ไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชันที่ระดับ 3 
เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนจุลินทรีย์รวม และซัลโมเนลลาในมูล
ต่ำที่สุด และไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมขมิ้นชัน (กลุ่มควบคุม) มี
จำนวนจุล ินทรีย์รวม และซัลโมเนลลาในมูลสูงที ่สุด 
(P<0.05) ส่วนไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชันในทุกระดับ มีจำนวน
จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม และแลคติกแอซิกแบคทีเรีย ในมูลไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  ดังแสดงในตารางที่ 4   
 สำหรับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ร ูปแบบของ โร ง เร ื อน (block)  ของท ุกค ่ าส ั ง เกต 
(สมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และจำนวนจุลินทรีย์
ในมูลไก่) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี ่เป็น
แหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบ
กึ่งปล่อย ที่ปรากฏผลดังตารางที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งพบว่า
สมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่โดยรวม และ จำนวน
จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม และ แลคติกแอซิกแบคทีเรียในมูล
ของไก่ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  อย่างไร
ก็ตามมีแนวโน้มว่า การใช้ขมิ้นชันร่วมกับปลายข้าวไรซ์
เบอร์รี่ในอาหารไก่ไข่ทำให้เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ ปริมาณ
อาหารที่กินลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปริมาณเยื ่อใยใน
อาหารสูงขึ ้นตามระดับขมิ ้นชันที ่สูงขึ ้นในสูตรอาหาร 
(ตารางที ่ 1)  ซึ ่งอาหารที่มีเยื ่อใยสูงจะทําใหเพิ ่มการ
เคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร ทําใหอัตราการไหลผานข
องอาหารในทางเดินอาหารเร็วขึ้น มีผลทําใหการยอยได
ของสารอาหารลดลงเน่ืองจากลดระยะเวลาในการทํางาน
ของเอนไซมในระบบทางเดินอาหาร (อุทัย , 2559) แต่
เนื ่องจากเปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ของไก่ที ่กินอาหารที่ มี
ส่วนผสมของขมิ้นชันต่ำกว่าในกลุ ่มที ่กินอาหารที่ไม่มี

ส่วนผสมของขมิ้นชันไม่มาก จึงส่งผลให้อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัมมีแนวโน้มดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีการ
เสริมขมิ้นชันในสูตรอาหาร ผลการทดลองครั้งน้ีสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Hassan (2016) ที่พบว่าการใช้ขมิ้นชัน
ผงในไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ผสมกับขมิ้นชันในระดับ  0, 2 
และ 4 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันในปริมาณอาหาร
ที่กิน น้ำหนักไข่ และอัตราการเปลี ่ยนอาหารเป็นไข่ 1 
กิโลกรัม เช่นเดียวกันกับรายงานของอรประพันธ์ และ
คณะ (2552) ที ่กล ่าวว่าการเสริมสารสกัดหยาบจาก
ขมิ้นชันในอาหารไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และ
คุณภาพไข่ นอกจากน้ี โสภณ และจุฑามาศ (2551) ได้
ศึกษาการใช้ขมิ้นชันที่ระดับ 0, 10, 20, 30 และ 40 กรัม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัมในอาหารไก่ไข่พบว่าทำให้ไก่ทุกกลุ่ม
มีผลผลิตไข่ และน้ำหนักไข่ที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มี
ปริมาณอาหารที่กินเพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไก่ที่กิน
อาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมขมิ้นชัน 3 เปอร์เซ็นต์
มีแนวโน้มทำให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม
ของดีกว่ากลุ ่มอื ่น แต่เนื ่องจากขมิ้นชันผงมีราคาแพง 
(ราคากิโลกรัมละ 150 บาท) จึงส่งผลให้ต้นทุนค่าอาหาร
ต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมสูงกว่าไก่ที่กินอาหารที่ใช้ปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมขมิ้นชัน 

นอกจากน้ีมีแนวโน้มว่าไก่ไข่ที ่กินอาหารที ่มี
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชัน 3 
เปอร์เซ็นต์มีคะแนนสีไข่สูงที่สุด รองลงมาคือไข่แดงจากไก่
ที ่กินอาหารที่มีปลายข้าวไรซ์เบอร์รี ่เป็นแหล่งพลังงาน
หลักผสมขมิ้นชัน 2 , 1 และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
ทั้งนี้สีไข่แดงเพิ่มขึ้นตามระดับการผสมขมิ้นชันในอาหาร
ไก่ไข่ เน่ืองจากขมิ้นชันประกอบด้วยสารสีเหลือง จึงส่งผล
ต่อสีของไข่แดงเพ่ิมมากข้ึน การทดลองครั้งน้ีสอดคล้องกบั
ผลการศ ึกษาของ โสภณ และจ ุฑามาศ (2551) ; อร
ประพันธ์ และคณะ (2552) ที่พบว่าการเสริมขมิ้นชันใน
อาหารไก่ไข่มีผลทำให้ส ีไข่แดงเข้มขึ ้น ตามระดับของ
ขมิ้นชันที่เพ่ิมข้ึน (P<0.01) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากขมิ้นชัน
มีสารกลุ ่มเคอร์ค ิวมินนอยด์ ซึ ่งเป็นสารที ่มีสีเหลือง 
(ชัชวาลย์, 2558)  โดยสีไข่แดงจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของ
สารกลุ่มเคอร์คิวมินนอยด์ ที่เพ่ิมข้ึนในอาหาร และไข่ของ
ไก่ที่กินอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงาน
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หลักและมีส่วนผสมของขมิ้นชันในทุกระดับมีความสูงไข่
ขาวสูงกว่าไข่ของไก่กลุ ่มที ่ก ินอาหารที ่ไม่ม ีการผสม
ขมิ้นชัน ในทำนองเดียวกันค่า Haugh unit ก็มีแนวโน้ม
สูงกว่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันมี
คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระได้ดี โดยช่วยเพิ่มการทำงาน
ของเอนไซม ์ superoxide dismutase, catalase และ 
glutathione peroxidase (Reddy and Lokesh, 1994) 
ทำให้สามารถช่วยรักษาความสดของไข่ไก่ได้ จึงส่งผลต่อ
ความสูงของไข่ขาว และค่า Haugh unit เพ่ิมข้ึน 

ในกรณีของจำนวนจุลินทรีย์ในมูลไก่ พบว่าไก่ไข่
ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงาน
หลักผสมขมิ้นชันที่ระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนจุลินทรีย์
รวม และซัลโมเนลลาในมูลต่ำที ่สุด และไก่ไข่ที ่ได้รับ
อาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักแต่
ไม่ผสมขมิ้นชัน (กลุ่มควบคุม) มีจำนวนจุลินทรีย์รวม และ 
ซัลโมเนลลาในมูลสูงที่สุด (P<0.05) และมีแนวโน้มว่า ไก่
ไข่ที ่ได้ร ับอาหารที ่ใช ้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี ่เป็นแหล่ง
พล ังงานหลักผสมขมิ ้นช ันในระดับที ่ เพ ิ ่มข ึ ้น ( 1 -3 
เปอร์เซ็นต์)  มีจำนวนจุลินทรีย์โคลิฟอร์มในมูลไก่ลดลง 
และมีจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นระบบทางเดิน
อาหาร คือ Lactic acid bacteria เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ขมิ้นชันในสูตรอาหาร (กลุ่มควบคุม) ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาการใช้ขมิ ้นช ันใน
อาหารลูกสุกรหลังหย่านมของไกรสิทธิ และคณะ (2555) 
ที่พบว่า พบว่าการเสริมขมิ้นชันที่ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์ 
ส่งผลให้ lactic acid bacteria ในมูลสุกรสูงข้ึนกว่ากลุ่มที่

ไม่ได้เสริมขมิ้นชัน นอกจากนี้ อัจฉรา (2558) ได้รายงาน
ว่าสารสกัดขมิ้นชันและน้ำมันหอมระเหย สามารถยับย้ัง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียที ่ทําให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น Salmonella spp. โดยลดการใช้
กลูโคสของแบคทีเรียในลําไส้ และจากการศึกษาของวนิดา 
(2542)  พบว ่ า  ขม ิ ้ นช ันสามารถให ้ ผลย ับย ั ้ ง เชื้ อ 
Streptococcus pyogenes ได ้ ดี  และในน ้ำม ันหอม
ระเหยจากขมิ้นชันสามารถยับยั้งแบคทีเรีย ยีสต์ และราได้ 
โดยสารประกอบในขมิ้นชันน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการ
ออกฤทธิ ์ต ่อเช ื ้อแบคทีเร ีย ซึ ่งกลไกการออกฤทธิ ์ต่อ
แบคทีเรียนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ของแบคทีเรีย และสามารถยับยั ้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียได้ (Von et. al, 1974) 

จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้ขมิ้นชัน
ในสูตรอาหารไก่ไข่ที ่มีปลายข้าวไรซ์เบอร์รี ่เป็นแหล่ง
พลังงานหลักผสมขมิ้นชันที่ระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผล
ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่โดยรวม แต่ทำ
ให้ไข่แดงมีสีเข้มข้ึน และทำให้จำนวนจุลินทรีย์ก่อโรค เช่น 
โคลิฟอร์ม และซัลโมเนลลาในมูลลดลง ดังน้ันขมิ้นชันจึง
เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพ่ือเป็นอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยใน
การผลิตไข่ที่ปลอดภัยได้ ทั้งนี้การเสริมขมิ้นชันในระดับ
ดังกล่าวทำให้ต้นทุนค่าอาหารสูงขึ้น ดังนั ้นเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่จึงควรปลูกไว้ใช้เองในครัวเรือนจะทำให้สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีได้ 
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ตารางที่ 2 สมรรถภาพการผลิตเฉลี่ย (mean ± SD) ของไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยและได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชันผงในระดับต่างกัน 

สมรรถภาพการผลิต 
ระดับการผสมใบเตยในอาหารไก่ไข่ (%) P-

value 0 1 2 3 
Hen Day and Hen house 
Production (%) 

 77.17 ± 0.20 71.01 ± 0.99 72.69 ± 3.24 74.98 ± 1.08 0.138 

ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน) 108.97± 10.19 94.10 ± 7.18 101.48 ± 0.45 94.90 ± 0.92 0.172 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กก.   2.44 ± 0.23 2.37 ± 0.15 2.36 ± 0.07 2.18± 0.08 0.392 
ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 
กิโลกรัม(บาท/กก.) 

35.36 ± 3.55 36.05± 2.24 37.51 ± 1.31 36.75 ± 0.83 0.707 

อัตราการรอดชีวิต (%) 100 100 100 100 - 

หมายเหตุ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรูปแบบของโรงเรือน (block) พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที่ 3  คุณภาพไข่เฉลี่ย (mean ± SD) ของไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย และได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่ง

พลังงานหลัก และผสมขมิ้นชันผงในระดับต่างกัน 

 
คุณภาพไข่ 

ระดับของขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ P-value 
0 % 1 % 2 % 3% 

น้ำหนักไข่ (ก./ฟอง) 51.22 ± 0.54 51.11 ± 0.49 51.43 ± 0.17 51.42 ± 0.31 0.338 
ความสูงไข่ขาว(มม.)      6.55 ± 0.03b 7.57 ± 0.13 a 7.32 ± 0.26 a   7.38 ± 0.14 a 0.032 
ค่า Haugh unit 82.46 ± 0.65 88.64 ± 1.03 86.25 ± 2.81 86.08 ± 1.14 0.111 
คะแนนสีไข่แดง 1.47 ± 0.12 1.55 ± 0.16 1.97 ± 0.09   2.07 ± 0.20 0.066 
ความหนาของเปลือกไข่ (มม.) 0.53 ± 0.01 0.53 ± 0.01 0.54 ± 0.01 0.54 ± 0.01 0.444 

หมายเหตุ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรูปแบบของโรงเรือน (block) พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 ab อักษรกำกับค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในแนวนอนเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 

 
ตารางที่ 4  จำนวนจุลินทรีย์เฉลี่ย (mean ± SD) ในมูลของไก่ไข่ที่ได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ร่วมกับขมิ้นชัน             

ในระดับต่างกัน (log of cfu/g) 
 
ชนิดของจุลินทรีย์ 

  ระดับของขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ P-value 

0 % 1 % 2 % 3 % 

total plate count  15.78 ± 0.05a 15.39 ± 0.17a 15.63 ±0.30a 14.64 ±0.22b 0.036 
coliform  9.56 ± 1.27 8.65 ± 0.64 8.35 ± 0.07 8.26 ± 0.12 0.470 
salmonella  6.59 ± 0.01a 5.79 ± 0.40ab 4.96 ± 0.87b 4.60 ± 0.81b 0.048 
lactic acid bacteria  14.17 ± 0.02 14.26 ± 0.11 14.44 ± 0.43 14.34 ± 0.15 0.782 

หมายเหตุ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรูปแบบของโรงเรือน (block) พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
abอักษรกำกับค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในแนวนอนเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 
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บทคัดย่อ  
ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยได้ของเซลลูโลสแบบ in vitro และกิจกรรมของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์  รวมถึงการยับย้ัง

การทำงานของเอนไซม์โปรติเอส  เพ่ือศึกษารูปแบบของหญ้าเนปียร์ที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้สำหรับการผลิตอาหารปลานิล
แดง  โดยสกัดเอนไซม์จากลำไส้ปลานิลแดงขนาด 22 – 25 กรัม/ตัว ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยได้ของเซลลูโลสแบบ in vitro 
ในหญ้า      เนเปียร์สด หมัก (ระยะเวลา 10 วันแบบ anaerobic) ผึ่งแดด 12 ชั่วโมง และ ต้ม (ในน้ำเดือด 10 นาที) และ
ศึกษากิจกรรมของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์  รวมถึงการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอสในหญ้าเนเปียร์ทั้ง 4 รูปแบบ จาก
การทดลองพบว่า ประสิทธิภาพการย่อยได้ของเซลลูโลสมีค่าสูงที่สุดในหญ้าที่ผึ่งแดด (P<0.05) สำหรับกิจกรรมของโปรตี
เอสอินฮิบิเตอร์  และเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอสพบมีค่าต่ำสุดในหญ้าเนเปียร์ผึ่งแดด และ  ต้ม 
(P<0.05)  

 
คำสำคญั: หญ้าเนเปียร์  การย่อยได้  เซลลูโลส  โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์  ปลานิลแดง 

 
Abstract  

In vitro cellulose digestibility and protease inhibitor activity including the percentage of protease 
activity inhibition was conducted to investigate the appropriate conditioning of napier grass to produce red 
tilapia feed. The cellulase crude extracted from intestine of red tilapia (22 – 25 g/fish) were determined the 
in vitro cellulase digestibility, the protease inhibitor activity and percentage of protease inhibition from fresh, 
fermentation (10 days with anaerobic), sun for 12 hours and boiled (10 minutes) napier grass. The results 
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showed that cellulase digestibility were highest in sunny napier grass (P<0.05). In addition, percentage of 
protease inhibition and protease inhibition activity was lowest in sunny and boiled napier grass (P<0.05).  

 
Keywords: Napier Grass, digestibility, cellulose, protease inhibitor, Red tilapia  
 
1. บทนำ  

ปลานิลแดงเป็นปลาเศรษฐกิจเช่นเดียวกับปลา
นิลซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงกว่าปลานิลดำ สำหรับต้นทุนใน
การเลี้ยงมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งต้นทุนในการเลี้ยงปลานิล
แดง หรือสัตว์น้ำประมาณ 30 – 60 % มาจากอาหาร  
ดังน้ันถ้าสามารถลดต้นทุนอาหารได้  จะสามารถลดต้นทุน
โดยรวมได้  ซึ่งหมายถึงส่วนต่างของกำไรในการเลี้ยง  การ
ใช้พืชเป็นทางเลือกหน่ึงในการลดต้นทุนอาหารได้  หญ้าเน
เปียร์ถูกใช้ในอาหารสัตว์บกและมีการปลูกอย่างแพร่หลาย  
เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการเป็นอาหารสัตว์บกมีโปรตีน
ประมาณ 8-10 เปอร์เซ็นต์ (ทิพา และคณะ , 2538) มี
ราคาถูก   ราคาหญ้า    เนเปียร์ ขายในราคากิโลกรัมละ 
1.60 บาท ตันละ 700 บาท(จิรวรรณ,  2559) ซึ่งถือได้ว่า
มีราคาถูกมากเมื ่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบชนิดอื ่นใน
อาหารสัตว์น้ำ  แต่หญ้าเนเปียร์เป็นพืช ที่มีระดับเยื่อใย 
และสารกลุ่ม non polysaccharide สูง ได้แก่ เซลลูโลส 
เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน  (ส ุร ีว ัลย์ ,  2560)  โดยมี
ค่าประมาณ 65เปอร์เซ็นต์ ซึ ่งสารอาหารกลุ่มดังกล่าว 
ปลานิลแดง หรือสัตว์น้ำไม่สามารถย่อยเยื่อใยเหล่านี้ได้  
นอกจากน้ียังพบโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์  ในหญ้าเนเปียร์ซึ่ง
จะส่งผลต่อการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส ซึ่ง
ทำหน้าท่ีในการย่อยโปรตีน โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์จะยับย้ัง
การทำงานของเอนไซม ์ทร ิปซ ิน และ ไคโมทร ิปซิน 
(Richardson M., 1991 :   Tami et al., 1996)  ท ั ้ ง น้ี
เนื ่องจากปลานิลเป็นปลาที่กินทั ้งพืช และเนื ้อ มีความ
ต้องการโปรตีนประมาณ 25 – 32 % ทำให้ระดับโปรตีน
ในอาหารปลานิลมีค่าสูงกว่าปลากินพืช  ส่งผลให้การ
ทำงานของเอนไซม์โปรติเอส มีค ่าส ูงด้วย  ดังนั ้นถ้า
วัตถุดิบที่นำมาใช้มีปรตีเอสอินฮิบิเตอร์สูงจะส่งผลต่อการ
ย่อยโปรตีนในอาหรปลานิลแดงลดลง  และทำให้การ
เจริญเติบโตลดลงด้วย  นอกจากนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพ
ปลาที่อ่อนแอลง  เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของปลาสร้าง
จากโปรตีนเช่นกัน ดังนั้นระดับของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ 

ในหญ้าเนเปียร์จึงมีความสำคัญสำหรับปลานิลแดง    โปร
ตีเอสอ ินฮ ิบ ิ เตอร์พบในพืชหลายชนิด เช ่น ม ันฝรั่ง  
shepherd's purse พืชกลุ่ม rubiaceae  เช่น ต้นกาแฟ  
ต้นควินิน เป็นต้น  (Kim et al.,  2009)  หรือแม้แต่ในใบ
มะร ุมก ็พบเช ่นก ัน (Bijina et. al, 2011)  protease 
inhibitors จะยับย ั ้งการทำงานของ aspartic, serine 
and cysteine proteinases  แต่สารยับยั้งเอนไซม์น้ีเป็น
เปปไทด์ จะถูกทำลายได้ด้วยความร้อน (พิมเพ็ญ  และนิธิ
ยา, 2563)  ดังน้ันการนำหญ้าเนเปียร์มาใช้ในอาหารปลา
นิลแดงจึงต้องมีการปรับสภาพก่อนการนำมาใช้ เช่น การ
หมักแบบไม่ใช้อากาศ (anaerobic)  การผ่านความร้อน  
การผ่านคลื่น    ไมโครเวฟ  หรือการผ่านแสงอัลตร้าไลเอ
เลต (UV)   ซึ ่งจะสามารถทำลายโครงสร้างของลิกนิน  
เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสได้ และนอกจากนี้ยังทำลาย
โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ได้อีกด้วย  ซึ ่งจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของหญ้าเนเปียร์ที่จะมาใช้ในอาหารปลานิล
แดงให้มีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมมากย่ิงข้ึน ดังน้ันการ
ทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อ
การปรับสภาพหญ้าเนเปียร ์ให้ม ีค ุณค่าทางโภชนะที่
เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารปลานิลแดง
ต่อไป   

  
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

หญ้าเนเปียร์เป็นพืชที่นิยมใช้ในอาหารสัตว์บก 
มีการปลูกจำนวนมาก และมีคุณค่าทางโภชนาการ แต่
ข้อจำกัดคือส่วนของเยื่อใยในมีค่าสูง และไม่เหมาะสมต่อ
ปลานิลแดง  เนื ่องจากในตัวปลานิลแดงเองไม่สามารถ
ผลิตเอนไซม์ที่จะย่อยเซลลูโลส  หรือสารอาหารกลุ่ม Non 
polysaccharide ได้ นอกจากนี้ยังมีสารกลุ ่มที ่เรียกว่า     
โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติ
เอส อีกด้วย  สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
หญ้า    เนเปียร์ในอาหารปลานิลแดง  โดยการศึกษาใน
ครั้งน้ีน้ัน   เพ่ือใช้เพ่ิมวัตถุดิบเข้าไปในสูตรอาหาร และลด
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การใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทีมีราคาแพงกว่าลง ซึ่งอาจจะเป็น
วัตถุดิบกลุ ่มพืช  ที่ให้พลังงาน  แต่ไมได้ใช้เป็นแหล่ง
พลังงานหรือน้ำตาล  เนื่องจากสัตว์น้ำมีความสามารถใน
การใช้น้ำตาลได้ต่ำ และหญ้าเนเปียร ์ไม่สามารถเป็น
วัตถุดิบแหล่งโปรตีนได้ เน่ืองจากวัตถุดิบแหล่งโปรตีนต้อง
มีปริมาณโปรตีนมากกว่า 20% ข้ึนไป ดังน้ันในการศึกษา
นี้จึงเน้นการศึกษาด้านการยอยเซลลูโลส  เพื ่อศึกษา
ความสามารถในการย่อยเย่ือใย  และศึกษาผลกระทบจาก
การทำงานของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์โดยการปรับสภาพ
หญ้าก่อนนำมาใช้ในอาหารปลานิลแดงในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือที่ศึกษาวิธีการปรับสภาพหญ้า     เนเปียร์ให้เหมาะสม
ต่อการนำมาใช้ในอาหารปลานิลแดง  ซึ่งสารอาหารกลุ่ม
ดังกล่าว  และสารต้านโภชนะนี้สามารถถูกกำจัดได้โดย
จุลินทรีย์  ความร้อน และแสงยูวี  ดังนั ้นการใช้ปัจจัย
ดังกล่าวน่าจะเสริมสมรรถนะของหญ้าเนเปียร์ในการ
นำมาใช้ในอาหารปลานิลได้ 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

วิธีสกัดเอนไซม์ protease และ cellulase  
จาก ลำไส้ของปลานิลแดง  

นำปลานิลแดงขนาด 22 – 25 กรัม เก็บตัวอย่าง
ลำไส้และชั่งน้ำหนัก จากน้ันนำตัวอย่าง มาบดให้ละเอียด
โดยใช้ homogenizer โดยบดตัวอย่างใน  Tris – HCl  
buffer  ความเข ้มข ้น  50  mM  pH 7.5  จากนั ้นนำ
ตัวอย่างที่ได้เข้าเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง  ที่ความเร็ว
รอบ 15,000 g  อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  นาน 5 นาที  
เก็บส่วนที่เป็นของเหลวด้านบน (supernatant)  ไว้ที่ – 
20 องศาเซลเซียส  (Gimenez  et al., 1999)  เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์  

วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสตามวิธี
ของ Bezerra et al. (2005) โดยนำเอนไซม์ที ่สกัดได้
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร  ผสมกับบัฟเฟอร์ที่มี pH ต้ังแต่ 2 
ถึง 13  ปริมาณ 200 ไมโครลิตร  และ azocasein 1%  
ในบัฟเฟอร์ ที ่ pH 2 ถึง 13 ปริมาตร  500 ไมโครลิตร 
จากนั้นนำตัวอย่างเข้าเครื ่องบ่มที ่อ ุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส  เป็นเวลา 60 นาที  และหยุดปฏิกิริยาด้วย 
trichloroacetic  acid  (TCA) 20 %  ปร ิมาตร 500 
ไมโครลิตร นำตัวอย่างที่ได้เข้าเครื ่อง เครื ่องปั ่นเหวี่ยง

ความเร็วสูงที่ความเร็วรอบ 15,000 g  อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นนำตัวอย่างส่วนใส
ด้านบนปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติม 1 M NaOH ปริมาตร 
1.5 มิลลิลิตร นำตัวอย่างที่ได้วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เครื่องเครื่องวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสง 440 
nm     

วิธีวิเคราะห์กิจกรรมการทำงานของเอนไซม์      
เซลลูเลส ดัดแปลงจากรัชรา (2557) โดยเติม 1% CMC 
25 ไมโครลิตร และใส่ตัวอย่างเอนไซม์ปร ิมาตร  125 
ไมโครล ิตร  เต ิม pH 7 buffer 62.5 ไมโครล ิตร  5% 
starch solution 25 ไมโครลิตร และ 20 mM sodium 
chloride 37.5 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากันและบ่มตัวอย่าง
ที ่ อ ุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 15 นาที จากนั ้นเติม 1% 
dinitrosalicylic acid (DNS) reagent 250 ไมโครล ิตร 
เพื่อหยุดปฏิกิริยา แล้วนำตัวอย่างที่ได้ไปต้มในน้ำเดือด 
เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำมาปรับปริมาตรด้วยน้ำ กลั่น 
2.5 มิลลิลิตร วัดกิจกรรมเอนไซม์ด้วยเครื่อง microplate 
reader ที่ความยาวคลื่นแสง 540 นาโนเมตร โดยใช้ 1% 
CMC เป็น substrate 

การเตรียมหญ้าเนเปียร ์
นำหญ้าเนเปียร์อายุการตัดประมาณ 60 วัน มา

สับให้เป็นชิ้นเล็ก และแบ่งเป็น 4 กลุ่มเพ่ือปรับสภาพหญ้า
ได้แก่ หญ้าเนเปียร์สด หญ้าเนเปียร์ผึ่งแดดประมาณ 12 
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส  หญ้าเน
เปียร์ต้มในน้ำเดือดประมาณ 10 นาที  และหญ้าเนเปียร์
หมักแบบanaerobic ที่อายุการหมัก 10 วัน นำหญ้าทุก
รูปแบบมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 
2 ชั่วโมง จากนั้นนำหญ้าไปบดละเอียดและร่อนผ่านการ
กรองโดยตะแกรงตาถ่ี 200 ไมโครเมตร  เพ่ือนำไปทำการ
ทดลองต่อไป  

ประสิทธิภาพของเอนไซม์เซลลเูลสต่อการ
ย่อยหญา้เนเปียร ์

นำตัวอย่างหญ้าเนเปียร์ที่บดละเอียดและร่อน
ผ่านการกรองโดยตะแกรงตาถี่ 200 ไมโครเมตร จำนวน 
0.5 กรัม ใส่ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นเติม
เอนไซม์เซลลูเลส 1.0 มิลลิลิตร และสารละลาย 0.05 M 
citrate buffer pH 5.0 ปร ิมาตร 49 ม ิลล ิล ิตร บ ่มที่
อุณหภูมิ 30 และ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 180 นาที 
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โดยทุกๆ 60 นาที นำตัวอย่างออกมาวัดค่าเปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพการย่อยหญ้าเนเปียร์ (%) ตามวิธีดัดแปลง
จากวิธีของ Li et. al. (2004)  

กิจกรรมของโปรติเอสอินฮิบิเตอร์ และ การ
ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส 

สกัดโปรติเอสอินฮิบิเตอร์ โดยชั่งตัวอย่างหญ้า   
เนเปียร์สด ผึ่งแดด ต้ม และหมัก ที่อบแห้งมาแล้วจำนวน
ตัวอย่างละ 25 กรัม ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร เติม 
สารละลาย 0.1 M phosphate  buffer จำนวน 100 
มิลลิลิตร  แล้วนำตัวอย่างไปบ่มในตู้บ่มเชื ้อแบบเขย่า
ควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ความเร็ว
มรอบ 150 rpm เป็นเวลา 30 นาที  จากนั้นนำตัวอย่าง
ไปกรองด้วยผ้าขางบาง และนำส่วนที่กรองผ่านผ้าขาวบาง
ไปปั ่นเหวี ่ยงด้วยเครื ่องปั ่นเหวี ่ยงควบคุมอุณหภูมิที่
ความเร็วรอบ 10,000 rpm อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15 นาที  นำส่วนใสด้านบนเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -
20 องศาเซลเซียส เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป (Bijina et. 
al, 2011) 

การวิเคราะห์กิจกรรมของโปรติเอสอินฮิบิ
เตอร์  

วิเคราะห์กิจกรรมของโปรติเอสอินฮิบิเตอร์ ตาม
วิธีของ Bijina et. al (2011) โดยดูดสารละลายtrypsin
ปริมาตร 1 มิลิลิตร (0.5 mg/ml ใน สารละลาย 0.1 M 
phosphate buffer pH 7) ผสมกับ 1 ม ิล ิล ิตร โปรติ
เอสอินฮิบิเตอร์ นำไปบ่มที ่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เป ็นเวลา 15 นาทีในตู ้บ ่ม จากนั ้นเต ิมสารละลาย
substrate 1% Hammerstein  casein ซึ่งละลายใน 0.1 
M phosphate buffer pH 7ปริมาตร 2 มิลลิลิตร  นำ
ตัวอย่างไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 
นาท ี   จากน ั ้ นหย ุดปฏ ิก ิ ร ิ ยาด ้ ว ย  0 .44 M TCA 
(Trichloroacetic acid) ปร ิมาตร 2.5 ม ิลล ิล ิตร  นำ
ตัวอย่างที่ได้ไปปั่นเหว่ียงด้วยเครื่องปั่นเหว่ียงความเร็วสูง
ที่ความเร็วรอบ 10,000 rpm เป็นเวลา 15 นาที  จากน้ัน
นำส่วนใสวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 nm 
ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงยูวี และเทียบค่าที่ไดก้ับ
กราฟมาตรฐานของ tyrosine โดยจำนวนของโปรติ
เอสอินฮิบิเตอร์ คำนวณจากการทำงานของเอนไซม์ทริ
ปซินที่ลดลงวัดปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Lowry methods 

(Lowry et al., 1951)  โดยใช้ bovine serum albumin 
เป็นสารมาตรฐาน    

 
4. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยได้ของ
เซลลูโลสในหญ้าเนเปียร์รูปแบบที่แตกต่างกันด้วยเอนไซม์
ที่สกัดได้จากลำไส้ของปลานิลแดง ที่อุณหภูมิ 30 และ 50 
องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพ
การย่อยได้ของเซลลูโลสในหญ้าเนเปียร์ที่ผึ่งแดดมีค่าดี
ที่สุด (P<0.05) ทั้งที่อุณหภูมิ 30 และ 50 องศาเซลเซียส 
รองลงมาค ือ หญ ้าเนเป ียร ์แบบต ้ม สด และหมัก 
ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพการย่อยได้แบบ in vitro ของ               
เอนไซม์เซลลูเลสที ่สกัดได้จากลำไส้ของปลานิลจาก
หญ้าเนปียร์ที่รูปแบบต่างๆกัน  
 

รูปแบบ
หญ้าเนเปียร ์

ประสิทธิภาพการยอ่ยได้ของ
เซลลูโลส (%) 

30oC 50oC 
สด 7.32 ± 0.15c 2.32 ± 0.10c 
หมัก 4.68 ± 0.17d 1.93 ± 0.05d 
ผึ่งแดด 34.99 ± 0.47a 9.21 ± 0.02a 
ต้ม 9.16 ± 0.18b 2.59 ± 0.06b 

 

abcd ตัวอักษรที่ต่างกันกํากับบนข้อมูลในคอลัมน์เดียวกัน
แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
 
 สำหร ับผลการศ ึกษาก ิจกรรมของเอนไซม์ 
protease inhibitor และ ประสิทธิภาพการยับยั ้งการ
ทำงานของเอนไซม์โปรติเอสที่ได้จากหญ้าเนเปียร ์ใน
รูปแบบต่างๆ แสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  กิจกรรมของโปรติเอสอิฮิบิเตอร์ (PIU/mg) 
และ การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส (%) จาก
หญ้าเนเปียร์ที่รูปแบบต่างๆกัน 
 

รูปแบบ
หญ้าเนเปียร ์

กิจกรรมจำเพาะของ
โปรติเอสอิฮิบเิตอร์  

(PIU/mg) 

การยับย้ังการทำงาน
ของเอนไซม์โปรติเอส 

(%) 
สด 0.04 ± 0.00a 49.50 ± 2.42a 
หมัก 0.03 ± 0.00b 28.79 ± 5.05b 
ผึ่งแดด 0.02 ± 0.00b 17.63 ± 0.91c 
ต้ม 0.02 ± 0.00b 15.14 ± 0.73c 

 

abc ตัวอักษรที่ต่างกันกํากับบนข้อมูลในคอลัมน์เดียวกัน
แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) 

 
จากการทดลองพบว่า ค่าทั ้งสองมีค่าผันแปร

ตามกัน คือ เมื่อกิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์ยับยั้งการ
ทำงานของเอนไซม์โปรติเอสมีค่าสูง ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอสมีค่าสูงไปด้วย  
ซึ ่งหญ้าเนเปียร์ในรูปแบบสดมีค่ากิจกรรมจำเพาะของ
เอนไซม์ยับย้ังการทำงานของเอนไซม์โปรติเอสสูงกว่ากลุ่ม
ทดลองอื่น (P<0.05)  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการยับยั้งการ
ทำงานของเอนไซม์โปรติเอสมีค่าสูงที่สุดด้วย (P<0.05)    

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ทั้งนี ้เนื ่องจากองค์ประกอบของหญ้าเนเปียร์
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส และ
ลิกนิน  โดยเซลลูโลสจะอยู ่ส่วนในสุดของผนังเซลล์พืช 
ส ่วนเฮม ิเซลลูโลสจะทำหน้าที ่ในการเช ื ่อมระหว่าง
โครงสร้างของเส้นใยเซลลูโลส และลิกนิน ส่วนลิกนิน จะ
อยู่ส่วนนอกสุดของผนังเซลล์ซึ่งอยู่ติดกับเฮมิเซลลูโลส (สุรี
วัลย์,  2560) ซึ่งการถูกทำลายของลิกนิน เฮมิเซลลูโลส 
และเซลลูโลส ด้วยแสง UV จากการผึ ่งแดด  จะทำให้
โครงสร้างเหล่าน้ีถูกทำลายและเอนไซม์สามารถทำงานได้
ง ่ า ย ข ึ ้ น  (Lu et al.,  2017; Cogulet et al., 2016; 
Caroline,  2010;  Flynn et al.,  1958)   ซ ึ ่ ง ก า ร ถูก
ทำลายโครงสร ้างด ้วยแสงอ ัลตร ้าไลโอเลตน่าจะมี

ประสิทธิภาพดีกว่าการให้ความร้อนโดยการต้ม  หรือการ
หมัก หรือแม้แต่การอบด้วยลมร้อนสำหรับหญ้าเนเปียร์สด  
สำหรับการทำงานของเอนไซม์สามารถทำงานได้ดีที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  ทั้งนี้เนื่องจากการเอนไซม์ที่
ทำหน้าท่ีในการย่อยเซลลูโลสถูกผลิตมาจากจุลินทรีย์ที่อยู่
ในทางเดินอาหารของปลานิล  เพราะปลานิลไม่สามารถ
ผลิตอนไซม์เซลลูเลสเองได้  ดังน้ันอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อ
การทำงานของเอนไซม์ที่ผลิตได้จาก  จุลินทรีย์ดังกล่าวจะ
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่พบในร่างกายของปลานิล  ทั้งน้ี
เนื่องจากการทำงานของเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้จาก
แหล่งที่มาต่างชนิดกันจะมีความสามารถในการทำงานที่
อุณหภูมิต่างกัน ขึ ้นอยู ่กับแหล่งที ่ผลิตเอนไซม์ ดังน้ัน
เอนไซม์ที ่สกัดได้จากลำไส้ของปลานิลจะทำงานได้ดีที่
อุณหภูมิห้อง  หรือไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
อุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 28 – 32 องศาเซลเซียส  
ซึ่งอุณหภูมิในร่างกายของปลาจะมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภมูิ
น้ำเช่นกัน ผลที่ได้คล้ายกับการทดลองของ   รุ ่งกานต์ 
และคณะ (2559) ที่ศึกษาการประสิทธิภาพการย่อยได้
ของเอนไซม์เซลลูเลสในการย่อยซังข้าวโพดแบบ in vitro 
ด้วยเอนไซม์ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลานิล และ
ใช้สภาวะการทดลองตามอุณหภูมิที่พบในตัวปลานิลซึ่งมี
ค่าไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เช่นกัน  

สำหรับกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสอินฮิบิ
เตอร์ และค่าการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส  
พบมีค่าแปรผันตามกัน  โดยมีค่าสูงในกลุ่มของหญ้าเน
เปียร์สด และมีค่าต่ำในกลุ่มหญ้าเนเปียร์ที่ผ่านขบวนการ
ให ้ความร ้อน และการหม ัก การพบค ่า  protease 
inhibitor และค่าการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติ
เอสสูง จะส่งผลให้การทำงานของเอนไซม์โปรติเอสมีค่า
ลดลง ซึ่งผลดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน
ของปลาลดลงมีผลต่อการนำโปรตีน และกรดอะมิโนไปใช้
ประโยชน์ในการสังเคราะห์โปรตีน และการสร้างเซลล์
ต่างๆในร่างกาย รวมถึงเซลล์ภูมิคุ้มกันของปลาให้มีค่า
ลดลงด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลาที่ลดลง  
และส ุขภาพของปลาท ี ่ ไม ่ แข ็ งแรงด ้ วย protease 
inhibitors จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ trypsin and 
chymotrypsin ( Richardson M., 1991:  Tami et al., 
1996) และ protease inhibitor ยังพบในพืชหลายชนิด 
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เช ่น มันฝรั ่ง  shepherd's purse พืชกลุ ่ม rubiaceae  
เช ่นต้นกาแฟ  ต้นควินินเป็นต้น  (Kim et al.,  2009)  
หรือแม้แต่ในใบมะรุมก็พบเช่นกัน (Bijina et. al, 2011)  
protease inhibitors จะยับยั้งการทำงานของ aspartic, 
serine and cysteine proteinases  และย ั ง เพ ิ ่ มการ
ย ับย ั ้ งการทำงานของ  trypsin และ  chymotrypsin 
inhibitors (Kim et al.,  2009)   protease inhibitors 
เป ็นต ั วย ับย ั ้ ง ก ิ จกรรมของ เอนไซม์ protease ไ ด้  
ตัวอย่างเช่น    ทริพซินอินฮิบิเตอร์ พบมากในพืชตระกูล
ถั่วดิบ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วปากอ้า นอกจากน้ี
ยังมีไคโมทริพซินอินฮิบิเตอร์ พบมากในธัญชาติ และมัน
ฝรั่ง   และยังพบ   โปรตีเนสอินฮิบิเตอร์ในใบมะรุมด้วย  
สารยับยั้งเอนไซม์เหล่าน้ีเป็นเพปไทด์ จะถูกทำลายได้ด้วย
ความร้อน (พิมเพ็ญ  และนิธิยา, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลที่พบว่าหญ้าเนเปียร์กลุ่มที่ได้รับความร้อนด้วยการต้ม 
และผ ึ ่ ง แดดม ีค ่ าก ิ จกรรมของ เอนไซม์  protease 
inhibitors แ ล ะ ก า ร ย ั ้ ง ย ั ้ ง ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง
เอนไซม์protease ลดลง น้อยกว่าหญ้าเนเปียร์สดที่ไม่
ผ่านความร้อน และเอนไซม์ทำงานได้ดีกว่า  จากผลการ
ทดลองชี้ให้เห็นว่าการนำหญ้าเนเปียร์มาใช้เป็นวัตถุดิบ
อาหารปลานิลแดงควรมีการผ่านความร้อนด้วยการผึ่ง
แดด และอบแห้ง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเพ่ิมความสามารถ
ในการย่อยได้ของเซลลูโลสที่มีปริมาณมาก ในหญ้าเน
เปียร์ และยังสามารถลดปริมาณ  protease inhibitors 
ได้ดีที่สุดด้วย  ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากหญ้าเน
เปียร์ได้สูงสุด 

  
6. กิตติกรรมประกาศ 
 การว ิ จ ั ยคร ั ้ งน ี ้ ไ ด ้ ร ั บท ุนสน ันสน ุนจาก
โครงการวิจัยเรื ่อง นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
คุณภาพสูงยุค 4.0 รองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
อาหารในเขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2563 

 
7. เอกสารอา้งอิง  
จิรวรรณ โรจนพรทิพย์.  (2559).  “หญ้าเนเปียร์” พืชไร่

ตัวใหม่ที่น่าจับตามอง ปลูกดูแลง่าย ตลาดกว้าง 
ตัดขายได้ทุกๆ 2 เดือน.  สืบค้น 11 สิงหาคม 
2563,  จ า ก  

https://www.technologychaoban.com/ne
ws-slide/article 

พา บุณยะวิโรจ, กานดา นาคมณี, วีระพล พูนพิพัฒน์, จี
ระวัชร ์ เข็มสวัสดิ ์ และ ระพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์. 
(2538). อิทธิพลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและ
ส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 3 สายพันธ์ุ 
ในพื้นที ่จังหวัดชัยนาท. รายงานประจำปี 2537 
ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ชัยนาท กองอาหารสัตว์ กรม
ปศุสัตว์. 101-104 

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์.  (2563).  
Proteinase inhibitor / โปรตีเนสอินฮิบิ เตอร์ .  
ส ื บ ค ้ น  2 1  ม ิ ถ ุ น า ย น  2 5 6 3 , จ า ก 
http://www.foodnetworksolution.com/wiki
/word/5746/proteinase-inhibitor- 

รัชรา กาละวงค์, กันตา แสงวิจิตร, มาโมรุ วากายามา 
และสมบูรณ์ อนันตลาโภชัย.  (2557).  การทำให้
บร ิส ุทธิ ์และสมบัติของเอนไซม ์เซลล ูเลสของ
แบคทีเรียที่แยกจากกระเพาะหมักของวัว. วารสาร
วิจัย มข. (บศ.), 14 (3), 34 – 46. 

