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

หัวข้อ “...สูว่ ิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563
ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[ข ]

ชื่อหนังสือ

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์
(6th CRCI 2020 Online) ภายใต้หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับ
คุณภาพชีวิต ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าของลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่ออนไลน์

ตุลาคม 2563

จัดทำโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒพิ ิจารณาบทความ
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29.
30.
31.
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รองศาสตราจารย์ ดร.กลิ่นประทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูลพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญจรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรพร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์สุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์พงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ธีรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน

ปัญญาปิง
คูหา
ศรีตนทิพย์
พัชรเมธา
จิตรพีระ
โจลานันท์
อารีย์
ตัณฑ์จิตานนท์
พันธุ์แพ
พราหมณ์ศิริ
นิเทศศิลป์
เลอศิลป์
วิทยาคุณ
พุฒิหน่อย
มโนวงศ์
สุวรรณรักษ์
เพียรมงคล
พวงมะลิ
คำน่าน
ไชยโรจน์
ดวงพิกุล
เวชกามา
ยิ่งขยัน
นิ่มอนุสสรณ์กุล
ดิษฐ์แก้ว
ศรีสถิตย์
โพธิ์ปาน
แก้วภักดี
เชยชื่น
ดอนชัย
พันธุรี
ใจเปี่ยม
ชมสุวรรณ
โพธิสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐปคัลภภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตยานิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทุติยาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษณีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรดนัย

ทองปรอน
ขนบดี
พงษ์จันตา
เขมาชีวะกุล
ปุกแก้ว
จงกุลสถิตชัย
นันทศรี
เดชธรรมรงค์
พันธุ์ท่าช้าง
บุญยวงศ์วิวัชร
พระงาม
ฐานวิสิฐพล
เที่ยงบูรณธรรม
กิตติสุนทรพิศาล
ชมแสง
เฉลิมแสน
มิตร์แปง
ยาทะเล
กาฬสินธุ์
จิตตะปาโล
อึ้งเศรษฐพันธ์
เลรามัญ
อินทะเนตร
โฉมศรี
มณีวรรณ์
เทวะ
สุขสถิตย์
ยืนยงกุล
พืชทองหลาง
โห้ทองคำ
ทิมขำ
สิทธิจักร
ตัณฑ์เจริญรัตน์
รสเครือ
จันทราช
วัชรธนพัฒน์ธาดา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์
ทุนคำ
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พายัพ
เกตุชั่ง
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ
เนื่องภิรมย์
75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์
วิมลธนสิทธิ์
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ
พร้อมพุทธางกูร
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์
จงชานสิทโธ
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี
หัตถสิน
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร
นรรัตน์
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่
หมูล้อม
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ
แสงรัศมี
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร
เมืองใจ
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัย
รวบรวมเลิศ
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์
เทียมสอน
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาณิช
หลิมวานิช
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ สัสดีแพง
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยโทณัฐรัตน์ ปาณานนท์
88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร
ศุทธากรณ์
89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศินุพล
พิมพ์พก
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน
บุญฉัตรกุล
91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์
จรรย์สืบศิริ
92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา
เมฆพัฒน์
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรัตน์
ทองพัก
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร
ชูประดิษฐ์
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี
ศรีแย้ม
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์
เยี่ยมตระกูล
97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์
ธนะศานวรคุณ
98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรฐสุดา
ปรีชานนท์
99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย
อาษากิจ
100. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ
ชิดบุรี
101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์
นันทิยา
102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท
ครุธเวโช
103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ
ทัศนอุดม
104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ
โสตถิกุล
105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา
ดลวิทยาคุณ
106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์
ยาวุฑฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

อาจารย์ ดร..วฤต
อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์
อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์
อาจารย์ ดร.กฤษณ์
อาจารย์ ดร.กัญญ์วรา
อาจารย์ ดร.กันยาศิริ
อาจารย์ ดร.กาญจนา
อาจารย์ ดร.กาญจนา
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย
อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์
อาจารย์ ดร.ฐานิญา
อาจารย์ ดร.ณัฐติญา
อาจารย์ ดร.ณิชพัณณ์
อาจารย์ ดร.ดุสิตพร
อาจารย์ ดร.ตะวัน
อาจารย์ ดร.ถกลวรรณ
อาจารย์ ดร.ธนศักดิ์
อาจารย์ ดร.ธัญญา
อาจารย์ ดร.ธัญวดี
อาจารย์ ดร.นเรศ
อาจารย์ ดร.นวรัตน์
อาจารย์ ดร.นิตยา
อาจารย์ ดร.นิทัศน์
อาจารย์ ดร.ปกรณ์
อาจารย์ ดร.ประทุมพร
อาจารย์ ดร.ปวียา
อาจารย์ ดร.พงศ์ศิริ
อาจารย์ ดร.พีรยา
อาจารย์ ดร.เพ็ญแข
อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์
อาจารย์ ดร.ภัทราภรณ์
อาจารย์ ดร.ภูเบศ
อาจารย์ ดร.ภูม
อาจารย์ ดร.รัตนาพล
อาจารย์ ดร.รุ่งระวี

ศิลป์ศรีกุล
ด้วงเจริญ
ทองคู่
ภูริพงษ์
สมใจ
รักอริยะธรรม
ทวินันท์
สมมิตร
เอื้อวิริยานุกูล
โขงรัมย์
หฤทัยพันธ์
อิสระ
บุญวิรัตน์
ปิตินิยมโรจน์
ฮกทา
วาทกิจ
ศิริสวัสดิ์
ตันตินาคม
พากเพียร
สุจริตธรรม
สุยะโรจน์
พรหมอุปถัมภ์
บุญทิม
บุญไพศาลสถิตย์
จันทร์อินทร์
ยิ่งธงชัย
รักนิ่ม
คำขันแก้ว
สมศักดิ์
วงศ์สุริยา
ธนเลิศโศภิต
ศรีสมรรถการ
พวงแก้ว
ศรีสุข
พนมวัน ณ อยุธยา
ทองดอนเอ

มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

อาจารย์ ดร.เรวัตร
อาจารย์ ดร.ลัดดา
อาจารย์ ดร.วารุณี
อาจารย์ ดร.วีรวรรณ
อาจารย์ ดร.วีระพันธ์
อาจารย์ ดร.แววดาว
อาจารย์ ดร.ศกุนตลา
อาจารย์ ดร.ศุภกร
อาจารย์ ดร.ศุภชัย
อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์
อาจารย์ ดร.สมยศ
อาจารย์ ดร.สังวาร
อาจารย์ ดร.สุพัฒนวรี
อาจารย์ ดร.สุภกิจ
อาจารย์ ดร.สุรชัย
อาจารย์ ดร.อิศรา
ดร.จักรเพชร

พงษ์พิสุทธินันท์
ปินตา
โพธาสินธุ์
ศรีตะลานุคค์
อนันชัยธวัช
พรมเสน
สายใจ
ศิลาเกษ
พึ่งสังวาลย์
สถิรชีวิน
โอ่งเคลือบ
วังแจ่ม
ทิพย์เจริญ
ไชยพุฒ
สานติสุขรัตน์
กันแตง
มัทราช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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
นักวิจ ัยในสัง กัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจ ัยของอาจารย์และ
นักศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปี 2563 ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับ
สากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจ ัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนา
งานวิจัยสู่การเป็น THAILAND 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และเวลาอันมี
ค่า เพื่อผลักดันให้เกิดการประชุมครั้งนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังความร่วมมือจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วมจะพัฒนาและ
เติบโตต่อเนื่องทุกปี จนก้าวสู่การเป็นการประชุมวิชาการชั้นนำของประเทศ
การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การอภิปรายวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัย จาก
อาจารย์นักวิจัยหลากหลายสถาบัน จำนวน 174 ผลงาน
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Online Proceeding) เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ เพื่อการนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
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 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน
2563 ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 (COVID-19) จึงได้มีการ
ปรับรูปแบบ วิธีการทำงาน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะ
และการอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปี
2563 ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิ จัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบาย
สนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น THAILAND 4.0
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน
ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณนั กวิจัยทุกท่านที่ให้ความสนใจนำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นกำลังหลักในสร้างและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ผลักดันสู่ความเป็น
เลิศ ทางด้านวิจ ัย และเป็นแนวทางในการสร้างองค์ค วามรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศชาติ ใ ห้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอ
และคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ศลี ศิริ สง่าจิตร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารบัญบทความ Session-1 (ENG)
งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
ลำดับ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อบทความ
กระบวนการแยกลิกนินจากฟางข้าวด้วยกระบวนการโซลโวเทอร์มอล เพื่อเปลี่ยนเป็น
สารประกอบ
ฟีนอลิก
การประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง
กรณีศึกษา: พืชอาหารสัตว์
การประยุกต์ใช้เถ้าชานอ้อยทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนในงานชั้นผิวทางคอนกรีต
การป้องกันและควบคุมแรงดันไฟฟ้าของระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย แบบ
เหนี่ยวนำ
การพัฒนากระบวนการปรับสภาพต้นข้าวโพดด้วยวิธีน้ำร้อนความดันสูง ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อ
การผลิตไบโอเอทานอล
การพัฒนาเครื่องผสมและกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ
การพัฒนาถังขยะระบบอัจฉริยะ
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำลองระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแอกทิเวเต็ด
สลัดจ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี
การพัฒนาสมการเส้นโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ สำหรับภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย
การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบทำงานลำพังสำหรับเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดิน
การรักษาระดับกำลังไฟฟ้าถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่งและขดรับ ของระบบอัดประจุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายแบบเหนี่ยวนำ
การรักษาระดับแรงดันของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสสำหรับระบบแสงสว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบสูบน้ำระยะใกล ชุมชนบ้านห้วยต้า จังหวัดอุตรดิตถ์
การศึกษาทดลองการตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคนิคการควบคุมโหลดโดยตรงของระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบมีแบตเตอรี่ระดับครัวเรือน
การศึกษาระบบระบายน้ำโดยโปรแกรม Storm and Sanitary Analysis
การศึกษาแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิพลาสม่าสำหรับเครื่องสร้างพลาสม่า
การศึกษาสารทำความเย็นที่เหมาะสมของระบบปรับอากาศสำหรับกัญชา
การเสริมกำลังรับแรงเฉือนของผนังบล็อกมวลเบาด้วยแถบไฟเบอร์กลาส
กำลังรับแรงอัดของวัสดุชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าทลายปาล์มน้ำมัน
การพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

หน้า
1-10

11-19
20-28
28-38
39-54
55-72
73-80
81-92
93-105
106-114
115-122
123-131
132-139
140-148
149-159
160-167
168-172
173-182
183-188
189-199
200-212

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารบัญบทความ Session-1 (ENG)
งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
ลำดับ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อบทความ
เครื่องรับแลกขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติด้วย PLC Board
เครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม
เครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
โปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การดื่มน้ำ
มาตรฐานและเทคโนโลยีสำหรับการถ่ายโอนพลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า
ระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
การพัฒนาต้นแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟางอัจฉริยะ
สัญญาณอัลตร้าโซนิคที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของด้วงเต่าแตง
อุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติ
การสังเคราะห์สารกันความชื้นจากขี้เถ้าทะลายปาล์มเปล่า

หน้า
213-222
223-231
232-242
243-251
252-265
266-275
276-285
286-297
298-304
305-312