รุ ่งกานต์ กล้าหาญ, มนตรี ปัญญาทอง และ ขันชัย ด้ัน
เมฆ.  (2559).  การย่อยได้แบบ in vitro ของซัง
ข้าวโพดด้วยเอนไซม์จากทางเดินอาหารของปลา
น ิ ล แ ล ะ เ อ น ไ ซ ม ์ เ ซ ล ล ู เ ล ส จ า ก เ ช ื ้ อ ร า 
Trichoderma viride.   แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ),  
44(1), 630 – 635.  

สุรีวัลย์  สิทธิจันดา.  (2560).  “หญ้าเนเปียร์” กับการ
ผลิตพลังงานทดแทน.  วารสารสิ่งแวดล้อม, 21(1), 
19 – 24. 

Bezerra, R.S., Lins, E.J.F., Alencar, R.B., Paiva, 
P.M.G., Chaves, M.E.C., Luana, C.B.B. & 
Carvalho Jr, L.B. (2005).  Alkaline proteinase 
from intestine of Nile tilapia (Oreochromis  
niloticus).  Proc.  Biochem.,  40, 1829 – 
1834. 

Bijina, B., Chellappan, S., Basheer, S. M., Elyas, K. 
K., Bahkali, A. H. & Chandrasekaran, M.  
(2011).  Protease inhibitor from Moringao 
leifera leaves : isolation, purification and 



589 
 

 

characterization.  Process Biochem.  46, 
2291–2300. 
doi.org/10.1016/j.procbio.2011.09.008. 

Caroline Baillie & Randika Jayasinghe.  (2004).  
Green Composites 1st.  London: Woodhead 
Publishing. 

Cogulet, A., Pierre, B. & Véronic, Landry.  (2016).  
Wood Degradation Under UV Irradiation: A 
Lignin Characterization.  J Photochem 
Photobiol B, 158, 184 - 191. doi: 
10.1016/j.jphotobiol.2016.02.030. 

Flynn, J. H., William K. W., & William, L. M.  (1958).  
Degradation of Cellulose in a Vacuum with 
Ultraviolet Light.  Journal of Research of 
the National Bureau of Standards, 60(3), 
229 – 233. 

Gimenez, A.V.F., Fernandez, I.,  Preciado, R.M., 
Oliva, M., Tova, D. & Nolasco, H.  (1999 ) .  
The  activity of digestive enzyme during the 
molting stage of the  arched swimming 
Callinectes  Arcautus  orday, 1 8 6 3 . 
( Crustacea : decapoda: portunidae).  Bull. 
Mar. Sci., 65(1), 1 – 9. 

Kim, J.-Y.,  Park, S.-C., Indeok, H., Hyeonsook C., 
Nah, J.-W., Hahm, K.-S., & Yoon, k. P.,  
(2009).  Protease Inhibitors from Plants with 
Antimicrobial Activity.  Int J Mol Sci.,  10(6), 
2860–2872.  doi: 10.3390/ijms10062860 

Li, W. F., Sun, J. Y. & Xu, Z. R.  (2004).  Effects of 
NSP Degrading Enzyme on In vitro Digestion 
of Barley.  Asian-Australasian Journal of 
Animal Sciences, 17(1), 122-126.  

Lu, Y., Lu, Y.-C., Hu, H.-Q., Xie, F.-J., Wei, X.-Y. &  
Xing F.  (2017).  Structural Characterization 
of Lignin and Its Degradation Products with 
Spectroscopic Methods.  Journal of 
Spectroscopy : Spectroscopy in Fuels, 

Volume 2017, Article ID 8951658, 1 – 15.  
doi.org/10.1155/2017/8951658 

Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L. & 
Randall, R. J.  (1951).  Protein measurement 
with the Folin phenol reagent. J. Biol. 
Chem. 193, 265 – 275. 

Miller, G.L. (1959) Use of dinitrosalicylic acid 
reagent for determination of reducing 
sugar. Analytical Chemistry, 31, 426-428. 
doi:10.1021/ac60147a030 

Richardson M.  (1991).  Seed storage proteins: the  
enzyme inhibitors. Methods Plant 
Biochem.  5, 295–305  

Tamir, S., Bell, J., Finlay, T.H., Sakal, E., Smirnoff, 
S.  

& Gaur, S.,  (1996).  Isolation, charac-
terization and properties of a trypsin-
chymotrypsin inhibitor from 
Amaranthseeds. J Protein Chem, 15, 219 
– 209. 

https://doi.org/10.1016/j.procbio.2011.09.008


590 
 

การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำแห้งสตรอเบอรีแ่ผ่นด้วยการอบแห้ง 
แบบอากาศร้อน การทำแห้งแบบสุญญากาศ และแบบแช่เยือกแข็ง 

Comparative Study of Strawberry Sheet Drying Processes with  
Hot Air Drying, Vacuum Drying and Freeze Drying 

วรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์* เอกรินทร์ อินประมูล มุกประดับ ประดับมุข ศุวิมล กันธะวัน และเบญญาภา คนเท่ียง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำแห้ง ได้แก่ การอบแห้งแบบอากาศร้อน การทำแห้ง

แบบสุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สำหรับกระบวนการผลิตสตรอเบอรี่แผ่น ในการขึ้นรูปสตรอเบอรี่แผ่นทำ
โดยการนำสตรอเบอรี่เชื่อม (ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้เท่ากับ 16 เปอร์เซ็นต์) มาทำการกวนเป็นเวลา 10 นาที และต่อด้วย
การเกลี่ยลงบนถาดให้เป็นแผ่น จากน้ันนำไปทำแห้งด้วยวิธีการต่างๆ ข้างต้น เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการอบแห้ง 
ปริมาณความชื้น ลักษณะเนื ้อสัมผัส และลักษณะที่ปรากฏของสตรอเบอรี ่แผ่น ผลการทดลองพบว่า การทำแห้งแบบ
สุญญากาศเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแปรรูปสตรอเบอรี่แผ่น โดยมีอัตราการทำแห้งเท่ากับ 0.08 กรัมน้ำต่อกรัม
น้ำหนักเปียก-ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการทำแห้งสั้นที่สุด (240 นาที) และมีปริมาณความชื้นหลังการทำแห้งเท่ากับร้อยละ 
12.20 (มาตรฐานเปียก) โดยสตรอ-เบอรี่แผ่นที่ได้มีลักษณะเหมาะสมที่สุด เนื้อสัมผัสของสตรอเบอรี่แผ่นมีความยืดหยุ่น มี
ลักษณะเหนียวและน่ิม โดยสตรอเบอรี่แผ่นขาดออกจากกันทีร่ะยะเวลาในการดึง 240 วินาที และใช้แรง 38.80 นิวตัน โดยมี
ระยะยืดเท่ากับ 1.96 มิลลิเมตร สีของสตรอเบอรี่แผ่นหลังการทำแห้งเป็นสีแดงเข้ม 
 
คำสำคัญ : สตรอเบอรี่, การอบแห้งแบบอากาศร้อน, การทำแห้งแบบสุญญากาศ, แบบแช่เยือกแข็ง 

 
Abstract 

The objectives of this research were to study and compare different drying processes of hot air drying, 
vacuum drying and freeze drying for strawberry sheet production. Forming strawberry sheet was conducted 
by preparing the strawberry in syrup (16%TSS) with the hot stirring for 10 minutes, then spreading over tray in 
a thin layer. After that, the formed sheets were then dried with 3 different methods to investigate drying 
characteristics during drying processes and compared in the term of moisture content, texture properties and 
appearance. It was found that the vacuum drying tended to be the most suitable drying method for strawberry 
sheet drying process. It has 0.08 g water/g dry solid-h. of drying rate. The vacuum drying used the short 
processing time (240 min) with 12.20% moisture content (wet basis). It also showed the best appearance with 
the flexible, soft, and extensible texture. The determining of the tension force found at 38 N. by 240 min and 
stretched to 1.96 mm. The strawberry dried in vacuum showed the most preferable appearance with dark red 
color. 
 
Keywords : strawberry, hot air drying, vacuum drying, freeze drying
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1. บทนำ 
บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็น

โรงงานแปรรูปอาหารหลากหลายชนิด เช่น การทำสตรอเบอ
รี่เชื่อมสำหรับใส่โยเกิร์ต ไอศกรีม ผลไม้เคลือบช็อคโกแลต 
และถั่วแระญี่ปุ่นแช่แข็ง เป็นต้น ซึ่งในกระบวนการผลิต
สตรอเบอรี่เชื่อมสำหรับใส่โยเกิร์ตของทางบริษัทฯ มีสต
รอ-เบอรี่เชื่อมที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณร้อยละ 
30 ของสตรอเบอรี่เชื ่อมทั ้งหมด คือ ผลมีลักษณะแตก
เสี้ยว ไม่ได้รูปทรง และสีเพี้ยน ทำให้สตรอเบอรี่ดังกล่าว
ไม่สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตได้ สตรอเบอรี่ถือ
เป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือน
ธันวาคม เนื ่องจากเป็นผลไม้เมืองหนาวและออกตาม
ฤดูกาล ทางบริษัทฯ จึงต้องการที่จะแปรรูปสตรอเบอรี่ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถ
เก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานาน โดยมีความต้องการที่จะ
แปรรูปสตรอ-เบอรี่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นสตรอ
เบอรี่แผ่นอบแห้ง  

จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาหากระบวนการทำแห้งที่เหมาะสมสำหรับการแปร
รูปสตรอเบอรี่แผ่น โดยเลือกศึกษากระบวนการทำแห้ง 3 
วิธีการ ได้แก่ การอบแห้งแบบอากาศร้อน การทำแห้ง
แบบสุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยใน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษากระบวนการทำแห้ง
สำหรับการแปรรูปสตรอเบอรี่แผ่น โดยทำการวิเคราะห์
คุณภาพทางด้านทางกายภาพและเคมี ซึ่งข้อมูลจากการ
ศ ึกษาว ิจ ัยน ี ้ สามารถนำไปเป ็นแนวทางในพ ัฒนา
กระบวนการผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งแบบแผ่นให้แก่ทาง
บริษัทฯ ต่อไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

กระบวนการแปรรูปอาหารที่เป็นที ่นิยมกันคือ   
การลดความชื้นของผลิตภัณฑ์ ซึ ่งสามารถเก็บรักษาได้
เป็นระยะเวลายาวนานขึ้น การลดความชื ้นในอาหาร
ประเภทผลไม้นั้นสามารถทำได้หลายแบบ คือ การตาก
แดด การกวน การอบแห้งแบบอากาศร้อน และการทำ
แห้งด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทำแห้งแบบสุญญากาศ 
การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นต้น แต่วิธีที่ได้ผลและ

นิยมกันมากท่ีสุดในปัจจุบัน คือ วิธีการอบแห้งแบบอากาศ
ร้อนด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ โดยทั่วไปการอบแห้งแบบ
อากาศร้อนจะใช้อุณหภูมิประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส 
(Janjai et al., 2009) ซึ่งข้อดีของการอบแห้งแบบอากาศ
ร้อนคือ การใช้ระยะเวลาในการอบแห้งที ่ไม่นาน แต่
อย่างไรก็ตาม การอบแห้งแบบอากาศร้อนน้ันมีผลทำให้สี
ของผลไม้คล้ำขึ้นและลักษณะเนื้อสัมผัสแข็งขึ้น (Nagaya 
et al., 2006)  

การทำแห้งแบบสุญญากาศเป็นการกำจัดน้ำ
ออกจากอาหารโดยการลดความด ันลงให ้ต ่ ำ เป็น
สุญญากาศ หรือใกล้สุญญากาศ เพ่ือให้น้ำระเหยกลายเป็น
ไอที่อุณหภูมิต่ำ การทำแห้งวิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้อาหาร
ถูกทำลายด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูง จึงช่วยรักษาและคง
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้ดี รวมถึงใช้เวลาในการ
อบแห้งน้อยกว่าเมื่อเปรียบกับการอบแห้งแบบอากาศร้อน
ที่ใช้กันทั่วไป แต่มีข้อเสียคือเครื่องมืออุปกรณ์มีราคาแพง 
(วิไล, 2546)  

ในการอบแห้งอาหารด้วยวิธีการอื่นๆ มักทำให้
เกิดปัญหาในเรื่องการใช้ความร้อนที่ทำให้อาหารแห้ง ทำ
ให้คุณภาพที่ได้ลดลงหรือสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ
บางอย่างโดยเฉพาะวิตามิน ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการ
กำจัดความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการทำแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง (freeze drying) ซึ่งเป็นกระบวนการระเหิด
น้ำในสถานะแช่แข็งโดยตรงไปเป็นสถานะไอ เมื่อความดัน
ไอและอุณหภูมิที่ผิวหน้าของน้ำแข็งมีค่าต่ำกว่าจุดซึ่งวัฏ
จักรภาคของ ก๊าซ ของเหลว และของแข็งอยู่ในสภาวะ
สมดุล (Fellows, 2000) โดยข้อดีของการทำแห้งแบบแช่
เยือกแข็งคือ สามารถกำจัดความชื้นได้โดยไม่จำเป็นต้อง
ให้ผลิตภัณฑ์อาหารสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป ทำให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากนี้ยังสามารถ
รักษาโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ให้มีรูปร่างลักษณะเหมือน
ของสดได้ ดี  แต ่ข ้อเส ียของการทำแห้งแบบนี ้ค ือ มี
ค่าใช้จ่ายสูงเมื ่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบลมร้อนที่ใช้กันทั่วไป รวมถึงใช้เวลาในการทำ
แห้งนาน (Phoungchandang et al. 2008)  

Link et al. (2017) ได้ศ ึกษาการทำแห้งของ
มะม่วงแผ่นโดยวิธีการต่างๆ พบว่าการทำแห้งแบบแช่
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เยือกแข็งทำให้เกิดรูพรุนขนาดใหญ่บนแผ่นมะม่วง ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการระเหิดของผลึกน้ำแข็งบนผิวมะม่วง เมื่อ
เปรียบเทียบกับการอบแห้งแบบอากาศร้อนและการทำ
แห้งแบบสุญญากาศที่มะม่วงแผ่นที่ได้มีผิวที่เรียบกว่าและ
ไม่มีรูพรุนบนแผ่น Foster et al. (2005) ได้ศึกษาการเกิด
ผลึกของน้ำตาลระหว่างการทำแห้งน้ำผลไม้แบบผง โดย
นำน้ำผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงมาทำให้เป็นผงเเห้งด้วย
การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง พบว่าน้ำผลไม้ที่มีปริมาณ
น้ำตาลสูงเมื่อผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งจะทำให้
น้ำตาลในน้ำผลไม้นั้นเกิดการฟอร์มตัวขึ้นเป็นผลึก ทำให้
เกิดการสูญเสียคุณภาพของน้ำผลไม้ Xu et al. (2020) 
ศึกษาเปรียบเทียบการทำแห้งกะหล่ำโดยใช้วิธีการอบแห้ง
แบบอากาศร้อน การทำแห้งแบบสุญญากาศ ไมโครเวฟ 
และแช่เยือกแข็ง พบว่าการอบแห้งแบบอากาศร้อนและ
การทำแห้งแบบสุญญากาศ ได้กะหล่ำแห้งที ่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันโดยมีคุณภาพดีกว่ากะหล่ำที่ผ่านการทำแห้ง
แบบแช่เยือก รวมถึงทั้งสองแบบใช้เวลาในการทำแห้งสั้น
กว่าการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ที่นอกจากจะใช้เวลาใน
การทำแห้งนานแล้วและยังมีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้าง
สูง 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 วิธีการขึ้นรูปสตรอเบอรี่แผ่น 
การขึ้นรูปสตรอเบอรี่แผ่นเริ่มต้นจากการนำสต

รอ-เบอรี่ชิ้นที่เหลือจากกระบวนผลิตของบริษัทลานนา
เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด มาทำการปั่นละเอียด โดยใช้
สตรอเบอรี่จำนวน 400 กรัม ผสมกับน้ำจำนวน 100 กรัม 

จากนั ้นเต ิมน้ำเช ื ่อม (sucrose) (68⸰Brix) และปรับ
ปริมาณของแข็งทั ้งหมดที่ละลายน้ำได้ (total soluble 
solid, %TSS) ให้มีค ่าเท่ากับ 16 เปอร์เซ ็นต์ โดยใช้
หลักการของเพียร์สัน (Pearson’s square) จากน้ันนำไป
กวนในภาชนะที่ให้ความร้อนผ่านน้ำ โดยควบคุมอุณหภูมิ
ของน้ำที่ 80-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที และ
ทำการเกลี่ยให้เป็นแผ่นบางบนถาดให้ความหนาประมาณ 
0.25 เซนติเมตร  

 

3.2 การศึกษากระบวนการทำแห้งสำหรับ
ใช้ในการผลิตสตรอบอรี่แผ่น 

นำสตรอเบอรี่แผ่นที่ข้ึนรูปด้วยวิธีการข้างต้นมา
ทำการศ ึกษา เปร ียบ เท ี ยบ ว ิ ธี การทำแห ้งสำหรับ
กระบวนการผลิตสตรอเบอรี่แผ่น โดยทำการศึกษาการทำ
แห้งทั้งหมด 3 วิธีการ ดังน้ี 

วิธีที่ 1: การอบแห้งแบบอากาศร้อน โดยนำ            
สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการขึ้นรูป มาทำให้มีขนาด 3 x 7 
เซนติเมตร จากนั้นนำไปอบแห้งด้วยเครื ่องอบลมร้อน             
แบบถาด (hot air dryer, GX-40, Kenton) ที ่อุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส โดยทำการเก็บตัวอย่างระหว่างการ
อบแห้งทุกๆ 15 นาที เพื่อนำมาวิเคราะห์ความชื้น จนมี
ความชื้นสุดท้ายไม่เกินร้อยละ 12 (มาตรฐานเปียก)  

วิธีที่ 2: การทำแห้งด้วยสุญญากาศ โดยนำ              
สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการขึ้นรูป มาทำให้มีขนาด 3 x 7 
เซนติเมตร จากนั้นนำไปทำแห้งด้วยเครื ่องทำแห้งแบบ
สุญญากาศ (vacuum dryer, B-585, Buchi) ที่อุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส ความดัน 2.0 บาร์ โดยทำการเก็บ
ตัวอย่างระหว่างการทำแห้งทุกๆ 30 นาที เพื ่อนำมา
วิเคราะห์ความชื้น จนมีความชื้นสุดท้ายไม่เกินร้อยละ 12 
(มาตรฐานเปียก) 

วิธีที่ 3: การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งโดยนำ            
สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการขึ้นรูป มาทำให้มีขนาด 3 x 7 
เซนติเมตร จากน้ันนำไปแช่แข็งเพ่ือให้ของเหลวในสตรอ-
เบอรี่เปลี ่ยนสถานะเป็นของแข็งในเบื้องต้น จากนั้นจึง
นำไปทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze 
dryer,  LFD-18T,  LABOAO)  ท ี ่ อ ุณหภ ูม ิ  -40 องศา
เซลเซียส โดยทำการเก็บตัวอย่างระหว่างการทำแห้งทุกๆ 
2 ชั ่วโมง เพื ่อนำมาวิเคราะห์ความชื ้น จนมีความชื้น
สุดท้ายไม่เกินร้อยละ 12 (มาตรฐานเปียก)  

3.3 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ
และเคมี 

สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการทำแห้งทั้ง 3 วิธีการ 
ได้แก่ การอบแห้งแบบอากาศร้อน การทำแห้งแบบ
สุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ได้ถูกนำมา
วิเคราะห์ทางกายภาพและเคมีเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ



593 
 

ของผลิตภัณฑ์ โดยทำการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นและ
ลักษณะเน้ือสัมผัส ดังน้ี 

การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของสตรอเบอรี่
แผ ่นภายหลังการอบแห้งด้วยวิธีการต่างๆ ทำโดยใช้
เคร ื ่ องว ัดเน ื ้อส ัมผ ัส  (texture analyzer,  CT3 10K, 
Brookfield) โดยใช้ทดสอบโดยการดึงและการวัดระยะยืด
ของสตรอเบอรี ่แผ ่นภายหลังการอบแห้ง  ซึ ่งกำหนด
ความเร ็ว 2 มิลล ิ เมตรต่อว ินาที ระยะการดึงที่  10 
เซนติเมตร ทำการทดสอบทั้งหมด 3 ซ้ำ 

การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของสตรอเบอรี่
แผ ่น โดยใช ้ เคร ื ่ องว ิ เคราะห ์ความช ื ้น (moisture 
analyzer, MB45, Ohaus) โดยนำสตรอเบอรี่แผ่นจำนวน 
2.5 กร ัม ใส ่ลงในเคร ื ่องว ิ เคราะห์ความช ื ้น ทำการ
วิเคราะห์ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ทำการบันทึกผล
ในหน่วยร้อยละมาตรฐานเปียก ทำการทดสอบทั้งหมด 3 
ซ้ำ (AOAC, 2000) 

 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

4.1 ล ักษณะเฉพาะของการอบแห้ ง 
(drying characteristic)  

อัตราการทำแห้งของสตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการ
ทำแห้งด้วยการอบแห้งแบบอากาศร้อน การทำแห้งแบบ
สุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ดังแสดงใน

รูปที่ 1 และตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า ระหว่างการทำแห้งทั้ง 3 
วิธีการ มีช่วงเวลาท่ีอัตราการทำแห้งเกิดการเปลี่ยนแปลง 
2 รูปแบบ คือ ช่วงอัตราการทำแห้งเริ่มต้นและช่วงอัตรา
การทำแห้งลดลง โดยการอบแห้งแบบอากาศร้อนมีช่วง
อัตราการทำแห้งเริ่มต้นระหว่าง 0-15 นาที และช่วงอัตรา
การทำแห้งลดลงระหว่าง 30-240 นาที โดยอัตราการทำ
แห้งเริ่มคงที่ต้ังแต่ 240 นาที เป็นต้นไป โดยมีอัตราการทำ
แห้งสูงสุดที่ 0.17 กรัมน้ำต่อกรัมน้ำหนักแห้ง-ชั่วโมง การ
ทำแห้งแบบสุญญากาศมีช ่วงอัตราการทำแห้งเริ ่มต้น
ระหว่าง 0-30 และช่วงอัตราการทำแห้งลดลงระหว่าง 60-
240 นาที โดยอัตราการทำแห้งเริ่มคงที่ตั้งแต่ 240 นาที 
เป็นต้นไป โดยมีอัตราการทำแห้งสูงสุดที่ 0.08 กรัมน้ำต่อ
กรัมน้ำหนักแห้ง-ชั่วโมง สำหรับการทำแห้งแบบแช่เยอืก
แข็งมีช่วงอัตราการทำแห้งเริ ่มต้นระหว่าง 0-120 นาที 
และช่วงอัตราการทำแห้งลดลงระหว่าง 240-480 นาที 
โดยอัตราการทำแห้งเริ่มคงที่ตั้งแต่ 480 นาที เป็นต้นไป 
โดยมีอัตราการทำแห้งส ูงส ุดที ่ 0.02 กร ัมน้ำต่อกรัม
น้ำหนักแห้ง-ชั่วโมง โดยอัตราการทำแห้งสตรอเบอรี่แผ่น
จากการทำแห้งทุกวิธีการไม่พบช่วงเวลาที ่อ ัตราการ
อบแห ้งคงท ี ่  เน ื ่ องจากการใช ้ความร ้อนส ูงทำให้
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลมีค่าสูงในช่วงแรกของการอบ 
และการทำแห้งวัสดุที่มีลักษณะที่เป็นแผ่นบางเป็นสาเหตุ
ให้น้ำเกิดการระเหยออกจากผิวหน้าอาหารอย่างรวดเร็ว 
(Aghbashlo, et al., 2009) จากผลการทดลองพบว่า การ
ทำแห้งสตรอเบอรี ่แผ่นด้วยวิธีการแตกต่างกัน   ทำให้
อัตราการทำแห้งของสตรอเบอรี่แผ่นแตกต่างกันไป การ
อบแห้งสตรอเบอรี่แผ่นด้วยอากาศร้อน มีอัตราการทำแห้ง
ส ูงที ่ส ุดและสามารถลดปริมาณความชื ้นได้เร ็วท ี ่สุ ด 
รองลงมาคือ การทำแห้งแบบสุญญากาศ และสุดท้ายคือ 
การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ซึ่งอัตราการทำแห้งส่งผลต่อ
ระยะเวลาในกระบวนการผลิตสตรอเบอรี่แผ่นอบแห้งแต่
ละวิธีการ 
 

 

 

 
 
รูปที ่ 1 อัตราการทำแห้งของสตรอเบอรี ่แผ่นระหว่าง           
การอบแห้งแบบอากาศร้อน การทำแห้งแบบสุญญากาศ 
และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 
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4.2 ปริมาณความช้ืน 
สตรอเบอรี่แผ่นมีปริมาณความชื้นเริ่มต้นก่อน

การทำแห้งเท่ากับร้อยละ 53.90 (มาตรฐานเปียก) หรือ
ร้อยละ 116.92 (มาตรฐานแห้ง) ภายหลังการทำแห้งสต
รอเบอร ี ่ต ้องม ีความช ื ้นส ุดท ้ายไม ่ เก ิน ร ้อยละ 12 
(มาตรฐานเปียก) หรือร้อยละ 22 (มาตรฐานแห้ง) ซึ่งเป็น
ปริมาณความชื้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.
136/2558) จากผลการทดลองพบว่า การอบแห้งสตรอ
เบอรี ่แผ่นด้วยอากาศร้อน มีอัตราการทำแห้งเริ ่มคงที่
ตั ้งแต่ 240 นาที ซึ ่งที ่ตรงน้ีสตรอ-เบอรี ่แผ่นมีปริมาณ
ความชื้นเท่ากับร้อยละ 12.60 (มาตรฐานเปียก) (ตารางที่ 
1) การทำแห้งแบบสุญญากาศ สตรอเบอรี่แผ่นมีอัตราการ
ทำแห้งเริ่มคงที่ต้ังแต่ 240 นาที สตรอเบอรี่แผ่นมีปริมาณ
ความชื้นเท่ากับร้อยละ 12.20 (มาตรฐานแห้ง) และการ
ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สตรอเบอรี่แผ่นมีอัตราการทำ
แห้งเริ่มคงที่ตั้งแต่ 480 นาที มีปริมาณความชื้นเท่ากับ
ร้อยละ 12.90 (มาตรฐานเปียก) โดยการทำแห้งแบบแช่
เยือกแข็งใช้ระยะเวลานานที่สุด (480 นาที) ในการลด
ความชื้นให้ตรงตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนด 
(ร้อยละ 12 มาตรฐานเปียก) เมื ่อเปรียบเทียบกับการ
อบแห้งแบบอากาศร้อนและการทำแห้งแบบสุญญากาศที่
ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า (120 นาที) ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
อบแห้งที ่มีความชื ้นในผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 14 
(มาตรฐานเปียก) จะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของ 
แบคทีเรีย ยีนส์ และรา ซึ่งมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ (Noor Aziah and Komathi, 2009) 

4.3 ลักษณะเนื ้อส ัมผ ัสและล ักษณะที่
ปรากฏ 

จากการทดสอบลักษณะเนื ้อสัมผัสโดยการดึง
และการวัดระยะยืดของสตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการทำแห้ง
ด ้วยการอบแห ้งแบบอากาศร ้อน การทำแห้งแบบ
สุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  พบว่า 
ระยะเวลาและแรงที่ใช้ในการดึง รวมถึงระยะยืดของสตรอ
เบอรี ่แผ ่นแตกต่างกันไปตามวิธีการทำแห้ง จากการ
วิเคราะห์กราฟที่ได้จากการทดสอบโดยการดึงโดยใช้
เครื่องวัดเน้ือสัมผัส (รูปที่ 2) 

 

รูปที่ 2 แรงที่ใช้ในการดึง (นิวตัน) ของสตรอเบอรี่แผน่ที่
ผ่านการทำแห้งด้วยการอบแห้งแบบอากาศร้อน การทำ
แห้งแบบสุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

โดยส่วนของกราฟทีเ่ป็นเส้นตรงถือเป็นจุดที่เกิด
แรงดึงสูงสุดที่ทำให้สตรอเบอรี่แผ่นขาดออกจากกัน สต
รอ-เบอร ี ่แผ ่นท ี ่ผ ่านการอบแห้งแบบอากาศร้อนใช้
ระยะเวลาในการดึง 240 วินาที และแรงที่ใช้ในการดึง 
49.96 นิวตัน ที่ทำให้สตรอเบอรี่แผ่นขาดออกจากกัน โดย
มีระยะยืดก่อนขาดออกจากกันเท่ากับ 1.77 มิลลิเมตร สต
รอเบอร ี ่แผ ่นท ี ่ผ ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ ใช้
ระยะเวลาในการดึง 240 วินาที และแรงที่ใช้ในการดึง 
38.80 นิวตัน มีระยะยืดเท่ากับ 1.96 มิลลิเมตร และสต
รอเบอรี ่แผ ่นที ่ผ ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ใช้
ระยะเวลาในการดึง 480 วินาที และแรงที่ใช้ในการดึง 
8.58 นิวตัน มีระยะยืดเท่ากับ 7.05 มิลลิเมตร 

เมื ่อนำระยะเวลาในการดึง แรงที ่ใช้ในการดึง 
และระยะยืด มาพิจารณาถึงความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ 
ทำให้ทราบถึงลักษณะเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันของสตรอ
เบอรี ่แผ่นที ่ผ ่านการทำแห้งด้วยวิธีการที ่แตกต่างกัน 
(ตารางที่ 2) สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการอบแห้งแบบอากาศ
ร้อน มีแรงที่ใช้ในการดึงให้ขาดออกจากกันสูงที่สุดและ
ระยะยืดต่ำที่สุด ซึ่งแสดงถึงลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีความ
ยืดหยุ่นน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะที่ปรากฏของ
สตรอเบอรี่แผ่นอบแห้งที่ได้ ที่เนื้อสัมผัสมีความแห้งและ
แข็งมากท่ีสุด รวมถึงเน้ือสตรอเบอรี่แผ่นมีสีคล้ำมากที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งด้วยวิธีอื่น ทั้งน้ีเนื่องจาก
การอบแห้งแบบอากาศร้อนเป็นกระบวนการกำจัดน้ำใน
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้การถ่ายเทอากาศร้อนไปยังผลิตภัณฑ์ 
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เพ่ือไล่ความชื้นโดยการระเหย น้ำท่ีออกจากผลิตภัณฑ์น้ัน
อาจไม่มีการระเหยที่จุดเดือดแต่ใช้อากาศร้อนในการพัด
ผ่านผลิตภัณฑ์เพ่ือดึงน้ำออกมา การกระจายของลมร้อนมี
ผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ โดยด้านบนของ
ผลิตภัณฑ์จะได้รับลมร้อนมากกว่า ทำให้ผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะแห้งและแข็ง (Nagaya et al., 2006) นอกจากน้ี 
อุณหภูมิในการอบแห้งที่สูงอาจส่งผลให้เกิดการไหม้ของ
น้ำตาลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ หรือเกิดปฏิกิริยาการเกิดคารา
เมล (caramelization) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่
ไม่เก ี ่ยวข้องกับเอนไซม์ (non enzymatic browning 
reaction) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลน้ำตาลด้วย
ความร้อนสูง และมีการเกิดพอลิเมอร์ (polymerization) 
ของสารประกอบคาร์บอนได้เป็นคาราเมล (caramel) 
(Raquel and Guiné, 2018) ทีท่ำให้สตรอเบอรี่แผ่นหลัง
การอบแห้งมีสีคล้ำข้ึนจากการไหม้ของน้ำตาลดังกล่าว 

สตรอเบอร ี ่ แผ ่นท ี ่ผ ่ านการทำแห ้ งแบบ
สุญญากาศมีแรงที่ใช้ในการดึงให้ขาดออกจากกันต่ำกว่า
และระยะยืดสูงกว่า ซึ ่งแสดงถึงลักษณะเนื ้อสัมผัสที่มี
ความยืดหยุ ่นมากกว่า เมื ่อเปรียบเทียบกับการอบแห้ง
แบบอากาศร้อน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะเนื้อสัมผัสของ
สตรอเบอรี ่แผ ่นที ่ได้ ที่ม ีล ักษณะเหนียวและนิ ่มกว่า 
รวมถึงเน้ือของสตรอเบอรี่แผ่นมีสีแดงเข้มและไม่เกิดสีคล้ำ 
เนื ่องจากการอบแห้งแบบสุญญากาศเป็นการทำแห้ง
ร่วมกับการลดความดัน ซึ ่งการลดความดันให้ต่ำลงจน
สามารถระเหยน้ำได้ในสภาวะอุณหภูมิต่ำ จึงเหมาะสมใน
การแปรรูปอาหารที่เสื่อมสภาพเมื่อได้รับอุณหภูมิสูง (วิไล, 
2546)  

สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือก
แข็งมีแรงที่ใช้ในการดึงให้ขาดออกจากกันน้อยที่สุด และมี
ระยะยืดสูงที่สุด ซึ่งแสดงถึงลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีความ

ยืดหยุ่นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งด้วยวิธี
อื ่น ซึ ่งสอดคล้องกับลักษณะเนื ้อสัมผัสของสตรอเบอรี่
แผ่นที่ได้ ที่มีลักษณะนิ่มและยืดหยุ่นมากที่สุด สีเนื้อของ
สตรอเบอรี่แผ่นมีการเปลี ่ยนแปลงน้อยที่สุด แต่ผิวของ
แผ่นสตรอเบอรี่แผ่นที่ได้มีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดใหญ่ 
ทั ้งนี ้เนื ่องจากการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งเป็นการลด
ปริมาณน้ำโดยอาศัยหลักการระเหิดที่เปลี่ยนสถานะของ
น้ำแข็งให้กลายเป็นไอ โดยมีการลดความดันบรรยากาศ
เพื่อให้ผลึกน้ำแข็งที่อยู่ภายในเกิดการระเหิดเป็นไอออก
จากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์โดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ จึง
ทำให้เกิดรูพรุนข้ึนบนผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ (Oliveira et 
al., 2019) อย่างไรก็ตาม การทำแห้งแบบแช่เยือกสามารถ
รักษาคุณค่าทางอาหารและคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้
ดีกว่าการทำแห้งแบบทั่วไป (Fellows, 2000)  

ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับรายงานของ 
Link et al. (2017) ทีไ่ด้ศึกษาการทำแห้งของมะม่วงแผ่น
โดยวิธีการต่างๆ พบว่าการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งทำให้
เกิดรูพรุนบนแผ่นมะม่วงที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดข้ึนจากการ
ระเหิดของผลึกน้ำแข็งบนผิวมะม่วง เมื่อเปรียบเทียบกับ
การอบแห ้งแบบอากาศร ้อนและการทำแห ้งแบบ
สุญญากาศที่มะม่วงแผ่นที่ได้มีผิวที่ เรียบกว่าและไม่มีรู
พรุนบนแผ่น Xu et al. (2020) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการ
ทำแห้งกะหล่ำโดยใช้วิธีการอบแห้งแบบอากาศร้อน การ
ทำแห้งแบบสุญญากาศ ไมโครเวฟ และแช่เยือกแข็ง 
พบว่าการอบแห้งแบบอากาศร้อนและการทำแห้งแบบ
สุญญากาศ ได้กะหล่ำแห้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยมี
ค ุณภาพดีกว่ากะหล่ำที ่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือก 
รวมถึงทั ้งสองแบบใช้เวลาในการทำแห้งสั ้นกว่าการทำ
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง ที่นอกจากจะใช้เวลาในการทำแห้ง
นานแล้วยังมีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง 
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ตารางที่ 1 ช่วงอัตราการทำแห้ง อัตราการทำแห้งสงูสุด และปริมาณความชื้นของสตรอเบอรี่แผ่น 

วิธีการ 
ช่วงอัตราการทำแห้ง (นาที) 

อัตราการทำแห้งสูงสุด 
(กรัมน้ำต่อกรัม         

น้ำหนักแห้ง-ชั่วโมง) 

ปริมาณความชื้น  
(ร้อยละมาตรฐานเปียก) 

เริ่มต้น คงที ่ ลดลง 
การอบแห้งแบบ

อากาศร้อน 
0-15 - 30-240 0.17a 12.60 

การทำแห้งแบบ
สุญญากาศ 

0-30 - 60-240 0.08b 12.20 

การทำแห้งแบบ          
แช่เยือกแข็ง 

0-120 - 240-480 0.02c 12.90 

LSD    0.06 ns 

 
ตารางที่ 2 ลักษณะที่ปรากฏ ระยะเวลา แรงที่ใช้ในการดึง และระยะยืดก่อนขาดออกจากกันของสตรอเบอรี่แผ่น 

วิธีการ ลักษณะที่ปรากฏ 
ระยะเวลาใน

การดึง 
(วินาที) 

แรงที่ใช้ในการ
ดึง 

(นิวตัน) 

ระยะยืด 
(มิลลิเมตร) 

การอบแห้งแบบอากาศร้อน 
เน้ือสัมผัสแห้งและแข็ง เน้ือสตรอเบอรี่มี

สีคล้ำ 
240 49.96a 1.77c 

การทำแห้งแบบสุญญากาศ 
เน้ือสัมผัสเหนียวและน่ิม เน้ือสตรอเบอรี่

มสีีแดงเข้ม 
240 38.80b 1.96b 

การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 
เน้ือสัมผัสน่ิมและยืดหยุ่น ผิวมีรูพรุน 

เน้ือสตรอเบอรี่มีสีแดง 
480 8.58c 7.05a 

LSD   1.70 0.12 

หมายเหตุ ตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 1 และ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ต่างกันในแนวต้ังแสดงว่า ค่าเฉลี่ย

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) และ ns แสดงว่าค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

เมื่อทดสอบด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD)  

 
5. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำแห้ง
สตรอเบอรี ่แผ่น พบว่าการทำแห้งแบบสุญญากาศเป็น
วิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแปรรูปสตรอเบอรี่แผ่น 
โดยมีอัตราการทำแห้งเท่ากับ 0.08 กรัมน้ำต่อกรัมน้ำหนัก
แห้ง-ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการทำแห้งสั้น (240 นาที) มี
ปริมาณความชื้นหลังการทำแห้งเท่ากับร้อยละ 12.20 
(มาตรฐานเปียก) โดยสตรอเบอรี ่แผ ่นที ่ได้ม ีล ักษณะ

เหมาะสมที่สุด เนื ้อสัมผัสของสตรอเบอรี ่แผ่นมีความ
ยืดหยุ่น มีลักษณะเหนียวและน่ิม โดยใช้ระยะเวลาในการ
ดึง 240 นาที และแรงที่ใช้ในการดึงเท่ากับ 38.80 นิวตัน 
ที ่ทำให้สตรอเบอรี ่แผ่นขาดออกจากกัน โดยมีระยะยืด
เท่ากับ 1.96 มิลลิเมตร สีของสตรอเบอรี่แผ่นหลังการทำ
แห้งมีสีแดงเข้ม 
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ประสิทธิภาพของสารเคลอืบผิวจากบุกเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาแอปเปิลแจ๊ส  
(Malus domestica Borkh) หลังการเก็บเก่ียว 

The Efficacy of Konjac Coating Agent to maintain quality and prolong shelf life  
of Post-harvest Jazz Apple (Malus domestica Borkh) fruit 

 
อโนดาษ์ รัชเวทย์1* พวงทอง ปู่ผัด1 และ อติณัฐ จรดล2 

Anodar Ratchawet1*, Phoungthong Poopad1 and Atinut Joradol2 
 

1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 
2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 

*corresponding Author : Email: anodar_rat@cmru.ac.th, anodar@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำฟิล์มเจลบุกมาช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษาผลแอปเปิลพันธุ ์แจ๊ส  

(Malus domestica) โดยทดสอบเพ่ือชะลอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของแอปเปิลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลจาก
ผงบุกในระยะเวลาการเก็บรักษา  30 วัน  โดยมีความเข้มข้นของกลีเซอรอล 25 % และ 30 % โดยน้ำหนักผงบุก เปรียบเทียบ
กับชุดควบคุม คือแอปเปิลที่ไม่มีการเคลือบผิว จากนั้นทำการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของผลแอปเปิลคือ การเปลี่ยนแปลง
ของน้ำหนัก สีเปลือกผิว ค่าความแน่นเน้ือ ค่าความหวาน และปริมาณกรดของผลแอปเปิลตามลำดับ โดยทำการทดลองวัดผล
ทุก ๆ 3 วัน ผลการวิจัยพบว่า ค่าของน้ำหนัก ค่าของความแน่นเน้ือ และค่าปริมาณกรดของผลแอปเปิลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจ
ลบุกมีการลดลงช้ากว่าผลแอปเปิลที่ไม่เคลือบฟิล์มเจลบุก ส่วนการเปลี ่ยนแปลงสีผิวค่า a* (+แดง) และค่าความหวาน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลแอปเปิลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุก มีการเพ่ิมข้ึนช้ากว่าผลแอปเปิลที่ไม่เคลือบฟิล์มเจลบุก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การนำฟิล์มเจลบุกไปเคลือบผลแอปเปิลทำให้เกิดการปิดทับผิวของผลแอปเปิลที่สัมผัสกับอากาศ ซึ่งมีผลต่ออัตราการหายใจ
ของผล ดังน้ันเมื่อเคลือบด้วยฟิล์ม    เจลบุกจะไปทำให้อัตราการหายใจของผลแอปเปิลลดลงกว่าปกติ นอกจากน้ันยังพบว่า
ฟิล์มเจลบุกสามารถช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของผลแอปเปิลได้  ส่งผลให้สามารถ
เก็บรักษาผลแอปเปิลได้นานข้ึน ในช่วงการเก็บรักษานานถึง 30 วัน 

 
คำสำคัญ: สารเคลือบผิวจากบุก, แอปเปิ้ลแจ๊ส, อายุการเก็บรักษา   
 

Abstract  
aThis research aimed to study Konjac film gel to maintain quality and prolong shelf life of Post-

harvest Jazz Apple (Malus domestica Borkh) fruit by slowing the physical and chemical change in 30 days 
by 25 % and 30 % weight of Konjac powder used in coating of Jazz apple compared to control set (no 
coating). By weight different test, peel color change, firmness value, titratable acidity, sweetness of apple, 
respectively in 3 days sampling. The results showed that weight loss, firmness, and titratable acidity were 
decreased less than the control set. The changes in peel color in red shade (a*) and sweetness value were 
lower than the control of untreated fruit. The konjac film gel decreased in respiratory rate and decreased 
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the changes in physiological and chemical properties of waxed apple. As the result, the coating agents 
could prolong the storage life of treated fruit up to 30 days.  

 
Keywords:  coating from konjac; Jazz apple; storage life

1. บทนำ  
            ผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญประเภทหน่ึงของ
ไทย โดยผลไม้สามารถทำรายได้เข้าประเทศปีละหลาย
พันล้านบาท และผลไม้ไทยยังเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี ความต้องการ
บริโภคผลไม้นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุหลัก
คือจำนวนประชากรที ่เพิ ่มมากขึ ้นและความสนใจใน
สุขภาพก็มีมากข้ึน ทางการเกษตรถือว่าไทยเป็นประเทศที่
มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก
ผลไม้ได้หลากหลาย (กรุงเทพธุรกิจ, 2562)  
       ผลไม้มีประเภทที่สามารถบริโภคเปลือกได้ และปอก
เปลือกก่อนบริโภค มีปริมาณน้ำเป็นองค์ประกอบในผล
มากน้อยแตกต่างกัน ส่งผลถึงอายุหลังการเก็บเกี ่ยวต่อ
การเน่าเสีย ซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกผลไม้มีกระบวนการ
ตรวจสอบที ่ เข ้มงวด แบ ่งเป ็น 2 ด ้านหล ักค ือ การ
ตรวจสอบสารตกค้างและการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ ใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบพอสมควร ทำให้เกิดความ
ล่าช้าและคุณภาพของผลไม้เส ียหาย (กระทรวงการ
ต ่างประเทศ , 2553) การย ืดอายุ  ค ือการควบคุม
กระบวนการเปลี ่ยนแปลงผลผลิตท ี ่จะนำไปส ู ่ความ
เสียหาย โดยควบคุมอัตราการหายใจของผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยวให้เกิดน้อยที่สุด โดยจัดการปัจจัยภายนอกให้
เหมาะสมเหมือนก่อนการเก็บเกี ่ยว เช ่น การควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมแก่ผลผลิต เป็นต้น ซึ่งผัก
ผลไม้ตามธรรมชาติจะมีไขปกคลุมผิวด้านนอก ป้องกัน
การสูญเสียน้ำ แต่มักจะถูกชะล้างในกระบวนการเตรียม
ผลผลิตก่อนทำการจัดจำหน่าย ทำให้ประสิทธิภาพใน
ความทนทานต่อสภาพการเก็บรักษาลดลง (อริศรา คู
ประสิทธ์ิ, 2556) 
      บุก (konjac) เป็นพืชล้มลุกที่พบมากในป่าในทุกภาค
ของไทย เป็นพืชที่รู้จัก และถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางด้าน
อาหารอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะส่วนหัวที่นิยมนำมาแปร

รูปเป็นแป้ง และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลาย
ชนิด เนื ่องจากมีเส้นใยสูง และมีสรรพคุณทางยาหลาย
ด้าน สารสำคัญที่พบในบุกคือ “กลูโคแมนแนน” ซึ่งเป็น 
สารพอลิแซ็กคาไรด์สามารถนำมาผลิตเป็นฟลิ์มบริโภคได้ 
(edible film) มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำ 
แก๊สออกซิเจน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Cheng et, 
al., 2002) เมื่อนำหัวบุกมาสกัดเป็นผงทำเป็นเจลเคลอืบ
ผิวผักผลไม้ ทดสอบกับผักและผลไม้ พบว่าช่วยชะลอการ
หายใจของพืชและยืดอายุได้ (ชาลีดา และคณะ, 2561)ใน
ปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพ
มากขึ้น ในการบริโภคผักผลไม้ จึงมีความต้องการที่จะ
บริโภคผลผลิตโดยวิธีทางธรรมชาติให้มากที ่ส ุดและ
หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ในการเคลือบผิวผลผลิต ซึ่ง
ได้มีแนวคิดในการพัฒนาสารเคลือบผิวจากธรรมชาติ คือ
บุก ให้เป็นอีกทางเลือกในการนำมาทำเป็นสารเคลือบผิว
ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจาก
ผลไม้มีการเน่าเสียได้ง่ายหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิต โดยใช้
สารเคลือบผิวที ่ทำมาจากหัวบุกธรรมชาติ จากรายงาน
การวิจัยได้มีการนำมาปรับใช้เพื่อทดแทนสารเคลือบผิวที่
ได้จากสารสังเคราะห์หรือนำเข้าจากต่างประเทศ 
 ทำให้ผู ้ทำวิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าการนำสาร
เคลือบผิวที่รับประทานได้จากบุกมาเคลือบผิวผลไม้  จะ
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ได้นานข้ึน ลดอัตราการเน่า
เส ียของผลไม้ โดยผู ้ว ิจ ัยเล ือกทดสอบการเคลือบผิว
แอปเปิลสายพันธุ ์แจ ๊ส (Jazz Apple)  ซึ ่งผลแอปเปิล
สามารถรับประทานได้ทั ้งเปลือก มีอัตราการหายใจ
เปลี่ยนแปลงตามอายุ เมื่อผลเริ่มสุกจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระวิทยาและปฏิกิริยาทางชีวเคมี ทำให้ตลอดอายุ
ของผลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
   โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 
.     1. ศึกษาวิธีการนำฟิล์มเจลเคลือบผลไม้จากผงบุกไป
ใช้ยืดอายุการเก็บรักษาแอปเปิลแจ๊ส 
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      2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี
ของแอปเปิลแจ๊สที ่เคลือบด้วยฟิล์มเจลจากผงบุกต่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษา 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
     2.1.1 บุก เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Araceae อยู่ในสกุล 
Amorphophallus ม ี ช ื ่ อ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ว่ า 
Amorphophallus konjac เป็นพืชหัว ภาษาพื ้นบ ้าน
เรียกว่า หัวกระ บุกสดมีน้ำประมาณ 80-90% ส่วนที่เป็น
ของแข็ง เป็นสารอาหารประเภทคาร ์โบไฮเดรต ซึ่ง
ประกอบด ้วย กล ู โคแมนแนน (glucomannan) ซึ่ ง
ประกอบด้วยน้ำตาลแมนโนส (manose) และกลูโคส 
(glucose) แพร่กระจายพันธุ์อยู ่ในภูมิภาค เขตร้อนของ
ทวีปเอเชีย แอฟริกา และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ทวีป ออสเตรเลีย ไปจนถึงเขตอบอุ่นตอนกลาง ของ
ประเทศจีน เกาหลี ญี ่ปุ ่น และไทย (มงคล, 2547) บุก
จัดเป็นพืช อาหารและสมุนไพร โดยประเทศญ่ีปุ่น และจีน
ตอนใต้มีการปลูกบุกเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ปรับปรุงพันธุ์บุก 
(A. Konjac หรือ A. riveri) และพัฒนาวิธีการผลิตผงบุก 
และผลิตภัณฑ์จากผงบุก รวมทั้งมีการศึกษาและวิจัยทาง
ชีวเคมีในเรื่องการใช้ประโยชน์และแป้งในบุกมาใช้เป็น
สารเคลือบผลไม้โดยมีการนำผงบุก มาผลิตแผ่นฟิล์ม
บริโภคได้ มีความใส ยืดหยุ่น และแข็งแรง เมื่อนำมาใช้
ร่วมกับสารสกัดจากสมุนไพรไทย ได้แก่ กระชาย ขิง ข่า 
พบว่า สามารถยืดอายุการเก็บรักษา และยับยั้งการเจริญ
ขอ ง เ ช ื ้ อ ร า  Colletotrichum gloeosporioides ใ น
มะม่วงน้ำดอกไม้ได้ (จุพาพันธ์, 2554) 2.1.2 การสุกของ
ผลไม้ การสุกของผลไม้ หมายถึง ระยะที ่ผลไม้มีการ
เจริญเติบโตเต็มที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและ
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีหลายอย่าง ดัชนีที่บ่งชี้ความบริบรูณ์
ของผลไม้  (maturity index) สำหร ับผลไม ้ประเภท 
climacteric fruit จะต้องเก็บมาจากต้นเมื่อผลแก่จัด แล้ว
จึงปล่อยให้สุกต่อ หรือบ่มให้สุกได้โดยใช้แก๊สเอทิลีน 
(ethylene) หร ื อ ใ ช ้ แคล เซ ี ยมคาร ์ ไ บ ด์  (calcium 
carbide) จะได้ผลไม้สุกที ่มีระยะการสุกสม่ำเสมอ (พิม
เพ็ญ, 2556) 2.1.3 การเน่าเสียของผักและผลไม้ เม
แทบอลิซึม (metabolism) เป็นกระบวนการพื้นฐานของ

สิ่งมีชีวิต ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลัก 2 ประการคือ 
การสร้างและสะสมพลังงาน และ การใช้พลังงานจาก
แหล่งสะสม ผักและผลไม้ก็มีเมแทบอลิซึมเช่นเดียวกัน แต่
อัตราการสร้าง และการใช้พลังงานจะแตกต่างกัน ระหว่าง
ก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว ก่อนการเก็บเกี่ยว
ผักและผลไม้จะมีการสร้างและสะสมพลังงานมากกว่าการ
ใช้พลังงาน จึงเจริญเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ แต่หลังจากการเก็บ
เก่ียวแล้ว เน่ืองจากขาดองค์ประกอบในการสร้างพลังงาน 
เช่น น้ำ แร่ธาตุ และแสง ซึ่งปกติจะได้รับมาจาก ราก ลำ
ต้น และใบ จึงทำให้พลังงานที ่สร ้างขึ ้นนั ้นน้อยกว่า
พลังงานที ่ถูกใช ้ไปมาก ดังนั ้นจึงมีผลทำให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงรูปร่าง ล ักษณะเนื ้อ รสชาติ ค ุณค่าทาง
อาหารของผักและผลไม้ ทำให้ผักและผลไม้นั้นไม่เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป เราเรียกว่า ผักและ
ผลไม้น้ันเน่าเสีย 2.1.4 การยืดอายุผักและผลไม้ คือ การ
ควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่นำไปสู่ความ
เสื่อมสลาย โดยการควบคุมอัตราการหายใจของผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวให้เกิดข้ึนน้อยที่สุด ซึ่งสามารถทำให้ยืด
อายุได้นาน โดยการจัดการปัจจัยภายนอกให้เหมาะสม 
ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื ้นภายในภาชนะบรรจุไม่ให้เกิด
หยดน้ำ ควบคุมและป้องกันการเข้าทำลายของโรคและ
แมลง  ควบคุมปริมาณแก๊สเอทิลีน ที ่ผลผลิตสร้างข้ึน
ภายในภาชนะบรรจุไม่ให้มีปริมาณมากเพราะสามารถทำ
ความเสียหายให้กับผลผลิตได้ แนวทางการยืดอายุผักและ
ผลไม้ การเก็บรักษาผลิตผลให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับ
คุณภาพก่อนการเก็บรักษานั้น ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  
ให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั ้น ๆ โดยปัจจัยที ่สำคัญได้แก่ 
อุณหภูมิ ความชื้น  ความเร็วลมในห้องเก็บรักษา การเก็บ
รักษาในห้องเย็น (Cold Storage)  โดยอุณหภูมิที่เย็นยัง
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เข้าทำลาย
ผลผลิตนั้น รวมทั้งอาจจะมีการใช้สารเคลือบผิว ผักและ
ผลไม้ตามธรรมชาติมีไข (wax) ปกคลุมผิวด้านนอก โดย
ประโยชน์ของไข คือ ป้องกันการสูญเสียน้ำ แต่ไขเหล่าน้ี
มักจะถูกชะล้างออกไปในกระบวนการเตรียมผลิตผลก่อน
จำหน่าย ทำให้เกิดความเสียหายกับผลิตผล ทั้งในแง่ความ
ทนทานต่อสภาพการเก็บรักษาและความสวยงามในการ
วางจำหน่าย หรือ การใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ฟิล์มเหมาะสม
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กับการยืดอายุผลิตผลจะต้องมีคุณสมบัติสามารถดัดแปลง
สภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ให้เป็นสภาวะสมดุล 
(Equilibrium Modified Atmosphere / EMA) ซ ึ ่ง เป็น
หลักการหน่ึงของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นเทคโนโลยีการรักษาความสดและถนอมอาหาร โดย
ฟิล์มที่เหมาะสมต้องสามารถชะลอการหายใจ การคายน้ำ 
และการเสื ่อมสภาพของผลิตผล ทำให้ยืดอายุการเก็บ
รักษาได้นานกว่าเดิม 2-5 เท่า โดยรสชาติ กลิ ่น และ
คุณค่าทางโภชนาการไม่เปลี่ยนแปลง 
2.1.5 การเปลี่ยนแปลงผลิตผลเนื่องจากกระบวนการ
หายใจ การเปลี ่ยนแปลงของผักและผลไม้หลังการเก็บ
เกี ่ยว มีผลต่อคุณภาพของผักและผลไม้ ดังน้ี  1) การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อสัมผัส ความแน่นเนื้อของผลไม้
จะลดลงหลังการเก็บเกี่ยว ตัวอย่างเช่น ผลมะม่วงเมื่อสุก 
จะมีความแน่นเน้ือลดลง 2) การเปลี่ยนสีของผักและผลไม้
บางชนิดจะมีสีผิวของผลและเนื้อเปลี ่ยนไป เนื่องจากมี
การสลายตัวของคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีสีเขียวทำให้เห็นรงควัตถุ
ในกลุ ่มแคโรทีนอยด์ เช่น บีตาแคโรทีน ที ่มีสีเหลืองใน
ผลไม้สุก เช่น มะม่วง กล้วย มะละกอ และมีสีแดงของไล
โคพีนในผลมะเขือเทศสุกและแตงโม เป็นต้น 3) การ
เปลี่ยนแปลงของกลิ่นรส โดยทั่วไปผลไม้สุกจะมีรสหวาน
ขึ้นเมื ่อสตาร์ชสลายตัวได้เป็นน้ำตาลกลูโคส และเกิด
สารประกอบที่มีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นสารระเหย เช่น กล้วย
สุก มีกลิ่นหอมเฉพาะ 4) การสูญเสียน้ำหนัก สาเหตุสำคัญ
เน่ืองจากการหายใจและการคายน้ำ 5) การลดลงของกรด
อินทรีย์ (organic acid) ทำให้มีความเปรี้ยวลดลง รวมทั้ง
การเกิดขึ้นของสารหอมระเหยบางชนิด ทำให้มีกลิ่นหอม 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทำการตรวจสอบสมบัติดังกล่าวมา
ข้างต้น เพื ่อทดสอบการเน่าเสียของผลแอปเปิ ้ลแคระ
ตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุก ในระยะเวลาเก็บรักษา
ที่กำหนดไว้ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
   การทำวิจัยครั้งน้ีเป็นการสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมีของตัวอย่างแอปเปิลที่เคลือบด้วย
ฟิล์มเจลจากบุกโดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 1.การเตรียมผง
บุกจากหัวบุก ผงบุกที่ใช้คือ ผงบุกที่ผ่านกระบวนการสกัด

จากหัวบุกธรรมชาติ โดยใช้หัวบุก พันธุ ์เนื ้อทราย จาก
แหล่งอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการสกัดด้วย 
95 % เอทานอล  อบ และร่อนตะแกรงจนได้ขนาดที่
เหมาะสม เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง 2. การคัดเลือกผลไม้ที่
ใช้ในการศึกษาคือ แอปเปิลแจ๊ส (Jazz Apple) สายพันธ์ุ
มัลลัส โดเมสทิกา (Malus domestica) ไม่จำกัดอายุต้น
และแหล่งที ่ปลูก ซื ้อจากตลาดเมืองใหม่ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ ทั้งน้ีผลแอปเปิลอยู่ในลักษณะสมบูรณ์ มีผลและ
ขนาดเท่ากัน มีอายุระหว่าง 120-150 วันหลังออกดอก 3. 
การเตรียมสารละลายฟิล์มเจลบุก โดยนำผงบุกที่เตรียม
ได้ไปละลายน้ำ กวนให้เข้ากัน เติมกลีเซอรอล 25% และ 
30% ของน้ำหนักบ ุก แยกตะกอน และ เก ็บร ักษา
สารละลายไว้ในที ่มีอุณหภูมิต่ำ 4. การชุบเคลือบผล
แอปเปิลตัวอย่างด้วยสารละลายฟิล์มเจลบุก ทำการแบ่ง
ผลแอปเปิลออกเป ็น 3 กล ุ ่ม ค ือกล ุ ่มท ี ่ ไม ่ เคล ือบ
สารละลายฟิล์มเจลบุก กลุ่มที่เคลือบสารละลายฟิล์มเจ
ลบุกเข้มข้น 25% และ กลุ่มที่เคลือบสารละลายฟิล์มเจ
ลบุกเข้มข้น 30% จากน้ันทำการคัดแยกกลุ่มแอปเปิลแบ่ง
ตามประเภทการทดสอบทั้งหมด และทำการเคลือบชุบ
ตัวอย่าง โดยนำตัวอย่างผลแอปเปิลชุบเคลือบด้วย
สารละลายฟิล์มเจลบุก 25 %  30 % และ แบบไม่เคลือบ
ผิว รวม 3 สภาวะไปเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำ ทำการ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างซ้ำทุก 3 วัน 3 ซ้ำ เป็นระยะเวลา
ทั้งหมด 30 วัน 4. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและ
ทางเคมีของแอปเปิลตัวอย่าง  มีข้ันตอนการทดสอบดังน้ี 
1) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของตัวอย่างโดย
การชั่งน้ำหนัก  2) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก

ผ ิ วของต ั วอย ่ าง  ด ้ วย เคร ื ่อ งว ัดสี  (Colorimeter), 
MiniScan EZ, HunterLab, Virginia U.S.A. รายงานผล
ออกมาเป ็นค ่า  L, a* และ b*  3) การทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อของตัวอย่าง โดยใช้เครื่องวัด
ค ว า ม แน ่ น เ น ื ้ อ  ( Fruit Hardness Tester), FHR-5 , 
NIPPON OPTICAL WORKS, Japan. 4) การทดสอบการ
เปลี ่ยนแปลงค่าความหวานของกลุ ่มตัวอย่าง โดยใช้
เครื ่องวัดความหวาน (Hand Refractometer), FHR-5, 
NIPPON OPTICAL WORKS, Japan.    5) การทดสอบ
การเปลี ่ยนแปลงกรดมาลิกของแอปเปิลตัวอย่าง  (วิธี 
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AOAC. 2002) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรด
มาลิกของตัวอย่างโดยการนำกลุ่มตัวอย่างแอปเปิลทั้ง 3 
กลุ ่ม มาเตรียมสารละลายตัวอย่าง และทำการไทเทรท
สารละลายตัวอย ่าง 10 ม ิลล ิล ิตร ด ้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลาร์ โดยใช้ฟินอล์ฟทาลีนเป็น
อินดิเคเตอร์ จนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน บันทึก
ปริมาตรโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ และ คำนวณหาปริมาณ
กรดมาลิกในตัวอย่าง 
 
4. ผลการวิจัย  
    จากการว ิจ ัยได ้ทำการศึกษาการนำผงบ ุกท ี ่ผ ่าน
กระบวนการสกัดจากหัวบุกธรรมชาติ โดยใช้หัวบุกพันธ์ุ
เนื้อทราย จากแหล่งอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน
การสกัดด้วย 95 % เอทานอล  อบ และร่อนตะแกรงจน
ได้ขนาดที ่เหมาะสม โดยได้ผงบุกที ่ม ีลักษณะเป็นผง
ละเอียดขาวออกเหลือง ดังแสดงในรูปที่  1 ดังล่างน้ี แล้ว
ทำการเคลือบผิวตัวอย่างแอปเปิลแจ๊ส เพื่อศึกษาการยืด
อายุการเก็บรักษาตัวอย่างแอปเปิลหลังการเก็บเก่ียว โดย
ใช้ความเข้มข้นของกลีเซอรอลเป็น 25% และ 30%  โดย
น้ำหนักของผงบุก ดังแสดงผลตัวอย่างแอปเปิลแจ๊สที่ (ก) 
ไม่เคลือบด้วยสารละลายฟิล์มเจลบุก (กลุ่มคอนโทรล) (ข) 
เคลือบด้วยสารละลายฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% โดย
น้ำหนักของผงบุก (ค) เคลือบด้วยสารละลายฟิล์มเจลบุก
เข้มข้น 30% โดยน้ำหนักของผงบุก ดังรูปที่ 2 
                          

                       
 
      รูปที่ 1 ผงบุกที ่ผ่านกระบวนการสกัดจากหัวบุก
ธรรมชาติ  
 
        หลังจากทำการชุบเคลือบแล้ว ทำการเก็บรักษาผล

แอปเปิลทั้งหมด ในที่มีอุณหภูมิต่ำ ประมาณ 7  1 องศา
เซลเซียส หลังจากนั้นสุ่มแอปเปิลตัวอย่างแต่ละกลุ่ม มา

ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  ทุกๆ 3 วัน 
ตัวอย่างละ 3 ช้ำ จนครบ 30 วัน ได้ผลการทดสอบดังน้ี  

1) ผลการเปล ี ่ยนแปลงน ้ำหน ักของผล
แอปเปิลตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่ม หลังผ่านการเคลือบด้วย
ฟิล์มเจลบุก เทียบกับกลุ ่มคอนโทรล แล้วนำมาหา
ค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก แสดงได้ดังกราฟในรูปที่ 3 พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของน้ำหนักในตัวอย่างแอปเปิล มีแนวโน้ม
ลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บร ักษา ซึ ่งผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่ไม่ได้เคลือบฟิล์มเจลบุก มีการลดลงของน้ำหนัก
มากท่ีสุด ส่วนผลแอปเปิลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 
30% และเคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% มีอัตรา
การลดลงของน้ำหนักน้อยที่สุดตามลำดับ สอดคล้องกับมี
การรายงานว่าสารเคลือบผิวสามารถช่วยในการชะลอการ
คายน้ำของพืชเนื่องจากชั้นสารที่เคลือบผิวจะทดแทนชั้น
ไขมันที่ปกคลุมผิวพืช (สายชล, 2538) ช่วยให้การหายใจ
ลดลง น้ำหนักจึงลดลงช้ากว่าผลแอปเปิลที่ไม่เคลือบผิว 
และหากว่ามีการเพิ่มปริมาณ       กลีเซอรอลต่อน้ำหนัก
บ ุกมากข ึ ้น  ปร ิมาณความช ื ้นในฟ ิล ์มเพ ิ ่มข ึ ้นตาม 
เน่ืองจากว่าหมู่ OH- ในกลีเซอรอลจะเกิดพันธะไฮโดรเจน
กับ H2O ทำให้ฟิล์มมีการดึงน้ำและระเหยออกสู่ภายนอก 
จึงมีผลทำให้การเปลี ่ยนแปลงน้ำหนักของตัวอย่างที่
เคลือบด้วยฟิล ์มเจลบุกเข้มข้น 30% มีการลดลงของ
น้ำหนักอย่างรวดเร็ว  

2) ผลการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกผิวของผล
แอปเปิลตัวอย่างหลังผ่านการเคลือบด้วยฟิล์มเจลบุก 
ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกผิวของของกลุ่ม
ต ัวอย ่างแอปเป ิลท ั ้ ง  3 กล ุ ่ม  ว ัดด ้วยเคร ื ่องว ัดสี  
(Colorimeter) ทดสอบซ้ำทุก 3 วันจนครบ 30 วัน เลือก
รายงานผล 1 จุดต่อกลุ่มตัวอย่าง  รายงานผลค่า a* และ 
b* เฉลี่ยได้ผลดังแสดงในกราฟในรูปที่ 4 จากผลการวิจัย
พบว่า ผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 
25% และผลแอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลือบฟิล์มเจลบุก จะ
มีผลการวัดสีโดยวัดที่ตำแหน่งเดิมตลอดการทดลองด้วย
เครื่องวัดสีมีค่า a* ( ค่า a* แสดงสีแดง) เพ่ิมข้ึนจนถึงวันที่ 
18 ของการวัด ค ่า a* จะเร ิ ่มคงที ่และลดลง ส่วนผล
แอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30%  มีค่า 
a* เพิ ่มขึ ้นตั ้งแต่การวัดจนกระทั ่งครบ 30 วัน แสดง
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แนวโน้มค่า a* ที่เปลี่ยนแปลงของผลแอปเปิลดังรูปที่  4 
ก) ส่วน ค่า b* (ค่า b* แสดงสีเหลือง) โดยวัดที่ตำแหน่ง
เดิมตลอดการทดลองของตัวอย่างผลแอปเปิล พบว่ามี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง และค่า b* แสดงถึงความเป็น
สีเหลืองของผิว แสดงว่าผิวของผลแอปเปิลมีสีเหลืองลดลง 
ซึ่งแปรผกผันกับค่า a* ที่แสดงถึงความเป็นสีแดงของผิว 
โดยผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% 
มีอัตราการลดลงของค่า b* อย่างต่อเนื ่อง และลดลง
มากกว่าผลแอปเป ิลท ี ่ ไม ่ เคล ือบฟิล ์มเจลบุก  ท ั ้ง น้ี
เน่ืองจากว่าผลแอปเปิลที่ไม่เคลือบฟิล์มเจลบุกในช่วงวันที่ 
18 เริ่มมีการเน่าเสียส่งผลให้สีเปลือกคล้ำ ส่วนผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มีแนวโน้มค่า 
b* ที่ลดลงต่อเน่ือง และพบว่าในช่วงวันที่ 18 มีการลดลง
ของค่า b* ที่น้อยมาก แสดงแนวโน้มค่า b* ที่เปลี่ยนแปลง
ของผลแอปเปิลตัวอย่าง ดังกราฟในรูปที่ 4 (ข) จาก
ผลการวิจัยพบว่าการวัดการเปลี่ยนแปลงสีผิว ค่า a* (สี
แดง) จะมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นและค่า b* (สีเหลือง) จะมี
แนวโน้มลดลง เน่ืองจากว่าการเปลี่ยนแปลงสีผิวของผลไม้ 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรงควัตถุต่าง ๆ พิจารณาเมื่อ
เวลาผ่านไปสีแดงของผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วย
ฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง
วันสิ ้นสุดการทดลอง สาเหตุที ่เป็นเช่นน้ี เนื ่องจากการ
เคลือบผิว จะทำให้เกิดการจำกัดการแลกเปลี ่ยนแก๊ส
ภายในและนอกของผลแอปเป ิล ทำให ้ปร ิมาณแก๊ส
ออกซิเจนในผลลดลง ส่งผลถึงการผลิตเอทิลีนที่มีผลต่อ
การกระตุ ้นการสร้างแอนโทไซยานินในผิวแอปเปิล
โดยตรง  ทั้งน้ีการเคลือบผิวผลไม้ด้วยฟิล์มทำให้เกิดสภาพ
บรรยากาศดัดแปลงเกิดข้ึนในผล โดยชั้นฟิล์มเป็นชั้นที่กั้น
ระหว่างอากาศกับผิวของผลทำให้ลดการเข้าออกของแก๊ส
ออกซิเจนที ่จะเข้าไปทำปฏิกิริยาในผล (Banks et al, 
1997) ชะลอการเปลี ่ยนแปลงสีของเปลือก ซึ ่งการใช้
สภาพดัดแปลงบรรยากาศ เป็นวิธีหน่ึงที่นำมาใช้ในการยืด
อายุผักและผลไม้ พอลิเมอร์หรือฟิล์มที ่นำมาใช้สภาพ
บรรยากาศดัดแปลงจะเป็นตัวจำกัดปริมาณแก๊สผ่านเข้า
ออก ทำให้เกิดสภาพสมดุลระหว่างแก๊สภายนอกและแก๊ส
ภายในภาชนะบรรจุเนื่องจากการหายใจของเนื ้อเย่ือผัก
และผลไม้ (Philips, 1995) ดังน้ันจากการวิจัย การเคลือบ