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ - เล่ม 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารบัญบทความ Session-2 (SCI)
งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อบทความ
การชะลอการเน่าเสียจากจุลินทรีย์บนผักสลัดด้วยน้ำมันหอมระเหยของใบคำแสด
การตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ดป่ากินได้
การต้านรังสียูวีของผ้าฝ้ายย้อมสีจากเปลือกเพกา
การทดสอบทางอารมณ์โดยวิธี Chute Test และ Exit Velocity ในแม่โคเนื้อกำแพงแสน
การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทำงานด้วยเทคนิค REBA กรณีศึกษา พนักงาน
โรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทยเพื่อ
ใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การพ่นละอองนาโนของน้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับกรดซิตริกเพื่อกำจัดเชื้อก่อโรคในอากาศ
การพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยและเยื่อกระดาษจากกากตะไคร้หอม
การพัฒนาการขนส่งวีแนสโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมน้ำตาล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนผ่านเว็บแบบ
Responsive
การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สงู วัยมุสลิม ศูนย์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
การเพิ่มโภชนะของฟักทองด้วย Aspergillus terreus C411 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเพื่อเสริมใน
อาหารต่อการเจริญของไก่กระดูกดำของไก่ปาปาซุง
การวิเคราะห์ปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปี
อินฟราเรดย่านใกล้
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการ
เดิน การทรงตัวและหลังโค้งงอ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลื่อนหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันบนฟันกรามแท้ซี่ที่1 ภายใต้
รูปแบบการให้บริการในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา
ผลของความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาทอง Effect of
feeding frequency on growth and survival rates of Goldfish (Carassius auratus)
ผลของความเป็นพิษของสารพิษเชื้อราอะฟลาท็อกซินบี1 ในไก่กระทง
ผลของปริมาณต้นน้ำนมราชสีห์ (Euphorbia hirta Linn.) บดแห้งต่ออัตราการเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดตายของปลานิล
ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานด้วยเทคนิค BBS : กรณีศึกษา
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม

หน้า
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320-330
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453-457
458-461
462-470
471-476
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สารบัญบทความ Session-2 (SCI)
งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ
ลำดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อบทความ
ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของบัวบก ที่ปลูกภายใต้ระบบวัสดุ
ปลูก (substrate culture)
ระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟน ภายใน
ห้องเซิร์ฟเวอร์
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์
วิธีการควบคุมอุณหภูมิในตู้เกิดไก่โดยเทคโนโลยีไอโอที
ศึกษาภาวะปากแห้ง และ สภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวติ ในมิติสุขภาพช่องปาก ในผู้สูงอายุ
เบาหวาน จังหวัดปัตตานี
สมบัติของโฟมยางธรรมชาติผสมยางธรรมชาติอิพอกไซด์
สมบัติความต้านทานความร้อนและความสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของโฟมยางธรรมชาติ
ที่ใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติม
สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีกายภาพของแป้งข้าวอ่อนระยะต่าง ๆ
สมบัติทางกายภาพและธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อพืชของไบโอชาร์จากเปลือกกล้วยและทุเรียน
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์
แอพพลิเคชั่นการติดตามการใช้จ่ายเงินบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

หน้า
477-486
487-496
497-507
508-516
517-526
527-534
535-543
544-552
553-559
560-571
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สารบัญบทความ Session-3 (AGRI)
งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อบทความ
การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย
การพัฒนาการใช้หญ้าเนเปียร์เป็นอาหารสัตว์น้ำ: ประสิทธิภาพการย่อยได้แบบ in vitro ของ
เซลลูโลส และ การทำงานของ Protease inhibitor ในหญ้าเนเปียร์ที่มีการปรับสภาพที่ต่างกัน
การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำแห้งสตรอเบอรี่แผ่นด้วยการอบแห้งแบบอากาศร้อน การ
ทำแห้งแบบสุญญากาศและแบบแช่เยือกแข็ง
ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากบุกเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาแอปเปิล
แคระหลังการเก็บเกี่ยว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ใน งานการ
บริหารจัดการฟาร์มกวาง ของผู้ประกอบการเลี้ยงกวางในประเทศไทย
ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลของหม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่ 60
ผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากลีโอนาไดท์ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า
ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากลีโอนาไดต์ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกวางตุ้ง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะขยายพันธุ์กบจุกด้วยสารละลายฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ที่
ระดับความเข้มข้นต่างกันในพื้นที่จังหวัดน่าน
อิทธิพลของไมโคร/นาโนบับเบิลส์และกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง ต่อการงอกและการเจริญเติบโต
ของต้นอ่อนทานตะวัน

หน้า
572-582
583-589
590-597
598-611
612-621
622-628
629-637
638-645
646-655
656-664
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กระบวนการแยกลิกนินจากฟางข้าวด้วยกระบวนการโซลโวเทอร์มอลเพื่อเปลี่ยนเป็นสารประกอบฟีนอลิก
Solvo-thermal based lignin fractionation from rice straw for conversion to phenolic compounds
ปัญจรัตน์ คงชำนาญ1*, เนทิยา กรีฑาชาติ1, ต่อพงศ์ กรีธาชาติ1 และ ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน1
Punjarat Khongchamnan1*, Nathiya Kreetachat1, Torpong Kreetachat1, Saksit Imman1
1

ภาควิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
School of Energy and Environment, University of Phayao,
Tambon Maeka, Amphur Muang Phayao 56000, Thailand
*
E-mail, saksit.im@up.ac.th (S. Imman), โทรศัพท์: +66-8615-84845

บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษากระบวนการแยกทำให้บริสุทธิ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบจำลองการถดถอยสำหรับการ
ออกแบบส่วนผสมกลาง และยังมีการวิเคราะห์วิธีพื้นผิวตอบสนอง เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในปฏิกิริยาการแยกลิกนิ
นจากฟางข้าว ซึ่งมีการใช้ตัวทำละลายผสม ได้แก่ (เมทธิลไอโซบิวทิวคีโตน (MIBK) / เอทานอล / น้ำ (38%: 22%: 40% v /
v%)) ที่ค วามเข้มข้น กรดซัลฟิวริก (0.035-0.055 โมลาร์ ) และอุณหภูมิ (170-190 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 20-60 นาที
ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมด้วยวิธีการตอบสนองพื้นผิว (RSM) ส่งผลให้สภาวะที่เหมาะสมที่อุณหภูมิ 180oC เป็นเวลา 56.3636
นาที ที่ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 0.0350 โมลาร์ ส่งผลทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตเซลลูโลสสูงสุด
(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

การเติ บ โตด้ า นเศรษกิจ ในปั จ จุ บ ัน ทำให้มี
ความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ
สำหรับความมั่นคงด้านพลังงาน ปัญหาการเพิ่มจำนวน

2

ของจำนวนประชากร อุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และการขนส่ง ที ่ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ส่ง ผลให้ทำให้ ค วาม
ต้องการใช้ พลัง งานเพิ่ มขึ้ น ทั้ง นี้เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของประชากร ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาพลังงาน
ทางเลื อ กใหม่ เ พื่ อ ทดแทนเชื ้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล กั น อย่ า ง
แพร่ ห ลาย จากการวิ จ ั ย เชิง สำรวจและการทำนายใน
อนาคตเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกจะหมดลงภายใน 40 ถึง
70 ปี ปัจจุบันเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นใช้พลังงานหลักมากถึง
80% ในโลกซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและความกังวลด้านสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas: GHG )
[1]
ชีวมวลหรือลิกโนเซลลูโ ลส ชีวมวลเป็นเศษ
เหลื อ ทิ ้ ง ทางการเกษตรโดยส่ ว นประกอบชี ว มวล
ประกอบด้ ว ย เซลลู โ ลส, เฮมิ เ ซลลูโ ลสและลิ กนิ น ซึ่ ง
ทั้งหมดนี้นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง พลังงานที่เพิ่มมูลค่า ทาง
เศรษฐกิจ โดยพบว่าโครงสร้างของลิกนินนั้นติดกับโมเลกุล
ของแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ในรูปของสารประกอบฟี
นอลิกหรือสารประกอบฟีนอล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
กระบวนการทำให้เกิดปฏิกิริยาเป็นสารประกอบฟีนอลิก
[2]
งานวิจัยนี้ได้เห็นประโยชน์จากการแยกลิ กนิ น
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ดัง นั้นใน
งานวิจัยนี้จึงเห็นแนวทางในการจัดการกับวัส ดุเหลื อทิ้ง
ทางการเกษตร เพื่อเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
สำหรับอุตสากกรรมอื่นและสามารถลดมลพิษอันเนื่องจาก
การเผาสู่ช ั้นบรรยากาศโลก งานวิจ ัยนี้ได้ ทำการศึกษา
กระบวนการแยกทำให้บริสุทธิ์ โดยมีการใช้ตัวทำละลาย
ผสมร่วมเพื่อ การแยกองค์ประกอบของฟางข้าวอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะศึกษาตัวทำละลายผสม
และตั ว เร่ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าที ่เ ป็ น เนื ้ อ เดี ย ว (homogeneous
catalyst) เพื่อใช้ในการแยกองค์ ของฟางข้า วประกอบ
ต่อไป
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษากระบวนการ
แยกลิกนินด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น กระบวนการ

แ ย ก ล ิ ก น ิ น ด ้ ว ยก ร ด (Acid hydrolysis) แ ล ะ ด ่ า ง
(Alkaline hydrolysis) ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ที่มี
ความบริสุทธิ์สูง [3] ก่อนหน้านี้ มีการศึกษากระบวนการ
แยกลิ ก นิ น ของชานอ้ อ ยโดยใช้ ต ั ว ทำละลายผสม ซึ่ ง
ประกอบด้วยเอทิลอะซิเตท / เมทานอล / น้ำ โดยใช้เร่ง
ปฏิกิริยายากรดซัลฟิวริก ที่อุณหภูมิ 140-180 °C เป็น
เวลา 30-60 นาที จากผลการศึ ก ษา พบว่ า สภาวะที่
เหมาะสมที ่ ส ุด ในการแยกลิก นิน คื อ ที่ ค วามเข้ มกรด
ซัลฟิวริก 0.025 M อุณหภูมิ 160 °C เป็นเวลา 50 นาที
ให้ผ ลผลิตลิกนินสูงสุดเท่ากับ 59.94% ในเฟสอินทรีย์
อย่างไรก็ตาม การแยกลิกนินด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวยังให้
ผลผลิตลิกนินที่ต่ำ ดัง นั้นผู้วิจ ัย จึงวัตถุประสงค์ในการ
ปรับปรุงกระบวนการแยกลิกนิน โดยใช้ตัวทำละลาย และ
ความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างจากงานก่อ น
หน้านี้ เพื่อจะแยกลิกนินให้มีความบริสุทธิ์สูงและเปลี่ยน
ลิกนินให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม โดยอาศัยเทคโนโลยีการ
ปรับปรุงและพัฒนาสำหรับกระบวนการเปลี่ยนลิกนินให้มี
มูลค่าทางเคมีเพิ่มขึ้น [4,5]
3. วิธีดำเนินงานวิจัย
3.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง
วั ต ถุ ด ิ บ ตั ้ ง ต้ น สำหรั บ การผลิ ต สารประกอบ
ฟีนอลลิก ในการศึกษานี้วัตถุดิบตั้งต้นคือ ฟางข้าว (Rice
strew) จากพื้นที่หมู่ บ้ า นโซ้ อำเภอแม่นาเรื อ จัง หวั ด
พะเยา เริ่มเต้นโดยนำฟางข้าวมาอบแห้งที่ อุณหภูมิ 70
องศาเซลเซี ยส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในตู้อบลมร้อนเพื่อ
ระเหยความชื้นบนฟางข้าว และนำมาบดทำให้มีขนาด
ประมาณ 0.5-0.85 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องบดชีวมวล (รุ่น
Retsch SM2000, Hann, Germany) และวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ด้วยมาตรฐานวิ ธี การ NREL [6]
องค์ประกอบหลักของฟางข้าวประกอบด้วยด้วย เซลล์
ลู โ ลส (35%) เฮมิ เ ซลลู โ ลส (20%) ลิ ก นิ น (33%) เถ้ า
(5%) และอื่น ๆ (7%)
3.2 กา รแ ยกลิ ก นิ น จากฟ างข้ า ว ด้ ว ย
กระบวนการกระบวนการแยกส่ ว นโซลโวเทอร์ม อล
(solvothermal fractionation process)
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การแยกลิ ก นิ น ด้ ว ยกระบวนการแยกส่ ว นที่
สะอาด (clean fractionation process: CF) ดำเนิ น ใน
เครื ่ อ งปฏิ ก รณ์ ส เตนเลสสตี ล ขนาด 600 มิ ล ลิ ล ิ ต ร
(Reactor 4560, Parr instrument, Moline, IL, USA)
เริ่มต้นเตรียม 10 กรัม ของฟางข้าวที่อัตราส่วนของตัวทำ
ละลายผสมเฟสเดียวปริมาตร 150 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
(เมทธิ ล ไอโซบิ ว ทิ ว คี โ ตน (MIBK) / เอทานอล / น้ ำ
(38%: 22%: 40% v / v%)) เงื่อนไขในการแยกภายใต้
สภาวะความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟิวริกที่
แตกต่างกันระหว่าง 0.035-0.055 โมลาร์ (M) ที่อุณหภูมิ
170-190 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20-60 นาทีภ ายใต้
ความดันแก๊ส ไนโตรเจนเริ่มต้นที่ 25 บาร์ โดยการกวน
ผสมที่ 100 รอบ/นาที ขั้นตอนต่อไปหยุดปฏิกิริยาในอ่าง
น้ำเย็นเป็นวลา 15 นาที จากนั้นแยกของแข็งออกจากเฟส
อินทรีย์-น้ำ ด้วยการกรองกระดาษกรองเบอร์ 4 แล้วล้าง
ด้วย MIBK และน้ำอัตราส่วน (1: 2 v / v) เพื่อแยกส่ว น
ของเหลวเฟสอินทรีย์ -น้ำ ออกจากของแข็ง เฟสน้ำที ่ มี
ปริมาณเฮมิเซลลูโลสและผลิตภัณฑ์ที่ละลายน้ำ นำไปกู้คืน
เพื่อทำให้บริสุทธ์ และเฟสอินทรีย์ที่แยกได้นำไปอบในตู้
อบรมร้อนที่ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 วัน และ
นำไปวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ด ้ ว ยวิ ธ ี NREL
เนื่องจากใช้คำนวณหาผลผลผลิตเซลลูโลส ความบริสุทธ์
ของเซลลูโลส การกำจัด เฮมิเซลลูโลส การกำจัดลิกนิน
รวมถึงการกู้คืนลิกนินโดยใช้ (สมการที่ 1-4) ตามลำดับ
ผลผลิตเซลลูโลส (%)
(เซลลูโลสที่เหลือในของแข็ง)
=
(เซลลูโลสเริ่มต้นในฟางข้าว)
× 100
กำจัดเฮมิเซลลูโลส (%) =
(ปริมาณเฮมิเซลลูโลสเริ่มต้นในฟางข้าว)−(เฮมิเซลลูโลสที่เหลือในของแข็ง)
(ปริมาณเฮมิเซลลูโลสเริ่มต้นในฟางข้าว)