ผิวผลแอปเปิลด้วยฟิล์มเจลบุกสามารถช่วยในการชะลอ
การเปลี่ยนแปลงของสีผิวผลแอปเปิลตัวอย่างได้  

3). ผลการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเน้ือของ
ผลแอปเปิลตัวอย่างหลังผ่านการเคลือบด้วยฟิล์มเจ
ลบุก โดยทำการวัดค่าความแน่นเนื ้อของผลแอปเปิล
ตัวอย่างด้วยเครื่องวัดความแน่นเนื้อ ใช้หัวกดขนาด 12 
มิลลิเมตร ความลึก 10 มิลลิเมตร รายงานผลในหน่วยนิว
ตัน จากผลการวิจัยวัดความแน่นเน้ือของผลแอปเปิล ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ช่วงการทดลองคือ วัดผลระหว่างวันที่ 0 ถึง 
18 และระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 พบว่าแนวโน้มของความ
แน่นเนื ้อผลแอปเปิล (นิวตัน) ลดลงโดยผลที่ไม่เคลือบ
ฟิล์มเจลบุกมีการลดลงของค่าความแน่นเน้ือที่รวดเร็วกว่า 
ผลแอปเปิลที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% และผลที่
เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% ตามลำดับ แสดงแนวโน้ม
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเน้ือของผลแอปเปิล
ตัวอย่าง ดังกราฟรูปที่ 5 จากผลการวิจัยพบว่า แนวโน้ม
ช่วงวันที่ 0 ถึง 18 ผลที่ไม่เคลือบฟิล์มเจลบุกมีอัตราการ
เปลี ่ยนแปลงความแน่นเนื ้อเฉลี ่ยอย่างต่อเนื ่องและเร็ว
ที่สุด และผลที่เคลือบด้วยฟิล์ม   เจลบุกเข้มข้น 25% กับ
ผลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มีอัตราการ
ลดลงของความแน่นเนื้อเพิ ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และมีค่าไม่

แตกต่างกันทางสถิติ (α = 0.05)  แนวโน้มช่วงวันที่ 21ถึง 
30 พบว่าผลแอปเปิลตัวอย่างมีการอัตราการลดลงของ
ความแน่นเนื ้อในทุกกลุ ่มตัวอย่าง อัตราการลดลงของ
ความแน่นเนื้อเกิดจากการสูญเสียน้ำ ทำให้เซลล์สูญเสีย
ความเต่ง นอกจากการสูญเสียน้ำท่ีส่งผลให้ความแน่นเน้ือ
ลดลง การเปลี่ยนแปลงโมเลกุลในผนังเซลล์ยังมีผลเช่นกัน
เน่ืองจากโครงสร้างผนังเซลล์ละลายน้ำทำให้ประสิทธิภาพ
การทำงานลดลง จากการรายงานของ จุพาพันธ์ รัตนนิล 
(2554) รายงานว่า มะม่วงที่เคลือบผิวด้วยสารละลายบุก
หร ือสารละลายบุกผสมข ่า  สามารถลดอ ัตราการ
เปลี่ยนแปลงความแน่นเน้ือของมะม่วงที่ไม่เคลือบผิวอย่าง
มีนัยสำคัญ เนื่องจากการสารเคลือบผิวจะเคลือบรอบผิว
และปิดกั ้นการแลกเปลี ่ยนแก๊สออกซิเจนที่ผลไม้ได้รับ
ลดลง และปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมสูงข้ึน
ส่งผลให้มีความเป็นกรดสูงขึ้นตาม ทำให้การทำงานของ
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เอนไซม์ที่ย่อยสลายผนังของเซลล์ลดลง ทำให้รักษาความ
แน่นเน้ือได้ (Salunhke et al., 1991)  

4)  ผลการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานของผล
แอปเปิลตัวอย่างหลังผ่านการเคลือบด้วยฟิล์มเจลบุก 
โดยการนำกลุ่มตัวอย่างแอปเปิลทั้ง 3 กลุ่ม นำน้ำคั้นของ
ตัวอย่างผลแอปเปิลแต่ละตัวอย่าง นำไปหยดลงเครื่องวัด
ความหวาน (Hand Refractometer) จากผลการวิจัย
พบว่าค่าความหวานของผลแอปเปิล ซึ่งแบ่งเป็น 2  ช่วง
การทดลองคือ วัดผลระหว่างวันที่ 0 ถึง 18 และระหว่าง
วันที่ 21 ถึง 30 พบว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าความ
หวานในผลไม่เคลือบฟิล์มเจลบุกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยที่ผลที ่เคลือบฟิล์ม  เจลบุกเข้มข้น 25% และผลที่
เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% จะมีการเพิ่มขึ้นของค่า
ความหวานช้ากว่าผลแอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลือบ แสดง
แนวโน้มค่าเฉลี่ยดังกราฟในรูปที ่6 จากรูปพบว่า รูป 6(ก) 
มีแนวโน้มการเพิ ่มขึ ้นของค่าความหวานผลแอปเปิล
ตัวอย่างที ่ไม่เคลือบ ฟิล์มเจลบุกมากขึ ้นจนถึงวันที่  12 
ของการวัดผล และลดลงหลังจากนั ้น ในขณะที่ ผล
แอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% และ
ผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มี
การเพ่ิมข้ึนอย่างช้า ๆ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ส่วน
ในช่วงวันที่ 21 ถึง 30 (รูปที่ 6(ข)) ผลแอปเปิลตัวอย่างที่
เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% และผลแอปเปิล
ตัวอย่างที ่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มีการ
เพิ่มขึ้นของค่าความหวานจนถึงช่วงสิ้นสุดการเก็บรักษา 
ส่วนผลแอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลือบมีการเพิ่มขึ้นของค่า
ความหวานจนถึงช่วงวันที่  27 แล้วมีการลดลงของค่า
ความหวาน ค่าความหวานของผลไม้ที่เปลี่ยนแปลง เกิด
จากการสุกของผลไม้ ซึ ่งเป็นผลจากอัตราการหายใจที่
เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณความหวานในเนื้อผลไม้สูงมากข้ึน
ตาม โดยแอปเปิลเป็นผลไม้ประเภทไคลแมคเทอริค 
(climacteric fruit) คือผลไม้ประเภทที่มีอัตราการหายใจ
สูงขึ้นเมื่อผลมีการสุก (ดนัย บุญยเกียรติ, 2540) อัตรา
การหายใจจะเพิ ่มสูงขึ ้นจนถึงจ ุดสูงส ุด  (climacteric 
peak) จากนั้นอัตราการหายใจจะค่อยๆ ลดลง อัตราการ
หายใจที ่ส ูงขึ ้นมีผลโดยตรงกับการสังเคราะห์เอทิลีน 
(ethylene) ที่ทำให้ผลสุก ผลแอปเปิลที่ได้รับการเคลือบ

ด้วยสารละลายฟิล์มเจลบุกจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าความ
หวานช้ากว่าผลที่ไม่เคลือบ เพราะการเคลือบผิวทำให้
อัตราการหายใจลดลง ส่งผลต่อการสลายตัวของแป้งไป
เป็นน้ำตาลลดลง ซึ่งนวรัตน์ พัฒนศิริ (2544) ทดลองทำ
การเคลือบผิวมะม่วงพันธ์ุน้ำดอกไม้ด้วยสารเคลือบผิวจาก
ไคโตซาน พบว่ามะม่วงที่เคลือบผิวมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดช้ากว่ามะม่วงที่ไม่ได้
เคลือบ ในระหว่างการเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 13 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 วัน ผลการเปลี ่ยนแปลง
ปริมาณกรดมาลิก (Malic acid) ของผลแอปเปิลตัวอย่าง
หลังผ่านการเคลือบด้วยฟิล์มเจลบุก 

5) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงความหวาน
ของกลุ ่มแอปเปิ ้ลตัวอย่าง โดยการนำกลุ ่มตัวอย่าง
แอปเปิลทั ้ง 3 กลุ ่ม มาทดสอบหาปริมาณกรดมาลิกใน
ตัวอย่าง และทำการไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์ 0.1 โมลาร์ (วิธี AOAC. 2002) ได้ผลปริมาณกรด
เฉลี่ยดังกราฟรูปที่ 7 จากผลการวิจัยพบว่า ผลแอปเปิลที่
เคลือบผิวด้วยฟิล์มเจลบุกมีการลดลงของปริมาณกรดช้า
กว่าผลที่ไม่เคลือบ ทั้งน้ีเน่ืองจากผลไม้เมื่อเริ่มเข้าสู่การสุก 
กรดจะถูกนำไปในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงาน 
หรืออาจถูกนำไปสร้างเป็นสารประกอบอื ่น  ๆ ทำให้
ปริมาณกรดลดลงตามระยะเวลาเก็บรักษา สอดคล้องกับ
การทดลองอื่นที่การเคลือบผิวด้วยฟิล์มเจลบุกช่วยชะลอ
การหายใจของผลแอปเปิลได้ ทำให้ยืดอายุการเก็บรักษา
ได้นานยิ ่งขึ ้น ซึ ่งมีรายงานจาก Hoa และ Ducamp 
(2008) ว่าการเคลือบผิวมะม่วงพันธ์ุ Cat Hao Loc ด้วย
สารเคลือบผิวถั่วเหลือง ช่วยชะลอการลดลงของปริมาณ
กรดในผลตัวอย่างได้มากกว่าผลที่ไม่ได้เคลือบ เมื่อเก็บที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
     จากการวิจัยโดยนำผงบุกที่ทำการสกัดจากหัวบุกพันธ์ุ
เนื ้อทราย จากแหล่งอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มา
เตรียมเป็นสารละลายบุกที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย และข้ึน
รูปเป็นฟิล์มบริโภคได้จากบุก (ฟิล์มเจลบุก) และ ทำการ
เคลือบลงบนผิวแอปเปิ้ล ในการเตรียมฟิล์มเจลบุกจาก
สารละลายบุกนั้น ได้มีการเติมกลีเซอรอล ที่ความเข้มข้น
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แตกต่างกันสองความเข้มข้นคือ ที่ความเข้มข้น 25% และ 
30% โดยน้ำหนักผงบุก แล้วนำไปเคลือบผลแอปเปิล
ตัวอย่างสายพันธ์ุแจ๊ส หลังการเคลือบ ทำการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 7.0 ± 1.0 องศาเซลเซียส ทำการทดสอบการ
เปลี ่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลแอปเปิล
ตัวอย่างทุก ๆ 3 วัน เป็นเวลา 30 วัน โดยทดสอบการ
เปลี ่ยนแปลงน้ำหนัก สีผิว ค่าความแน่นเนื ้อ ค่าความ
หวาน และปริมาณกรดมาลิกของผลแอปเปิลตัวอย่าง 
เทียบกับแอปเปิ ้ลตัวอย่างที ่ไม่ผ่านการเคลือบผิว โดย
ได้ผลสรุปการวิจัยดังน้ี  
       1) ผลการศึกษาการเปลี ่ยนแปลงน้ำหนักของผล
แอปเปิลตัวอย่าง พบว่ามีการลดลงของน้ำหนักตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา ผลแอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลอืบ
ด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น มีการลดลงของน้ำหนักมากกว่า
ผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกความเข้มข้น 

25% อย่างมีนัยสำคัญ (α = 0.05) และผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกความเข้มข้น 30% มีการ
ลดลงของน้ำหนักมากท่ีสุด เน่ืองจากว่าเมื่อเพ่ิมปริมาณกลี
เซอรอลมากข้ึน ปริมาณความชื้นในฟิล์มเพ่ิมข้ึนตาม โดย
หมู่ OH- ในกลีเซอรอลจะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ H2O ทำ
ให้ฟิล์มมีการดึงน้ำและระเหยออกสู่ภายนอก จึงมีผลทำ
ให้มีการลดลงของน้ำหนักอย่างรวดเร็ว 
         2) ผลการศึกษาการเปลี ่ยนแปลงสีผ ิวของผล
แอปเปิลตัวอย่าง โดยวัดค่า a* (แสดงสีแดง) และ b* 
(แสดงสีเหลือง) พิจารณาจากการเปลี ่ยนแปลงค่า a* 
พบว่าผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 
30% มีการเปลี่ยนแปลงสีแดงของผิวผลแอปเปิลอยา่งช้า 
ๆ (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดง แสดงถึงการเข้าสู่ผลสุก) 
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา รองลงมาคือผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงสีแดงของผิวผลแอปเปิล จนถึงช่วงวันที่ 21 
และเร ิ ่มลดลง และผลแอปเปิลตัวอย่างที ่ไม่ผ ่านการ
เคลือบมีการเปลี่ยนแปลงสีแดงของผิวผลแอปเปิลเร็วที่สุด  
         3) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเน้ือ
ของผลแอปเปิลตัวอย่างในช่วงวันที่  0 ถึง 18 พบว่า
แอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% มี
ค่าความแน่นเนื ้อที ่ลดลงน้อยกว่าแอปเปิลตัวอย่างที่

เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% และผลแอปเปิล
ตัวอย่างที ่ไม่เคลือบ มีค่าความแน่นเนื้อลดลงมากที่สุด 
ในช่วงวันที่ 21 ถึง 30 พบว่าการลดลงของค่าความแน่น
เนื ้อในผลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25%, 30% 
และผลแอปเปิลตัวอย ่างที ่ไม ่เคลือบ มีการลดลงช้า
ตามลำดับ  
        4) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานของ
ผลแอปเปิลตัวอย่างในช่วงวันที่  0 ถึง 18  พบว่าผล
แอปเปิลตัวอย่างที ่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% 
และผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 
30% มีการเพ่ิมข้ึนของค่าความหวานอย่างช้าๆ ตลอดผล
การทดลอง ส่วนผลแอปเปิลตัวอย่างที ่ไม่เคลือบมีการ
เพิ่มขึ้นของค่าความหวานอย่างรวดเร็วจนถึงช่วงวันที่ 12 
และเริ ่มลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 21 ถึง 30 ผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% และผล
แอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มี
การเพิ ่มขึ ้นของค่าความหวานจนถึงช่วงสิ ้นสุดการเก็บ
รักษา ส่วนผลแอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลือบมีการเพิ่มข้ึน
ของค่าความหวานจนถึงช่วงวันที่ 27 แล้วมีการลดลงของ
ค่าความหวาน  
       5) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดมาลิ
กของผลแอปเปิลตัวอย่างในช่วงวันที่ 0 ถึง 18 พบว่าผล
แอปเปิลตัวอย่างมีการลดลงของปริมาณกรดมาลิก ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา ส่วนในช่วงวันที่ 21 ถึง 30 ผล
แอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลือบมีปริมาณกรดลงลงเร็วที่สุด 
และผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 
25% และ 30% มีการลดลงอย่างช้าๆ จากผลการศึกษา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผลแอปเปิลตัวอย่าง พบว่า
ผลแอปเป ิลท ี ่ม ีการเคล ือบด ้วยฟิล ์มเจลบ ุกม ีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางเคมีช้ากว่าผล
แอปเปิลที ่ไม่ได้เคลือบ และที่ความเข้มข้นฟิล์มเจลบุก 
25% ชะลอการเปลี ่ยนแปลงของผลแอปเปิลได้ด ีกว่า 
30% เนื ่องจากฟิล์มเจลบุกที ่เคลือบผลแอปเปิลนั ้นจะ
เคลือบรอบผิวและปิดกั้นการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนที่
ผลแอปเปิลได้รับลดลง ส่งผลไปถึงอัตราการหายใจของผล
แอปเปิลที่ลดลง ซึ่งถ้ามีอัตราการหายใจที่มากขึ้น จะมี
การผลิตเอทิลีนที่เพ่ิมข้ึนตาม เอทิลีนจะไปเร่งการสุกของ
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ผลแอปเปิลตัวอย่าง ทำให้อายุหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้
มีการเน่าเสียที่เร็วข้ึน ดังน้ันการเคลือบผิวผลแอปเปิลด้วย
ฟิล์มเจลบุก สามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษา และ
ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของแอปเปิลตัวอย่างได้ 
 
6.สรุปผลการวิจัย 
    จากการวิจัยโดยนำผงบุกที ่ทำการสกัดจากหัวบุกมา
เตรียมเป็นสารละลายบุกที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย และข้ึน
รูปเป็นฟิล์มบริโภคได้จากบุก (ฟิล์มเจลบุก) และทำการ
เคลือบลงบนผิวแอปเปิ้ล สรุปได้ว่า 
     1. ในการศึกษาการเคลือบผิวผลแอปเปิลแจ๊สด้วย
สารละลายฟิล์มเจลบุก ต้องมีการเติมกลีเซอรอล ในการ
เตรียมฟิล์มเจลบุกจากสารละลายบุกนั้น ได้มีการเติมกลี
เซอรอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกันสองความเข้มข้นคือ ที่
ความเข้มข้น 25% และ 30% โดยน้ำหนักผงบุก แล้ว
นำไปเคลือบผลแอปเปิลตัวอย่างสายพันธ์ุแจ๊ส เพ่ือช่วยใน
การเกิดเจล และมีความเข้มข้นที่พอเหมาะ จึงจะเคลอืบ
ผิวแอปเปิลได้ หลังจากการเคลือบต้องทิ้งไว้ให้เกิดการ
แห้ง แล้วทำการชุบซ้ำ หลังการเคลือบ ทำการเก็บรักษา
ผลแอปเปิล ที่อุณหภูมิ 7.0 ± 1.0 องศาเซลเซียส  
    2. หลังจากการเก็บรักษา ได้นำตัวอย่างออกมาตาม
เวลาท่ีกำหนด (คือนำตัวอย่างมาทดสอบทุก ๆ 3 วัน เป็น
เวลา 30 วัน ตัวอย่างละ 3 ซ้ำ) และ ทำการทดสอบการ
เปลี ่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลแอปเปิล 
โดยทดสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก สีผิว ค่าความแน่น
เน้ือ ค่าความหวาน และปริมาณกรดมาลิกของผลแอปเปิล
ตัวอย่าง เทียบกับแอปเปิ้ลตัวอย่างที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว 
เพื ่อทดสอบการยืดอายุการเก็บรักษาผลแอปเปิลแจ๊ส 
สรุปได้ว่า การเคลือบด้วยสารละลายผงบุกที่มีกลีเซอรอล
ความเข้มข้น 25 % ของน้ำหนักผงบุก มีประสิทธิภาพใน
การช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลแอปเปิลแจ๊สได้ดีที่สุด 
รองลงมาคือ การเคลือบด้วยสารละลายผงบุกที ่มีกลีเซ
อรอลความเข้มข้น 30% ของน้ำหนักผงบุก และแอปเปิล
แจ๊สที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว ตามลำดับ โดยพิจารณาจา
การสุกของผลแอปเปิลแจ๊ส คือการลดลงของน้ำหนัก ของ
การเพ่ิมของสีเหลืองเป็นสีแดง การลดลงของค่าความแน่น

เนื้อ การเพิ่มขึ้นของค่าความหวาน การลดลงของกรดมา
ลิกในผลแอปเปิล ทำให้สรุปได้ว่าผลแอปเปิลที่เคลือบด้วย
สารละลายบุกที ่มีกลีเซอรอลความเข้มข้น 25 % ของ
น้ำหนักผงบุกนั้น ทุกผลการทดสอบจะเกิดในอัตราที่ช้า
กว่าทุกสภาวะการเคลือบ คือ การเคลือบด้วยสารละลาย
ผงบุกที่มีกลีเซอรอลความเข้มข้น 30% ของน้ำหนักผงบุก 
และแอปเปิลแจ๊สที ่ไม่ผ ่านการเคลือบผิว  ตามลำดับ 
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยนี้คือ 1). ทดลองโดยการฉีด
พ่นแทนการเคลือบตัวอย่าง 2) ทดลองการทำฟิล์มเคลือบ
ผิวบริโภคได้จากแป้งข้าว เปรียบเทียบกับบุก 3). ทดลอง
โดยการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ
ต่ำกว่า 4) ลองใช้กับพืชผักผลไม้อื่น ๆ ในการยืดอายกุาร
เก็บรักษา 
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                       (ก)                                          (ข)                                            (ค) 
 

 
 

รูปที่ 2  แสดงผลตัวอย่างแอปเปิลแจ๊สที่ 
 

            (ก)   ไม่เคลือบสารละลายฟิล์มเจลบุก 
            (ข)   เคลือบสารละลายฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% โดยน้ำหนักของผงบุก 
            (ค)   เคลือบสารละลายฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% โดยน้ำหนักของผงบุก 
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รูปที่ 3 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเฉลี่ยผลแอปเปิลในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง และมีการทดลอง 3 ซ้ำ 

 

         
 

(ก)        (ข) 
 

รูปที่ 4 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงค่าสี ก) a* และ ข). b* ของผลแอปเปิลตัวอย่าง 
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(ก)       (ข) 
 
รูปที่ 5 แสดงกราฟร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเน้ือของผลแอปเปิลตัวอย่าง  
 
         (ก) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเนื้อของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล

แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที ่0 ถึง 18 
        (ข) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเนื้อของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล

แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที ่21 ถึง 30 
 

      
 

(ก)        (ข) 
 

รูปที่ 6   แสดงกราฟร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานของผลแอปเปิลตัวอย่าง 
 
   (ก) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล
แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที ่0 ถึง 18 
   (ข) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล
แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที ่21 ถึง 30 
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(ก)        (ข) 

 
รูปที่ 7  แสดงกราฟร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดมาลิกของผลแอปเปิลตัวอย่าง 
  
           (ก) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดมาลิกของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล

แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที ่0 ถึง 18 
          (ข) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดมาลิกของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล

แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที ่21 ถึง 30 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ประยุกต์ใช้ใน 
งานการบริหารจัดการฟาร์มกวาง ของผู้ประกอบการเลี้ยงกวางในประเทศไทย 

Factors Affecting Attitude towards Accepting the Use of Information Technology for 
Deer Farm Management of Deer Farmers in Thailand  
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บทคัดย่อ  

     การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานการบริหารจัดการ
ฟาร์มกวางของผู้ประกอบการเลี้ยงกวางในประเทศไทย ได้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
สร้างการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เก่ียวกับปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการสอบถามเป็นผู้ที่ดำเนินงานในฟาร์มกวาง
จำนวน 50 คน และการสัมภาษณ์เป็นเจ้าของกิจการจำนวน 15 ราย ผลการดำเนินการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติใน
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ศึกษา คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยี อิทธิพลทางสังคม มูลค่าราคา เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการยอมรับ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากที่สุด ในทุกด้าน 
 
คำสำคัญ: การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, การทำฟาร์มกวาง 
 

Abstract  
This research aims to study factors affecting attitude towards accepting the use of information 

technology for deer farm management of deer farmers in Thailand and to find a suitable approach for using 
information technology innovation for successful operation.  Tools used in this research were survey 
questionnaire and interviewing questions about factors involved in accepting the use of information 
technology.  A sample group for the survey questionnaire were 50 deer farm workers and a sample group 
for interviewing were 15 deer farm owners.  Results of the research showed that factors affecting attitude 
towards accepting the use of information technology included perception of benefits gained from using 
information technology, expectation about efficiency, attitude towards the use of technology, social 
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influence, and cost. All of these factors led to the highest acceptance for the use of information technology 
in every aspect. 
Keywords: Accept of Information Technology, Deer Farming 

1. บทนำ  
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมาก 

เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ต
เพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจน
การ ใช ้ โ ท รศ ั พท ์ เ ค ร ื ่ อ ง ที่ (mobile phone)  ห รื อ
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามา
ใช้งานในทุกระดับชั้นขององค์กร โดยเฉพาะในด้านการ
ดำเนินงานทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้นิยม
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เช่น ในด้านการ
ดำเนินกิจการทางด้านการซื้อขายสินค้าท่ีเป็นทั้งออนไลน์ 
ที่เป็นทั้งการนำเสนอข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภค การนำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการผลิตสินค้าและ
บริการต่าง ๆ   อีกทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในวงการเกษตรกรรมก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย เช่นใน
ด้านการสืบค้นข้อมูลองค์ความร ู ้จากสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการดำเนินงานในด้านการจัดทำการเกษตร 
การเพาะปลูก การบำรุงดูแลรักษา การจัดเก็บข้อมูล 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการ
ดำเนินงานทางด้านการเพาะปลูก การขยายพันธ์พืชต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
ด้านการเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการงานในด้าน
ต่าง ๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องอ ีกด ้วย เช ่น การใช ้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในด้านการบริหารจัดการการเพาะพันธ์พืช 
หรือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลเพ่ือใช้ในการขยายพันธ์สัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ 
เช่น หมู ไก ่ปลา กุ้ง เป็นต้น   
          การเลี้ยงกวางในประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีการ
เพาะเลี้ยงกวางเป็นรูปแบบปศุสัตว์อีกรูปแบบหนึ่ง โดยมี
การนำเข้าพันธุ ์กวางรูซ่า (RUSA DEER) จากประเทศ
ออสเตรเลีย การเลี้ยงกวางเพ่ือเป็นการค้าเช่นเดียวกับการ
เลี ้ยงปศุส ัตว์อ ื ่นมีอยู ่น้อยมาก เนื ่องจากที ่ผ ่านมามี

ข้อจำกัดทีว่่า กวางเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งไม่สามารถนำมา
เพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุได้อย่างเปิดเผยเพราะผิดกฎหมาย ใน
ภายหลังรัฐบาลได้อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางชนิดได้  
แต่ทั ้งนี ้ต ้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้  จ ึงกลายเป็น
จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำฟาร์มกวางในเชิงพาณิชย์อย่าง
จริงจัง(คมจักร พิชัยณรงค์สงคราม, 2546) กวางเป็นสัตว์
เศรษฐกิจตัวหน่ึงที่เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจ เน่ืองจากมี
ความเป็นไปได้มากในการเลี้ยงเป็นเชิงการค้า เพราะกวาง
สามารถให้ผลผลิตหลายอย่าง เช่น เขากวางอ่อน เน้ือ
กวาง หนังกวาง หางและเอ็นกวาง เป็นต้น ในต่างประเทศ
ได้มีการพัฒนาในด้านวิชาการ การจัดการฟาร์ม ตลอด
จนถึงด ้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ต ่าง  ๆ ประเทศ
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เลี้ยงกวางกันมาก มากว่า 20 ปี 
สามารถส ่งออกเนื ้อกวางเป็นม ูลค ่าหลายล ้านบาท 
(สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานช ีวภาพ , 2554) 
แนวโน้มการเลี้ยงกวางในประเทศไทยจะมีจำนวนเพ่ิมมาก
ขึ้น เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจที่จะลงทุนเลี้ยงกวางเพ่ิม
มากขึ้น โดยการศึกษาหาความรู้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำ
ให้การเลี ้ยงกวางในประเทศไทยมีการตื ่นตัวและมีการ
พัฒนามากข้ึนกว่าที่ผ่านมา ดังน้ันในปัจจุบันความเป็นไป
ได้ของการพัฒนาฟาร์มกวางมีจำนวนมากในประเทศไทย 
สิ่งที่บอกถึงความพร้อมของประเทศไทยในการทำฟาร์ม
กวางให้ประสบความสำเร็จ คือ ประชาชนภายในประเทศ
มีความรู้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างสูง คาดว่าจะมีความต้องการจากสัตว์ที่
มีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อกวางเป็นแหล่งโปรตีนที่มี
โคเรสเตอรอลต่ำ และการทำฟาร์มกวางนั ้นถือเป็นการ
สร้างผลผลิตให้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเขากวางอ่อน เอ็น 
อวัยวะของเพศผู้ หนังและกระดูก โดยมีราคาตลาดใน
ระดับที่สูง ที่กล่าวมาท้ังหมด จึงทำให้เห็นว่าการทำฟาร์ม
กวางสามารถให้ผลตอบแทนกลับมาในปริมาณที่ค่อนขา้ง
สูง    แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลี้ยงกวางน้ันต้องมีใจรัก
และการหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา 
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เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงกวางไทยมีมากข้ึนจนถึงข้ันที่สามารถ
ผลิตลูกพันธุ ์กวางได้อย่างต่อเนื ่อง (สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2555)  
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในประเทศไทยได้ทำธุรกิจฟาร์ม
กวางกันมานานแล้วแต่ถ้าเทียบกับปศุสัตว์อื่นถือว่ามีอยู่
น้อยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการขาดความรู้
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกวางซึ่งปัญหาดังกล่าว 
หากได้มีการศึกษา และมีการพัฒนามากขึ ้น การเลี ้ยง
กวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็มีความเป็นไปได้สูงสำหรับ
เกษตรกรสัตว์เศรษฐกิจ ในการทำธุรกิจฟาร์มกวางใน
ประเทศไทยนั้นมีทั ้งฟาร์มที่ประสบความสำเร็จและไม่
ประสบความสำเร็จ เนื่องจากกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัว
ใหม่จึงส่งผลให้การทำธุรกิจฟาร์มกวางนั ้นประสบกับ
ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องให้
ความสำคัญกับระบบการดำเนินงาน และสภาวะตลาด
แนวโน้มการแข่งขัน รวมไปถึงศึกษาปัจจัยความสำเร็จ 
เพ่ือให้ธุรกิจน้ันประสบความสำเร็จ โดยทั้งน้ีในปัจจุบันได้
มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทางด้าน
การเกษตร และอุตสาหกรรมมากข้ึน เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนโดยทั่วไป โดย
การบริหารจัดการทางด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้มีการเริ่มนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการมากขึ้น แต่
เนื่องจากในสังคมทางการเกษตรและปศุสัตว์ในประเทศ
ไทยยังมีผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่สามารถทำความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการในธุรกิจอยู่ ดังน้ีคณะผู้วิจัยจึงจะค้นหาปัจจัยต่าง ๆ 
ที ่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มที่เหมาะสมใน
ยุคประเทศไทย 4.0  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มกวาง 
เพ ื ่อให ้ เป ็นฟาร์มท ี ่ม ีค ุณภาพมากขึ ้น  และเพื ่อเป็น
ประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          
        1.  เพื่อศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อทัศนคติในการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประยุกต์ใช้ใน
งานการบริหารจัดการฟาร์มกวาง ของผู้ประกอบการเลี้ยง
กวางในประเทศไทย 

        2.  เพื ่อศึกษาแนวทางรูปแบบของนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับต่อการ
ดำเนินธุรกิจการเลี้ยงกวางในประเทศไทย  

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 ทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ตามแผน
แม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย 
พ.ศ. 2545-2549 หมายถึง เทคโนโลยีเก ี ่ยวข ้องกับ
ข่าวสารข้อมูล และการสื ่อสารนับตั ้งแต่การสร้าง การ
นำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผล ในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการใช้งานปัจจุบันน้ีเป็นการรวมตัวกันของ
องค ์ประกอบของระบบสารสนเทศ อ ันประกอบไป
ด ้ วย   ร ะบบสารสน เทศ  เป ็ น ร ะบบท ี ่ ช ่ ว ย เสริ ม
ประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระบบสารสนเทศประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้ันตอนการปฏิบัติ โดยมีการนำมาใช้
ในงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพาณิชย์  องค์กรในภาค
ธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
ให้กับองค์กรในการทำงาน ทำให้การประสานงานหรือการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรหรือ
ระหว่างองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทฤษฎีด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 

(Unified Theory of Acceptance and Use of  
Technology หรือ UTAUT) จากแบบจำลองที่มีการใช้
งานกันมาในอดีต เมื ่อใช้เป็นทฤษฎีพื ้นฐานในงานวิจัย 
อาจทำให้จำเป็นต้องคัดเล ือกเฉพาะแบบจำลองที ่มี
ชื่อเสียง หรือทำให้งานวิจัยส่วนใหญ่ละเลยแบบจำลองที่
เป ็นทางเล ือก ด ังน ั ้นจ ึงม ีความจำเป ็นต้องพ ัฒนา
แบบจำลองเพ่ือใช้อธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของ
แต่ละบุคคลภายใต้ทฤษฎีรวม (Unified theory) ที่อาศัย
พื ้นฐานความสัมพันธ์ที ่เด่นชัดของปัจจัยต่าง ๆ จาก 8 
ทฤษฎี และถูกนำไปใช้ศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ของแต่ละบุคคลในภาคธุรกิจ โดยใช้ความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม และ/หรือพฤติกรรมการใช้เป็นตัวแปรหลัก 
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หลักการของทฤษฎี UTAUT ศึกษาพฤติกรรมการใช้ที่
ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดย
ป ัจจ ัยท ี ่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อความต ั ้ งใจแสดงพฤต ิกรรม 
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก  3 ประการ ได้แก่ (1) ความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ(Performance expectancy) 
(2) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) 
และ (3) อิทธิพลของสังคม(Social influence) ส่วนสภาพ
สิ ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้สำหรับตัวแปรเสริม/ ตัวผัน
แปรมีจำนวน 4 ตัวแปรได้แก ่ (1) เพศ (2) อาย ุ (3) 
ประสบการณ์ และ (4) ความสมัครใจในการใช้งาน มี
ความสำคัญในการทำหน้าที ่เชื ่อมโยง (Conjunction) 
แบบจำลองท ั ้ ง  8 ทฤษฎี ให ้ กลายเป ็นทฤษฎ ีรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักและตัวแปรเสริม/ตัวผัน
แปรตามทฤษฎี UTAUT 
       ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมในการจัดทำงานวิจัย
ในเรื ่อง ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบร ิหารจ ัดการฟาร ์มกวาง ของผู้
ประกอบเลี ้ยงกวางในประเทศไทย น้ี ผู ้วิจัยได้พัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัย โดยการใช้แบบจำลอง UTAUT  มา
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำวิจัย  โดยการพิจารณาถึง
ป ัจจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้องต ่อท ัศนคติในการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน ได้มีการกำหนด คือ  ปัจจัยทั้ง 5 
ด้าน ได้แก ่

1. การร ับร ู ้ถ ึ งประโยชน ์ท ี ่ ได ้ร ับจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

2. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ  
3. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยี 

  
4. อิทธิพลทางสังคม 

5. มูลค่าราคา 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการ

ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในงาน
การบริหารจัดการฟาร์มกวางของผู้ประกอบการเลี้ยงกวาง
ในประเทศไทย  มีขอบเขตการดำเนินงานดังน้ี 

1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยน้ีเป็น
ผู้ประกอบการ 

เลี้ยงกวางในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
มาใช้ในการดำเนินงานวิจัย โดยการเจาะจง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการประกอบการการเลี้ยงกวางในรูปแบบของการ
บริหารจัดการฟาร์มกวาง โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
ในเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ 
ผู้ประกอบการภาคละ 10 ราย รวมเป็น จำนวน 50 ราย 
2. ด้านเครื่องมือในการวิจัย 

1. เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการนำมาใช้ในการบริหารจ ัดการการ
ดำเนินงานฟาร์มกวาง โดยแบ่งออกเป็น ข้อมูลทั่วไปดา้น
ปัจจ ัยส ่วนบุคคล และปัจจ ัยท ี ่ส ่งผลในการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ การรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัศนคติที่มีต่อ
การใช ้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลทางสังคม 
และมูลค่าราคา 

2. เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 
เชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูล จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (purposively selected) กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเลี้ยงกวางในประเทศไทยที่
มีรายการข้อคำถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยแบ่ง
ออกเป็นการสัมภาษณ์ในด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากปัจจัยทั้ง 5 ด้าน คือ การรับรู้ประโยชนท์ี่
ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังในประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลทางสังคม และมูลค่าราคา 
และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการฟาร์มกวางของผู้ประกอบการ 

3. ด้านสถิติในการวิจัย เป็นการใช้ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 
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4. ผลการวิจัย  
         ผลการวิจัยจากการใช้แบบสอบถามเป็นดังน้ี 
         ข้อมูลทั ่วไปของกลุ ่มตัวอย่าง ด้านปัจจัยส่วน
บุคคล ผู ้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
80.00  ส่วนมากมีช่วงอายุระหว่าง  40-50   ปี คิดเป็น

ร้อยละ 60.00  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี ค ิดเป็นร ้อยละ 60.00  ส่วนใหญ่ม ีการ
ประกอบกิจการการเลี้ยงกวางในขนาดกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 80.00 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการ
การเลี้ยงกวางอยู่ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 

 
ตารางที่  1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ระดับการยอมรับของปจัจัยที่ส่งผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานการบริหารจัดการฟารม์กวาง  
 

ปัจจัยต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

ด้านการรับรู้การใช้ประโยชน์ 4.51 0.53 มากท่ีสุด 

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 4.35 0.59 มากท่ีสุด 

ด้านทัศนคติที่มีการใช้งาน 4.36 0.50 มากท่ีสุด 

ด้านอิทธิพลทางสังคม 4.62 0.52 มากท่ีสุด 

ด้านมูลค่าราคา 4.59 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.55 มากท่ีสุด 

   
        จากตารางที่ 1 ในการวิเคราะห์ผล ระดับค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมทั้งหมด พบว่า กลุ ่มผู้ให้ข้อมูลมี
ความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในแต่ละด้านดังนี ้ (1) ด้านการรับรู ้การใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ฟาร์มกวาง พบว่า มีการยอมรับมากที่สุดคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยทำให้ได้รับข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อย่างรวดเร ็ว รองลงมาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน
งานของกิจการ และค่าเฉลี ่ยน้อยที่สุดอยู ่ในระดับการ
ยอมรับมาก คือ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้มีเวลา
เพ่ิมข้ึนเพ่ือไปปฏิบัติงานในงานด้านอื่น ๆ ด้านที่ (2) ด้าน
ความคาดหวังในประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ พบว่า มีการยอมรับมากที่สุดคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศจะช่วยให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานที ่ม ีความยุ ่งยากและซับซ้อนในการ
ดำเนินงานของกิจการ รองลงมาคือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจะมีคำแนะนำในการใช้งาน แสดงข้ันตอนการ
ใช้งานอยู ่อย่างสม่ำเสมอ และค่าเฉลี ่ยน้อยที่สุดอยู ่ใน
ระดับการยอมรับมาก คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที ่ช่วยในการบร ิหาร
จัดการการดำเนินงานฟาร์มกวางได้ทันที ด้านที่ (3) ด้าน
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า การยอมรับมากที่สุดคือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การบริหารงานฟาร์มกวางมี
ระบบการจัดการที่ดีขึ้นกว่าเดิม รองลงมาคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศทำให้การบริหารจัดการฟาร์มกวางมีการ
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ดำเนินงานที ่เก ิดประสิทธิภาพมากขึ ้นกว่าเดิม และ
ค ่าเฉล ี ่ยน ้อยที ่ส ุดอย ู ่ ในระดับการยอมร ับมาก คือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศหลายด้านที่เกี่ยวข้องมีการใช้งานที่
ง่ายและเหมาะสมกับการประกอบกิจการมากในปัจจุบัน  
 

 
ตารางที่  2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของระดับการยอมรับของปจัจัยที่ส่งผลการใช้เทคโนโลยี 
                สารสนเทศ ด้านอิทธิพลทางสังคม 
 

ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ระดับการยอมรับ 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1. ท่านม ีประสบการณ์ ในการใช ้ เทคโนโล ยี
สารสนเทศ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ เป็นต้น 

4.42 0.50 มากท่ีสุด 

2. ท่านได้ร ับการรับร ู ้ด ้านการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ จากการสนับสนุนจาก
ครอบครัวเป็นสำคัญ 

4.86 0.50 มากท่ีสุด 

3. ท่านรับร ู ้ว ่ามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เก่ียวกับการจัดการฟาร์มจากสื่อสังคมออนไลน์
ที่ความนิยมใช้ในปัจจุบัน 

4.84 0.42 มากท่ีสุด 

4. ท่านรับรู้จากกลุ่มเครือข่ายการเลี้ยงกวางว่ามี
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน 

4.64 0.48 มากท่ีสุด 

5. ท่านเห็นว่าการบริหารงานฟาร์มของเครือข่ายมี
ผลสำเร็จที ่ดีในการประกอบการจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.72 0.54 มากท่ีสุด 

6. ท่านได้รับคำแนะนำจากผู ้ท ี ่เกี ่ยวข้อง/กลุ่ม
เครือข่าย/ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เก่ียวข้องมาใช้ในการประกอบการของท่าน 

4.56 0.50 มากท่ีสุด 

7. ท่านเห็นว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
จะทำให้ภาพลักษณ์ของการประกอบการเป็นที่
รู้จักและยอมรับในสังคมปัจจุบันมากข้ึน  

4.30 0.46 มากท่ีสุด 

รวม 4.62 0.52 มากท่ีสุด 
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         จากตารางที ่ 2 แสดงปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องในด้าน
อิทธิพลทางสังคม คือด้านที่ (4) พบว่าเป็นปัจจัยที่ได้รับ
การยอมรับในระดับมากที่สุดของภาพรวม โดยมีปัจจัยที่
สำคัญคือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ประกอบกิจการน้ันมีการสนับสนุนการนำมาใช้จากบุคคล
ในครอบครัวเป็นสำคัญ รองลงมาคือ จากการรับรู้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจากสังคมในปัจจุบันที่เป็นการใช้
สังคมออนไลน์มากขึ้น และค่าเฉลี ่ยน้อยที่สุด ยังอยู ่ใน
ระดับการยอมรับมากที่สุดเช่นกันคือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการฟาร์มกวางจะ
ทำให้ภาพลักษณ์ของกิจการเป็นที่รู ้จักมากขึ ้นในสังคม  
(5) ด้านมูลค่าราคา พบว่า การยอมรับมากที ่ส ุดคือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าใช้จ่ายในการนำมาใช้งานไม่สูง
มากเหมาะที่นำมาใช้ในกิจการ รองลงมาคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยทำให้ลดเวลาในการทำงานที่ยุ่งยากลงทำ
ให้มีโอกาสในการคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เพ่ิมมูลค่าในการประกอบ
กิจการได้ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับการยอมรับ
มาก คือ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้การบริการงาน
ฟาร์มมีความคุ้มค่าในการจัดการค่าใช้จ่ายในการประกอบ
กิจการ 
  
        ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
          จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการฟาร์มกวางใน
ประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์หลักในการหาแนวทางของ
รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการ
ประกอบกิจการฟาร์มกวางที ่ประสบความสำเร็จต่อไป 
โดยการสัมภาษณ์เจาะจงผู้ให้สัมภาษณ์คือ เจ้าของกิจการ
การประกอบการเลี ้ยงกวางในรูปแบบของฟาร์ม โดยมี
ประเด็นของแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการทางด้านฟาร์มกวางตามปัจจัยที่
กำหนดได้ดังน้ี 
          ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการด้านสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องในการบริหารงาน
ฟาร์มกวาง 
         จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของเจ้าของกิจการ ใน
ประเด็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการด้านสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการบริหารงานฟาร์ม

กวาง ซึ่งหมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการ
จัดการการทำงานภายในฟาร์ม ซึ ่งมีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล
กวางที่อยู่ในฟาร์มกวาง การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก
กวาง การจัดการข้อมูลของผู้ที่ติดต่องานกับการทำงาน
ของฟาร์ม การจัดเก็บข้อมูลคนงานที่ทำงานในฟาร์ม โดย
การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้เช่น โปรแกรม Microsoft 
Excel ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้
งานง่าย โดยบางกิจการมีการสนับสนุนจากภาครัฐในด้าน
การนำโปรแกรมทางด้านการจัดการข้อมูลงานฟาร์มกวาง
มาให้ใช้งานอีกด้วย โดยทั้งน้ีผู้ประกอบการหลายรายยังมี
ความต้องการในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
บริหารจัดการฟาร์มกวาง เช่น การให้อาหารกวางอัตโนมัติ 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางด้านวิชาการได้ให้
ความร่วมมือในการดำเนินการทดลองในด้านการนำ
เทคโนโลยีทางด้าน Smart Farm มาใช้งานด้วย 
         ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
         จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของเจ้าของกิจการ ใน
ประเด็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง 
การใช้เทคโนโลยีในด้านการสื่อสารในกิจการ และบุคคลที่
เก่ียวข้องอื่น ๆ ภายนอกกิจการ ซึ่งการดำเนินงานภายใน
กิจการน้ันผู ้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีทางด้านการ
สื่อสารในรูปแบบการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีช่องทางการ
ติดต่อที ่เข้าใจง่าย เข่น LINE เข้ามาใช้ในการติดต่อกับ
คนงาน หัวหน้างาน ที่ดำเนินการเลี้ยงกวางได้เป็นอย่างดี 
ในการส ื ่อสารภายนอกกิจการก ับบ ุคคลอื ่น ๆ เช่น 
เจ้าหน้าที ่กรมปศุสัตว์ ผู ้ซื ้อ เครือข่ายการเลี ้ยงกวาง ก็
สามารถนำการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือและ LINE มา
ใช้ได้ดีอีกด้วย 
         ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ดำเนินงานทางพาณิชยกรรม 
         จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของเจ้าของกิจการ ใน
ประเด็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ดำเนินงานทางด้านพาณิชยกรรม ซ ึ ่งหมายถึง การ
ดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจที ่เกิดขึ ้นในกิจการ อัน
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ได ้แก ่ การซ ื ้อขายกวาง ผล ิตภ ัณฑ์จากกวาง โดย
ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่มีการดำเนินงานในด้านการซื้อ
ขายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก คือ การประกาศ
การซื้อขาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในช่องทางของ
ส ื ่ อส ั งคมออนไลน ์  ค ื อ  Facebook เป ็นหล ัก  ซึ่ ง
ผู้ประกอบการเห็นว่ามีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย 
และเป ็นช ่องทางในการต ิดต ่ อซ ื ้อขายได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากน้ีในผู้ประกอบการรายใหญ่
ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการซื ้อขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฟาร์มกวางในรูปแบบพาณิชย์อิเลกทรอ
นิกส ์ (E-commerce) เข ้ามาใช ้งานร ่วมด้วยในการ
ประกอบกิจการโดยเห็นความสำคัญว่าเป็นช่องทางในการ
นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากการดำเนินงานฟาร์มกวางขายใน
ต่างประเทศที่สำคัญมากในปัจจุบัน ซึ่งตลาดที่สำคัญใน
การซื ้อขายคือ ประเทศจีน ใต้หวัน มาเลเซีย จึงได้มี
แนวทางในการต้องการรูปแบบของการใช้งานเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ด ้ า นน ี ้ ใ น ร ู ป แ บ บ ขอ ง ก า ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศได้หลายหลายภาษาด้วย 
 
 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
          สรุปตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อทัศนคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับประยุกต์ใช้ในงานการบริหารจัดการฟาร์มกวาง
ของผู้ประกอบการเลี้ยงกวางในประเทศไทย ได้ดังน้ี 
          ปัจจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์ วัดได้จากตัวแปร
สังเกตจำนวน 7 ตัว พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้
การประกอบกิจการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง น่าเชื ่อถือ มีประโยชน์ในด้านลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในแผนกงานต่าง ๆ ได้ ทำให้ประหยัดเวลาใน
การปฏิบัติงานที่มีความซ้ำซ้อนลงได้ ซึ ่งจะช่วยให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการงานฟาร์มกวางได้ดี
ย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ จักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธ์ิ (2554)  
ศ ึกษางานวิจ ัยเร ื ่องปัจจัยที ่ม ีอ ิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี กรณีศึกษาการใช้บริการการสื่อสารระหว่างกัน

ผ่านข้อความและรูปภาพแบบทันทีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร   พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ โดย
ช่วยในด้านสื ่อสารกับผู้อื่นได้มากขึ ้น ติดต่อสื ่อสารกับ
บุคคลที่อยู ่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั ้งสามารถ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้อื่นได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงข้ึน  
         ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ วัดได้
จากตัวแปรส ังเกตจำนวน 9 ต ัว พบว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศท ี ่ ผ ู ้ ป ระกอบการม ีความคาดหว ั ง ใน
ประสิทธิภาพควรจะมีการใช้งานหรือให้ข้อมูลที่ต้องการ
หรือมีความสำคัญและจำเป็นในการดำเนินงานของฟาร์ม
กวางได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีการให้ความช่วยเหลือ
หรือคำแนะนำอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และปัจจัยด้านทัศนคติที่มีการใช้
งาน ว ัดได ้จากต ัวแปรส ังเกตจำนวน 7 ต ัว พบว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ประกอบการได้มีประสบการณใ์น
การใช้งานมาแล้วนั ้นส่งผลให้มีทัศนคติในแง่บวกต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั ้งในการการ
ดำเนินงาน การใช้งานในด้านการติดต่อสื ่อสารกับผู ้ที่
เกี ่ยวข้อง การบริหารงานฟาร์มกวางสอดคล้องกับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชาญชัย อรรคผาติ (2557) ศึกษางานวิจัย
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับในเทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อประยุกต์ใช้ในการให้บริการระบบ
บัญชีออนไลน์ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในม ุมมองของผ ู ้ทำบ ัญช ี พบว่า การใช ้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ด้านโปรแกรมมาช่วยในการประกอบกิจการมี
ความน่าสนใจ สะดวก และง่ายต่อการใช้งานด้วย และมี
ความต้องการในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยเพื่อให้
การดำเนินงานที่ดีในอนาคต 
         ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม วัดได้จากตัวแปร
ส ังเกตจำนวน 7 ต ัว พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ผู ้ประกอบการตัดสินใจในการนำมาใช้ในการประกอบ
กิจการนั ้น มีผลมาจากประสบการณ์ที ่ดีในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที ่เก ี ่ยวข้องมาก่อน และได้รับ
อิทธิพลทางสื ่อส ังคม และบุคคลรอบข้าง เช ่น จาก
เครือข่ายของกลุ ่มผู ้เล ี ้ยงกวางที ่ม ีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาก่อนและดำเนินกิจการได้เป็นผลดี จึง
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นำมาใช้ด้วย และปัจจัยด้านมูลค่าราคา วัดได้จากตัวแปร
ส ังเกตจำนวน 6 ต ัว พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ผู้ประกอบการคิดว่ามีการนำมาใช้แล้วก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ขึ ้นจากการประกอบกิจการนั ้นได้แก่ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในด้านช่องทางการติดต่อกบัผู้
ซื้อหรือผู้ขายเกี่ยวกับกวาง การใช้ในด้านการจัดการดา้น
ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีช่องทางที่สร้าง
มูลค่าให้กับการประกอบกิจการฟาร์มกวางได้อีกด้วย เช่น 
การขยายโอกาสทางด้านธุรกิจของกวางเช่น การปรับ
รูปแบบฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้อีกทางด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญญลักษณ์ พลวัน และคณะ (2557) ได้
ศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 
และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ของ
กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีอิทธิพลทางด้านสังคม
เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
สังคมครอบครัว สังคมอ้างอิง  และการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยน้ีทำให้เกิดมูลค่าราคาในการใช้งาน
ที่เกิดแก่การดำเนินงานด้วย 
  
 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
          สร ุปตามวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางของ
ร ูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ เหมาะสม สำหรับ
ประยุกต์ใช้ในงานการบริหารจัดการฟาร์มกวาง ของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงกวางในประเทศไทย ได้ดังนี้ แนวทาง
ในการของรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะ
นำมาใช้ในการบริการจัดการฟาร์มกวาง ด้านการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการด้านสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานฟาร์มกวาง ได้แก่ การจัดเก็บ
ข้อมูลกวางที่อยู่ในฟาร์มกวาง การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์
จากกวาง การจัดการข้อมูลของผู ้ที ่ติดต่องานกับการ
ทำงานของฟาร์ม การจัดเก็บข้อมูลคนงานที่ทำงานใน
ฟาร์ม ให้อยู่ในรูปแบบของการเป็นระบบอัตโนมัติใหม้าก
ข้ึน เช่น ระบบ SMART Farm ด้านการติดต่อสื่อสาร และ
ด้านการดำเนินงานทางพาณิชยกรรม เช่น การประกาศ
การซื ้อขาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในช่องทางของสื ่อสังคมออนไลน์ 
เช่น Web site, Facebook เป็นต้น 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานว ิจ ัยเร ื ่ องน ี ้ สำเร ็จล ุล ่วงไปได ้ด ้วยดี 
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการ
ดำเนินงานวิจัย อันได้แก่ ผู ้ประกอบการเลี ้ยงกวางใน
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาที่ได้ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานในทุก ๆ 
ด้านด้วยดี 
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ผลของการตัดแต่งก่ิงต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลของหม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่ 60  
Effect of Pruning on Yield Increasing and Fruit Quality of  

“Chiang Mai 60” Mulberry  
 

ปรีดา วรพันธ์ุ1* เพ็ญผกา กิจวรรณ1 และ ชิติ ศรีตนทิพย์2 
Preeda Vorapanthu1* Phenpaka Kidjavan1 and Chiti Sritontip2* 

 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดแต่งกิ่งหม่อนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลของหม่อน                                          
สายพันธุ์เชียงใหม่ 60 ทดลองในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง วางแผนการทดลองแบบ 
CRD (Completely randomized design) มี 5 กรรมวิธีๆละ 5 ซ้ำ คือ กรรมวิธีที่ 1) การริดใบ 2) การตัดแต่งกิ่งในระดับ
ความสูง 150 เซนติเมตร ร่วมกับการริดใบ 3) การตัดแต่งกิ่งไว้กิ่งกระโดงร่วมกับริดใบ 4) การตัดแต่งกิ่งร่วมร่วมกับการโน้มกิ่ง
และการริดใบ                           5) ไม่ตัดแต่งกิ่ง (control) จากผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่ 1 มีการแตกช่อใหม่
มากกว่าทุกกรรมวิธี กรรมวิธีที ่4 มีความยาวช่อ และจำนวนใบใหม่ต่อช่อมากกว่าทุกกรรมวิธี ส่วนกรรมวิธีที่ 2 และ 3  มีค่า
ความกว้างใบยาวใบ และค่าความเขียวของใบมากกว่าทุกกรรมวิธี ในด้านปริมาณผลผลิตพบว่ากรรมวิธีที่ 4 มีจำนวนผลผลิต
ต่อช่อมากที่สุด กรรมวิธีที ่1 ให้ผลผลิตต่อช่อน้อยที่สุด                      แต่กรรมวิธีที่ 1 ให้น้ำหนักผลผลิตรวมมากท่ีสุด ส่วน
ด้านปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ พบว่ากรรมวิธีที่ 1 มีค่าสูงที่สุด ในขณะที่น้ำหนักต่อผลและขนาดผลมีค่าใกล้เคียง
กัน ส่วนกรรมวิธีที่ 5 ต้นควบคุมไม่มีแตกช่อใบและการออกดอก 
 
คำสำคัญ: การตัดแต่งกิ่ง  หม่อน  ผลผลิต  คุณภาพผล 

 
Abstract  

The study of pruning on growth, yield and fruit quality of “Chiang Mai 60” mulberry was investigated.  The 
experiment was conducted from August to October 2019 at Lampang Province.  Completely randomized 
design was performed with 5 treatments and 5 replications, 1) Leaf removal (LR)  2) Pruning at the height 
of 150 centimeters+  LR, 3)  Pruning + lateral branches+LR, 4)  Pruning branches+ bending+LR , and 5)  No 
pruning (control). The results showed that LR treatments were the highest on leaf flushing.  The fourth 
treatment had the greatest on new shoot length and leaf number. However, the second and third treatment 
had higher leaf width and leaf green value than other treatments. The volume of mulberry yield found that 
the first treatments had lower average of fruit/lateral branch while there was the highest total product 
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weight.  However, the first treatment had the highest on TSS.  Whereas, there was no effect on fruit weight 
and fruit size. However, the fifth treatments were not leaf flushing and flowering and yield. 
 
Keywords: Pruning, Mulberry,  Yeild,  Fruit quality 
 
1. บทนำ 
 มนุษย์รู ้จักการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมไม่ต่ำกว่า 
4,000 ปี โดยชนชาติจีนเป็นชาติแรกที่ได้นำเส้นใยมาทอ
เป็นเครื ่องนุ ่งห่ม สำหรับการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมใน
ประเทศไทยสันนิษฐานว่า บรรพบุรุษชนชาติไทย ที่อพยพ
จากประเทศจีนตอนใต้ลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแหลมอินโด
จีน ได้นำเอาพันธ์ุหม่อนไหมมาด้วย การเลี้ยงหม่อนไหมจึง
ได้เริ่มข้ึนและสืบเน่ืองมาจนกระทั่งทุกวันน้ี (ไชยา, 2545) 
โดยแต่ก่อนน้ันการปลูกหม่อนมีจุดประสงค์หลักเพ่ือใช้ใน
การเพาะเลี้ยงตัวไหมเท่าน้ัน แต่ด้วยคุณค่าทางสารอาหาร
ของผลหม่อนที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ เน่ืองจากมีสารกลุ่ม
โพลีฟีนอล                  กลุ ่มแอนโทไซยานิน ที ่มี
คุณสมบัติในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด 
และโรคมะเร็ง (ศศิมา, 2554) ซึ่งในผลหม่อนสุกหรือผลที่
มีสีม่วงดำทั้งผล มีสารสำคัญเหล่านี้ประมาณ 2 เท่า และ
มากกว่าบูลเบอร์รี่ 2-3 เท่า พบมากในผลหม่อนบุรีร ัมย์ 
60 และพันธุ์เชียงใหม่ (วิโรจน์, 2555)                  ทำ
ให้หม่อนผลสดเป็นที่ต้องการบริโภคอย่างมาก และนำมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น น้ำผล
หม่อน ไวน์หม่อน แยมผลหม่อน ไอศกรีมหม่อน นมเปรี้ยว
รสหม่อน โยเกิร์ตรสหม่อน เป็นต้น ในชวงฤดูหนาวตั้งใน
แต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงระยะเวลาที่ผล
หม่อนเริ ่มสุกจนถึงส ุกจัด ผลผลิตของผลหม่อนต่อไร่  
ประมาณ 300–400 กิโลกรัม ซึ่งถ้ามีปริมาณผลผลิตไม่
เพียงพอต่อการแปรรูป เกิดปัญหาหม่อนสดขาดตลาดไม่
สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือจำหน่ายได้ อน่ึงหาก
นำผลหม่อนสุก              เก็บรักษาในหองแชแข็ง ก็จะ
ทำใหผลหม่อนสุกสดเนาเสีย และสูญเสียคุณค่าทาง
โภชนาการในระหว่างการเก็บรักษา ซึ่งเป็นการสูญเสียโดย
เปล่าประโยชน์ (ไชยา, 2545) ดังนั ้นหากสามารถผลิต
หม่อนผลสดให้ออกนอกฤดู เพื ่อบริโภคสดหรือแปรรูป 
ในช่วงเวลาที่ต้องการได้ทันที จึงเป็นโอกาสของผู ้ปลูก

หม่อน ในการทดลองครั้งน้ีเพ่ือศึกษาผลของการตัดแต่งกิ่ง
ต่อการแตกช่อ การออกดอกและผลผลิตของหม่อนสาย
พันธ์ุเชียงใหม่ 60 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 หม่อนเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อน 
และมีการออกดอกหลังฤดูหนาวคือต่ังแต่ต้นเดือนมีนาคม 
และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนเมษายน ดังนั้นการผลิต
หม่อนที ่จะสามารถให้ผลผลิตทั ้งปีจ ึงมีความจำเป็น                        
การลักษณะของการเจริญเติบโตและการออกดอกของผล
หม่อนจะเป็นช่อใบและช่อผลที่เกิดตามข้อหรือซอกใบของ
กิ ่งและเป็นผลที่เกิดจากช่อดอก ผลเป็นผลรวมอยู่บน
กระจกุเดียวกนั ลักษณะของ ผลเป็นรูปทรงกระบอก ยาว
ประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่
จะเปลี่ยเป็นสีแดงเข็ม ม่วง ม่วงเข้ม ม่วงเข้มดำ หรือเกือบ
เป็นสีดำ เน้ือผลมีล ักษณะนิ่ม และมีรสชาติหวานอม
เปรี ้ยว แต่ในช่วงเวลาอื ่นจะไม่ผลผลิตหม่อนออก ซึ่ง
จะต้องอาศัยการตัดแต่งกิ ่ง (วสันต์ และคณะ, 2445ก ; 
วสันต์ และคณะ, 2445ข)             การตัดแต่งกิ ่งมี
ความสำคัญในการจัดการพืชยืนต้นและไม้ผลเนื ่องจาก
เป็นพืชที่มีอายุหลายปีซึ่งจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้น
และการออกดอกติดผล ในพืชบางชนิดเช ่นหม ่อน 
น ้อยหน ่าและฝร ั ่ ง  การต ัดแต ่งก ิ ่ งจะม ีผลต ่อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาทางลำต้น การออกดอกและ
การติดผลของพืชและไม้ผล นอกจากน้ีมีการศึกษาตัดแต่ง
กิ่งมะม่วง โดยงานทดอลงของ Oosthuyse (1996) พบว่า
การตัดแต่งกิ่งปลายยอดลงมาประมาณ 5 เซนติเมตร ก่อน
การออกดอก จะทำให้มะม่วงพันธ์ุ Sensation มีการออก
ดอกติดผลและการเก็บเกี่ยวล่าช้าตามไปด้วย นอกจากน้ี
การตัดแต่งกิ่งลึกเข้าหา                  ลำต้นมาก ๆ ใน
มะม่วงพันธุ ์โชคอนันต์จะยิ ่งมีการแตกยอดใหม่มากข้ึน 
และทำให้ขนาดทรงพุ่มเต้ียลง แต่เปอร์เซ็นต์การออกดอก
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ลดลงเมื่อมีการตัดแต่งกิ่งลึกมากๆ การตัดแต่งกิ่งและริด
ใบทำให้เปอร์เซ็นต์การแตกยอดใหม่ได้มากขึ ้นเช่นกัน 
(ว ิน ัย  และคณะ , 2546) ส ่วนในด ้านงานทดลอง                            
การตัดแต่งกิ่งสำหรับการผลิตหม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ 
ทดลองกับต้นอายุ 2 ปี พบว่าการตัดแต่งร่วมกับการโน้ม
กิ่งให้ผลผลิตมากท่ีสุด รองลงมาคือการตัดแต่งเพียงอย่าง
เดียว (กรรณิการ์, 2559)  
 ด้วยเหตุน ี ้ผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงได้ให้ความสนใจศ ึกษา 
กรรมวิธีการตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพผลของหม่อนสายพันธุ ์เชียงใหม่  60 (นอกฤดู) 
ช ่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2562 เพื ่อเป็น
แนวทางในการจัดการวางแผนการผลิตผลหม่อนให้ออก
นอกฤดูอย่างเหมาะสม ส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพที่
สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด และคุ้มค่าต่อ
การลงทุนในการจัดการ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การทดลองในครั้งนี้ทดลองกับต้นหม่อนพันธ์ุ
เชียงใหม่ 60 ที ่ได้ปลูกจากกิ ่งตอนอายุ 2 ปี ระยะห่าง
ระหว่างต้น 4×4 เมตร โดยปลูกกึ่งกลางระหว่างต้นไม้สัก
อายุ 2 ปี ทำการทดลองที่บ้านหนองมะแปบ ตำบลสบ
ป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การจัดการน้ำอาศัย
น้ำฝนตามธรรมชาติและการจัดการธาตอาหารในดินโดย
การให้ปุ๋ยคอก (ข้ีวัว) อัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้น ไม่มีการใช้
สารป้องกันกำจัดโรคและแมลง 
วิธีการวิจัย 

1. วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely 
Randomized Design) โดยทำการตัดแต่งกิ่ง 5 กรรมวิธี 
กรรมวิธีละ 5 ซ้ำ แต่ละซ้ำใช้ต้นหม่อน 1 ต้น มีกรรมวิธี
การทดลองดังน้ี  1)  การริดใบ 2) การตัดแต่งกิ่งในระดับ
ความสูง 150 เซนติเมตร ร่วมกับการริดใบ 3)  การตัดแต่ง
กิ่งร่วมกับการไว้กิ่งกระโดงและการริดใบ 4) การตัดแต่ง
กิ่งไว้กิ่งร่วมกับการโน้มกิ่งและการริดใบ และ 5)  ไม่ตัด
แต่งกิ่ง (ชุดควบคุม) 
          โดยตัดแต่งก่ิงต้นหม่อนในแต่ละกรรมมวิธีพร้อม
กัน ในวันที่ 17 กันยายน 2562  
 2. การบันทึกข้อมูล ได้แก่  

 2.1 ระยะเวลาการแตกช่อใหม่ นับจากวันตัด
แต่งกิ ่งจนถึงวันทีมีการแตกช่อและช่อมีความยาว 5 
เซนติเมตร 
 2.2 การแตกช่อจะนับกิ่งของต้นที่มีการแตกช่อ
แล้วคำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์การแตกช่อ 
 2.3 การออกดอก ได้แก่ จำนวนวันที่ออกดอก
แรก เปอร์เซ็นต์การออกดอก จำนวนดอกต่อกิ่ง โดยทำ
การบันทึกข้อมูลต้ังแต่ต้นหม่อนเริ่มออกดอก 

2.4 การเจร ิญเติบโตทางลำต้น โดยทำการ
บันทึกข้อมูลที ่ระยะเวลา 42 วัน หลังการแตกช่อใหม่ 
ได้แก่  -ความยาวช่อใหม่ (เซนติเมตร) จำนวนใบ (ใบ)  
ความกว ้างของใบ  ( เซนต ิ เมตร ) ความยาวของใบ 
(เซนติเมตร) และ -ค่าความเขียวของใบ โดยใช้เครื่องวัด
ค่าความเขียวของใบ (SPAD-502 Plus, Minolta, Japan) 
 2.5 การติดผล โดยการนับจำนวนผลต่อช่อและ
จำนวนผลผลิตต่อกิ่ง 
 2.6 น้ำหนักผลต่อต้น โดยรวบรวมผลผลิตในแต่
ละช่วงที่สามารถเก็บเกี ่ยวได้จนถึงช่วงเก็บเกี ่ยวผลผลิต
ทั้งหมด 
 2.7 คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมี
ของผล ได้แก่  
 - น้ำหนักผลเฉลี่ยต่อผล และขนาดของผลหม่อน
ได้แก ่ความกว้างของผลและความยาวของผล 

- ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด 
(Total soluble solid; TSS) โ ด ย ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง  Hand 
refractometer หน่วยองศาบริกซ์ (°Brix)  

-ปร ิมาณกรดรวมที ่ ไตเตรทได้ โดยใช ้ว ิธ ีที่
ดัดแปลงจากวิธีการของ AOAC (2000) โดยใช้ตัวอย่าง
หม่อนสดจำนวน 20 ผลต่อซ้ำ 
 
4. ผลการวิจัย  

จากการศ ึกษาการแตกช ่อ ใหม ่ และการ
เจริญเติบโตของช่อใหม่โดยเก็บข้อมูลทุก 7 วัน และทำ
การรวบรวมผลและวัดการเจริญทางลำต้นในระยะ 42 วัน
หลังการตัดแต่งกิ่ง พบว่ากรรมวิธีที่ 4 มีการแตกช่อใหม่
หลังการตัดแต่งกิ ่ง 8.22 วัน กรรมวิธีที ่ 3 11.72 วัน
กรรมวิธีที่ 2 12.95 วัน และกรรมวิธีที่ 1 13.1 วัน การ
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แตกช่อใหม่หลังการตัดแต่งกิ ่งมีการแตกช่อใหม ่ทุก
กรรมวิธี ในด้านการแตกช่อใหม่และการออกพบว่า
กรรมวิธีที่ 1  2   3   และ 4 ที่มีมีริดใบ และการตัดแต่ง
กิ่งมีการแตกช่อใหม่และการออกดอก ส่วนกรรมวิธีที 5 
ต้นควบคุมไม่มีการออกดอก (ตารางที่ 1) ผลของการตัด
แต่งกิ่งต่อความยาวช่อใหม่ พบว่า กรรมวิธีที่ 4 ตัดแต่งกิ่ง 
โน้มกิ่ง และริดใบให้ความยาวช่อใหม่สูงที่สุดคือ 59.44 
เซนติเมตร รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 2 43.32 เซนติเมตร 
กรรมวิธีที่ 3 23.53 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 1 12.25 
เซนติเมตร การเจริญเติบโตด้านจำนวนใบ พบว่ากรรมวธีิ
ที ่ 4 ให้จำนวนใบมากที่สุดคือ 10.48 ใบ รองลงมาคือ
กรรมวิธีที่ 2 8.23 ใบ กรรมวิธีที่ 3 6.33 ใบ และกรรมวิธี
ที่ 1 4.70 ใบด้านความกว้างของใบไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ และค่าความเขียวของใบพบว่า กรรมวิธีที่ 2 มีค่า
ความเขียวของใบมากที ่ส ุด ค ือ 44.15 รองลงมาคือ

กรรมวิธีที ่ 3 43.27 ใบ กรรมวิธีที ่ 4 41.38 ใบ และ
กรรมวิธีที่ 1 39.72 ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 
 ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อจำนวนผล ระยะ 42 วัน
หลังการตัดแต่งกิ่ง พบว่า กรรมวิธีที่ 4 ให้จำนวนผลต่อกิ่ง
มากที่สุดคือ 17.77 ผล รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 12.17 
ผล กรรมวิธีที ่ 2 9.50 ผล และกรรมวิธีที ่ 1 6.10 ผล 
ตามลำดับ ด้านปริมาณผลผลิตกรรมวิธีที ่ 1 ให้ผลผลิต
มากที ่ส ุดคือ 708.73 กรัม รองลงมาคือกรรมวิธีที ่ 3 
456.22 กรัม กรรมวิธีที่ 2 448.60 กรัม และกรรมวิธีที่ 4 
204.62 กรัม ตามลำดับ ด้านน้ำหนักผล ความกว้างของ
ผล ความยาวของผล ปริมาณความเป็นกรด-ด่าง ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ ด้านความหวานของผลผลิต พบว่า
กรรมวิธีที่ 1 มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ของผลผลิต
มากท่ีสุดคือ 8.40 รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 7.40 ก ร ร ม 
วิ ธี ที่ 2 6.90 และกรรมวิธีที่ 4  6.60 ตามลำดับ (ตาราง
ที่ 3) 

 
ตารางที่ 1 ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อระยะเวลาการแตกช่อและการแตกช่อใหม่ของหม่อนหลังการตัดแต่งกิ่ง 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

กรรมวิธี 
ระยะเวลาการแตกช่อใหม่ 

(วัน) 
การแตกช่อใหม่  

(%) 
การออกดอก 

(%) 

ริดใบ 13.13 100 100 
ตัดแต่งกิ่งในระดับความสูง 150 ซม. + ริดใบ 12.95 100 100 
ตัดแต่งกิ่งไว้กิ่งกระโดง + ริดใบ 11.7 100 100 
ตัดแต่งกิ่ง + โน้มกิ่ง + ริดใบ  8.22 100 100 
ไม่ตัดแต่งกิ่ง (ชุดควบคุม)  ไม่มีการแตกช่อใหม่ - - 
 ns - - 
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ตารางที่ 2 ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อความยาวช่อใหม่ จำนวนใบ ความกว้างของใบ ความยาวของใบ และค่าความเขียวของใบ
ที่ระยะ 42 วันหลังการตัดแต่งกิ่ง 

กรรมวิธี 
ความยาว 
ช่อใหม่ 
(ซม.) 

จำนวนใบ 
(ใบ) 

ความกว้าง
ของใบ 
(ซม.) 

ความยาว
ของใบ 
(ซม.) 

ค่าความเขียว
ของใบ 

(SPAD unit) 
ริดใบ 12.25c 4.70c 5.54 8.09a 39.72c 
ตัดแต่งกิ่งในระดับความสูง 150 ซม. + ริดใบ 43.32ab 8.23b 6.74 8.70a 44.15a 
ตัดแต่งกิ่งไว้กิ่งกระโดง + ริดใบ 23.53bc 6.33bc 5.86 7.68ab 43.27ab 
ตัดแต่งกิ่ง + โน้มกิ่ง + ริดใบ 59.77a 10.48a 5.79 6.51b 41.38bc 
ไม่ตัดแต่งกิ่ง (ชุดควบคุม) - - - - - 

F-test * ** ns * ** 
หมายเหตุ: ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

  * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05) 
  ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางด้านสถิติ (p≥0.01) 

 

ตารางที่ 3 ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อจำนวนผล ผลผลิต น้ำหนักผล ขนาดผล  TSS และ TA  ของผลผลิต 

กรรมวิธี 
จำนวนผล

ต่อช่อ 
(ผล) 

ผลผลิต 
รวม 

(กรัม) 

น้ำหนัก 
ของผล 
(กรัม) 

ความกว้าง
ของผล 
(ซม.) 

ความยาว
ของผล 
(ซม.) 