100
การกำจัดลิกนิน (%) =
(ปริมาณลิกนินโลสเริ่มต้นในฟางข้าว)−(ลิกนินที่เหลือในของแข็ง)
(ปริมาณลิกนินเริ่มต้นในฟางข้าว)

100

(3)
× (1)

×

การกู้คืนลิกนิน (%) =
(น้ำหนักของลิกนินที่กู้คืนจากเฟสอินทรีย์)
(ปริมาณลิกนินเริ่มต้นในฟางข้าว)

× 100

3.3 กา รอ อ กแ บบ การทดลอ งสภาวะที่
เหมาะสมของการกู ้ค ื นลิก นิ นด้ว ยวิธ ีพ ื้ นผิว ผลตอบ
(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 ประกอบด้วยความเข้ มข้ น
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
ถูกแบ่ง เป็น ส่วน สัมประสิทธิ์เชิง เส้น , ค่าสัมประสิ ท ธิ์
ปฏิสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์กำลังสอง ประเมินพารามิเตอร์
ทั้งหมดโดยใช้สมการพหุนามลำดับที่สองดังนี้
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +
𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 +
𝛽12𝑋1𝑋2 +
𝛽13𝑋1𝑋3 +
𝛽23𝑋2𝑋3 + 𝛽11𝑋21 +
𝛽22𝑋22 + 𝛽33

(5)

โดยที ่ Y คื อ ค่ า ทำนายตั ว แปร (predicted
(2)
response); X1, X2 และ X3 เป็นตัวแปรอิส ระ β0 เป็ น
เทอมคงที ่ β1, β2 และ β3 เป็ น สั ม ประสิ ท ธิ์ เชิง เส้น
β12, β13 และ β23 เป็นค่าสัมประสิทธิ์ปฏิสัมพันธ์ และ
β11, β22, และ β33 คือสัมประสิทธิ์กำลังสอง พหุนาม
กำลังสองถูกนำมาใช้เพื่อสร้างแผนการพื้นผิว 3 มิติของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและการตอบสนอง
3.4 การวิเ คราะห์ลักษณะทางกายภาพของ
ฟางข้าว
(4)
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3.4.1 เทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดส
ทอง จากนั้นปรับความละเอียดลำแสงอิเล็กตรอนเริ่มต้นที่
เปกโตรสโคปี (Fourier transform Infrared (FTIR)
20 (Kv)
วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของลิกนินที่กู้คืนได้
และลิ ก นิ น เชิ ง พานิ ช ย์ ด้ ว ย Perkin-Elmer System
4. ผลการวิจัย
2 0 0 0 ( PerkinElmer, Waltham, MA, USA) เ ร ิ ่ ม ต้ น
4.1 ผลของผลิตหลังกระบวนการกระบวนการ
เตรี ย มตั ว อย่ า งลิ ก นิ น และวิ ธ ี KBr pellet ตั ้ ง ค่ า ช่ ว ง
แยกส่วนโซลโวเทอร์มอล
-1
สเปคตรัมอินฟราเรดที่ 4,000 ถึง 400 cm ที่ค วาม
จากการออกแบบการทดลอง 15 ตั ว อย่ า ง
-1
ละเอี ย ด 4 cm ในการสแกน 32 ครั ้ ง นำผลที ่ ไ ด้
(ตารางที ่ 1) พบว่ า ผลผลิ ต เซลลู โ ลส การกำจั ด เฮมิ
เปรียบเทียบกับกราฟกับมาตรฐานโครงสร้างลิกนิน
เซลลู โ ลส การกำจั ด ลิ ก นิ น และการกู ้ ค ื น ลิ ก นิ น จาก
3.4.2 เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพทาง
กระบวนการแยกส่วนพบว่าอยู่ในช่วง 47.3-85.6%, 75.0ความร้อนด้วย (TGA)
98.4, 50.5-85.7 และ 54.9-82.1% ตามลำดั บ ผลของ
วิเคราะห์ความเสถียรของลิกนินเมื่อได้รับความ
อุณหภูมิ ความเข้มข้น และเวลา ส่ง ผลทำให้การกำจัด
ร้อนโดยการวัดน้ำหนักของลิกนินที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ลิกนินแลเฮมิเซลลูโลสเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบฟางข้าวเริ่มต้น
ช่วงอุณหภูมิ ทดสอบด้วยเครื่อง TA Instruments Inc
ไปยังส่วนเฟสอินทรีย์แลน้ำ ในขณะที่ปริมาณเซลลูโลสที่
(รุ่น TA Q50) เริ่มต้นเตรียมลิกนิน 30-50 มิลลิกรัม และ
เหลื อ ในของแข็ ง พบว่ า มี ป ริ ม าณเซลลู โ ลสลดต่ ำ ลง
ถ่วงน้ำหนักลงในอลูมิ เนียมก่อ นให้ค วามร้ อ นในอั ต รา
เนื่องจากการเพิ่ม ขึ้นของอุณหภูมิ เวลาและความเข้มข้น
5 °C-1000 °C เพื่อหาน้ำหนักที่สูญเสียไป
ของกรด ดังนั้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณเซลลูโลสที่เหลือใน
3.4.3 น้ำ หนักโมเลกุลเฉลี่ยของลิกนิน (Gel
ของแข็ ง ลดต่ ำ ลง [7] นอกจากนี ้ ก ารหาสภาวะที่
permeation chromatography (GPC))
เหมาะสมที่ส ุดในการแยกส่วนด้วยกระบวนการโซลโว
ตัวอย่างลิกนิน ที่ กู ้ค ืน และลิก นิ น เชิง พานิ ช ย์
เทอร์ ม อล (Optimization) เพื ่ อ ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
นำมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักโมเลกุล (Mw) ของ
กระบวนการแยกสูงสุด ได้กำหนดตัวแปรได้แก่ อุณหภูมิ
ตั ว ละลายและดั ช นี polydispersity (Mw / Mn) ด้ ว ย
(170-190oC) เวลา (20-60 นาที) และความเข้มข้ น ของ
เครื่อง Jasco instrument และเครื่องตรวจจับรังสี UV
กรดซัลฟิวริก (0.035-0.055 M) ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้ได้
(254 nm) เริ่มต้นเตรียมลิกนิน 0.5 กรัมละลายในตัวทำ
ถู ก นำมาวิ เ คราะห์ เ พื ่ อ ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ห ลั ง จาก
ละลายเตตราไฮโดรฟิ ว แรน ( THF) ชนิ ด คอลั ม น์
กระบวนการแยกส่วนที่แสดงในตารางที่ 1
PolarGel-M 803 (300 มม. × 7.5 มม.) และ PolarGelM Guard (50 มม. × 7.5 มม.) และใช้เตตราไฮโดรฟิ ว
ตารางที่ 1 ผลของปัจจัยปฏิกิริยาต่อองค์ประกอบที่เป็น
แรนเป็นโมบายเฟส กำหนดอัตราการไหลคือ 0.5 มล./
ของแข็งของกระบวนการแยกส่วนด้วยความร้อนสำหรับ
นาที ท ี ่ 40 ° C อุ ณ หภู ม ิค อลั มน์ ท ี่ 40 ° C และใช้ส าร
การสกัดลิกนินโดยใช้วิธีตอบสนองพื้นผิว (RSM)
มาตรฐานสไตรีน (Sigma-Aldrich) โมเลกุลเฉลี่ย 55,000
ปัจจัย
ผลตอบสนอง (%)
- 266 g / mol เป็นตัวเปรียบเทียบ
การกำจัด
การกู้
3.4.4 การวิ เ คราะห์ ล ั ก ษณะพื ้ น ผิ ว ขอ ง
ความ ผลผลิต
กำจัด
เฮมิ
คืน
เ ซ ล ล ู โ ล ส ด ้ ว ย Scanning electron microscopy อุณหภูมิ เวลา เข้มข้น เซลลูโลส
ลิกนิน
(°C) (นาที)
เซลลูโลส
ลิกนิน
(SEM)
(โมลาร์) (%)ก
(%)ข
(%)
(%)ค
วิเคราะห์พื้นผิวของฟางข้าวก่อนและหลังการแยกส่วน
40 0.055
47.3 79.21
76.84 64.08
โดยใช้กล้องจุล ทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) JSM-6301F 180
(JSM-6301F, JEOL ญี่ปุ่น) เริ่มต้นนำตัวอย่างเคลือบด้วย 170
40 0.045
70.3 98.45
72.13 70.72
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180
160
180
160
170
170
170
160
170
170
170