TSS TA 

ริดใบ 6.10c 708.73 1.66 1.246 2.156 1.61 8.40a 
ตัดแต่งกิ่งในระดับความสูง 150 ซม.+ ริด
ใบ 

9.50bc 448.60 1.87 1.231 2.162 1.73 6.90b 

ตัดแต่งกิ่งไว้กิ่งกระโดง + ริดใบ 12.17b 456.22 1.64 1.147 2.204 1.66 7.40ab 
ตัดแต่งกิ่ง+ โน้มกิ่ง + ริดใบ  17.77a 204.62 1.43 1.189 2.043 1.43 6.60b 
ไม่ตัดแต่งกิ่ง (ชุดควบคุม) - - - - - - - 

F-test ** ns ns ns ns ns * 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
  * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05) 
  ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางด้านสถิติ (p≥0.01) 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษากรรมวิธีการตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสม
เพื ่อเพิ ่มผลผลิตและคุณภาพผลของหม่อนสายพัน ธ์ุ
เชียงใหม่ 60 พบว่าการริดใบออกทั้งต้น โดยมีต้องมีการ
ตัดแต่งกิ่ง                     มีผลทำให้น้ำหนักผลผลิตรวม
มากที่สุด เนื่องจากการริดใบหม่อนทำให้ต้นหม่อนมีกิ่งที่
สามารถแตกช่อใบและช่อผลมาก จึงได้ผลผลิตหม่อน

มากกว่าต้นหม่อนที่ถูกตัดแต่งกิ ่ง                      แต่
กรรมวิธีการการตัดแต่งกิ่งไว้กิ่งกระโดงร่วมกับการริดใบ
ให้น้ำหนักผลผลิตมากที ่สุด อย่างไรก็ตามการตัดแต่ง
ร่วมกับการโน้มกิ่งหม่อนทำให้ผลผลิตหม่อนเพ่ิมข้ึนแต่ไม่
มากเท่ากับการริดใบ สรุปได้ว่ากรรมวิธีที่เหมาะสมเพ่ือให้
ผลผลิตหม่อนออกนอกฤดู คือกรรมวิธีที่ 1 ริดใบหม่อน
ออกเพียงอย่างเดียว ซึ่งการริดใบอย่างเดียวจะมีผลทำให้มี
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จำนวนกิ่งที ่แตกใหม่มากกว่ากรรมวิธีอื ่นๆ จะส่งผลให้
จำนวนผลต่อช่อไม่มากแต่มีจำนวนผลผลิตมากกว่า
กรรมวิธีอื่นๆ แต่ในการทดลองในครั้งน้ีต้นหม่อนยังมีอายุ
ไม่มากทำให้ต้นยังมีกิ่งทีไม่แน่นทึบมากและการจัดการจะ
เน้นในรูปแบบธรรมชาติและใช้ระบบการผลิตในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์ แต่ผลการทดลองในครั้งน้ีมีความสอดคล้อง
กับงานทดลองการบังคับทรงพุ่มกับหม่อน ทดลองกับ
หม่อนพันธุ์เชียงใหม่ในเดือนกันยายน โดยการโน้มกิ่ง ริด
ใบร่วมกับการตัดยอดและริดใบไม่ตัดยอดสามารถทำให้
หม่อนออกดอกและติดผลได้ แต่ถ้าปลอดตามธรรมชาติ
ต้นหม่อนจะไม่มีการออกดอก (วสันต์ และคณะ, 2445ข) 
และจากรายงานทดลองของกรรณิการ์ (2559) รายงานผล
การทดลองว่าการตัดแต่งกิ่งต่อการผลิตหม่อนผลสดพันธ์ุ
เชียงใหม่อายุ 2 ปี พบว่าการตัดแต่งร่วมกับการโน้มกิ่งมี
การให้ผลผลิตมากท่ีสุด รองลงมาคือการตัดแต่งเพียงอย่าง
เดียว นอกจากน้ีวิธีการโน้มกิ่งหม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42 
พบว่าจำนวนผลต่อต้น น้ำหนักผลต่อต้น และน้ำหนัก
ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด (วราทิพย์, 2554) โดยการตัดแต่งกิ่ง 
“White Mulberry” สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตทางลำ
ต ้ น ไ ด้ แก ่ ขนาด ใบ  และ เพ ิ ่ มป ร ิ ม าณ ผลผล ิ ตใน
สารประกอบฟีนอล (Phenolic compound) และกรดอ
มิโนหลายชนิดได้แก่ Threonine Arginine Serine และ 
Glutamine (Krajnc et. al., 2019) 
    
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
การ เกษตร  และสถาบ ันว ิ จ ั ย เทค โนโลย ี เกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 
 
 
 
 
7. เอกสารอา้งอิง  
กรรณิการ์ สนธิ, นคร มหายศนันท์, และเกรียงศักด์ิ                

เจนจิจะ.  (2559). ศึกษาระบบการตัดแต่งกิ่งในการ
ผลิตหม่อนผลสดพันธุ ์เชียงใหม่ . ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ กรมหม่อนไหม.  

ไชยา อุ้ยสูงเนิน. (2545).  หม่อนและไหม (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตตำราเกษตรเพ่ือชนบท.  

วราทิพย์ ผาสุก. (2554). ผลของการจัดทรงพุ่มต่อผลลิต
หม่อน 3 พันธ์ุ. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. นครปฐม:
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน. 

วสันต์ นุ้ยภิรมย์ ชาญณรงค์ พูนศิลป์ ไชยยงค์ สำราญถ่ิน 
ปาน ปั้นเหน่งเพชร อนสุรณ์ เหลือแก้ว และพงศ์
พันธ์ จึงอยู ่สุข. (2545 ก). อิทธิพลของระยะปลูก
และวิธีการตัดแต่งกิ ่งที่มีผลต่อผลผลิตของหม่อน
พันธุ ์ต ่างๆ . สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่ . 
สถาบันวิจัยหม่อนไหม. กรมวิชาการเกษตร. 

วสันต์ นุ้ยภิรมย์ ชาญณรงค์ พูนศิลป์ ไชยยงค์ สำราญถ่ิน 
ปาน ปั้นเหนง่เพชร อนสุรณ์ เหลือแก้ว และพงศ์
พันธ์ จึงอยู่สุข. (2545 ข). ศึกษาวิธีการบังคับทรง
พุ่มให้หม่อนรับประทานผลออกดอก. สถานีทดลอง
หม่อนไหมเชียงใหม่. สถาบันวิจัยหม่อนไหม. กรม
วิชาการเกษตร. 

วินัย วิริยะอลงกรณ์, เสกสันต์ อุสสหตานนท์, พาวิน มะโน
ชัย, และวรินทร์ สุทนต์. (2546).  การศึกษาผลของ
การตัดแต่งกิ่งต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก
ของมะม่วงพันธ์ุโชคอนันต์ในระยะปลูกชิด(รายงาน
ผลการวิจัย).  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

วิโรจน์ แก้วเรือง. (2555). หม่อนผลไม้เภสัชโภชนาภัณฑ์. 
นิตยสารหมอชาวบ้าน, 34(397), 30-35.  

ศศิมา ปานพรหม. (2554). การเก็บรักษาหม่อนผลสดด้วย
วิธีผสมผสาน. วิทยานิพนธ์ปร ิญญามหาบัณฑิต. 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

AOAC. 2012. AOAC Guidelines for Standard 
Method Performance Requirements. 
Appendix F. pp.1-17. In Official Methods of 
Analysis. 19th eds. Gaitherburg, MD: AOAC 
INTERNATIONAL. 

Krajnc, A. U., T. Ugulin, A. Paušič, J. Rabensteiner, 
V. Bukovac, M. M. Petkovšek, F. Janžekovič, 
T. Bakonyi, R. L. Berčič and M. Felicijan. 
(2019). Morphometric and biochemical 



628 
 

 

screening of old mulberry trees (Morus alba 
L.) in the former sericulture region of 
Slovenia. Acta Societatis Botanicorum 
Poloniae. 88(1), 1-22. 

Oosthuyse, S. A.  ( 1996) .   Some principles 
pertaining to mango pruning and the 
adopted practices of pruning mango trees in 
South Africa.  Acta Hort, 455: 413-421. 

 
 
 
 
 



629 
 

 

ผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากลีโอนาไดท์ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 
Effects of Organic-Chemical Fertilizer from Leonardite  

on the Growth and Yield of Chinese Kale 
 

จรินทร์ สมหวัง1* ยุทธนา เขาสุเมรุ2 และ ชิติ ศรีตนทิพย์2 
Jarin Somwang1* Yuttana Kaosumain 2 and Chiti Sritontip2 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากลีโอนาไดต์ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า วางแผนการทดลองแบบ RCBD 
(Randomized Complete Block Design)  4 กรรมวิธี จำนวน 4 ซ้ำ คือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย  2) ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 3) ใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ และ 4) ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 8 ทำการทดลองระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563                                
ณ บ้านปงชัย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในช่วง 28 
วันหลังการย้ายปลูก ส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงของลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ความกว้างทรงพุ่ม ความกว้าง
ใบ  และความยาวใบสูงที่สุด ส่วนกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมีจำนวนใบสูงที่สุด ส่วนค่าความเขียวใบ ไม่พบความแตกต่างใน
แต่ละกรรมวิธี ทั้งน้ีกรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์มีน้ำหนักสดรวมและ
น้ำหนักแห้งของผลผลิตผักคะน้าสูงที่สุด 
 
คำสำคัญ: ลีโอนาร์ไดต์ ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ คะน้า 

 

Abstract  
 The study on effect of organic-chemical fertilizer from leonardite on growth and dry matter of 
Chninease kale was investigated. The experimental design was RCBD, included 4 treatments and 4 
replications i.e. 1) Control 2) Fertilizer application based on soil analysis  3) Fertilizer application based on 
soil analysis with organic fertilizer and 4) Organic chemical fertilizer.  The experiment was conducted from 
January - March 2020 at Ban Pongchai, Mae Moh Subdistrict, Mae Mo District, Lampang Province. The results 
showed that the treatment of Fertilizer application based on soil analysis enhanced on plant height, stem 
diameter, canopy width, leaf width and leaf length at 28 days after transplanting. However, the organic-
fertilizer treatment had the highest number of leaves. There was not different in leaf green color value. 
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However, fertilizer application based on soil analysis and Fertilizer application based on soil analysis with 
organic fertilizer had the highest total fresh weight and dry weight of Chinese kale yield. 
 
Keywords: Leonardite, Organic-Chemical Fertilizer, Chinese Kale 
  

1. บทนำ 
 พืชผัก มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจ และมี
ความสำคัญคุณค่าทางอาหาร เป็นสินค้าท่ีจำหน่าย ทั้งใน
ประเทศและเป็นสินค้าส่งออก สำหรับการส่งออกผักและ
ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปของประเทศไทยมีขยายตัวเพ่ิมข้ึนใน
แต่ละปี และมีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 
19,000 ล้านบาท ซึ่งตลาดส่งออกผักสดและผลิตภัณฑ์ที่
สำคัญของไทย ได้แก่ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน อังกฤษ 
อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย แต่อย่างไรก็ตามมูลค่า
การนำเข้าผักสดและผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีสูงถึง 8,000 
ล้านบาท โดยนำเข้าจากประเทศจ ีน สหรัฐอเมร ิกา 
มาเลเซีย เป็นหลัก (สิรินาฏ, 2554) พืชผักที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย คือ พืชตระกูล
กะหล่ำ (Cruciferae) ซึ่งหน่ึงในน้ัน คือ คะน้า ประกอบไป
ด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มี
สารต้านอนุมูลอิสระ และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วย 
ผ ักคะน ้า (Brassica alboglabra L.H.  Bailey)  ม ี ถ่ิน
กำเนิดอยู ่ในทวีปเอเชีย โดยปลูกกันมากในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย และ
ประเทศไทย สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่ปลูก
ได้ผลดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน ใช้เวลาเก็บ
เกี่ยวประมาณ 45-55 วัน คะน้านิยมปลูกและบริโภคกัน
มากทั่วทุกภาคของไทย ส่วนที่ใช้บริโภคคือใบและลำต้น 
คะน้ามีสารอาหารมากมายที ่จำเป็นต่อร ่างกาย เช่น 
ว ิตาม ินซ ี โฟเลต เบต้าแคโรทีน ว ิตาม ินบ ี3 เหล็ก 
ฟอสฟอรัสแคลเซียม โพแทสเซียม ช่วยบำรุงผิวพรรณและ
เสริมสร้างระบบภูมิค ุ ้มกันโรคของร่างกาย ช่วยบำรุง
สายตาให้การมองเห็นเป็นปกติ ช่วยเสริมสร้างกระดูกและ
ฟันให้แข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน และช่วยให้
กล้ามเน้ือทำงานเป็นปกติ นอกจากน้ียังช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็งที่กระเพาะอาหาร ลำไส้ลำคอ ปอด และ
กระเพาะปัสสาวะ (วารินี, 2555)  

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การผลิตผักเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูง จำเป็นต้อง
ลดต้นทุนการผลิต จึงมีการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี หรือเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว ดังเช่นการ
ฉีดพ่นคะน้าด้วยน้ำหมักชีวภาพกากยีสต์ทุกๆ 10 วัน ด้วย
อัตรา 1 : 200 ส่งผลต่อความสูง ความยาวใบ จำนวนใบ                          
และน้ำหนักสดส่วนเหนือดิน ผลผลิตต่อต้น และผลผลิต
ต่อไร่สูงสุดมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และการ
ใช้น้ำหมักชีวภาพจากกากยีสต์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา
สูง มีผลทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมข้ึน สามารถส่งเสริม
การเจริญเติบโตด้านความสูงและจำนวนใบ ของคะน้าได้ดี
เท่ากับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (กัญญาพรและ
คณะ, 2558) เช่นเดียวกับการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการฉีดพ่น
น้ำหมักชีวภาพจากผักมีผลทำให้ผลผลิตผักคะน้าสูงกว่า
การใช้ปุ๋ยเคมี (จตุรงค์และคณะ, 2548) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ที่หมักในน้ำก่อนนำไปใช้ทำให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อ
พืชเพ่ิมข้ึน มีผลทำให้ผักคะน้ามีการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แห้ง (ชุ
ติมณฑน์, 2548)  เช่นเดียวกับปุ๋ยหมักกากครามส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตผักคะน้ามากที่สุด (ครอง
ใจ, 2560) มีการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร 1 กรม
พัฒนาที่ดิน และมูลไก่หมักคุณภาพสูง ที่ระดับตั้งแต่ 2.5 
กรัมไนโตรเจน สามารถใช้ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูล
โคที ่ระดับ 1 กรัมไนโตรเจนในการผลิตผักคะน ้าไ ด้ 
(สัญญาและอรประภา , 2559) และจากการทดลองให้
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 37.5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
เท่ากับปุ๋ยเคมีร้อยละ 75 ของค่าแนะนำการให้ปุ๋ยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพ้ืนที่ดินร่วนทรายร่วมกับสารฮิวมิก 50 
กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ มีปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน แคลเซียม แมกนีเซียม ความสูง ค่าความเขียว 
และผลผลิต เท่ากับการให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือการให้ปุ๋ยเคมีร้อยละ 100 ตามค่า
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แนะนำของกรมวิชาการเกษตร แสดงให้เห็นว่าสารฮิวมิกที่
สกัดได้จากลีโอนาไดต์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูด
ใช้ธาตุอาหารพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการสร้าง
ผลผลิต ดังนั้นจึงสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อลดการใช้
ปุ๋ยในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้น้อยลงได้ (สุภานันท์
และคณะ, 2557) ปุ๋ยลีโอนาร์ไดต์  เป็นถ่านหินที่เกิดจาก
การย่อยสลายผุพังเป็นเวลานานนับพันล้านปีของซากพืช
ซากสัตว์ สามารถพบได้จากส่วนเหลือทิ ้งจากการทำ
เหมืองแร่ลิกไนต์  ลีโอนาร์ไดต์มีสารประกอบฮิวมิก เป็น
องค ์ประกอบอย ู ่ส ู ง  และม ีบทบาทในการเพ ิ ่มค่ า
อินทรียวัตถุและไนโตรเจนให้กับดินที่ใส่  
 เพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี สนับสนุน
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากลีโอนาไดต์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตำบล
แม่เมาะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการผลิตผักคะน้า 
ผู้ศึกษา  จึงทำการศึกษาผลของลีโอนาร์ไดต์ ที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักคะน้า 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ปล ูกผ ักคะน้าในโรงเร ือนหล ังคาพลาสติก 
ด้านข้างเป็นมุ ้งตาข่าย โดยเตรียมแปลงขนาด 1.2 X 4 
เมตร                           เว้นระยะระหว่างแปลงและ
แถว 1 เมตร การปลูกใช้ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร 
จำนวน 4 แถวๆ ละ 19 ต้น โดยปลูกต้นคะน้าจำนวน 76 
ต้น ต่อแปลง การให้น้ำแบบสปริงเกอร์ ทำการทดลอง
ระหว่างเดือนมกราคม 2563                   ถึงเดือน
มีนาคม 2563 

 
 

วิธีการวิจัย 

1. วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete 

Block Design)  มี 4 กรรมวิธี จำนวน 4 บล็อก มีกรรมวิธี                    
ในการทดลอง คือ    
 กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 
 กรรมวิธีที ่ 2 ใส ่ปุ ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน                     

(ตามเอกสารแนะนำของกรมวิชาการเกษตร (DOA) )  

กรรมวิธีที่  3 ใส ่ปุ ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน                     
(ตามเอกสารแนะนำของกรมวิชาการเกษตร (DOA) ) และ 

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 อัตรา 1,000 กก./ไร่  
กรรมวิธีที ่ 4 ใส่ปุ ๋ยอินทรีย์เคมี 8-4-4 อัตรา                          

125 กก./ไร่ 
2. การบันทึกข้อมูล ได้แก่  
 2.1 บันทึกการเจริญเติบโตทางลำต้น โดยวัดค่า
ดังน้ี             

  2.1.1 ความสูงของลำต้นโดยทำการวัดจากโคน
ต้นจนถึงปลายยอด 
             2.1.2 เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น โดยทำการ
วัดจากตำแหน่งที่สูงจากพ้ืนดิน 2 ซม. แล้วทำเครื่องหมาย
ไว้ โดยครั้งต่อไปทำการวัดในตำแหน่งเดิม 

             2.1.3 ความกว้างทรงพุ่มของต้น โดยวัด 2 ด้าน
ตั ้งฉากกัน ในด้านทิศเหนือ-ทิศใต้ และทิศตะวันออก-                   
ทิศตะวันตก 

 2.2 บันทึกการเจริญเติบโตของใบวัดทุกสัปดาห์ 
โดยวัดค่าดังน้ี 

             2.2.1  จำนวนใบ 

             2.2.2 ความกว้างของใบ ทำการวัดจากใบที่ 3 
นับจากโคนต้น แล้ววัดที ่ก ึ ่งกลางของใบ จากขอบใบ 
ด้านซ้ายไปขอบใบด้านขวา 

             2.2.3 ความยาวของใบโดยวัดจากโคนใบถึง
ปลายใบ 

             2.2.4 ความเขียวของใบ (SPAD, Minolta, Japan) 

โดยวัดใบที ่ 3 นับจากโคนต้น วัดตรงกึ ่งกลางของใบ 
จำนวน 4 ค่า 

 2.3 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตด้านความยาว
ราก โดยวัดค่าในสัปดาห์สุดท้ายของการบันทึกข้อมูล 

 2.4 บันทึกผลผลิตทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดย
การชั่งน้ำหนักผลผลิตต่อต้น และผลผลิตรวม หลังจากน้ัน
นำมาแยกใบ ลำต้นและราก แล้วทำการอบหาน้ำหนักแห้ง                        
ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วันหลังจากน้ัน
นำไปชั่งน้ำหนักแห้งของใบ ลำต้นและราก 
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4. ผลการวิจัย  
จากผลการทดลองการเจริญเติบโตด้านความสูง

ของลำต้นผักคะน้า พบว่า วันที่ 28 กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (รูปที่ 1) การเจริญเติบโต
ด้านเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นของผักคะน้า พบว่า วันที่ 21                          
และ 28 กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด (รูปที่ 2) และในด้านการเจริญเติบโตด้านความกว้าง
ทรงพุ่มของผักคะน้า พบว่า วันที่ 14 21 และ 28 กรรมวิธี
ที่ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (รูปที่ 3) 

จากผลการทดลองการเจริญเติบโตด้านจำนวน
ใบของผักคะน้า พบว่า ผักคะน้าอายุ 7 วัน ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอายุ 14 21 และ 28 วัน มีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ ่งพบว่า ผักคะน้า
อายุ 21 วัน กรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการ
เจริญเติบโตด้านจำนวนใบสูงที่สุด ส่วนผักคะน้าอายุ 28 
วัน กรรมวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 8-4-4 อัตรา 125 กก./ไร่ มี
การเจริญเติบโตด้านจำนวนใบสูงที่สุด (ตารางที่ 1) 

จากผลการทดลองการเจริญเติบโตด้านความ
กว้างใบของผักคะน้า พบว่า ผักคะน้าอายุ 7 วัน ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอายุ 14 วัน มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง พบว่ากรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตาม
ค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 
อัตรา 1,000 กก./ไร่ มีการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบ
สูงที่สุด ส่วนอายุ 21 วัน พบว่า กรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน  มีการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบสูงที่สุด 
และอายุ 28 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสำคัญ พบว่า กรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน มี
การเจริญเติบโตด้านความกว้างใบสูงที่สุด (ตารางที่ 2) 

จากผลการทดลองการเจริญเติบโตด้านความ
ยาวใบของผักคะน้า พบว่า ผักคะน้าอายุ 7 วัน ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอายุ 14 และ 21 วัน มีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ ่ง พบว่า อายุ 14 
วัน กรรมวิธีใส่ปุ ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์สูต 2.1-0.29-0.71 อัตรา 1,000 กก./ไร่ มีการ
เจริญเติบโตด้านความยาวใบสูงที่สุด และอายุ 28 วัน มี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ กรรมวิธีใส่
ป ุ ๋ยเคม ีตามค ่าว ิ เคราะห ์ด ิน                   ม ีการ
เจริญเติบโตด้านความยาวใบสูงที่สุด (ตารางที่ 3) 
 จากผลการทดลองการเจริญเติบโตด้านความ
เขียวใบของผักคะน้า พบว่า ผักคะน้าอายุ 14 และ 21 วัน                            
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญย่ิง กรรมวิธีใส่
ปุ ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-
0.29-0.71 อัตรา 1,000 กก./ไร่ มีการเจริญเติบโตด้าน
ความเขียวใบสูงที่สุด และอายุ 28 วัน ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (ตารางที่ 4) 
 จากการทดลองน้ำหนักของผลผลิตผักคะน้า 
พบว่า น้ำหนักสดรวม กรรมวิธีใส่ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์                      
และกรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
สูตร 2.1-0.29-0.71 อัตรา 1,000 กก./ไร่ มีน้ำหนักสด
รวมสูงที ่สุด ด้านน้ำหนักสดใบ กรรมวิธีใส่ปุ ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ร่วมกับปุ ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 อัตรา 
1,000 กก./ไร่ มีน้ำหนักสดใบสูงที่สุด ด้านน้ำหนักสดลำ
ต้น กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  มีน้ำหนักสดลำต้น
สูงที่สุด ด้านน้ำหนักสดราก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 5) ส่วนน้ำหนักแห้ง ด้านน้ำหนักใบ ลำต้น ราก
และน้ำหนักแห้งรวมพบว่ากรรมวิธีใส่ปุ ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน และกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 อัตรา 1,000 กก./
ไร่ มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ ส่วนกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ยมี
ค่าต่ำท่ีสุด (ตารางที่ 6) 
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รูปที่ 1 การเจริญเติบโตด้านความสูงของลำต้นผักคะน้า 

 

 
รูปที่ 2 การเจริญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นของผักคะน้า 

 

 
รูปที่ 3 การเจริญเติบโตด้านความกว้างทรงพุ่มของผักคะน้า 
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ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตด้านจำนวนใบของผักคะน้า 

กรรมวิธี 
จำนวนใบ (ใบ) 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไม่ใส่ปุ๋ย 3.80 5.12a 6.47b 6.60c 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 4.00 5.67a 7.37a 7.45bc 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์  3.75 4.50b 6.85b 8.27ab 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  3.90 4.45b 6.65b 8.55a 
F-test NS ** ** ** 

 
หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
  ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางด้านสถิติ (p≥0.01) 
 
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของผักคะน้า 

กรรมวิธี 
ความกว้างใบ (ซม.) 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไม่ใส่ปุ๋ย 3.93 6.03b 9.32b 12.46b 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 4.37 6.98a 12.87a 15.66a 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์  3.88 7.53a 8.47a 15.20a 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  4.07 7.26a 7.77ab 13.88ab 

F-test  NS ** ** * 
 
หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
  ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางด้านสถิติ (p≥0.01) 
  *  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05) 
 
ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตด้านความยาวใบของผักคะน้า 

กรรมวิธี 
ความยาวใบ (ซม.) 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
ไม่ใส่ปุ๋ย 4.49 6.88b 10.36b 12.22b 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 5.23 7.94a 14.28a 16.21a 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์  4.69 8.89a 9.37b 15.36a 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  4.85 8.44a 8.77b 14.92a 
F-test NS ** ** * 

 
หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
  ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางด้านสถิติ (p≥0.01) 
  *  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05) 
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ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตด้านความเขียวใบของผักคะน้า 

กรรมวิธี 
ความเขียวใบ (SPAD unit) 

14 วัน 21 วัน 28 วัน 

ไม่ใส่ปุ๋ย 48.19bc 50.37c 55.615 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 49.91b 54.42ab 54.1925 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์  53.99a 55.84a 56.575 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  47.47c 52.09bc 55.2875 
F-test ** * NS 

 
หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
  ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางด้านสถิติ (p≥0.01) 
  *  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05) 
 

ตารางที่ 5 น้ำหนักสดของผลผลิตผักคะน้า 

กรรมวิธี 
น้ำหนักสด (กรัม/ต้น) 

ใบ ลำต้น ราก น้ำหนักรวม 

ไม่ใส่ปุ๋ย 17.04c 8.41c 1.82 27.77b 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 29.88ab 25.81a 2.87 58.37a 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์  31.94a 23.50ab 2.41 57.67a 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  22.40bc 16.88b 2.03 41.33b 
F-test ** ** NS ** 

 
หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
  ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางด้านสถิติ (p≥0.01) 

 
ตารางที่ 6 น้ำหนักแห้งของผลผลิตผักคะน้า 

กรรมวิธี น้ำหนักแห้ง (กรัมต่อต้น) 
ใบ ลำต้น ราก น้ำหนักรวม 

ไม่ใส่ปุ๋ย 1.53b 0.56b 0.21b 2.30b 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 2.41a 1.48a 0.33a 4.23a 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์  2.45a 1.46a 0.28ab 4.19a 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี  1.92ab 1.15a 0.23b 3.30ab 
F-test * ** * ** 

 
หมายเหตุ: ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางด้านสถิติ (p≥0.01) 
  *  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05) 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากลีโอ -                 

นาไดท์ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า หลังการย้ายปลูก 
28 วัน ซึ ่งเป็นการเปรียบเทียบการใช้ปุ ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน ,  ปุ ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์, ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และการไม่ใส่ปุ๋ย พบว่าการใช้
ปุ ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินส่งผลการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผักคะน้าสูงที่สุดไม่ต่างจากการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินร่วมกับ                  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่ง
การไม่ใส่ปุ ๋ยส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักคะน้ามีค่าน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของธีระ
รัตน์และคณะ (2559) ซึ่งพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 อ ัตรา 30 ก ิ โลกร ัมต ่อไร ่  ม ีผลให ้ข ึ ้นฉ ่ายม ีการ 

เจริญเติบโตและผลผลิตสูงสุดคือ ที่อายุ 35 วันหลังย้าย
ปล ูก   อย่างไรก ็ตามการใช ้ป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์ เคมี ในอ ัตรา                  
ที่ปริมาณธาตุอาหารเท่ากับการใส่ปุ๋ยเคมี ไม่สามารถทำให้
ผลผลิตของผักคะน้าเพิ่มขึ้นเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินอาจจะเน่ืองมาจากการปลดปล่อยธาตุอาหาร
ของปุ๋ยอินทรีย์ช้ากว่าปุ ๋ยเคมี แต่ผลผลิตสดที่ได้ เมื่อ
คำนวนเป็นผลผลิตต่อไร่พบว่าการใส่อินทีรย์เคมีจากการ
ทดลองได้ผลผลิตสด 1,047 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ ่งมากกว่า
ผลผลิตเฉลี่ยของการผลิตคะน้าในจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ผล
ผลิตได้ผลผลิตเพียง 448 กก.ต่อไร ่  ในขณะที ่การใส่
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย
ให้ผลผลิตมากกว่า 1,450 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าผลผลิต
เฉลี ่ยของประเทศซึ่งได้ผลผลิต 1,396 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร, 2563) ซึ่งควร
จะต้องมีการศึกษาถึงผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์
เป็นองค์ประกอบจะส่งผลระยะยาวต่อสมบัติของดิน
อย่างไร และมีการปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ยที่มีปุ๋ย
อินทรีย์                เปน็องค์ประกอบอย่างไร  
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บทคัดย่อ  
 เพ่ือศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากลีโอนาไดต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกวางตุ้ง วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD (Randomized Complete Block Design) มี 4 กรรมวิธีๆละ 4 ซ้ำ ทำการทดลองระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2563 ทำการทดลองในพ้ืนที่ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านห้วยรากไม้ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง ผลการทดลองการเจริญเติบโตในด้านลำต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ ค่าความเขียวของใบ น้ำหนักสดและน้ำหนัก
แห้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การให้ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1 และสูตร 6 มีจำนวนใบมากกว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามสูตร
ศูนย์การย์เรียนรู้  และกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย ในช่วง 14 วันแรก  
 
คำสำคัญ: ลโีอนาไดต์  การเจริญเติบโต ผักกวางตุ้ง 

 
Abstract  

 The application of organic fertilizer from Leonardite on growth and yield of Chinese cabbage was 
studied.  The RCBD design was used with 4 methods, 4 replications i. e.   1)  control 2)  Organic fertilizer 
according to the learning center formula 3)  Organic fertilizer formula 1 and 4)  Organic fertilizer formula 6 
was conducted from January-  March 2020.  The experimental area was conducted at Organic Farming 
Learning Center, Huai Rak Mai village, Mae Moh District, Lampang Province.  The results showed that all 
treatments had no effect on plant growth, leaf width, leaf length, leaf greenness color, fresh weight and 
dry weight.  However, organic fertilizer formula 1 and 6 treatments had higher number of leaves than the 
organic fertilizer according to the learning center formula and control. 
 
Keywords: Leonardite, Growth and Chinese Cabbage 
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1. บทนำ 
 ปัจจุบันการทำเกษตรหันกลับมาใช้หลักการ
แบบเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ช่วยลดต้นทุนด้านการใช้ปุ๋ยและสารเคมี และ
ลดอันตรายจากสารเคมีที่ตกค้างในผลผลิต มีผักหลาย
ชนิดที่เป็นที่นิยมในการบริโภคเช่น คะน้า ผักกาด และ
ผักบุ้ง โดยเฉพาะผักกวางตุ ้ง (False pakchoi) กวางตุ้ง
เป็นผักเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงที่มีความต้องการสูงต่อเน่ือง
และ เป็นผักที ่นิยมในเชิงการค้ามากเพราะเป็นผักที ่มี
วิตามินสูง โดยเฉพาะวิตามินเอและวิตามินซี นอกจากน้ัน
ยังมีธาตุอาหาร ได้แก่ แคลเซียม และฟอสฟอรัสใน
ปริมาณที่สูง ด้วยรสชาติเฉพาะตัว จึงนิยมนำมาผัดกับ
เนื้อสัตว์ ผัดน้ำมันหอย หรือต้มเป็นแกงจืด ผักกวางตุ้ง
สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงได้ดีกว่ากลุ่ม
ผ ักกาดหัว ดังนั ้นจึงสามารถปลูกได้ตลอดทั ้งปี แต่
เน่ืองจากกวางตุ้งเป็นพืชที่ตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยเคมีได้ดี 
ดังนั้นเมื่อมีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก (สุรพงษ์, 2555) 
จ ึงส ่งผลต่อสุขภาพของผู ้บร ิโภค ทั ้งยัง   ไม่สามารถ
จำหน่ายให้กับผู ้ร ักส ุขภาพได้ ส ่วนการปลูกผักแบบ
อินทรีย์มุ่งเน้นให้งดการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูกเอง โดยมีการเลือกใช้วัสดุ
ธรรมชาติทดแทนการใช้ปุ๋ยที่มีฤทธ์ิในการช่วยบำรุงต้นผัก 
(ธัญนี, 2542)   
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) คือ ถ่านหินเกรดต่ำ                 
ที่มีความนุ่มไม่แข็งเป็นก้อน พบเหนือชั้นดินขึ้นมาก่อน                   
ลิกไนท์ (Lignite) ถูกค้นพบในปี 1919 โดย Leonard 
Dave พบว่า ลีโอนาร์ไดต์ มีกรดฮิวมิก ฮิวมิน และฟลูอิก 
ซึ่งในประเทศไทยพบว่ามีการทำเหมืองแร่ธาตุหินลิกไนท์                  
และถ่านหินลิกไนท์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ มีการทำเหมือง
ถ่านหินลิกไนท์ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งนำถ่าน
หินลิกไนท์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และมีลี
โอนาไดต์เป็นผลพลอยได้จากเหมืองซึ่งไม่สามารถนำมา
ผลิตเป็นกระแสไฟได้ ลีโอนาไดต์สามารถสกัดเป็นกรดฮิว
มิก ลีโอนาร์ไดต์ที่ได้ปรับปรุงมีสมบัติทางเคมีที่เหมาะสมที่

จะไปใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดินทาง
การเกษตร โดยมีผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าถ่านหิน
คุณภาพต่ำน้ีมีความเป็นกรดด่างค่อนข้างต่ำ (2.86)  แต่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุสูงถึงร้อยละ 39.41 (ณธรรศและ
อรวรรณ ,2557) Biochar คือ ถ่านที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์
เพื่อกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดิน ไบโอชาร์มีส่วนผสม
คาร์บอนและธาตุโปแตสเซียมสูง สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุ
ปลูกผัก บำรุงต้นไม้ เน่ืองจากมีคุณสมบัติช่วยปรับปรุงดิน 
เก็บกักน้ำได้ดี ทำให้ดินมีความชุ่มชื้น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของจุล ินทรีย์ใต้ดิน เมื ่อดินอุดมสมบูรณ์จะทำให้พืช
เจริญเติบโตดี ส่งผลให้ลำต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรง และใน
ถ่านไบโอชาร์ มีสารละลายฟอสเฟต ซิลิกา และความ
พรุน, คา CEC และ ค่าความเป็นกรดด่างสูง อยางไรก็ตาม
ปริมาณคารบอนและธาตุอาหารที่เปนองคประกอบในถาน
ช ีวภาพจะแตกต างก ันตามชนิดของถ่านช ีวภาพซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบที่ใชและสภาพแวดลอมของ
การเผา (pyrolysis)  (เสาวคนธ์, 2554) 
 ทั ้งน ี ้การปลูกผ ักกวางตุ ้งให้ได ้ผลผลิตที ่มี
คุณภาพดีเกษตรกรจะมีการใส่ปุ๋ย เพ่ือช่วยเสริมสร้างการ
เจร ิญเติบโต (ส ุรพงษ์ , 2557) การปรับปรุงดินโดยใช้
ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ มีเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง
และให้ผลผลิตมากที่สุด และมีอัตราการสูญเสียน้ำหนัก
ผลผลิตน้อยที่สุด (พันธ์ุทิพย์และจินดาภรณ์, 2558) ผู้วิจัย
ได้เห็นถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของลีโอนาไดต์มีในท้องถ่ิน 
ร่วมกับไบโอชาร์จากเปลือกถ่ัวลิสงนำมาใช้ร่วมกับกากถ่ัว
เหลืองและรำข้าว  เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมคุณภาพให้
ผักกวางตุ้งปลอดภัยและเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การทดลองทำที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
บ้านห้วยรากไม้ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง  โดยปลูกผักกวางตุ้งในโรงเรือนหลังคาพลาสติก 
ด้านข้าง  เป็นมุ ้งตาข่าย โดยเตรียมแปลงขนาด 1.2X3 
เมตร การปลูกย้ายต้นกล้าจากการเพาะเมล็ด นำมาปลูก
ลงแปลงใช้ระยะปลูก 20X20 เซนติเมตร ระยะระหว่าง
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แถว 0.80 เมตร จำนวน 4 แถว (ซ้ำ) แถวละ 15 ต้น 
จำนวน 60 ต้น ต่อกรรมวิธี การให้น้ำแบบสปริงเกอร์ 
วิธีการวิจัย 
1 .  วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized 
Complete Block Design)  ม ี  4 กรรมวิธ ี  จำนวน 4 
บล็อก มีกรรมวิธีในการทดลอง คือ    
 กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 
 กรรมวิธีที ่ 2 ปุ ๋ยอินทรีย์ตามสูตรศูนย์การย์
เรียนรู้(อัตรา 2,400 กิโลกรัมต่อไร่) 
 กรรมวิธีที ่ 3 ปุ ๋ยอินทรีย์ส ูตร 2.1-0.29-0.71                    
(ลีโอนาไดต์ : ถ่านไบโอชาร์ : กากถ่ัวเหลือง) (อัตรา 1,000 
กิโลกรัมต่อไร่) 
 กรรมวิธีที่ 4 ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 (ลีโอ-               
นาไดต์ : ถ่านไบโอชาร์ : รำข้าว) (อัตรา 1,000 กิโลกรัม                
ต่อไร่) 
2. การบันทึกข้อมูล ได้แก่  
       2.1 บันทึกการเจริญเติบโตทางลำต้น โดยวัดค่าดังน้ี             
  2.1.1 ความสูงของลำต้นโดยทำการวัดจาก                  
โคนต้นจนถึงปลายยอด 
           2.1.2 เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น โดยทำการ
วัดจากตำแหน่งที่สูงจากพ้ืนดิน 2 ซม. แล้วทำเครื่องหมาย
ไว้ โดยครั้งต่อไปทำการวัดในตำแหน่งเดิม 
           2.1.3 ความกว้างทรงพุ่มของต้น โดยวัด 2 ด้าน
ตั ้งฉากกัน ในด้านทิศเหนือ-ทิศใต้ และทิศตะวันออก-                   
ทิศตะวันตก 
       2.2 บันทึกการเจริญเติบโตของใบวัดทุกสัปดาห์                     
โดยวัดค่า ดังน้ี 
             2.2.1  จำนวนใบ 
             2.2.2 ความกว้างของใบ ทำการวัดจากใบที่ 3 
นับจากโคนต้น แล้ววัดที ่ก ึ ่งกลางของใบ จากขอบใบ
ด้านซ้ายไปขอบใบด้านขวา 
             2.2.3 ความยาวของใบโดยวัดจากโคนใบถึง
ปลายใบ 
             2.2.4 ความเข ียวของใบ (SPAD, Minolta, 
Japan) โดยวัดใบที่ 3 นับจากโคนต้น วัดตรงกึ่งกลางของ
ใบ จำนวน 4 ค่าแล้วเฉลี่ยเป็นค่าเดียว 