60
20
20
60
60
60
40
40
20
40
20

0.045
0.045
0.045
0.045
0.055
0.035
0.045
0.035
0.035
0.045
0.055

49.4
78.4
84.1
67.5
57.15
68.55
70.4
57.85
85.65
70.67
87.8

86.43
90.22
75.03
96.22
88.96
98.26
83.20
87.10
92.17
97.85
91.15

87.50
50.50
51.30
64.00
72.75
78.65
74.21
71.00
53.46
73.43
47.53

65.05𝑌2 = (372) +
(280 𝑋1 ) – (3.77 𝑋2 ) – (2.133 𝑋3 ) +
64.55
(1700 𝑋21 ) + (0.01030 𝑋22 ) −
65.50
(0.02741 𝑋23 ) – (5.40 𝑋12 ) +
64.70
(3.20 𝑋13 ) + (0.02837 𝑋23 )
54.90
สมการที่ 7
66.98
71.47𝑌3 = (582.5) + (7742𝑋1 )– (8.487 𝑋2 ) +
(2.146 𝑋3 ) − (15805 𝑋21 ) +
73.03
(0.03039 𝑋22 )– (0.022764 𝑋23 )– (39.25 𝑋12 )
64.13 (4.10 𝑋 ) – (0.00075 𝑋 )
13
23
70.87
สมการที่ 8
55.33
การวิเคราะห์ค วามแปรปรวน (ANOVA) ของ
90.38
160
40
0.055 77.35
66.15 70.63 แบบจำลองสมการถดถอยกำลั ง สองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
สมการของผลผลิตเซลลูโลส การกำจัดลิกนิน และการกู้
90.55
คืนลิกนิน พบว่าเป็นแบบจำลองที่มีนัยสำคัญทางสถิติสูง
180
40
0.035 76.8
85.70 82.18
สำหรับกระบวนการแยกส่วนของฟางข้าวที่เหมาะสมที่สุด
ก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเซลลูโลสที่เหลืออยู่ในของแข็ง
และรูปแบบสมการกำลังสองทั้งหมด พบว่ามีนัยสำคัญ
ข
ข้อมูลความสัมพันธ์สัมพันธ์ของลิกนินในของแข็ง
ทางสถิติในช่ วงความเชื ่อ มั่ น (95%) นอกจากนี้ค ่า Rเปรียบเทียบกับปริมาณลิกนินตั้งต้น
square ของการตอบสนองทั้งหมดมากกว่า 0.90 แสดงใน
ค
ข้อมูลน้ำหนักของลิกนินในเฟสอินทรีย์
ตารางที่ 2 และรูปที่ 1
การประเมิ น สมการถดถอยสำหรั บ การหา
สภาวะที่เหมาะที่สุดของกระบวนการแยกส่วนด้วยวิธีโ ซล
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

ตารางที่ 2 รูปแบบจําลองการถดถอยของผลลัพธ์ตามการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
p-value
แหล่งข้อมูล

รูปแบบ
สัมประสิทธิ์เชิง
เส้น
ความเข้มข้น
อุณหภูมิ
เวลา

ผลผลิ
ต
เซลลูโ
ลส

การกำจัด
ลิกนิน

การกู้
คืน
ลิกนิน

0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0052
0.2250
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สัมประสิทธิ์
ปฏิสัมพันธ์
ความเข้มข้นความ
เข้มข้น
อุณหภูมิ*อุณหภูมิ
เวลา*เวลา
สัมประสิทธิ์กำลัง
สอง
ความเข้มข้น*
อุณหภูมิ
ความเข้มข้น*
เวลา
อุณหภูมิ*เวลา

0.0183

0.0724

0.0030

0.0000
0.0000

0.0073
0.0200

0.0000
0.0000

0.0000

0.2720

0.0000

0.0000

0.2030

0.0029

0.0000

0.0000

0.6040

ซึ ่ ง บ่ ง ชี ้ ถ ึ ง ความแม่ น ยำของแบบจำลองการ
ถดถอยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่คาดการณ์ไว้ และได้รับ
การพิส ูจน์แล้วว่า เป็นค่าที่ เชื่อถือได้ส ำหรับแบบจำลอง
ทำนายผลของของ ผลผลิตเซลลูโลส การกำจัดลิกนินและ
ลิ ก นิ น ที ่ ก ู ้ ค ื น ได้ ม ี ค ่ า เท่ า กั บ 99.88%, 99.54% และ
99.36% ตามลำดับ (รูปที่ 1 ก-ค) อย่างไรก็ตามยังศึกษา
ถึงสภาวะที่เหมาสมของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่มีต่อการผล
ต่อการกำจัดลิกนิน และการกู้คืนลิกนิน ได้อธิบายไว้ใ น
ลำดับถัดไป

รูปที่ 1 กราฟการตอบสนองพื้นผิวของกระบวนการแยก
ความร้อนโดยใช้ความร้อน: (ก) ผลของเวลาทำปฏิกิริยา
(20-60 นาที ) และอุ ณ หภู ม ิ (170-190 ºC) ต่ อ ผลผลิ ต
เซลลูโ ลสในของแข็ง โดยมีความเข้มข้นของกรดซัลฟูริก
(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 ื น ที่ ค วาม
เข้มข้นของกรดซัลฟิวริก (0.035 M)
4.2 สภาวะที ่ เ หมาะสมต่ อ การกำจั ด ลิ กนิน
และการกู้คืนลิกนิน
จากการวิเคราะห์แบบจำลองการถดถอยสำหรับ
การหาสภาวะที่เหมาะที่ส ุด ของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ถูก
ปรั บ ให้เ หมาะสมตามรูป แบบสมการการถดถอย เพื่ อ
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ผลลั พ ธ์ ท ี ่ เ หมาะสมที ่ ส ุ ด พบว่ า ผลผลิ ต เซลลู โ ลสที่
คาดการณ์ไว้สูงสุด มีค่าเท่ากับ 95.4549% ที่ความเข้มข้น
0.035 โมลาร์ ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 180oC เป็ น เวลา 20 นาที
สำหรับการกำจัดลิกนินสูง สุดมีค ่าเท่ากับ 92.10% ถูก
คาดการณ์ไว้ที่ค วามเข้ม ข้ น 0.035 โมลาร์ ที่อุณหภู มิ
180oC เป็ น เวลา 56.3636 นาที นอกจากนี ้ ย ั ง พบว่ามี
ความคล้า ยกัน ที่ ก ารกู ้ค ื น ลิ กนิ น สู ง สุ ด ที่ ค วามเข้มข้น
0.035 โมลาร์ ที่อุณหภูมิ 180oC เป็นเวลา 41.0101 นาที
ให้ ผ ลผลิ ต การกู ้ ค ื น ลิ ก นิ น สู ง สุ ด เท่ า กั บ 82.0837%
ตามลำดับ สภาวะที่เหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ถูก
คาดการณ์ไว้ที ่ 180oC เป็นเวลา 56.3636 นาที โดยมี
ความเข้ ม ข้ น ของกรดเท่ า กั บ 0.035 โมลาร์ ในตั ว ทำ
ละลายผสมเมทธิล ไอโซบิวทิวคีโ ตน: เอทานอล: น้ำ ที่
อัตราส่วน (38%: 22%: 40%v/v%) ดังนั้นผลการทดลอง
ภายใต้เงื่อนไขนี้ ให้ส ภาวะที่เหมาะสม พบว่า ผลผลิต
เซลลูโลสสูงสุด (90.1%) การกำจัดลิกนิน (90.7%) และ
การกู้คืนลิกนินสูงสุด (80%) นอกจากนี้ ผลการทดลอง
เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและเป็ นไป
ตามผลการทดลองที่คาดการณ์ไว้
4.3 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของลิกนิน
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ FTIR
สำหรับการวิเคราห์สมบัติทางเคมีของลิกนินที่กู้
คืนได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมถูกนำมาเปรียบเที ยบกับ
ลิกนินเชิงพานิชย์แสดงดัง รูป ที่ 2 ลิกนินที่กู้คืนได้และ
ลิกนินเชิงพานิชย์แสดงการสั่นสะเทือนของกลุ่มไฮดรอก
ซิล (O-H) ในสารประกอบฟีนอลิกที่พีค 3290 (ซม-1) การ
สั่นสะเทื อนที่ 2920 (ซม-1) ในกลุ่มเมธิล และเมธิล ีน ที่
1734 (ซ ม - 1 ) ใ น ก ล ุ ่ ม ข อ ง ค า ร ์ บ อ น ิ ล (C=O) ก า ร
สั ่ น สะเทื อ นที่ 1715 (ซม -1) แสดงในกลุ ่ มของวงแหวน
อะโรมาติ ก (C-O) การสั ่ น สะเทื อ นที ่ พ ี ค 1688 (ซม -1)
สอดคล้ อ งกั บ กลุ ่ ม คาร์ บ อนิ ล และคาร์ บ อกซิ ล การ
สั่นสะเทือนที่ 1629 (ซม-1) ซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของ
(C-C) และการสั ่ น สะเทื อ นที ่ 1464-1595 (ซม -1) การ
เชื ่ อ มโยงของกลุ ่ ม (C-C) ต่ อ มาการสั ่ น สะเทื อ นที ่ พี ค
1460-1464 (ซม-1) พบการเชื่อมโยงของกลุ่ม (C-O) กับวง
แหวนอะโรมาติก ในขณะที่การสั่นสะเทือนที่ 1300 และ

900 (ซม-1) พบว่ามีการเชื่อมโยงในกลุ่ม (C-O-C) และที่
1200 (ซม-1) อยู่ในกลุ่ม (C-O) การสั่นสะเทือนของพี ค
1030-1031 (ซม-1) มีความสัมพันธ์กับการสั่นสะเทือนของ
(C-O) นอกจากนี ้ ที่ ก ารสั ่ น สะเทื อ น 833-834 (ซม -1 )
เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือนของ (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
เสถี ย รภาพทางความร้ อ นของตั ว อย่ า งของ
ลิกนินที่กู้คืนได้และลิกนินเชิงพานิชย์ถูกวิเคราะห์โ ดยการ
วิเคราะห์ทางความร้อน (TGA) ดังแสดงใน (รูปที่ 3) ผล
การทดลองเริ่มต้นที่ 80-100° C พบว่าเป็นการระเหยของ
น้ำ ต่อมาที่ 190-350° C พบว่าเริ่มมีการย่อยสลายของ
โครงสร้ า งลิ ก นิ น และเกิ ด การทำลายพั น ธะระหว่ า ง
สารประกอบในกลุ่มฟีนอลิก ในขณะที่อุณหภูมิระหว่าง
400-550° C พบว่ า เกิ ด การสลายตั ว ของวงแหวนอะโร
มาติกในโครงสร้างของลิกนิน อย่างไรก็ตามลิกนินที่กู้คืน
ได้มีอัตราการสูญเสียน้ำหนักสูงสุดประมาณ 300-350° C
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการสลายตัวในกลุ่มของฟินอลิกโม
โนเมอร์ [12, 13]
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4.3.4 ผลของลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของ
เซลลูโลสด้วย (SEM)
ลักษณะทางกายภาพบนพื้นผิวของวัส ดุฟางข้าว
ก่อนและหลัง กระบวนการแยกส่วนด้วยโซลโวเทอร์มัล
พบว่า พื้นผิวของวัสดุฟางข้าวก่อนเข้ากระบวนการแยกมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบ และปกคลุมด้วยเฮมิเซลลูโ ลสและ
ลิกนิน ในขณะที่ลักษณะฟางข้าวหลังกระบวนการแยก
ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม พบว่า มีลักษณะพรุน พื้นผิวไม่
เรียบเนียน เนื่องจากมีการกำจัดลิกนินและเฮมิเซลลูโลส
ส่งผลให้เส้นใยเซลลูโลสมีความบริสุทธิ์สูงขึ้นภายใต้สภาวะ
ที่เหมาะสม ดังแสดงใน (รูปที่ 4)
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

ลิกนินที่กู้
1590
คืนได้
ลิกนินเชิง
2
1450
พานิชย์
ก
น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยน้ำหนัก
ข
น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจำนวน
ค
ผลการกระจายน้ำหนักโมเลกุล
1

(Mn)ข

(PDI)ค

1142

1.39

1213

1.19

รูปที่ 4 (ก) ลักษณะพื้นผิวของฟางข้าวก่อนการแยกด้วย
ความร้อน (ข) ลักษณะพื้นผิวของฟางข้าวหลังการแยก
5. อภิปรายและสรุปผลงานวิจัย
การศึกษากระบวนการแยกแบบขั้นตอนเดียว
เพื่อทำให้บริสุทธิ์ ทำการศึกษาการแยกองค์ประกอบจาก
ฟาง ข้ า วภ ายใต้ ส ภ าวะที ่ เ ห มาะสมจะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการกำจัดลิกนินได้สูงสุด เท่ากับ 90.7%
จากของแข็ง และสามารถกู้ค ืนลิกนินได้ส ูง สุด เท่ากับ
80% ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม นอกจากนี้ การสลายตัว
ทางความร้ อ นของลิ ก นิ น ที ่ ก ู ้ ค ื น ได้ พ บว่ า มี ก ารย่ อ ย
สลายตัวของกลุ่มฟีนอลิกไฮดอกซิลที่ช่วงระหว่าง 190350° C และพบว่ามีน้ำหนักโมเลกุล เฉลี่ ยค่อ นข้ า งต่ ำ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่า กระบวนการแยกแบบขั้นตอนเดียวโดยใช้ตัวทำ
ละลายผสม (MIBK:ethanol:water) ส่ ง ผลให้ มีผ ลผลิต
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ลิกนินสูงและความบริสุทธิ์สูง ถือเป็นการนำชีวมวลเหลือ
ทิ้ง จากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ลดปัญหาการเผาใน
พื ้ น ที ่ โ ล่ ง ยิ ่ ง กวานั ้ น จะได้ น ำ ไปต่ อ ยอด สำหรั บ
อุตสาหกรรมปิโ ตรเคมี เพื่อลดการนำเข้า วัต ถุ ดิ บ จาก
ต่างประเทศได้อีกด้วย
5.1 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางการศึกษาต่อ
เนื่องจากลิกนินที่แยกได้นั้น มีค วามบริส ุทธิ์ส ูง ได้แ ก่
ฟีนอลลิก หรือวานิลิน อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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กรณีศึกษา พืชอาหารสัตว์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียงสำหรับพืช
อาหารสัตว์ ต้นแบบเครื่องอบแห้งถูกออกแบบโดยใช้ชุดแมกนีตรอนขนาด 1,000 วัตต์ และฮีตเตอร์ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งการทดสอบเป็น 3 กรณี ได้แก่ การทดสอบการอบแห้งด้วยลมร้อน การทดสอบการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
และการทดสอบการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการศึกษาเพื่อทดสอบการอบแห้ง ได้แก่ พืชอาหาร
สัตว์ (หญ้าแพงโกล่า) โดยใช้กำลังไมโครเวฟที่ 300, 400, 500, 600, 700 และ 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60, 70 และ 80 องศา
เซียลเซียส ระยะเวลาในการอบแห้ง 5, 10, 15 ,20, 25 และ 30 นาที 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 ้ น ของวั ส ดุ อาหาร ธั ญ พื ช ผลไม้ และพื ช
เนื่องจากสามารถถนอมอาหาร และรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งยังสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บ
รั ก ษาผภิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรได้ เ ป็ น อย่ า งดี ท ำให้
สามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในช่วงที่ต้องการเพื่อสะดวกต่อ
การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในระยะยาว แม้ว่า
เทคโนโลยีการอบแห้งจะไม่ซับซ้อน แต่การวางแผนการ
ดำเนินการอบแห้งภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น
ที่ต้องศึกษา ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการใช้พลังงานสำหรับ
การอบแห้ง เช่น กระบวนการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงาน
ความร้ อ นต่ า งๆ ได้ แ ก่ การอบแห้ ง แบบฟลู อิ ไ ดเซชัน
(Tirawanichakul, 2004; Soponronnarit et al., 2005;
ศิร ประภา คลัง ทองและคณะ, 2549) การอบแห้ง แบบ
ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ การอบแห้งด้วยลมร้อนจาก
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ (Bala & Janjai, 2009) การเร่ ง
กระบวนการอบแห้ง ด้วยสนามไฟฟ้า (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) การอบแห้ ง ด้ ว ยคลื่ น
ไมโ ค ร เวฟ (Giri and Prasad ,2007; Varith et al.,
2007) การอบแห้งด้วยรัง สีอินฟาเรด (Soponronnarit

et al., 2005; Varith et al., 2007; Kathiravan et al.,
2008; Nathakaranakule et al., 2010) การอบแห้ ง
แบบผสมผสาน (Walde et al., 2006; Karatas and
Kamisli, 2007) ซึ่งแต่ละวิธีการมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นต่างกัน ดังนั้น การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการ
อบแห้งในแต่เงื่อนไขแต่ละกระบวนการจึงมีความจําเป็น
เพื ่ อ ให้ ท ราบแนวทางการอบแห้ ง และสิ ่ ง สำคั ญ คื อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้จะต้องเป็นที่ยอมรับได้
การอบแห้งด้วยการใช้พลังงานแหล่งต่างๆ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ทำให้เกิดการอบแห้ง ที่มีประสิทธิ ภ าพและมีความ
สิ้นเปลืองพลัง งานต่ำ การประยุกต์ ใช้การอบแห้งแบบ
ผสมผสานเป็นวิธีการที่สามารถช่วยลดเวลาในการอบแห้ง
ได้ อาทิเช่น การอบแห้ง ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
เนื่องจากไมโครเวฟทำให้อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว น้ำในวัส ดุอบแห้ง เป็นตัวดูดซับพลัง งาน
ไมโครเวฟได้ดี ซึ่งน้ำเป็นโมเลกุลมีขั้วสามารถเหนี ่ย วนำ
จากสนามไฟฟ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงขั้วอย่างรวดเร็ว
ตามความถี่ ข องคลื่ น ไมโครเวฟ ทำให้ส ามารถเปลี ่ ย น
พลังงานจลน์เป็นพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิส่งผลต่ออัตราการอบแห้งที่สูงขึ้นตาม
ไปด้ ว ย อี ก ทั ้ ง ยั ง สามารถลดการใช้ พ ลั ง งานเมื่ อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว
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(Supawan et al., 2012) นอกจากนี้ผลของการอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสามารถทำให้ผลิตภัณ ฑ์มี
คุณภาพทางด้านสีที่ดี (Alibas, 2007) และการหดตัวของ
ผลิตภัณฑ์หลังการ อบแห้งลดลง (Maskan, 2001) รวมทั้ง
คุณภาพการคืนตัวของผลิตภัณฑ์ที่ดี
ดังนั้น งานวิจัยนี้จ ึงประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียงที่มีการ
กระจายคลื่นและความร้อนที่สม่ำเสมอตลอดสายพานใน
เครื่องอบแห้ง โดยทดสอบกับพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแพงโก
ล่า) เพื่อเปรียบเทียบหาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้ง
สำหรับพืชอาหารสัตว์
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การอบแห้งด้วยลมร้อน
การอบแห้งด้วยลมร้อนมีหลักการทำงาน คือ ใช้
ลมร้ อ นสัม ผั ส กั บวั ต ถุด ิ บผ่ านเครื ่อ งเป่ าลมจากแหล่ง
พลัง งานความร้อน แสดงดัง รูปที่ 1 ซึ่ง สามารถทำการ
อบแห้ง ได้ใ นอั ตราการผลิ ตคงที่ ประสิทธิภ าพในการ
ทำงานสู ง ควบคุ ม การทำงานง่ า ย แต่ ม ี จ ุ ด ด้ อ ย คื อ
สิ้นเปลืองพลังงานเนื่องจากใช้เวลานานในการนำความชื้น
ออกจากวัตถุ (อนุสรณ์, 2555)

รูปที่ 1 หลักการทำงานของเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
(อนุสรณ์, 2555)

2.2 การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
การอบแห้งด้วยไมโครเวฟมีหลักการทำงาน คือ
เมื ่ อ คลื ่ น ไมโครเวฟเคลื ่ อ นที ่ เ ข้ า ไปในวั ส ดุ ต ่ า งๆ ที่
ประกอบด้วยโมเลกุลที่เป็นขั้วหรือโมเลกุลที่ มีประจุบวก
หรือลบมีการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ โมเลกุลเหล่านั้นจะ
เคลื่อนที่ เนื่องจากแรงกระทำจากสนามไฟฟ้าของคลื่น

ไมโครเวฟ เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นที่มีค วามถี่สูง
ซึ่งความถี่สำหรับใช้สำหรับกระบวนการให้ความร้อนจะ
เท่ากับ 2.45 GHz ดังนั้น สนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ
จะมีการสลับขั้ว 2,450 ล้านครั้งต่อวินาที เมื่อโมเลกุลน้ำ
เป็นโมเลกุลมีขั้วที่มีจำนวนมากที่สุดในอาหารอยู่ ภ ายใต้
อิทธิพลของสนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ มีค วามยาว
คลื่นระหว่าง 1 มิล ลิเมตรถึง 1 เมตร ซึ่ง เป็นความยาว
คลื่นและความถี่ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในกระบวนการ
เกี่ยวกับอาหาร เช่น การต้ม การนึ่ง การอุ่น และการทำ
ให้แห้ง แสดงลักษณะการทำงานของไมโครเวฟดังรูปที่ 2
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้ไมโครเวฟ
กำลังสูงเพียงตัวเดียว การใช้ไมโครเวฟกำลังต่ำหลายตัว
การเลื อ กใช้ ง านขึ ้ น อยู ่ ก ั บ การนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
นอกจากนั้นระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟตัวเดียวจะ
นิยมใช้กับรูปแบบจานหมุน เพื่อให้ค วามร้อนกระจาย
ตั ว อย่ า งสม่ ำ เสมอ หากใช้ ไ มโครเวฟร่ ว มกั บสายพาน
ลำเลียงแบบต่อเนื่องใช้ ระบบแมกนีตรอนหลายตัวเกือบ
ทั้งหมเนื่องจากมีราคาถูก ระยะคืนทุนน้อย จึงทำให้ระบบ
แบบนี้ผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ค่อนข้างมาก

รูปที่ 2 กลไกการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
.3 แนวคิดการประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้ว ย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
จากการศึกษางานวิจ ั ย ของ ธราวุธ บุญน้ อ ม
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 ค่าความสิ้นเปลืองพลัง งานจำเพาะ เท่ากับ
18.79±0.01 kJ/kg water มี อ ั ต ราการผลิ ต พริ ก แห้ ง
7.2±0.06 kg dry chilies/day ต้นทุนพลังงาน 38±0.96
baht/kg dry chilies ในปี 2553 คํ า นึ ง วาทโยธา ได้
ทําการศึกษาการอบแห้งยางแท่งด้วยเตาไมโครเวฟร่วมกับ
ลมร้ อ นระดั บ ขยาย ใช้ ค วามสู ง ชั ้ น ยาง 10 และ 15
เซนติเมตร ใช้อุณหภูมิลมร้อน 100 องศาเซลเซียส ให้ค่า
ความสิ้นเปลืองพลัง งานจํ าเพาะที ่ ต่ำ คือ 11.67 และ
11.96 เมกะจูลต่อกิโลกรัม น้ำระเหยตามลําดับ สุภวรรณ
ฏิระวนิชณ์กุล และคณะ ศึกษาปัจจัยของสภาวะในการ
อบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพของขนุนแห้ง ด้วย
สภาวะการทดลองอบแห้ง ได้แก่ การอบแห้ง ด้วยรัง สี
อิ น ฟราเรด การอบแห้ ง ด้ ว ยพลั ง งานความร้ อ นร่ ว ม
ระหว่ า งรั ง สี อิ น ฟราเรดและลมร้ อน การอบแห้ ง ด้ วย
ไมโครเวฟและลมร้อน และการอบแห้งด้วยลมร้อนอย่าง
เดียว ซึ่งผลการทดลอง พบว่า การอบแห้งขนุนด้วยรัง สี
อินฟราเรด มีอัตราการอบแห้งดีที่สุด แต่มีจุดด้อยคือการ
อบแห้ ง ด้วยรัง สีอินฟราเรดมีอัตราการการใช้พลั ง งาน
อบแห้งสูงกว่าการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงานอื่น ๆ (สุภวร
รณ ฏิ ร ะวณิ ช ย์ ก ุ ล , 2555) ปั จ จุ บ ั น การอบแห้ ง ด้ ว ย
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
การออกแบบที่ดีเพื่อลดการกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟ
ที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะเกิดจุดร้อนและจุดเย็นในเครื่องอบ
แห้งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพไม่ สม่ำเสมอ
จากแนวคิ ด และงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้น
สามารถเป็นข้อยืนยันได้ถึงข้อดีของไมโครเวฟและลมร้อน
ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ช่วยลดเวลาารอบแห้ง ยืด
อายุการเก็บรักษา ใช้พลังงานน้อย ไม่มีของเสียออกจาก
ระบบ และเป็นเทคโนโลยีสะอาด เหมาะสมสำหรับการ
ประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
อุ ต สาหกรรมการเกษตรที ่ เ ป็น อุ ต สาหกรรมหลั กของ
ประเทศไทย