        2.3 บันทึกผลผลิต โดยการเก็บเกี ่ยวผลผลิตโดย
การชั่งน้ำหนักผลผลิตต่อต้น และผลผลิตรวม หลังจากน้ัน
นำมาแยกใบ ลำต้นและราก ทำการชั่งน้ำหนักของแต่ละ
ส่วนก่อนนำไปอบ แล้วทำการอบหาน้ำหนักแห้งที่อุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วันหลังจากนั้นนำไปชั่ง
น้ำหนักแห้งของใบ ลำต้นและราก 
 
4. ผลการวิจัย  

จากผลการทดลองการใช ้ป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์จ าก                             
ลีโอนาไดต์ ต่อการเจริญเติบโตในด้านความสูงลำต้นของ
ผักกวางตุ้ง พบว่าในช่วงวันที่ 7 และ 14 มีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญย่ิง หลังการทดลองพบว่าการ                  
ไม่ใส่ปุ๋ยมีความสูงของลำต้นสูงที่สุด และช่วงวันที่ 21 ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (ภาพที่ 1) และการเจริญเติบโต
ในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นของผักกวางตุ ้ง พบว่า
ในช่วงวันที่ 7, 14 และ 21 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (ภาพที่ 2) 

จากผลการทดลองการใช ้ป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์จ าก                            
ล ี โอนาไดต ์  ต ่อการเจร ิญเต ิบโตในด ้านจำนวนใบ                       
ของผักกวางตุ้ง พบว่าในวันที่ 7 และ 14 มีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญย่ิง ซึ่งพบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
สูตร 1.5-1-0.75 และการใส่ปุ ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-
0.71                 ทั้งสองวัน มีจำนวนใบสูงที่สุด ส่วนใน
วันที่ 21 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) 

จากผลการทดลองการใช ้ป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์จ าก                         
ลีโอนาไดต์ ทดลองกับผักกวางตุ ้งต่อการเจริญเติบโต                       
ในด้านความกว้างของใบ ความยาวของใบ พบว่าในวันที่ 7 
14 และ 21 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2 
ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) และในด้านค่าความเขียวของ
ใบพบว่า ทุกกรรมวิธีมีค่าใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 5) 

จากผลการทดลองการใช ้ป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์จ าก                              
ล ีโอนาไดต์ ทดลองกับผักกวางตุ ้งต่อน้ำหนักสดและ
น้ำหนักแห้ง พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตาราง
ที่ 6 และ ตารางที่ 7) 
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รูปที่ 1 การเจริญเติบโตในด้านความสูงลำต้นของผักกวางตุ้ง 
 
 

 
 

รูปที่ 2 การเจริญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นของผักกวางตุ้ง 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านจำนวนใบของผักกวางตุ้ง 
 

Treatment 
ระยะเวลา (วัน) 

7 14 21 
ไม่ใส่ปุ๋ย 4.15 b 5.43 b 15.23 

ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้ 4.38 b 5.55 b 16.58 
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 5.28 a 8.13 a 16.78 

ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 5.38 a 8.20 a 19.70 
F-test ** ** NS 

  
   หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
   ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางด้านสถิติ (p≥0.01) 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านความกว้างของใบของผักกวางตุ้ง 
 

Treatment 
ระยะเวลา (วัน) 

7 14 21 

ไม่ใส่ปุ๋ย 3.62 6.60 8.15 
ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้ 3.97 6.93 8.44 

ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 4.18 7.11 8.43 
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 3.78 6.81 8.14 

F-test NS NS NS 

    
 หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านความยาวของใบของผักกวางตุ้ง 
 

Treatment 
ระยะเวลา (วัน) 

7 14 21 
ไม่ใส่ปุ๋ย 5.12 9.53 12.21 

ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้ 5.58 9.84 12.38 
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 5.58 10.27 12.29 

ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 5.39 9.68 12.38 

F-test NS NS NS 
    
 หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านทรงพุ่มลำต้นของผักกวางตุ้ง 
 

Treatment 
ระยะเวลา (วัน) 

7 14 21 
ไม่ใส่ปุ๋ย 8.74 17.89 24.20 

ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้ 9.40 19.32 23.92 
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 10.23 20.15 24.87 

ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 9.14 19.13 25.35 
F-test NS NS NS 

      
หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

 
ตารางที่ 5 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านความเขียวของใบของผักกวางตุ้ง 
 

Treatment 
ระยะเวลา (วัน) 

14 21 

ไม่ใส่ปุ๋ย 40.15 43.45 
ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้ 40.32 43.60 

ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 42.44 46.11 
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 41.91 45.41 

F-test NS NS 

     
  หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

 
ตารางที่ 6 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านน้ำหนักสดเฉลี่ยต่อต้นของผักกวางตุ้ง 
 

กรรมวิธี 
น้ำหนักสด (กรัม) 

ใบ ลำต้น ราก น้ำหนักรวม 
ไม่ใส่ปุ๋ย 26.08 30.68 3.06 60.74 

ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้ 50.31 45.97 5.01 101.63 
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 38.873 33.61 3.96 78.25 

ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 38.10 38.02 3.98 77.10 
F-test NS NS NS NS 

 
หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
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ตารางที่ 7 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านน้ำหนักแห้งของผักกวางตุ้ง 
 

กรรมวิธี 
น้ำหนักแห้ง (กรัม) 

ใบ ลำต้น ราก น้ำหนักรวม 

ไม่ใส่ปุ๋ย 1.61 1.99 0.31 3.92 
ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้ 2.87 2.57 0.48 5.93 

ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 2.47 1.89 0.38 4.75 
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 2.57 2.31 0.39 5.27 

F-test NS NS NS NS 

 
หมายเหตุ: NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากการทดลองเปรียบเทียบการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์                
ตามสูตรศูนย์การย์เรียนรู้, ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 
(ลีโอนาไดต์ : ถ่านไบโอชาร์ : กากถั่วเหลือง) , ปุ๋ยอินทรีย์
สูตร 1.5-1-0.75 (ลีโอนาไดต์ : ถ่านไบโอชาร์ : รำข้าว)                 
และการไม่ใส่ปุ ๋ย ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกวางตุ้ง พบว่าในวันที่ 7 และ 14 วันหลังการย้ายปลูก
ผักกวางตุ ้ง กรรมวิธีใส่ปุ ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71               
และปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 มีจำนวนใบสูงที ่สุด มี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญย่ิง แต่เมื่ออายุ
วันที ่21 วัน ทุกกรรมวิธีมีจำนวนใบไม่แตกต่างกัน เพราะ
ต้นผักกวางตุ้งมีระยะเวลาการการเจริญเติบโตพร้อมที่จะ
ทำการเก็บเกี่ยวได้  ส่วนการเจริญเติบโตด้านความกว้าง
ใบ  ความยาวใบ ทรงพุ่มลำต้น และความเขียวใบ พบว่า
ในวันที ่ 7 14 และ 21 วันหลังการย้ายปลูก การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ตามสูตรศูนย์การย์เรียนรู้, ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-
0.29-0.71,  ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 และการไม่ใส่ปุ๋ย 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้การใช้ปุ๋ยอินทรียจ์าก
ศูนย์เรียนรู้                มีผลทำให้น้ำหนักสดและแห้งของ
ผักกวางตุ้งมากกว่าทุกกรรมวิธี โดยผลผลิตเมื่อคิดเป็น
ปริมาณต่อไร่เท่ากับ 2,710 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตรกรมี
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่สูงมาก ในขณะที่การใช้ปุ๋ย
อ ินทร ีย ์จากโครงการ ให ้ผลผล ิต  2,086 และ 2,056 

กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับโดยที่ทุกวิธีการ ให้ผลผลิตสูงกว่า
ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดลำปาง (927 กิโลกรัมต่อไร่) และ
ยังสูงกว่าผลผลิตเฉลี ่ยทั ้งประเทศซึ่งมีผลผลิต 1,390 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ ่งควรจะต้องมีการศึกษาถึงผลของปุ๋ย
อินทรีย์เคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ จะส่งผลระยะ
ยาวต่อสมบัติของดินอย่างไรและมีการปลดปล่อยธาตุ
อาหารจากปุ๋ยที่มีปุ๋ยอินทรีย์เป็นองค์ประกอบอย่างไร เพ่ือ
หาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร
ต่อไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และอินทรีย์เคมีพรีเมี่ยมเกรดโดยใช้ลีโอนาร์ไดต์                     
เถ้าลอย สารฮิวมิกที่สกัดจากลีโอนาร์ไดต์เป็นวัตถุดิบหลัก 
และการลดปริมาณอาร์เซนิกจากลีโอนาร์ไดต์ เพื่อการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร แหล่งทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
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บทคัดย่อ  
วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาอิทธิพลดอมเพอริโดน (DA) และระดับความเข้มข้นของสารละลายลูเทียไนซิง 

ฮอร์โมนรีลิสซิง ฮอร์โมน อนาล็อค (LHRHa) ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุของกบจุกเพศเมียในพ้ืนที่จังหวัดน่าน วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด ประกอบ 4 กลุ่มทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำๆ ละ 10 คู่ ฉีดกระตุ้นกบเพศเมียด้วยสารละลายฮอร์โมน LHRHa 
ที่ระดับความเข้มข้น 0, 10, 20 และ 30 ไมโครกรัม/กก. ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น10 มก./กก. ในกลุ่มทดลองที่1 2 3
และ4 ตามลำดับ เช่นเดียวกับกบเพศผู้ในทุกกลุ่มทดลอง ฉีดสารละลายฮอร์โมน LHRHa ที่ระดับความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม/
กก. ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น 10 มก./กก. ดำเนินการทดลอง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ต้ังแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สิ้นสุดการทดลองทำการตรวจวัดค่าประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุของกบ
ทดลอง ได้แก่ จำนวนไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก จำนวนลูกอ๊อด และอัตราการรอดตาย ผลการทดลอง พบว่า ผลฉีด
สารละลายฮอร์โมน LHRHa ที่ระดับความเข้มข้น 20 ไมโครกรัม/กก.ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น 10 มก./กก. ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุของกบทดลองสูงสุด (P<0.05) ดังน้ัน ผลการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า สารละลายฮอร์โมน LHRHa ที่
ระดับความเข้มข้น 20 ไมโครกรัม/กก. ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น 10 มก./กก. เหมาะสมสำหรับใช้ส่งเสริมประสทิธิภาพ
การสืบพันธ์ุของกบจุกเพศเมียเมื่อพิจารณาผลทางด้านปริมาณลูกพันธ์ุกบ 

 
คำสำคัญ : ลูเทียไนซิงฮอรโ์มนรีลิสซิงฮอรโ์มนอนาล็อค ประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุ ดอมเพอริโดน กบจุก 

 
Abstract  

The purpose of this research was to study the effect of Domperidone (DA) and Luteinizing 
Hormone-Releasing Hormone analogue (LHRHa) concentrations levels on the reproductive performance of 
females Gyldenstolpe's frogs in Nan province. The experiment was designed on completely randomized 

design with control group. All of male frogs in this experiment were injected with 10 μg LHRHa kg-1frogs 
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with DA at 10 mg kg-1frogs. While female frogs were injected with DA at 10 mg DA kg-1frogs with LHRHa at 0, 

10, 20, and 30 μg LHRHa kg-1 frogs for 1 2 3 and 4 respectively each which were three replicates, 10 pair of 
frogs. The experiment was conducted at Faculty of Science and Agriculture Technology Rajamangala 
University of Technology Lanna, Nan from October 2 0 1 8  to February 2 0 1 9 . At the end of experiment, 
reproductive performance of females Gyldenstolpe's frogs was evaluated in the term of number of eggs, 
fertilization rate, hatching rate, number of tadpoles, and survival rate. The results showed that the 

concentration of LHRHa at 20 μg LHRHa kg-1frogs with DA at 10 mg DA kg-1frogs had significantly different 

(P<0.05) reproductive performance than the other groups. Therefore, injection of LHRHa at 20 μg LHRHa 
kg-1 frogs with  DA at 10 mg DA kg-1frogs was recommended for enhancing reproductive performance of 
females Gyldenstolpe's frogs when consider in better tadpole production.  

 
 

Keywords: Luteinizing hormone-releasing hormone analogue  Reproductive performance Domperidone  
Limnonectes gyldenstolpei   
 

1. บทนำ 
พัฒนาการระบบสืบพันธุ ์ของสัตว์สะเทินน้ำ

สะเทินบก โดยเฉพาะกบมีฮอร์โมนควบคุมหลายกลุ่ม 
ได้แก่ กลุ ่มนิวโรฮอร์โมน กลุ ่มเปปไทด์ และกลุ่มสเต
อรอยด์ฮอร์โมน รวมทั้งฮอร์โมนในกลุ่มไขมัน ซึ่งฮอร์โมน
แต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่แตกต่างกันในขบวนการสร้างเซลล์
สืบพันธ์ุ ต้ังแต่เริ่มการพัฒนาเซลล์สืบพันธ์ุ  การสร้างและ
สะสมไข่แดง การเจริญของไข่ขั ้นสุดท้าย คือ การตกไข่ 
และการวางไข่  ปัจจุบันโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่ง (GnRH) 
ได้ถูกจัดเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทและ
ความสำคัญต่อการพัฒนาการระบบสืบพันธุ์ของสัตว์น้ำ 
ซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปกระตุ ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่ง
ฮอร์โมนทีม่ีผลทั้งต่อเพศเมียและเพศผู้ โดยเฉพาะอวัยวะ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (รังไข่) และอวัยวะสร้างเซลล์
สืบพันธุ ์เพศผู้ (อัณฑะ) ซึ ่งทั ้งสองชนิดจะทำหน้าที ่เป็น
ต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมน (Silla et al.,2019) อย่างไรก็ตาม 
การควบคุมกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของ
สัตว์น้ำ เป็นการทำงานร่วมกันของฮอร์โมนหลายตัว เริ่ม
จากสมองส่วน hypothalamus ตอบ สนองต่อสิ่งเร้าทั้ง
ภายนอกและภายในก่อเกิดการสังเคราะห์ฮอร์โมน GnRH 
เพื่อทำหน้าที่กระตุ้นต่อมใต้สมองให้สังเคราะห์ และหลั่ง
เปปไทด์ฮอร์โมนสองชนิด คือ FSH และ LH การพัฒนาไข่

เร ิ ่มจาก FSH จะไปกระตุ ้นให้ร ังไข่สร ้างสเตอรอยด์
ฮอร์โมน ได้แก่ อีสตราไดออล 17 เบต้า ซึ ่งรับผิดชอบ
ควบคุมให้ตับสร้างไวเทลโลจีนิน (vitellogenin) ที่เป็น
สารต้ังต้นของไข่แดง ต่อมาไวเทลโลจีนินจะมีการสะสมใน
รังไข่ทำให้ไข่เกิดการขยายซึ่งไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน
ในกลุ่มของโปรเจสเตอโรนที่มีหน้าที่ทำให้ไข่เจริญถึงข้ัน
ส ุดท ้ายเป ็นอ ันส ิ ้นส ุด  โดยกระบวนการสร ้า ง ไ ข่  
(oogenesis) การทำงานของฮอร์โมนเหล่าน้ีอยู่ภายใต้การ
ควบคุมหลักจาก neurotransmitter ที่สำคัญ คือ โดปา
มีน โดยจะทำหน้าที ่ยับยั ้งไม่ให้มีการหลั่งของฮอร์โมน 
ได้แก่ GnRH และ LH ซึ ่งท้ายสุดจะทำให้ส ัตว์น ้ ำไม่
สามารถวางไข่หรือตกไข่ได้ (Silla et al., 2018, 2019) 
ทั้งน้ีกลไกการทำงานของ DA จะถูกควบคุมโดยปัจจัยของ
ส ิ ่ ง แวดล ้อมภายนอกและป ัจจ ัยภายใน เร ี ยกว่า 
กระบวนการย้อนกลับ (Foguth et al., 2019; Nikolaeva 
et al.,  2019)  เช่น ในรายงานการศึกษาเกี ่ยวกับการ
เพาะพันธุ์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในหลายชนิดด้วยวิธี
เลียนแบบธรรมชาติ โดยการฉีดฮอร์โมน LHRHa กระตุ้น
การวางไข่ เช่น การเพาะพันธ์ุกบเขียวภูเขา (Uteshev et 
al.,  2012) ก า ร เ พ า ะ พ ั น ธ ุ ์ ก บ  Pseudophryne 
corroboree  พบว่า แม่กบมีการวางไข่ (Byrne & Silla, 
2010) เนื่องจาก LHRHa เปนฮอรโมนที่กระตุนการหลั่ง
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ของโกนาโดโทรปิน ฮอร์โมน ดังนั ้นระดับของ LH และ 
FSH จึงเพิ ่มขึ ้นในขณะที่สารดอมเพอริโดนจะชวยลด
ระดับของโดปามีนซึ ่งจัดเปน Gonadotropin Release 
Inhibitory Factor ในตอมใตสมอง ทําหนาที ่เปน ตัว
ยับยั ้งการหลั่งของ Gn ส่งผลให้การหลั ่งของโกนาโด
โทรปิน ฮอร์โมนดีขึ ้น (Peter et al., 2003; Nikolaeva 
et al., 2019) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงทำการศึกษา
ผลของสารละลายลูเทียไนซิง ฮอร์โมน รีลิสซิง ฮอร์โมน 
อนาล็อค ที ่ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ ร่วมกับ
ดอมเพอริโดน ที่ระดับความเข้มข้น 10 มก./กก. (ทุกกลุ่ม
ทดลอง) ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุของกบทดลอง ( 
จำนวนไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก จำนวนลูกอ๊อด 
และอัตราการรอดตาย) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการ
เพาะขยายพันธุ์เลียบแบบธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
เบื้องต้นสำหรับจัดการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กบจุกในรูปแบบ
สัตว์บ้าน เนื ่องจากกบชนิดนี ้ม ีความสำคัญทั ้งในเชิง
เศรษฐกิจระดับชุมชนฐานราก คือ เป็นแหล่งอาหาร
โปรตีน และแหล่งรายได้ และกบยังมีความสำคัญต่อระบบ
นิเวศน์ป่าต้นน้ำน่านอีกด้วย 

 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
กบจุก เป็นกบภูเขาอีกชนิดหนึ่ง จัดอยู ่ในวงศ์ 

Anura ครอบครัว Dicroglossidae เป็นสัตว์ครึ ่งบกครึ่ง
น้ำหรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ที ่อยู ่ในครอบครัว
เดียวกับกบนา เป็นกบพื้นเมืองอีกชนิดหนึ่งที่พบตามลำ
ห้วย ลำธาร ในเขตจังหวัดน่าน เป็นกบซึ่งอยู่ใน ครอบครวั 
Ranidae ช ื ่ อ ไทยว ่ า  กบหงอน กบจ ุก  ช ื ่ อ สามัญ 

Gyldenstolpe's frog แ ล ะ ช ื ่ อ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
Limnonectes gyldenstolpei (Andersson,1916) จั ด
อยู่ใน Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: 
Amphibia Order: Anura, Family: Ranidae (Leon-
Regagnon & Topan, 2018) กบมีขนาดตัวปานกลาง 
โดยความยาวจากปลายปากถึงรูกน ประมาณ 60-70 เชน
ติเมตร ลำตัวมีลักษณะป้อม เพศผู้มีหัวใหญ ขากรรไกร
กว้างกว่ากบเพศเมีย และลำตัวมีโครงสรางคล้ายฟันเข้ียว
ที ่ส่วนปลายของขากรรไกรล่าง ผิวหนังลำตัวบนหัวมี
ลักษณะเรียบ แต่บนหลังมีตุมใหญรูปรางกลมหรือยาว 
กระจาย มีรอยพับของผิวหนังจากด้านทายพาดผานดานบ
นของแผนเยื่อแกวหู แล้ววกลงไปที่สวนตนของขาหนา 
บนหัวระหวางตาสองขาง มีแผนหนังที่ขอบดานทาย เป
นอิสระและยกตั้งขึ้นมาได (Leon-Regagnon & Topan, 
2018; Lambertz et al., 2014) ด้านการส ืบพันธ ุ ์  แม่
พันธ์ุกบโดยทั่วไปที่พร้อมจะผสมพันธ์ุ ลักษณะของท้องจะ
อมผิวหนังตึงและใส จะสังเกตเห็นเส้นเลือดใต้ผิวหนังได้
อย่างชัดเจน ด้านข้างของลำตัวมีลักษณะเป็นเม็ดหยาบจับ
ดูจะรู้สึกสากมือ ส่วนกบพ่อพันธุ์กบที่พร้อมจะผสมพันธ์ุ
น้ัน สังเกตที่บริเวณขา ด้านหน้าจะมีปุ่มหยาบ ๆ ที่จะช่วย
ในการยึดเกาะแม่พันธ์ุ ด้านปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญพันธ์ุ
ของพ่อแม่พันธ์ุกบหลายชนิดมีความต้องการหลากหลาย
ปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยต่อการมีชีวิตอยู่รอดอยู่ได้กระทั่ง
ขยายแพร่พันธุ์ ความต้องการดังกล่าว นี้อาจแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะเฉพาะตัวของกบในช่วงอายุและในแต่ละ
สายพันธุ์ ด้านปัจจัยที่สำคัญต่อความสมบูรณ์เพศของกบ 
คือ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนรวมทั้ง
สภาวะทางโภชนาการของพ่อแม่พันธ์ุ  โดยปัจจัยทั้งหลาย
เหล่าน้ีมีส่วน  

 
 

 
 
 
 
 
 

3 ซม. 3 ซม. 
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รูปที่ 1 ลักษณะของกบจุก Limnonectes gyldenstolpei (Andersson, 1916) 

 
สำคัญต่อพัฒนาการของระบบสืบพันธุ ์ การผสมพันธ์ 
ค ุณภาพของไข่ และลูกกบ โดยปัจจัยที่ช ่วยส่งเสริม
สนับสนุนการเจริญเติบโตของกบ ควรประกอบด้วย ความ
หนาแน่น สารอาหาร อุณหภูมิ หร ือปัจจัยอื ่นที่ ช ่วย
ส่งเสริมการการเจริญเติบโต ปัจจัยด้านโภชนาการเป็น
ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเจริญ
ของระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธ์ุกบและสัตว์น้ำทุกชนิด 
นอกเหนือจากระบบฮอร์โมนและสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ 
โดยส่งผลถึงการเจริญของระบบสืบพันธุ์  การผสมพันธ์ุ  
คุณภาพของไข่และคุณภาพลูกพันธ์ุ  รวมทั้งมีความสำคัญ
ต่อกบและสัตว์น้ำในวัยเจริญพันธุ ์  ทำให้มีคุณภาพของ
น้ำเชื้อที่แน่นอน  ส่วนด้านความต้องการทางโภชนาการ
ของพ่อแม่พันธ์ุกบ พบว่า  ยังไม่มีงานวิจัยใดได้ศึกษา
วิธีการสร้างอาหารทดลองเพื่อเลี้ยงกบให้มีความสมบูรณ
เพศได้เร็วข้ึนและมีคุณภาพของระบบสืบพันธ์ุที่ดี เร่งให้ไข่
แก่  สุกเร็ว และทำให้ปริมาณไข่มาย่ิงข้ึน (Agostinho et 
al., 2011)  ปัจจัยด้านฮอร์โมนเช่นเดี่ยวกับสัตว์น้ำทั่วไป 
พัฒนาการระบบสืบพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มี
ฮอร์โมนควบคุมหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเปปไทด์ ฮอร์โมน 
กลุ่มสเตอรอยด์ฮอร์โมน ตลอดจนฮอร์โมนในกลุ่มไขมันซึ่ง
ฮอร ์ โ มนแต ่ล ะกล ุ ่ ม จะม ีหน ้ าท ี ่ แตกต ่ า งก ันใน
ขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ตั้งแต่เริ่มการพัฒนาเซลล์
สืบพันธุ์  การสร้างและสะสมไข่แดง การเจริญของไข่ข้ัน
สุดท้าย การตกไข่ และการวางไข่  ซึ่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสืบพันธ์ุ (Sihamala et al., 2010; Uteshev et 
al., 2012) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มตลอด เพ่ือศึกษา
ผลของสารละลายฮอร์โมนสังเคราะห์  LHRHa ที ่ระดับ
ความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ ร่วมกับ DA ที่ระดับความ
เข้มข้น 10 มก./กก. (ทุกกลุ่มทดลอง) ต่อการประสิทธิภาพ
การสืบพันธุ์ของกบจุก ด้วยวิธีการเพาะขยายพันธุ์เลียบ

แบบธรรมชาติ  การศึกษาประกอบด้วย 4 กลุ่มทดลอง 
(treatment) ๆ ละ 3 ซ้ำ (replication) ๆ ละ 10 คู่ ดังน้ี  

กลุ ่มทดลองที่ 1 ฉีดสารละลายน้ำเกลือ 0.5 
เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น10 มก./กก. 
(ชุดควบคุม) 

กลุ ่มทดลองที่ 2 ฉีดฮอร์โมน LHRHa ความ
เข้มข้น 10 ไมโครกรัม/กก. ร่วมกับ DA ที่ระดับความ
เข้มข้น10 มก./กก. 

กลุ ่มทดลองที่ 3 ฉีดฮอร์โมน LHRHa ความ
เข้มข้น 20 ไมโครกรัม/กก. ร่วมกับ DA ที่ระดับความ
เข้มข้น10 มก./กก. 

กลุ ่มทดลองที่ 4 ฉีดฮอร์โมน LHRHa ความ
เข้มข้น 30 ไมโครกรัม/กก. ร่วมกับ DA ที่ระดับความ
เข้มข้น10 มก./กก. 

3.2. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ  
ดำเนินการทดลองที่สาขาวิชาเอกประมง สาขา

สัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- 
การเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 

3.3. วิธีดำเนินการ  
(1) การเตรียมพ่อแม่พันธุ์กบ รวบรวมพันธุ์กบ

ตัวเต็มวัยจากธรรมชาติ น้ำหนักประมาณ 35 กรัม ในช่วง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่ตำบลน้ำเก๋ียน อำเภอภู
เพ ี ยง  จ ั งหว ั ดน ่ าน  (18°45'15.0"N 100°54'39.7"E ) 
จำนวน 300 ตัว นำมาเลี้ยงรวมในบ่อพลาสติกทรงกลม 
ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ ๆ ละ 150 ตัว โดย
จัดสภาพแวดล้อมภายในบ่อให้ใกล้เคียงธรรมชาติ  โดย
การใส่รากไม้แห้ง และท่อพีวีซี ขนาด 2 น้ิว ความยาว 15 
เซนติเมตร เพื ่อให้กบใช้เป็นที ่หลบซ่อนตัว เติมน้ำลง
ภายในบ่อให ้ได ้ระดับความส ูงจากพ ื ้นก ้นบ ่อ 5 -7 
เซนติเมตร ปิดปากบ่อด้วยกระชังไนลอนเพื่อป้องกันศัตรู
กบ จากนั้นขุนด้วยจิ ้งหรีดไข่สายพันธุ์ทองดำมีชีวิตเป็น
อาหารอาทิตย์ละ 3 วัน ในช่วงเวลา 17.00 น. ให้กินที่
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อัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ขุนกระทั่งถึง
เดือนปลายเดือนธันวาคมกบจะพร้อมผสมพันธ์ุและวางไข่ 
(2) การเพาะพันธุ ์กบ ใช้บ่อพลาสติกทรงกลม ขนาด 1 
ล ู ก บ า ศ ก ์ เ มต ร  จ ำ น วน  1 2  บ ่ อ  ภ า ย ใ นบ ่ อจั ด
สภาพแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นการผสมพันธ์ุวางไข่ของกบ โดย
นำรากไม้แห้งและท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ ้ว ความยาว 15 
เซนติเมตร วางพ้ืนก้นบ่อเพ่ือให้กบใช้เป็นที่จับคู่ผสมพันธ์ุ
และวางไข่  เติมน้ำลงภายในบ่อให้ได้ระดับความสูงจาก
พื้นก้นบ่อ 5-7 เซนติเมตร ด้านบนปิดด้วยตาข่ายทึบแสง
ทับด้วยแผ่นกระเบื้อง  จากนั้นคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กบที่มี
ความสมบูรณ์เพศ โดยแม่พันธ์ุกบมีไข่แก่ ท้องอูมเป่ง ผนัง
ท้องบางอ่อนนิ่ม มีสีเหลืองอ่อน และพ่อพันธุ ์มีน้ำเชื้อ
สมบูรณ์ ชั่งน้ำหนักพ่อแม่พันธ์ุ จากน้ันฉีดด้วยสารละลาย
ฮอร์โมน LHRHa ร ่วมกับ DA ตามแผนการทดลองที่
กำหนด ปล่อยกบในแต่ละกลุ่มทดลองในสัดส่วนเพศผู้ต่อ
เพศเมีย เท่ากับ 1:1 ช่วงเช้าในวันถัดไป ทำการตรวจสอบ
การวางไข่ บันทึก จำนวนไข่ทั้งหมด จากนั้นสุ่มเก็บไข่ที่
ได้รับการผสมทั้งหมด จากแต่หน่วยทดลอง เพื่อประเมิน
ค่าประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกบทดลอง โดยดัดแปลง
ตามวิธีการของ Browne et al. (2003) และ Browne & 
Zippel (2007) ดังน้ี 1) จำนวนไข่เฉลี่ย (ฟอง/น้ำหนักกบ 
1 กรัม) โดยคำนวณจากสูตร  [จำนวนไข่ของกบทดลอง
ทั้งหมด(ฟอง)/น้ำหนักของกบทั้งหมด (กรัม)] 2) อัตราการ
ปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต์) โดยคำนวณจากสูตร  [จำนวนไข่กบ
ที ่พัฒนาถึงระยะแกสตรูลา  (ฟอง)/จำนวนไข่ทั ้งหมด 
(ฟอง) ] x 100 3) อัตราการฟัก (เปอร์เซ็นต์) โดยคำนวณ
จากสูตร  [จำนวนลูกกบที่ฟักเป็นตัว (ตัว)/จำนวนไข่ที่
ได้รับการปฏิสนธิ (ฟอง) ] x 100 4) จำนวนลูกอ๊อดเฉลี่ย 
(ตัว/น้ำหนักกบ 1 กรัม) โดยคำนวณจากสูตร  [จำนวน
ลูกอ๊อดอายุ 20 วัน ทั ้งหมด (ตัว)/น้ำหนักตัวของกบ

ทั้งหมด (กรัม)] และ 5) อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 
โดยคำนวณจากสูตร  [จำนวนลูกกบ อายุ 45 วัน ทั้งหมด 
/จำนวนลูกอ๊อดทั้งหมด (ตัว)] x 100 

3.4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
นำข้อมูลค่าประสิทธิภาพการสืบพันธุ ์ของกบ

ทดลองที่ได้จากการทดลองวิเคราะห์มาความแปรปรวน 
ด้วยวิธี one way analysis of variance และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ่ยของกลุ ่มทดลองด้วยวิธี  
Duncan,s new multiple range test ท ี ่ ร ะด ั บค วา ม
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 

4. ผลการวิจัย 
การศึกษาผลของสารละลายฮอร์โมน LHRHa ที่

ระดับความเข้มข้นต่างกัน (ไมโครกรัม/กก.) ร่วมกับ DA ที่
ระดับความเข้มข้น 10 มก./กก. ต่อการประสิทธิภาพการ
สืบพันธุ์ของกบจุกด้วยวิธีการเพาะขยายพันธุ์เลียบแบบ
ธรรมชาติ ดังน้ี 1) ค่าน้ำหนักกบทดลอง พบว่า เริ่มต้นการ
ทดลอง (ตุลาคม 2562) มีค่าน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย เท่ากับ 
3 5 . 2 2 ±5 .32 3 5 . 7 1 ±4.87 3 6 . 7 9 ± 5.34 แ ล ะ 
35.40±6.87 กรัม/ตัว ในกลุ ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4 
ตามลำดับ ซึ ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบในกลุ่มทดลองเดียวกัน สิ้นสุดการทดลองที่
ระยะเวลา 120 วัน กบทดลองกลุ ่มทดลองที ่ 1 มีค่า
น้ำหนักเฉลี ่ยสูงสุด (116.27 ±11.95 กรัม/ตัว) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) รองลงมาเป็นกลุ่มทดลองที่ 
2 (106.90 ±15.24  กร ัมต ่อต ัว)  กล ุ ่มทดลองที ่  3 
(9 8. 9 1 ±5.67 ก ร ั ม / ต ั ว )  แ ล ะ ก ล ุ ่ มท ดลอ งท ี ่  4 
(104.54±8.62 กรัม/ตัว) ตามลำดับ 2) ค่าดัชนีความ
สมบูรณ์เพศ (GSI) พบว่า กบในกลุ่มทดลองที่ 3 มีค่า GSI 

 
ตารางที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเปร ียบเทียบค่าประสิทธิภาพการสืบพันธุ ์ของกบ จุก  (Limnonectes 

gyldenstolpei) ในแต่ละกลุ่มทดลอง (Mean±SD, n= 30 คู่) 

กลุ่มการทดลอง 
ค่าเฉลี่ย 

 (Mean±SD) 
df Sum of Squares F-value (F) Sig. 