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 เครื่อ งอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลม
ร้อนแบบสายพานลำเลียง
การประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้ง ด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง โดยใช้ไมโครเวฟ
ความถี่ 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 เพื่อนำความร้อนเข้าสู่ห้องอบ แสดงเครื่อง
อบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบ
สายพานลำเลียง
3.2 ระบบควบคุ มเครื ่อ งอบแห้ ง ไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน
ในส่ ว นนี ้ แ สดงขั ้ น ตอนการออกแบบระบบ
ควบคุ ม เครื ่ อ งอบแห้ ง ไมโครเวฟร่ ว มกั บ ลมร้ อ นแบบ
สายพานลำเลียงแสดงภาพรวมของระบบควบคุมเครื่ อง
อบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ดังรูปที่ 4 และผังงาน
โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน ดังรูปที่ 5 ซึ่งมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
ขั ้ น ตอนที่ 1 ระบบรั บ ข้ อ มู ล จากคี ย ์ แ พดที่
กำหนดอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง และความชื้นสุดท้าย
จากนั้นระบบรับค่าเซ็นเซอร์ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
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รุ่น K-Type โดยมีตัวขยายสัญญาณDigital Module for
K-Type (MAX6675) เซ็ น เซอร์ น ้ ำ หนั ก (Load Cell
Sensor) โ ดยมี ต ั ว ขยายส ั ญ ญาณ Weight Sensor
Module (HX711)
ขั ้ น ตอนที่ 2 จากนั ้ น ระบบประมวลผลตาม
เงื่อนไขการทำงานของระบบด้วยหน่วยประมวลผลของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ขั ้ น ตอนที่ 3 แสดงค่ า อิ น พุ ต ต่ า งๆ ได้ แ ก่
อุณหภูมิภ ายในห้องอบ น้ำหนักของวัส ดุ ออกจอ TFT
LCD
ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
ได้แก่ รีเลย์ใช้ในการควบคุ มการ เปิด-ปิดการทำงาน
สายพานลำเลี ย ง ตั ว สร้ า งความร้ อ น (Heater) และ
แมกนีตรอนในระบบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

รูปที่ 4 ระบบควบคุมเครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับ
ลมร้อนแบบสายพานลำเลียง

รูปที่ 5 ผังงานโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องอบ
แห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
3.3 การทดสอบเครื ่ อ งอบแห้ ง ไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน
ตัวอย่างหญ้าแพงโกล่า (พืชอาหารสัตว์) ที่นำมา
หั่นเป็นท่อนขนาด 1-2 นิ้ว แบ่งการทดลองเป็น 3 กรณี
ได้แก่ ทดลองอบแห้ง ด้วยลมร้อน ทดลองอบแห้ง ด้ว ย
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
อบแห้งโดยเก็บข้อมูลทุก ๆ 5 นาที จนน้ำหนักของหญ้า
แพงโกล่าเปลี่ยนแปลง จำนวนการทดลองในแต่ละกรณี
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แบ่งมีจำนวนการทดลองดังนี้ การทดลองด้วยไมโครเวฟ
ทั้ง หมด 36 กรณี ทดลองด้วยลมร้อนทั้ง หมด 18 กรณี
และการทดลองด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนทั้งหมด 108
กรณี จากนั้นนำข้อมูลมาหาค่าความชื้นของหญ้าแพงโกล่า
ด้ ว ยค่ า ความชื ้ น มาตรฐานเปี ย ก (Wet Basis) โดยใช้
สมการที่ (1) (Nattapon et al., 2016)
MW =

เมื่อ

MW

W
d

W −d
100
W

เล็กน้อย ปริมาณความชื้นที่หายไปมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ
35 มาตรฐานเปียกที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แสดงดัง
รูปที่ 6 จากผลการทดสอบหากต้องการอบแห้งด้วยลม
ร้อนจึงจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้น

Linear

Steady State

85 Maximum

(1)
คือ ความชื้นมาตรฐานเปียก (%)
คือ น้ำหนักวัสดุก่อนอบแห้ง (กรัม)
คือ น้ำหนักวัสดุหลังอบแห้ง (กรัม)

4. ผลการวิจัย
จากผลการทดสอบการประยุกต์ใช้เครื่องอบ
ไมโครเวฟร่วมกั บลมร้ อน กรณีศ ึกษา การอบแห้ ง พื ช
อาหารสัตว์ ทั้งหมด 3 กรณี ได้แก่ ทดลองอบแห้งด้วยลม
ร้อน ทดลองอบแห้งด้วยไมโครเวฟ และทดลองอบแห้ง
ด้ ว ยไมโครเวฟร่ ว มกั บ ลมร้ อ น สามารถแสดงผลการ
เปรียบเทียบค่าความชื้นมาตรฐานเปียกได้ดัง รูปที่ 6-8
ตามลำดับ

Maximum

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 ปริมาณความชื้นลดลงไปเพี ยง

รูปที่ 7 ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกหลังการอบแห้งด้วย
คลื่นไมโครเวฟ
จากผลการอบแห้ ง พื ช อาหารสั ต ว์ ด ้ ว ยคลื่ น
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 ปริ ม าณความชื ้ น และน้ ำ หนั ก มี ค ่ า ที่
ใกล้เคียงกันดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งกำลังไฟฟ้า 600 วัตต์
ระยะเวลา 10 นาที ค่าความชื้นที่หายไปเริ่มเข้าสู่สภาวะ
คงตัว และปริมาณความชื้นที่หายไปมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ
85 มาตรฐานเปียก ที่กำลังไมโครเวฟ 800 วัตต์ ระยะเวลา
30 นาที แต่ตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ที่ผ่านการอบเกิดความ
เสียหาย เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟที่มีกำลังสูงนี้จะไปทำ
ปฏิกิร ิยากับโมเลกุล ของน้ำ ในพืช อาหารสัตว์ ทำให้ไม่
สามารถคายความร้อนได้ทัน เพราะได้รับความร้อนที่สูง
ตลอดเวลาจึง เกิดการสะสมความร้อ นภายในทำให้ พื ช
อาหารสัตว์เกิดความสูญเสียคุณภาพสี
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Maximum 88

ตารางที ่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ าที่ เ หมาะสมในการ
อบแห้งพืชอาหารสัตว์

อุณหภู
มิ (°C)
รูปที่ 8 ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกของการอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
จากผลการอบแห้ ง พื ช อาหารสั ต ว์ ด ้ ว ยคลื่ น
ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300, 400, 500, 600, 700 และ
800 วัตต์ และลมร้อนที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศา
เซลเซียส ทั้ง หมด 108 กรณี พบว่า สภาวะที่เหมาะสม
สำหรับการอบขมิ้นชัน คือ กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที แสดงดังรูปที่ 8
ความเร็วลมร้อนมีค ่าเฉลี่ ย 0.5 ±0.1 ms-1 มีอัตราการ
สิ ้ น เปลื อ งพลั ง งานเพี ย ง 2.13998 MJ/kg ซึ ่ ง ปริ มาณ
ความชื้นที่หายไปมากที่สุดร้อยละ 88 มาตรฐานเปียก
ผลการเปรียบเทียบการอบแห้งพืชอาหารสั ตว์
ด้วยการอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
และการอบแห้ ง ด้ ว ยไมโครเวฟร่ ว มกั บ ลมร้ อ น เมื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมของของกำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟ
อุ ณ หภู ม ิ ล มร้ อ นและระยะเวลาการอบแห้ ง พบว่ า
กำลั ง ไฟฟ้ า 300 วั ต ต์ อุ ณ หภู มิ 70 องศาเซลเซี ย ส
ระยะเวลา 25 นาที, กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ อุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที และ
กำลั ง ไฟฟ้ า 800 วั ต ต์ อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส
ระยะเวลา 10 นาที สามารถลดความชื้นได้ร ้อยละ 88
มาตรฐานเปี ย ก ดั ง แสดงในตารางที่ 1 ซึ ่ ง สภาวะที่
เหมาะสมของการอบแห้งขมิ้นชัน คือ กำลังไฟฟ้าเท่ากับ
800 วัตต์ อุณหภูมิล มร้อนเท่ากับ 60 องศาเซียลเซียส
ระยะเวลาการอบแห้งด้วยสายพานลำเลียง 12 นาที ซึ่งมี
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเพียง 2.13998 MJ/kg
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อัตรา
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ง
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้ง ด้วยไมโครเวฟ
ร่ ว มกั บ ลมร้ อ นแบบสายพานลำเลี ย ง ซึ ่ ง ใช้ ต ้ น แบบ
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน และใช้พืชอาหาร
สัตว์เป็นกรณีศ ึกษา แบ่ง การทดลองออกเป็น 3 กรณี
ได้แก่ การอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
และการอบแห้ง ด้วยไมโครเวฟร่ วมกับลมร้ อน ผลการ
ทดสอบ พบว่า การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ เมื่อมีการใช้
กำลังไฟที่สูงขึ้นทำให้เกิดความร้อนสะสมในตัวอย่างพืช
อาหารสัตว์จึงทำให้เกิดความเสียหายและมีรอยไหม้ และ
การอบแห้ ง ด้ว ยลมร้ อ น การอบแห้ ง ด้ ว ยระยะเวลาที่
กำหนดปริมาณความชื้นของพืชอาหารสัตว์ลดลงได้เพียง
เล็กน้อยเท่านั้นซึ่ง ทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง ดังนั้น
การประยุกต์ใช้การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
สำหรับพืชอาหารสัตว์จึงสามารถลดความชื้นได้เหมาะสม
ที่ส ุด โดยมีส ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้ง คือ
กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาสายพานลำเลี ย ง 12 นาที ซึ ่ ง สามารถลด
ความชื้นได้ร้อยละ 88 มาตรฐานเปียก (ค่าที่เหมาะสม
สำหรับพืช อาหารสัตว์แห้ง ) และมีอัตราการสิ้นเปลือง
พลัง งานเพียง 2.13998 MJ/kg จึง สามารถสรุปได้การ
ประยุกต์ใช้การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเป็น
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วิ ธ ี ก ารที ่ ม ี ป ระสิ ทธิ ภ าพสามารถลดระยะเวลาในการ
อบแห้งได้ และเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน
6. กิตติกรรมประกาศ
ง านวิ จ ั ย นี ้ ไ ด้ ร ั บ ทุ น อุ ด ห นุ น วิ จ ั ย จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และขอขอบคุณ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยการประยุกต์ใช้เถ้าชานอ้อยทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนในงานชั้นผิวทางคอนกรีต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตในงานชั้นผิวทาง ตามมาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต มทถ. 231 – 2562 ของกรมทางหลวง
ชนบท ทดสอบผลกระทบของระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต ตามมาตรฐาน 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
ในการเผาไหม้ ห ม้ อ ต้ ม ไอน้ ำ และที ่ ใ ช้ ม ากที ่ ส ุ ด คื อ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล เถ้าชานอ้อยยังเป็นวัสดุที่
เหลือใช้ในการเกษตรกรรม และยังมีแนวโน้มว่าเถ้าชานอ้อย
มีจำนวนตกข้างสะสมเพิ่มขึ้นมากขึ้น ประเทศไทยเป็นผู้นำ
น้ ำ ตาลทรายส่ ง ออกรายใหญ่ข องโลกจึง มี ช านอ้ อ ยเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระเสไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวไปได้อีกไกล เนื่องจาก มีการ
ขอตั้ง และขยายโรงงานน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น
จำนวนมาก และสืบเนื่องจาก รัฐบาลผลักดันนโยบายบริหาร
พื้นที่เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพื้นที่ ปลูก
ข้าวที่อยู่ในพื้นที่ ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อยโรงงาน มัน
สำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้พื้นที่
ปลูกอ้อยของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้การผลิต
อ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยมี แนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อ เนื่อง พื้นที่ปลูกอ้อยในปี พ.ศ.2561/2562
ปริมาณอ้อยทั้งหมด 131 ล้านตัน และมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อย
12.23 ล้านไร่ [1] ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560/2561
จำนวน 0.69 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.01

การนำเถ้าชานอ้อยไปใช้ในงานคอนกรีต เถ้าชาน
อ้อยที่ได้จ ากโรงงานโดยตรง มีขนาดใหญ่ร ูพรุนสูง และที
รู ป ร่ า งไม่ แ น่ น อน และหากนำไปแทนที ่ ป ู น ซี เ มนต์ ใ น
ส่วนผสมคอนกรีต พบว่าทำให้ส่วนผสมคอนกรีตต้องการน้ำ
มากขึ้น มีการสูญเสียค่ายุบตัวอย่างรวดเร็ว และกำลังอัดต่ำ
กว่าคอนกรีตที่ไม่ผสมเถ้าชานอ้อยอย่างมาก กล่าวโดยสรุป
คือ เถ้าชานอ้อยที่ได้จากโรงงานโดยตรงไม่เหมาะที่จะใช้ใน
ส่วนผสมคอนกรีต แม้ว่าเถ้าชานอ้อยที่ได้จากโรงงานโดยตรง
จะไม่ เ ป็ น วั ส ดุ ป อซโซลาน (Pozoolan) ที ่ ด ี แ ต่ ส ามารถ
พัฒนาคุณภาพของเถ้าชานอ้อยให้เป็นวัสดุปอซโซลานที่ดีได้
โดยการบดให้ม ีค วามสะเอีย ดสู ง ซึ ่ ง พบว่า เถ้า ชานอ้อย
บดละเอียดเป็นวัส ดุปอซโซลานที่ดี และสามารถปรับปรุง
คุณสมบัติบางประการของคอนกรีตให้ดีขึ้น [2]
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษากำลัง
รั บ แรงอั ด และผลกระทบของระยะเวลาการก่ อ ตั ว ของ
คอนกรีต ที่ใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดเพื่อแทนที่ปูนซีเมนต์
บางส่วน ซึ่งผลการทดสอบที่ได้รับจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม
และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาเถ้าชานอ้อยในอนาคต
ต่อไป
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งที่เหลือใช้
และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงผลิต
กระแสไฟฟ้าชีวมวล ในการก่อสร้างทุกวันนี้โดยเฉพาะใน
งานทางจะต้ อ งใช้ ค อนกรี ต เป็น จำนวนมากที่ ส ุด ในงาน
ก่ อ สร้ า ง ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง มุ ่ ง เน้ น การใช้ เ ถ้ า ชานอ้ อ ยทดแทน
ปูนซีเมนต์บางส่วนในงานชั้นผิวทางคอนกรีต เพื่อช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต เพื่อจะได้ทราบว่า เมื่อ
ระยะเวลาเท่ า ใดที่ ย ั ง สามารถผสม เท อั ด แน่ น แต่ ง ผิ ว
คอนกรีต และระยะเวลาที่คอนกรีตสามารถเริ่มรับกำลังได้
ทำให้สามารถว่างแผนการทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างคอนกรีต
ได้ถูกต้อง
2.1 ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration Reaction)
ปฏิกิริยาไฮเดรชันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปูนซีเมนต์กับน้ำ โดยเกิดไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO.SiO2)
ไดแคลเซียมซิล ิเกต (2CaO.SiO2) ไตรแคลเซียมอลูม ิ เ นต
(3CaO.Al2O3) และเตตราคั ล เซี ย มอลู ม ิ โ นเฟอร์ ไ รท์
(4CaO.Al2O3.Fe2O3) ที่เป็นองค์ประกอบของปูนซีเมนต์ร วม
กับน้ำ ทำให้ได้ซีเมนต์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นและได้
ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญจากปฏิกิริยา คือแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต
(3CaO.2SiO2.3H2O) หรื อ C-S-H และแคลเซี ย มไฮดรอก
ไซด์ Ca(OH)2 ปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถเขียนในรูป สมการ
เคมี ที่ (2-1) และ (2-2) ดังนี้
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)
ปฏิ ก ิ ร ิ ย าปอซโซลาน เป็ น ปฎิ ก ิ ร ิ ย าที ่ เ กิ ด ขึ้ น
ต่ อ เนื ่ อ งจากไฮเดรชั น โดยแคลเซี ย มไฮดรอกไซ ด์
(Ca(OH)2)ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันทำปฏิกิริยารวมกับ
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และอลูมินาไตรออกไซด์ (Al2O3)
ซึ ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของวั ส ดุ ป อซโซลาน โดยมี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาปอซโซลานที่สำคัญ คือแคลเซียม

ซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และแคลเซียมอะลูมิเนียมไฮเดรต
(C-A-H) ที่ ปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถเขียนในรูป สมการเคมี
ที่ (2-3) และ (2-4) ได้ดังนี้
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) เป็ น ค่ า แปรไปตามชนิ ด ของ
แคลเซียมซิล ิเกต และแคลเซียมอลูมิเนตไฮเครต ซึ่ง เป็น
สารประกอบที่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน ทำให้ซีเมนต์มี
กำลังดีขึ้นเมื่อรวมกับปฏิกิริยาไฮเดรชัน [3]
2.3 ก า ร ก ่ อ ต ั ว (Setting) แ ล ะ ก า ร แ ข็ ง ตั ว
(Hardening) ถือเป็นลักษณะทางกายภาพที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ กับ เถ้า
ชานอ้อย และน้ำ ซึ่งการก่อตัวของคอนกรีต คือกระยวนการ
เริ่มแข้งตัวของคอนกรีตสด โดยมีระยะเวลาที่ส ำคัญอยู่ 2
ช่วง คือ
2.3.1 ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้น (initial setting
time) เป็ น ระยะเวลาที่ บ อกให้ ท ราบว่ า ภายในช่ ว งเวลา
ดังกล่าวนั้นคอนกรีตยังสามารถที่จะผสม เท อัดแน่น และ
แต่งผิวได้ (Limit of Handling)
2.3.2 ระยาเวลาการก่อตัวสุดท้าย (final setting
time) เป็นระยะเวลาที่คอนกรีตเริ่ มเข้าสู่สภาพการแข็ง ตัว
และเริ ่ ม พั ฒ นากำลั ง อั ด (Beginning of Mechanical
Strength)
ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ถือเป็นปัจจัยสำคั ญ ที่
ส่งผลต่อระยะเวลาการก่อตัว เมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเ มนต์
ของคอนกรีตเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการก่อตัวก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
นอกจากนั้นชนิดของปูนซีเมนต์ อุณหภูมิ และน้ำยาผสม
คอนกรีตก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ อระยะเวลาการก่ อ ตัว
เช่นกัน [4]
3. วิธีดำเนินการวิจัย
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3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
3.1.1 ปู น ซี เ มนต์ เป็ น ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์
ประเภทที่ 1
3.1.2 เถ้าชานอ้อย เป็นวัส ดุที่เหลือทิ้งจากการ
บวนการผลิ ต การแสไฟฟ้ า ชี ว มวลโดยใช้ ช านอ้ อ ยเป็ น
เชื้อเพลิงหลักและใช้เปลือกไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงเสริม
โดยสัดส่วนผสมเชื้อเพลิงหลักต่อเชื้อเพลิงเสริมเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 95 ต่อ 5 ในการศึกษาครั้งนี้นำเถ้าชานอ้อยมาจาก
บริ ษ ั ท ด่ า นช้ า ง ไบโอ-เอ็ น เนอร์ ย ี จำกั ด ตำบลหนอง
มะค่าโมง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี แสดงในรูปที่ 1 (ก,ข)
เถ้าชานอ้อยเป็นผงสีดำและเปียกชื้นก่อนทำการศึกษาจึง
นำเอาไปตากแห้ง และนำเถ้าชานอ้อยมาบดละเอียด ก่อน
นำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200

(ก

)

(ข)
รูปที่ 1 บ่อพักเถ้าชานอ้อย
ออกมาจากเตาเผาโดยแรงดันน้ำ (ก) พื้นที่พักเถ้าชานอ้อย
ก่อนส่งออกนอกโรงงานไฟฟ้า (ข)
เถ้ า ชานอ้ อ ยบดละเอี ย ดผลการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบทางด้ า นเคมี ข องเถ้ า ชานอ้ อ ยเที ย บกั บ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แสดงดังตารางที่ 1 เถ้า
ชานอ้อยส่วนที่มีค วามละเอียดจะเป็นวัส ดุปอซโซลานที ่มี
ศักยภาพที่จะไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตได้ดี
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 และ เถ้าชานอ้อยบดละเอียด [9]
องค์ประกอบ
ปูนซีเมนต์
เถ้าชานอ้อย
ทางเคมี
ประเภทที่ 1
บดละเอียด
SiO2
20.68
75.67
Al2O3
5.12
1.56
Fe2O3
5.44
2.29

CaO
MgO
K2O
Na2O
LOI

60.36
0.83
0.27
0.23
1.24

6.62
1.87
9.59
0.12
3-6

3.1.3 วัสดุมวลรวมชนิดเม็ดละเอียด เป็นทรายน้ำ
จืดมีเม็ดแข็งทนทาน ลักษณะเป็นก้อนกลมหรือเหลี่ยม มีค่า
โมดูล ัส ความละเอี ย ด (Fineness Modulus) อยู่ร ะหว่ า ง
2.3-3.1 ให้ เป็นไปตามมาตรฐานวัส ดุมวลนวมสำหรับผิ ว
จราจรแบบคอนกรีต มทถ. 216-2562
3.1.4 วัสดุมวลรวมชนิดเม็ดหยาบ ได้แก่ หินย่อย
กรวดย่อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานวัสดุมวลนวมสำหรับผิว
จราจรแบบคอนกรีต มทถ. 216-2562
3.1.5 น้ ำ ที ่ ใ ช้
ผสมคอนกรีตใช้น้ำประปา
3.2 อัตรา
ส่วนผสม
การ ออกแบ บ
อัตราส่วนผสม ตารางที่ 2 โดยมีสูตรผสมทั้งหมด3สูตรผสม
เริ่มต้นจากสูตรที่1 อัตราส่วนผสมควบคุม ประกอบด้วย
ปู น ซี เ มนต์ : ทราย : หิ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 15 : 35 : 50
(Control) สูตรที่2 สำหรับอัตราส่ วนผสมลดอั ตราส่ ว น
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 16.67 จนกระทั่งสิ้นสุดที่ร้อยละ 66.67 :
ทราย : หิน คงที่ (CC-01 ถึง 04) และสูตรที่3 สำหรับอัตรา
ส่วนผสมลดอัตราส่วนปูนซีเมนต์ร้อยละ 16.67 จนกระทั่ง
สิ้นสุดที่ร ้อยละ 66.67 แทนที่ เถ้าชานอ้อยบดละเอี ย ด
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 :
มาตรฐานการทดสอบหาค่า ยุบ ตั วของคอนกรีต (Slump
Test)
ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสม
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สูตรผสม ปูนซีเมนต์ เถ้าชานอ้อย ทราย หิน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (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 - สู ต รผสมควบคุ 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
- สูตรผสมลดปูนซีเมนต์เพิ่ม เถ้าชานอ้อย (SB-01 ถึง 04)
สำหรับอัตราส่วนแปรผัน ประกอบด้วย เถ้าชานอ้อย จาก
ร้อยละ 16.67 ถึง ร้อยละ 66.67
3.3 ขั้นตอนการทดลอง
3.3.1 การทดลองหาการก่อตัวของคอนกรีต
ตัวอย่างทดสอบจะแบ่ง ตามอั ตราส่ว นผสมที ่ มี
ความแตกต่ า งกั น ดั ง ตารางที่ 2 แบ่ ง ออกเป็ น 5 อั ต รา
ส่วนผสม ส่วนผสมละ 3 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง
ประกอบด้วยสูตรผสมคอนกรีตปกติและสูตรผสมที่ใช้ เ ถ้า
ชานอ้อยบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนที่ต่างกัน
เพื่อเปรียบเทียบก่อนนำมาผสมคอนกรีต