1.  ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI) 
กลุ่มทดลองที่ 1 28.45±2.25b 3 344.54 14.80 0.0001 
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กลุ่มทดลองที่ 2 30.40±5.32b     
กลุ่มทดลองที่ 3 35.04±5.65a     
กลุ่มทดลองที่ 4 31.70±5.76b     

2. ค่าปริมาณฟองไข่ต่อน้ำหนักตัว 1 กรัม (ฟองไข่/น้ำหนักตัว1กรัม) 
กลุ่มทดลองที่ 1 0.11±0.02b 3 0.00 5.38 0.0063 
กลุ่มทดลองที่ 2 0.14±0.04b     
กลุ่มทดลองที่ 3 0.16±0.05a     
กลุ่มทดลองที่ 4 0.15±0.05a     

3. ค่าอัตราการฟักไข่ (เปอร์เซ็นต์) 
กลุ่มทดลองที่ 1 50.34±15.10c 3 8856.67 28.31 0.0001 
กลุ่มทดลองที่ 2 64.14±25.12b     
กลุ่มทดลองที่ 3 75.57±15.32a     
กลุ่มทดลองที่ 4 51.29±20.14c     

4. ค่าอัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ของลูกกบ อายุ 45 วัน 
กลุ่มทดลองที่ 1 73.80±9.87b 3 2601.36 9.50 0.0002 
กลุ่มทดลองที่ 2 73.80±9.87b     
กลุ่มทดลองที่ 3 86.95±4.95a     
กลุ่มทดลองที่ 4 75.09±25.17b     

หมายเหตุ  ค่าประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุของกบทดลอง ในแต่ละกลุ่มทดลอง (Mean±SD, n=30) โดยในกลุ่มทดลองเดียวกัน
ที่มีตัวอักษรยก (a, b, c)  เหมือนกันแสดงว่า ไม่มีความแตกแต่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ หรือ 
(p>0.05) 

 
สูงสุด (35.04±5.65) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p<0.05) 
รองลงมาเป็นกบในกลุ่มทดลองที่ 1 (28.45±2.25) กลุ่ม
ทดลองที่ 2 (30.40±5.32)และกลุ ่มทดลองที่ 4 (31.70 
±5.76) ตามลำดับ โดยค่า Sig. เท่ากับ 0.0001 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 (p < 0.05) เช่นเดียวกับค่า F-value (F) ใน
ตาราง Analysis of variance procedure เท่ากับ 14.80 
หมาย ความว่า ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศของกบทดลอง
ในแต่กลุ ่มทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ  (p < 0.05) (3) ค่าปริมาณฟองไข่ต่อน้ำหนักตัว 1 
กรัม (ฟอง/น้ำหนักตัว1กรัม) พบว่า กบในกลุ่มทดลองที่ 3 
มีค่าปริมาณฟองไข่ต่อน้ำหนักตัว 1 กรัม สูงสุด (0.16±0.05 
ฟอง/น้ำหนักตัว1กรัม) (p < 0.05) รองลงมาเป็นกลุ่ม
ทดลองที่ 4 (0.15 ±0.05 ฟอง/น้ำหนักตัว1กรัม) กลุ่ม
ทดลองที่ 2 (0.14±0.04 ไข่/น้ำหนักตัว1กรัม) และกลุ่ม
ทดลองที่ 1 (0.11±0.02 ฟอง/น้ำหนักตัว1กรัม) ตามลำดับ 

โดยค่า Sig. เท่ากับ 0.0063 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 (p < 0.05) 
เช่นเดียวกับค่า F-value (F) เท่ากับ 5.38 หมายความว่า 
ค ่าปริมาณไข่ต่อน้ำหนักตัว 1 กรัม ของกบในแต่กลุ่ม
ทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 
0.05) (4) ค่าอัตราการฟักไข่ (เปอร์เซ็นต์) พบว่า กบใน
กลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าอัตราการฟักไข่สูงสุด (75.57±15.32 
เปอร์เซ็นต์)  (p < 0.05) รองลงมาเป็นกบในกลุ่มทดลองที่ 
3 ( 64.14±25.12 เปอร ์ เซ ็ น ต์ )   ก ล ุ ่ ม ท ดล องท ี ่  4 
(51.29±20.14 เปอร ์ เซ ็ นต์ )  และกล ุ ่ มทดลองท ี ่  1 
(50.34±15.10 เปอร ์ เซ ็นต์)   ตามลำด ับ โดยค ่า Sig. 
เท่ากับ 0.0001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 (p < 0.05) เช่นเดียวกับ
ค่า F-value (F) เท่ากับ 28.31 หมายความว่า อัตราการ
ฟักไข่ของกบในแต่กลุ ่มทดลองมีความแตกต่างอย่างมี
น ัยสำค ัญทางสถ ิ ติ  และ(5)  ค ่าอ ัตราการรอดตาย 
(เปอร์เซ็นต์) ของลูกกบ อายุ 45 วัน พบว่า กบในกลุ่ม
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ทดลองที่ 2 มีค่าอัตราการรอดตายสูงสุด (86.95±4.95 
เปอร์เซ็นต์) (p < 0.05) รองลงมาเป็น กบในกลุ่มทดลองที่ 
4 ( 75.09±25.17 เปอร ์ เซ ็ น ต์ )   ก ล ุ ่ ม ท ดล องท ี ่  3 
(73.80±9.87 เปอร ์ เซ ็ น ต์ )  และกล ุ ่ มทดลอง ท ี ่  4 
(70.50±4.55 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ โดยค่า Sig. เท่ากับ 
0.0002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 (p < 0.05) เช่นเดียวกับค่า F-
value (F) เท่ากับ 9.50 หมาย ความว่า ค่าอัตราการรอด
ตายของลูกกบในแต่กลุ่มทดลองมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 พัฒนาการของกบ (A) คือ ไข่กบอายุ 24 ชม., (B) 
คือ ไข่กบอายุ 48 ชม., (C) คือ ลูกอ๊อดกบอายุ 
40 วัน,  (D) คือ ลูกกบอายุ 45 วัน, (E) คือ กบ
อายุ 13 เดือน และ (F) คือ กบตัวเต็มวัยอายุ 21 
เดือน 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
5.1. อภิปราย  

การเพาะพันธุ ์กบ L. gyldenstolpei ในครั้งน้ี 
ใช ้พ่อแม่พันธุ ์กบซึ ่งรวบรวมพันธุ ์กบตัวเต ็มวัยจาก
ธรรมชาติ น้ำหนักประมาณ 35 กรัม ในช่วงเดือน ตุลาคม 
ในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ขุนพ่อ
แม่พันธุ ์กบในบ่อพลาสติกทรงกลม ขนาด 3 ลูกบาศก์
เมตร ซึ ่งจ ัดสภาพ แวดล้อมทางกายภาพของบ่อให้
สอดคล้องกับธรรมชาติที่อยู่อาศัยของกบ โดยพ่อแม่พนัธ์ุ
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลายชนิดมีความต้องการหลาก หลาย
ปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยต่อการมีชีวิตอยู่รอดอยู่ได้กระทั่ง
ขยายแพร่พันธ์ุ ความต้องการดังกล่าวน้ีอาจแตกต่างกันไป
ตามลักษณะเฉพาะตัวของสัตว์ในแต่ละสายพันธุ์ ปัจจัยที่
สำคัญต่อความสมบูรณ์เพศของสัตว์ครึ ่งบกครึ่งน้ำ คือ 
สิ ่งแวดล้อม และการเปลี ่ยนแปลงของฮอร์โมน รวมทั้ง
สภาวะทางโภชนาการของพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งปัจจัยทั้งหลาย
เหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ การ
ผสมพันธ์ คุณภาพของไข่ และลูกพันธ์ุ (Sihamala et al., 
2010) ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีใช้อาหารธรรมชาติมีชีวิต คือ 
จิ้งหรีดไข่สายพันธุ์ทองดำ ให้กินที่อัตรา 5 เปอร์เซ็นตต่์อ
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เพื่อขุนกบกระทั่งมีความพร้อมผสม
พันธุ์และวางไข่  อาหารธรรมชาติทั่วไปที่นิยมนำมาใช้ขุน
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำประกอบด้วย 
หอยชนิดต่างๆ หมึกกล้วย และแม่เพรียง รวมทั้ง แมลง
ชนิดต่าง ๆได้จากการเพาะเลี ้ยงในระบบฟาร์มที ่ ไ ด้
มาตรฐานและปลอดภัย โดยอาหารเหล่านี้จะอุดมไปด้วย
กรดไขมันไม่อิ ่มตัวสูง คุณค่าทางโภชนาการของจิ้งหรีด
ปริมาณไขมัน มีค ่าอยู ่ระหว่างร ้อยละ  6.4-29.6 โดย
น้ำหนักแห้ง แมลงทุกชนิดมีกรดไขมันที่จำเป็น (linoleic 

acid แล ะα-linolenic acid) (Sihamala et al., 2010) 
ปัจจัยด้านโภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที ่มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการเจริญของระบบสืบพันธุ์ของพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นอกเหนือจากระบบฮอร์โมน
และสภาวะแวดล้อมอื ่น ๆ โดยส่งผลถึงการเจริญของ
ระบบสืบพันธ์ุ การผสมพันธ์ุ  คุณภาพของไข่และคุณภาพ
ลูกพันธุ์  รวมทั้งมีความสำคัญต่อเพศผู้ในวัยเจริญพันธ์ุ  
ทำให้มีคุณภาพของน้ำเช ื ้อที ่แน่นอน  ส่วนด้านความ
ต้องการทางโภชนาการของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พบว่า  ยัง
ไม่มีงานวิจัยใดได้ศึกษาวิธีการสร้างอาหารทดลองเพ่ือ
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เลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำให้มีความสมบูรณเพศได้เร็วข้ึน
และมีค ุณภาพของระบบสืบพันธุ ์ท ี ่ดี (Browne et al., 
2003; Agostinho et al., 2011) สอดคล ้องในรายงาน
การศึกษาครั้งน้ี พบว่า เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 120 วัน กบ
ทุกกลุ่มทดลองมีค่าน้ำหนักเพิ่มขึ้น ประมาณ 3 เท่า โดย
เฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มทดลองที่ 1(116.27 ±11.95 กรัม/ตัว) 
รองลงมาเป็นกลุ่มทดลองที่ 2 (106.90 ±15.24 กรัมต่อ
ตัว) กลุ่มทดลองที่ 4 (104.54 ±8.62 กรัม/ตัว) และกลุ่ม
ทดลองที่ 3 (98.91±5.67 กรัม/ตัว) ตามลำดับ ผลการ
ทดลองข้างต ้นอาจเน ื ่องมาจากกบทดลองม ีระดับ
ความเครียดน้อย หรือ สภาพแวดล้อมการเลี ้ยงมีความ
เหมาะสมหรือใกล้เคียงธรรมชาติการอาศัยของกบส่งผล
ให้กบสามารถกินอาหารได้ปกติ เช่น ในรายงานการศึกษา
ใ น ก บ  Limnodynastes peronii  (Melvin,  2016) 
เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ 
พบว่า กบในกลุ่มทดลองที่ 3 มีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ
สูงสุด (35.04±5.65) โดยค่า Sig. เท่ากับ 0.0001 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 (p < 0.05) เช่นเดียวกับค่า F-value (F) เท่ากับ 
14.80 หมายความว่า ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศของกบ
ทดลองในแต่กลุ่มทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ  (p < 0.05) ผลการศึกษาข้างต้นชี ้ให้เห็นถึง 
ค ุณค่าทางโภชนาการจากอาหารธรรมชาติมีชีว ิต คือ 
จิ ้งหรีดไข่สายพันธุ ์ทองดำที่กบกินเข้าไปอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาขุนพ่อแม่พันธ์ุ สารอาหารที่ได้รับสามารถ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของระบบสืบพันธุ ์ของกบได้  ซึ่ง
สอดคล้องในรายงานการศึกษาของ Brown et al. (2007) 
พบว่า ส ัตว์น้ำในบ่อทดลองที ่ได้ร ับอาหารที ่มีคุณค่า
ครบถ้วนเข้าไปจะนำไปพัฒนาระบบสืบพันธุ ์ให้สมบูรณ์
และลดการเสื ่อมถอยของคุณภาพของระบบสืบพันธ์ุ 
สอดคล้องกับให้อาหารมีชีวิตทีมีโปรตีนสูงกับพ่อแม่พันธ์ุ
สัตว์น้ำ โดยจะส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาระบบสืบพันธ์ุได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับในรายงานการศึกษาครั้งน้ี 
พบว่า กบทดลอง จำนวน 4 กล ุ ่มทดลอง สามารถ
ตอบสนองต่อการฉีดสารละลายฮอร์โมน LHRHa ที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างกันได้ ซึ ่งประเมินได้จากจำนวนไข่ที่
ปล่อยออกมาหลังจากฉีดฮอร์โมน โดยที่พ่อแม่พันธุ์กบมี
อัตรารอด 100 เปอร์เซ็นต์  โดยค่า Sig. เท่ากับ 0.0063 

แสดงว่า ค่าปริมาณไข่ต่อน้ำหนักตัว 1 กรัม ของกบทดลอง
ในแต่กล ุ ่มทดลอง ม ีความแตกต่าง (p < 0.05) ซึ่ ง
สอดคล้องในรายงานผลการเพาะ พันธุ์กบ Rana Kuhlii 
โดยว ิ ธ ี การฉ ี ดฮอร ์ โมน  LHRHa ความ เข ้ มข ้น  20 
ไมโครกรัม/กก. ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น10 มก./
กก. จากนั้นปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติที่จัด
สภาพเอียนแบบธรรมชาติ พบว่า กบมีเปอร์เซ็นต์การ
วางไข่เฉลี ่ย 100 เปอร์เซ็นต์  จำนวนไข่เฉลี่ย 765.00± 
171.97 ฟอง  อ ั ต ร าการฟ ั ก เป ็ น ต ั ว  75.57±15.32 
เปอร์เซ็นต์ จำนวนลูกอ๊อดเฉลี่ย 573.33±72.14 ตัว และ
เมื่ออนุบาลจนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย อายุ 45 วัน กบ
ม ี อ ั ต ร า ร อดตาย เฉล ี ่ ย  86.95±4.95 เ ปอร ์ เ ซ ็ น ต์  
เช่นเดียวกับการเพาะเลี ้ยงเขียดแลว อึ่งอ่าง และกบนา 
โดยวิธีฉีดฮอร์โมน LHRHa ร่วมกับ DA เพื่อกระตุ้นให้แม่
กบวางไข่โดยวิธี เล ียนแบบธรรมชาติ  (Brown et al., 
2007; Byrne & Silla, 2010) นอกจากน้ี ผลการทดลอง
ยังพบว่า กบทดลองยังมีค่าอัตราการฟักไข่สูงสุด มากกว่า 
60 เปอร์เซ็นต์ ทุกกลุ่มทดลอง โดยค่า Sig. เท่ากับ 0.0001 
หมายความว่า ค่าอัตราการฟักไข่ของกบทดลองในแต่กลุ่ม
ทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 
(5)ค่าอัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ของลูกกบทดลอง 
อายุ 45 วัน มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยค่า Sig. เท่ากับ 
0.0002 หมายความว่า ค่าอัตราการรอดตายของกบในแต่
กลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน (p < 0.05) 

5.2. สรุปผลการวิจัย 
การใช้สารละลายฮอร์โมน LHRHa ความเข้มข้น 

20 ไมโครกรัม/กก. ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น10 
มก./กก. สามารถส่งเสริมให้กบ L. gyldenstolpei เพศ
เมียมีประสิทธิภาพการสืบพันธุ ์ส ูงส ุด ดังนั ้นการใช้
สารละลายฮอร์โมน LHRHa ร่วมกับDA จึงเปนอีกวิธีหน่ึง
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพาะพันธุกบ L. gyldenstolpei 
ผลการศึกษาครั ้งนี ้ช ี ้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการ
เพาะเลี้ยงกบชนิดน้ีเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดการการเลี้ยง
พ่อแม่พันธุ ์กบชนิดนี ้แบบสัตว์บ้านในอนาคตซึ ่ง เป็น
เป้าหมายที่สำคัญระยะยาวของการเลี้ยงกบกบภูเขาแบบ
ย่ังยืน 
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บทคัดย่อ  

 การศึกษาการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันโดยการใช้น้ำผ่านจากเครื่องไมโคร/นา
โนบับเบิลส์และพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 2 การทดลอง แต่ละการทดลองมี  4 กรรมวิธี 
กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีการใช้น้ำจากเครื่องไมโคร/นาโนบับเบิลส์ไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ด  แต่การ
ให้น้ำไมโคร/นาโนบับเบิลส์ 5-15 นาที มีผลทำให้การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้น ความกว้างของใบ ความยาวของใบ 
ความยาวของราก การสะสมน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งมากกว่าการให้น้ำเปล่า  ส่วนกรรมวิธีการใช้น้ำจากเครื่องพลาสมา
ไฟฟ้าแรงดันสูงในด้านงอกมีค่าใกล้เคียงกัน แต่การใช้น้ำจากเครื่องพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูงระยะเวลา 5-15 นาที ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตด้านความสูงของต้นอ่อนทานตะวัน การสะสมน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งมากกว่ากรรมวิธีการให้น้ำเปล่า  

คำสำคัญ : ไมโคร/นาโนบับเบิลส์ กระแสไฟฟ้าแรงดันสูงพลาสมา การงอก ต้นอ่อนทานตะวัน 
 

Abstract  
The study on seed germination and growth of sunflower sprouts by using micro / nano bubble and 

high voltage plasma water was investigated. The experimental design was CRD, there were 2 experiments 
consisted of using micro / nano bubble (MNBs) and high voltage plasma (HVP) and each experiment had 4 
methods and 4 replications. The result showed that there was no effect on seed germination. However, 
MNBs water treatments were the greatest on sprout height, leaf width, leaf length, root length, fresh and 
dry matter accumulation.  Whereas, the experiment of HVP water found that 5-15 minutes HVP water 
enhanced sprout height and of fresh and dry weight accumulation.   

Keywords: Micor/nano buble, High voltage plasma, Seed germination, Sunflower sprout 
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1. บทนำ 
 เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิลส์เป็นเทคโนโลยี
ท ี ่ ได ้ร ับการพัฒนาจากประเทศญี ่ป ุ ่น ซ ึ ่ ง ไมโคร/นา
โนบับเบิลส์เป็นวิธีการทำให้เกิดฟองก๊าซ ขนาดเล็กในวัสดุ
หรือสสารตัวกลาง เช่น น้ำ ลักษณะของฟองอากาศที่
เกิดขึ้นมีขนาดตั้งแต่ 0.1-100 ไมโครเมตร ลักษณะของ 
ฟองอากาศขนาดที่เล็กมากนี้สามารถกระจายตัวในน้ำได้
อย่างหนาแน่น การใช้งานที่มีประสิทธิภาพของไมโคร/นา
โนบับเบิลส์ มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย
เช่นการทำให้น้ำเสีย เป็นน้ำบริสุทธ์ิ การปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ การฆ่าเชื้อ การทำให้น้ำใส การทำความสะอาดของน้ำ
ที่ปนเปื้อน การกระตุ้นการงอกของเมล็ดและการส่งเสริม
กิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต อื่นๆ (Oshita and 
Liu, 2013; Takahashi, 2015) ซ ึ ่ ง ก า ร ใ ช ้ น ้ ำ ไ ม
โครบับเบิลส์มีผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว 
โดยช่วยให้การงอกของเมล็ดเร็วข้ึนและมีผลทำให้ต้นกล้า
เ จ ร ิญ เต ิ บ โ ต ได ้ เ ร ็ ว  (Ikeura et. al., 2014) การ ใช้
เทคโนโลยีนาโนบับเบิลส์สามารถเพ่ิมการงอกของเมล็ดได้
หลายพืชได้แก่สลัด แครอท ถั่วและมะเขือเทศ (Ahmed 
et al., 2018) ส่วนเทคโนโลยีพลาสมากระแสไฟฟ้าแรงดัน
สูงมีการใช้ประโยชน์หลายด้านเช่นด้านอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและ
ทางการเกษตร (Chen, 2018)  และการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้แก่การกระตุ้นการงอกของเมล็ด การกระตุ้น
การเจริญเติบโตของพืช การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินและ
สารละลายธาตุอาหารพืช การชักนำการสร้างดอกของเห็ด 
การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต การฆ่าเชื้อและยืดอายุ
การเก็บรักษาในอุตสาหกรรมอาหาร การสกัดน้ำผลไม้ 
และกระบวนการหมัก (Takaki et al, 2019)   ในอดีต
พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง มักถูกนำไปใช้กับงานยับยั้งหรือ
ฆ่าจุลลินทรีย์ขนาดเล็กในก๊าซหรือในน้ำ แต่อีกมุมมอง
หนึ่งในปัจจุบันและแนวโน้มการวิจัยในอนาคต จะมีการ
นำเทคโนโลยีพลาสมาไปเพิ ่มผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะในพืชอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การปรับสภาพ
เมล็ดพืชให้ งอกได้ดี ปลอดจากเชื้อต่างๆ และมีคุณค่าทาง
โภชนาการเพิ่มขึ้น ในกรณีของการเจริญเติบโตเป็นลำต้น
ของพืช พลาสมาไม่เพียงแต่ สามารถยับยั้งเชื้อโรคขนาด

เล็กที่อยู่ในดิน น้ำ และอากาศ ยังสามารถเพ่ิมธาตุอาหาร
บางชนิดที่จำเป็นให้กับพืชเพื ่อใช้ในการเพาะปลูกได้อีก
ด้วย หลังการเก็บเกี่ยวพืชพลาสมายังถูกนำมาใช้ในการคง
รักษาสภาพความสดข้ันต้นของผักและผลไม้ พลาสมาจึงมี
บทบาทและศักยภาพในการช่วยลดต้นทุนด้านการใช้
สารเคมีในวัฏจักรชีวิตพืช การเก็บรักษาและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรในอนาคต (ชาญชัย, 2560) การเพาะ
เมล็ดงอกเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดให้
สูงขึ ้นเมื ่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที ่ยังไม่งอก ซึ ่งปัจจุบัน
ทานตะวันงอกหรือต้นอ่อนทานตะวันที่มีอายุประมาณ 7-
11 วัน กำลังเป็นที ่นิยมของผู ้บร ิโภคที ่ใส ่ใจสุขภาพ 
เนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสารต้านอนุมูลอสิระ
บางชนิดที่ทำหน้าที่กำจัดอนุมูลอิสระหรือยับยั้งการสร้าง
อนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ได้ (สุชา
วลีวรรณและชนิกาญจน์ , 2559) และทานตะวันงอกมี
โปรตีนสูงกว่าถั่วเหลือง มีวิตามินเอ และวิตามินอีสูง ซึ่ง
ช่วยบำรุงสายตา ผิวพรรณและ ชะลอความชรา มีวิตามิน 
บี 1 บี 6 โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 โอเมก้า 9 ซึ่งช่วยบำรุง
เซลล์สมอง ป้องกันโรค สมองเสื่อม(อัลไซเมอร์) และธาตุ
เหล็กสูง (องอาจ, 2553)  
 ดังนั ้นเพื ่อการปรับสภาพเมล็ดพืชให้งอกได้ดี 
และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน จึง
ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไมโคร/นาโนบับเบิลส์
และพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูงต่อการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ใน
การผลิตต้นอ่อนทานตะวันต่อไป 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีด ้านไมโคร /นา
โนบับเบิลส์มีความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตให้มีความปลอดภัยสำหรับในภาคการเกษตรตั้งแต่
ภาคการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยืดอายุการเก็บ
รักษาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยไมโครนาโนบับเบิล
สามารถกระตุ ้นการเจริญเติบโตของพืชและลดการเข้า
ทำลายของจุลินทรีย์ได้และการใช้พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง
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ก็สามารถกระตุ ้นการงอกของเมล็ดพืชได้ กระตุ ้นการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ลดการเจริญของเชื้อ
จุลลินทรีย์ ล้างทำความสะอาดผลผลิตได้และยืดอายุการ
เก็บรักษาผลผลิตและอาหารได้  ทำให้เกิดแนวทางการ
วิจัยที่ช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันโรคและแมลงในการ
ผลิตต้นอ่อนผักและยังช่วยทำให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโต
ที่ดีมีความสะอาดสำหรับการผลิตเชิงการค้าต่อไป 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือเครื่องไมโคร/นา
โนบับเบิลส์ โมเดล KVM10 อัตราการไหลของน้ำ 1.7 ลิตร
ต่อนาที การไหลของฟองอากาศ 0.5 ล ิตรต่อนาที  
กำลังไฟฟ้า 240 วัตต์ อัตราการไหลของอากาศ 0.5 ลิตร
ต่อนาที ขนาดไมโครบับเบิล 40-50 ไมโครเมตร  ความ
เข้มข้น 60,000 บับเบิลต่อมิลลิลิตร และนาโนบับเบิล  
ขนาด 200-1,000 นาโนเมตร ความเข้มข้น 108-1,011 
บับเบิลต่อมิลลิลิตร (Thonglek. 2017; Yoshikawa and 
Thonglek, 2017) และ เครื่องพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูงใต้
น ้ ำ พ ั ฒ น า โ ด ย  Dechthummarong and Sritontip. 
(2017) 

การทดลองโดยใช้เมล็ดทานตะวัน โดยการแช่
เมล็ดในน้ำไมโครนาโนบับเบิลส์และน้ำพลาสมาไฟฟ้า
แรงดันสูงเปรียบเทียบกับน้ำเปล่าเป็นเวลา 12 ชั่วโมงและ
นำเมล็ดเพาะบนกระดาษเพาะ (germination paper) 
วางกระดาษเพาะลงในกล่องพลาสติกขนาด 10 X 10 
เซนติเมตร เพาะเมล็ดจำนวน 20 เมล็ด และเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิห้องในและมีสภาพแสงตามธรรมชาติ และรดน้ำ
ด้วยไมโครนาโนบับเบิลส์และน้ำพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง
ตามกรรมวิธีการทดลองวันละ 10 มิลลิลิตรต่อกล่อง โดยมี
การทดลองดังน้ี 

การทดลองที่ 1 การทดลองการใช้ไมโคร/นา
โนบับเบลิส์ ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
ต ้นอ ่อนทานตะว ัน วางแผนการทดลองแบบ CRD 
(Completely Randomized Design) ม ี  4 ก ร ร มว ิ ธี  
กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ มีกรรมวิธีการทดลองดังน้ี 
 กรรมวิธีที่ 1 น้ำเปล่า 

 กรรมวิธีที่ 2 น้ำจากเครื่องไมโครนาโนบบัเบิลส์ 
ระยะเวลา 5 นาที 
 กรรมวิธีที่ 3 น้ำจากเครื่องไมโครนาโนบบัเบิลส์ 
ระยะเวลา 10 นาที 
 กรรมวิธีที่ 4 น้ำจากเครื่องไมโครนาโนบบัเบิลส์ 
ระยะเวลา 15 นาที 
 

การทดลองที่ 2 การทดลองการใช้น้ำพลาสมา
ไฟฟ้าแรงดันสูงต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของต้นอ่อนทานตะวัน วางแผนการทดลองแบบ CRD 
(Completely Randomized Design) ม ี  4 ก ร ร มว ิ ธี  
กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ มีกรรมวิธีการทดลองดังน้ี 
 กรรมวิธีที่ 1 น้ำเปล่า 
 กรรมวิธีที่ 2 น้ำจากเครื่องพลาสมาไฟฟ้าแรงดัน
สูงระยะเวลา 5 นาที 
 กรรมวิธีที่ 3 น้ำจากเครื่องพลาสมาไฟฟ้าแรงดัน
สูงระยะเวลา 10 นาที 
 กรรมวิธีที ่ 4 น้ำจากเครื ่องพลาสมาพลาสมา
ไฟฟ้าแรงดันสูง ระยะเวลา 15 นาที 
 ดำเนินการแช่เมล็ดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
หลังจากน้ันย้ายเมล็ดลงบนกระดาษเพาะตามกรรมวิธีการ
ทดลองและนำกล่องพลาสติกใสนำกล่องไปไว้ใน 
      การเก็บข้อมูล 
     1. บันทึกการงอกของเมล็ด 

บันทึกผลตามหลักการประเมินความงอกของ 
ISTA (2011) โดยบันทึกในระยะ 3 5 และ 7 วันดังน้ี 

 
อัตราความงอก (%) = จำนวนต้นกล้าปกติทั้งหมด X 100 
                             จำนวนเมล็ดทั้งหมด  
 
     2. บันทึกการเจริญเติบโตของต้นอ่อน 
 (1) ความสูงของต้นอ่อน (เซนติเมตร) 
 (2) เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นอ่อน (มิลลิเมตร) 
 (3) ความกว้างของใบเลี้ยง (เซนติเมตร) 
 (4) ความยาวของใบเลี้ยง (เซนติเมตร) 
 (5) ความยาวของราก (เซนติเมตร) 
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     3. น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นอ่อน (กรัม) โดย
จะเก็บผลผลิตหลังการเพาะเมล็ด 7 วัน นำมาชั่งนำหนัก
สดจำนวน 10 ต้นแล้วหาค่าเฉลี ่ยต่อต้น ส่วนการหา
น้ำหนักแห้งโดยการอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 72 ชั่วโมง 
      การวิเคราะห์ข้อมูล 

นำข้อมูลที ่บันทึกได้นำมาวิเคราะห์ทางสถิติ  
Analysis of Variance ต า ม แผ นก า ร ท ดล อ ง  ก า ร
เปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยโดยใช้ Duncan Multiple Range 
Test (DMRT) 

 

4. ผลการวิจัย  
 การทดลองที่ 1 ผลการทดลองการใช้ไมโคร/นา
โนบับเบิลส์ ต่ออัตราการงอกของเมล็ดต้นอ่อนทานตะวัน 
จากการทดลองใช้น้ำ 4 กรรมวิธี กรรมวิธีที่ 1 น้ำเปล่า 
กรรมวิธีที่ 2 MNBs 5 นาที กรรมวิธีที่ 3 MNBs 10 นาที 
กรรมวิธีที่ 4 MNBs 15 นาที ผลการทดลอง พบว่าอัตรา

การงอกของเมล็ดในช่วง 3-7 วันหลังการทดลอง ไม่
แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) 
 ผลการทดลองการใช้ไมโคร/นาโนบับเบิลส์ ต่อ
การเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันหลังการงอก 7 วัน 
พบว่า ความสูงของต้นอ่อน พบว่ามีความแตกต่างอยา่งมี
นัยสำคัญย่ิง กล่าวคือ กรรมวิธีที ่2 MNBs 5 นาที และ 4 
MNBs 15 นาที ให้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนกรรมวิธีการให้
น้ำเปล่ามีค่าต่ำที่สุด แต่ในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของต้น
อ่อนทานตะวันพบว่าไม่มีความแตกแตกต่างกันทางสถิติ 
ส่วนด้านความกว้างของใบ ความยาวของใบและความยาว
รากกรรมว ิธ ีที่ การให้  MNBs 5 -15 นาที ให ้ค ่ า เฉลี่ย
มากกว่ารรมวิธีที่ 1 น้ำเปล่า (ตารางที่ 2) 

ผลการทดลองการใช้ไมโคร/นาโนบับเบิลส์ ต่อ
การสะสมน้ำหนักสดและน้ำหนักแห ้งของต้นอ ่ อน
ทานตะวันหลังการงอก 7 วัน พบว่า กรรมวิธีที่ให้ MNBs 
มีการเพิ่มน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีการให้น้ำเปล่า (ตารางที่ 3) 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการใช้ไมโคร/นาโนบับเบิลส์ ต่ออัตราการงอกของเมล็ดต้นอ่อนทานตะวัน 
 

กรรมวิธี 
อัตราการงอกของเมล็ดทานตะวัน (%) 

3 วัน 5 วัน 7วัน 

น้ำเปล่า 77.50 85.00 90.00 

MNBs 5 นาที 82.50 82.50 90.00 

MNBs 10 นาที 78.75 81.25 87.50 

MNBs 15 นาที 81.00 87.50 93.75 

F-test NS NS NS 

   
  หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองการใช้ไมโคร/นาโนบับเบิลส์ ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันหลังการงอก 7 วัน 
 

กรรมวิธี 
ความสูงของ 
ต้นอ่อน (ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลางของ
ต้นอ่อน (มม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของราก (ซม.) 

น้ำเปล่า 6.64 c 1.62 0.72 b 1.19 b 4.00 b 

MNBs 5 นาที 9.71 a 1.65 0.79 a 1.36 a 5.74 a 

MNBs 10 นาที 8.14 b 1.71 0.79 a 1.30 ab 4.72 ab 

MNBs 15 นาที 9.60 a 1.62 0.82a 1.38 a 5.61 a 

F-test ** NS * * * 

 
หมายเหตุ  NS  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
  **   มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ (P≤0.01) 
  *    มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดลองการใช้ไมโคร/นาโนบับเบิลส์ ต่อการสะสมน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นอ่อนทานตะวันหลังการ

งอก 7 วัน 

กรรมวิธี 
น้ำหนักสด 

(กรัม) 
น้ำหนักแห้ง  

(กรัม) 

น้ำเปล่า 0.37 c 0.032 b 

MNBs 5 นาที 0.55 b 0.039 a 

MNBs 10 นาที 0.49 bc 0.038 a 

MNBs 15 นาที 0.68 a 0.038 a 

F-test ** * 

 
หมายเหตุ  NS  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
            **   มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ (P≤0.01) 
            *    มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

การทดลองที่ 2 ผลการทดลองการใช้น้ำจาก
เครื่องพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง ต่ออัตราการงอกของเมล็ด
ต้นอ่อนทานตะวัน ผลการทดลองพบว่าอัตราการงอกใน
ระยะ 3-7 วันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 4) 

ผลการทดลองการใช้พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง 
ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันหลังการงอก 7 
วัน พบว่า กรรมวิธีที่ HVP 5-15 นาที ให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า

กรรมวิธีการให้น้ำเปล่า ส่วนการเจริญเติบโตในด้านเส้น
ผ่านศูนย์กลางลำต้น ความกว้างของใบ ความยาวของใบ
และความยาวของราก พบว่าไม่มีความแตกแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางที่ 5) 

ผลการทดลองการใช้พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง 
ต่อการสะสมน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นอ่อน
ทานตะวันหลังการงอก 7 วัน ด้านน้ำหนักสดและน้ำหนัก
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แห้ง พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
โดยกรรมวิธีที่ 4 HVP 15 นาที กรรมวิธีที่ 3 HVP 10 นาที 

และ กรรมวิธีที่ 2 HVP 5 นาที ให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธี
การให้น้ำเปล่า (ตารางที่ 6) 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองการใช้พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูงต่ออัตราการงอกของเมล็ดต้นอ่อนทานตะวัน 
 

กรรมวิธี 

อัตราการงอกของเมล็ดทานตะวัน (%) 

3 วัน 5 วัน 7วัน 

น้ำเปล่า 78.75 88.75 92.50 

HVP 5 นาที 77.50 88.75 92.50 

HVP 10 นาที 87.50 90.00 97.50 

HVP 15 นาที 88.50 88.75 95.00 

F-test NS NS NS 

 
หมายเหตุ  NS  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที่ 5 ผลการทดลองการใช้พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันหลังการงอก 7 วัน 
 

กรรมวิธี 
ความสูงของ 
ต้นอ่อน (ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของต้นอ่อน (มม.) 

ความกว้าง 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของใบ (ซม.) 

ความยาว 
ของราก (ซม.) 

น้ำเปล่า 8.17 b 1.54 0.67 1.20 4.31 

HVP 5 นาที 9.18 a 1.53 0.73 1.20 4.90 

HVP 10 นาที 9.49 a 1.55 0.74 1.20 4.66 

HVP 15 นาที 9.28 a 1.64 0.74 1.31 4.80 

F-test * NS NS NS NS 

 
หมายเหตุ  NS  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 
           * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 

  



662 
 

 

ตารางที่ 6 ผลการทดลองการใช้พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง ต่อการสะสมน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นอ่อนทานตะวันหลัง
การงอก 7 วัน 

กรรมวิธี น้ำหนักสด 
(กรัม) 

น้ำหนักแห้ง 
(กรัม) 

น้ำเปล่า 0.72 c 0.034 b 

HVP 5 นาที 0.74 bc 0.040 a 

HVP 10 นาที 0.76 ab 0.040 a 

HVP 15 นาที 0.78 a 0.041 a 

F-test * * 

หมายเหตุ   * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาอิทธิพลของไมโคร/นาโนบับเบิลส์ 
ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน 
พบว่า กรรมวิธีการใช้น้ำจากเครื่องไมโคร/นาโนบับเบลิส์ 
ระยะเวลา 5 นาที มีอ ัตราการงอกของเมล็ดต้นอ่อน
ทานตะวันไม่แตกต่างกันแต่มีผลต่อการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงของต้นอ่อนและความยาวรากสูงที่สุด ส่วนการ
สะสมน้ำหนักสด กรรมวิธีการใช้น้ำจากเครื่องไมโคร/นา
โนบับเบิลส์ ระยะเวลา 15 นาที มีการสะสมน้ำหนักสดดี
ที่สุด ซึ่งจาการทดลองในผักคะน้าพบว่าการให้น้ำไมโคร
นาโนบับเบิลส์มีผลทำให้การงอกเร็วกว่าน้ำเปล่า และมีผล
ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะการเจริญเติบโต
ของราก (ช ิ ติ  และคณะ , 2561)  ซ ึ ่ งน ้ำไมโคร /นา
โนบับเบิลส์สามารถกระตุ ้นกลไกลทางสรีรวิทยาทาง
สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดทำให้การงอก
ของเมล็ดข้าวบาร์เลย์สูงกว่าน้ำเปล่า 15-25 % (Liu et. 
al., 2013) ซึ่งในข้าวพบว่าไมโครบับเบิลส์เพิ ่มการงอก 
การเจริญเติบโตในด้านความสูงของต้นกล้า ความยาวราก 
น้ำหนักแห้งและปริมาณคลอโรฟิลล์ โดยในการทดลองจะ
มีการเพิ่มกิจกรรมของเอ็นไซด์แอลฟา-อะไมเลส (alpha-
amylase) ในเมล็ดที ่ม ีการกระตุ ้นการงอกด้วยน้ำไม
โครบับเบิลส์มากกว่าน้ำเปล่า (Ikeura et. al., 2014) 

 การศึกษาอิทธิพลของพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง 
ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน 
พบว่าด้านอัตราการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตในด้าน
เส้นผ่าศูนย์กลาง ความกว้างและความยาวของใบของต้น
อ่อนทานตะวันใกล้เคียงกัน ในขณะที่เครื่องพลาสมาไฟฟ้า
แรงด ันส ู ง  ระยะเวลา 5-10 นาที  ส ่ งผลให ้ม ีการ
เจริญเติบโตด้านความสูงของต้นอ่อนทานตะวัน และการ
สะสมน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งสูงกว่ากรรมวิธีการให้
น้ำเปล่า ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองการงอกของเมล็ดใน
ผักข้ึนฉ่ายและข้าวโพดหวานพบว่าการให้น้ำจากพลาสมา
ไฟฟ้าแรงดันสูงมีผลทำให้การงอกเร็วกว่าการให้น้ำเปล่า 
(Sritontip et al., 2019) โดยในน้ำผ่านจากการใช้เครื่อง
พลาสมากระแสไฟฟ้าแรงดันสูงจะมีการประจุในก๊าซหรือ
อากาศทำให้เกิดไอออนต่างๆ อาทิเช่น O2

-, NO3
-, OH, O3, 

และ H2O2 เป็นต้น ซึ่งไอออนเหล่าน้ี มีคุณสมบัติทำให้เกิด
ปฏิกริยาทางเคมี จึงสามารถนำไปปรับสภาพน้ำให้มีธาตุ
ไนโตรเจนให้เพิ ่มขึ ้น น้ำนี ้จึงมีธาตุอาหารส่วนหนึ ่งทำ
จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช และยังเป็นการช่วย
เพิ ่มปริมาณของออกซิเจนในน้ำ Takaki et al., 2013) 
จากการทดลองใช้พลาสมากระตุ ้นการของเมล็ดมะเขือ
เทศพบว่าสามารถกระตุ ้นการงอกและการเจริญเติบโต 
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นอกจากน้ียังเพ่ิมสารต้านอนุมูลอิสระ และฮอร์โมนพืชใน
เมล็ด (Adhikari et. al., 2020)  
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