เครื ่ อ งมื อที ่ ใช้ใ นการทดลองหาการก่ อตั ว ของ
คอนกรีต ประกอบด้วย เครื่องมือทดสอบการ ก่อตัวของ
คอนกรีต ตามมาตรฐาน ASTM C403 แสดงในรูปที่ 2 (ก)
แบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. เหล็กตำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 4
ค้ อ นยางลู ก ยาง และเทอร์ โ มมิ เ ตอร์ (Thermometer)

วิ ธ ี ก ารทดสอบตามรู ป ที ่ 2
(ข)
(ก)

(ข)

รู ป ที ่ 2 เครื ่ อ งมื อทดสอบระยะการก่ อตั วของ
คอนกรีตด้วย มาตรฐาน ASTM C-403 (ก) วิธีการทดสอบ
ระยะการก่อตัวของคอนกรีต (ข)
ขั ้ น ตอนการก่ อ ตั ว
ของคอนกรี ต โดยเริ ่ ม จาก
ขั้นตอนแรกคือ คอนกรีตสด
ที ่ เ ริ ่ ม ทำการผสมจากนั้ น
ค อ น ก ร ี ต จ ะ เ ร ิ ่ ม ก ่ อ ตั ว
(Stiffening Time) ไปจนถึ ง การก่ อ ตั ว เริ ่ ม ต้ น (Initial
Setting Time) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คอนกรีตสดยังสามารถที่
จะอั ด แน่ น และแต่ ง ผิ ว ได้ (Limit of Handling) ขั ้ น ตอน
สุดท้ายของการก่อตัวคือ การก่อตัวสุดท้าย (Final Setting
Time) คื อ ระยะที ่ ค อนกรี ต เริ ่ ม เข้ า สู ่ ส ภาพการแข็ ง ตั ว
(Hardening) และเริ ่ ม พั ฒ นากำลั ง อั ด (Beginning of
Mechanical Strength) [5] [6] ดัง แสดงในรูปที่ 3
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เริ่มผสม
ตัวสุดท้าย

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

การเริ่มก่อตัว การก่อตัวเริ่มต้น การก่อ

(stiffening time) (initial setting
time) (final setting time)
รูปที่ 3 ขั้นตอนการก่อตัวของคอนกรีต
3.3.2 การทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
ตัวอย่างทดสอบจะแบ่ง ตามอั ตราส่ว นผสมที ่ มี
ความแตกต่ า งกั น ดั ง ตารางที่ 2 แบ่ ง ออกเป็ น สู ตรผสม
ทั้งหมด 3 สูตรผสม 9 ตัวอย่าง ส่วนผสมละ 15 ก้อน รวม
ทั ้ ง สิ ้ น 135 ก้ อ น ประกอบด้ ว ยสู ต รผสมที ่ 1 ควบคุ ม
(Control) สูตรผสมที่2 ลดปูนซีเมนต์ (CC-01 ถึง 04) และ
สูตรผสมที่3 ลดปูนซีเมนต์ ทดแทนเถ้าชานอ้อย(SB-01 ถึง
04) แสดงในรูปที่ 4 (ก,ข,ง,จ) และกำหนดค่าค่ายุบตัวต้อง
อยู่ร ะหว่าง 3 - 7 เซนติเมตร เมื่อทดสอบตาม มทถ.(ท)
103.1 : มาตรฐานการทดสอบหาค่ายุบ ตั วของคอนกรี ต
(Slump Test) แสดงในรูปที่ 4 (ค)
กำลังอัดประลัยของแท่ง ตัวอย่างคอนกรีต ขนาด
มาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ 15x15x15 เชนติเมตร ที่ 28 วัน
ต้องไม่น้อยกว่า 325 กิโ ลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ
ตามที่แบบกำหนด เป็นไปตามมาตรฐานงานผิวจราจรแบบ
คอนกรีต (Concrete Pavement) มทถ. 231 – 2562
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบกำลังอัดประลัยของ
แท่งตัวอย่างคอนกรีต แสดงในรูปที่ 4 (ฉ)

(จ)

(ฉ)

รูปที่ 4 การเตรียมอัตราส่วนผสม (ก) ผสมตัวอย่าง
คอนกรีต (ข) ทดสอบหาค่ายุบตัวของคอนกรีต (ค) แบบ
หล่ อ คอนกรี ต (ง) คอนกรี ต ตั ว อย่ า ง (จ) เครื ่ อ งมื อ การ
ทดสอบกำลังอัดประลัย (ฉ)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการทดลองหาการก่อตัวของคอนกรีต
ผลการทดลองหาระยะเวลาการก่ อ ตั ว ของ
คอนกรีต แสดงในรูปที่ 3 สูตรผสม Control คือคอนกรีตที่มี
อัตราสวนผสมระหว่าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 :
มวลรวมละเอี ย ด : มวลรวมหยาบ ในอั ต ราสวนรอยละ
15:35:50 มีจ ุดแข็ง ตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) ซึ่ง
หมายถึงคอนกรตมแรงตานทาน 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว ที่
เวลา 2 ชั่วโมง และสามารถตานทานแรง 4,000 ปอนด์ /
ตารางนิ้ว หรือจุดแข็งตัวสุดทาย (Final Setting Time) ที่
เวลา 5 ชั่วโมง 30 นาที
ผลทดลองจากห้องปฏิบัติการแบ่งเป็นผลระยะเวลา
การก่อตัวของคอนกรีต โดยเปรียบเทียบกันระหว่างสูตรผสม
Control และเถ้ า ชานอ้ อ ยบดละเอี ย ดแทนที ่ป ู น ซี เ มนต์
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บางส่วนเพื่อหาระการก่อตัวของคอนกรีต และผลกำลังอัด
ของคอนกรีต เปรียบเทียบกัน เพื่อหากำลังอัดของคอนกรีต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต เมื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอน พบว่าระยะการก่อตัวของคอนกรีตมีเวลาที่
เพิ่มขึ้นตามลำดับ เมื่อเพิ่มเถ้าชานอ้อยบดละเอียดแทนที่
ปูนซีเมนต์ แต่จ ะสูตรผสม Control ระยะการก่อตัวของ
คอนกรี ต จะเร็ ว ขึ ้ น กว่ าเถ้ า ชานอ้ อยบดละเอีย ดแทนที่
ปูนซีเมนต์ เช่นสูตร SB-01 มีจุดแข็งตัวเริ่มต้นที่ 2.50 ชั่วโมง
และระยะจุดแข็งตัวสุดท้ายที่ 6.20 ชั่วโมง สูตร SB-02 มีจุด
แข็งตัวเริ่มต้นที่ 3.15 ชั่วโมง และระยะจุดแข็งตัวสุดท้ายที่
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 ชั ่ ว โมง ดั ง ในตารางที ่ 3 และกราฟเปรี ย บเที ย บ
ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต ดังรูปที่ 5
ตารางที่ 3 ระยะการก่อตัวเวลาการก่อตัวของคอนกรีต ที่
จุดแข็งตัวเริ่มต้นและจุดแข็งตัวสุดท้าย
สูตรผสม จุดแข็งตัวเริ่มต้น จุดแข็งตัวสุดท้าย
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
Control
2.00
5.50
SB-01
2.50
6.20
SB-02
3.15
8.30
SB-03
4.10
9.50
SB-04
5.50
11.50

รูปที่ 5 ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต
จากผลการทดสอบในรูปที่ 5 ระยะการก่อตัวของ
คอนกรีต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของเถ้าชานอ้อย
เนื่องจากเถ้าชานอ้อย มีค วามพรุนทำให้คอนกรีตมีความ
ต้ า นทานการแข็ ง ตั ว และละลายของน้ ำ (freezing and
thawing) สลับกัน ได้ดีกว่าคอนกรีตธรรมดาเมื่อเถ้าชาน
อ้อยมีส ัดส่วนที่เพิ่มขึ้นก็จ ะทำให้การก่อตัวของคอนกรีต
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
4.2 ผลกำลังอัดของคอนกรีต
ผลกำลังอัดของคอนกรีตในห้องปฏิบัติการ ดังในตารางที่ 4
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนอัตราส่วนผสม สูตร Control มี
ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ 28 วัน มีกำลังอัดเท่ากับ 497.40
ksc กำลัง อัดของคอนกรี ต CC-01 : SB-01 ที่ 28 วัน มี
กำลั ง อั ด เท่ า กั บ 426.07 : 454.33 ksc กำลั ง อั ด ของ
คอนกรี ต CC-02 : SB-02 ที่ 28 วั น มี ก ำลั ง อั ด เท่ า กั บ
320.61 : 338.09 ksc กำลังอัดของคอนกรีต CC-03 : SB03 ที่ 28 วัน มีกำลังอัดเท่ากับ 192.72 : 222.79 ksc และ
กำลังอัดของคอนกรีต CC-04 : SB-04 ที่ 28 วัน มีกำลังอัด
เท่ากับ 140.80: 191.64 ksc ดัง แสดงในรูปที่ 6 กราฟ
แสดงกำลัง อัดคอนกรี ต ลดปู น ซี เมนต์ (CC-01 ถึง 04) ดัง
แสดงในรู ป ที่ 7 และกราฟแสดงกำลั ง อั ด คอนกรี ต ลด
ปูนซีเมนต์ทดแทนเถ้าชานอ้อย (SB-01 ถึง 04) ดังแสดงใน
รูปที่ 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)
รู ป ที ่ 7 กราฟแสดงกำลั ง อั ด คอนกรี ต สู ต รผสมลด
ปูนซีเมนต์(CC-01 ถึง 04)

รูปที่ 8 กราฟแสดงกำลังอัดคอนกรีต สูตรผสมลดปูนซีเมนต์
ทดแทนเถ้าชานอ้อย (SB-01 ถึง 04)
จากผลการทดสอบในรูปที่ 8 แนวโน้มการเพิ่มของ
กำลังอัดคอนกรีตตามอายุการบ่ม สามารถพัฒนากำลัง เป็น
ปฏิ ก ิ ร ิ ย าปอซโซลาน ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายหลั ง จากการทำ
ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์กับน้ำโดยใช้แคลเซียมไฮด
ดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ที่เกิดจากสมการที่ (2-1) และ (2-2)
เป็นสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาร่วมกับซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2)
และอลู ม ิ น าไดรออกไซน์ (Al2O3) ในวั ส ดุ ป อซโซลาน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จ ากปฏิกิริยาปอซโซลาน คือแคลเซียมซิลิ
เกตไฮเดรต (C-S-H) และแคลเซียมอลูมิเนียมไฮเดรต (C-AH) 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
กำลังอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้น และลดช่องว่าระหว่างอนุภ าค
ของปูนซีเมนต์ลงทำให้คอนกรีตมีเนื้อแน่นขึ้นโดยปฏิกิริยา
ปอซโซลานนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 7 วัน และทำ
ปฏิกิริยาต่อไปเรื่อยๆ แม้ว่าคอนกรีตอายุมากกว่า 3 ปีครึ่งก็
ตาม [ 7 ]
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
5.1 การแทนที่เถ้าชานอ้อยในรูปปูนซีเมนต์ป อร์ต
แลนด์ทำให้ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตผสมเถ้ าชาน
อ้ อ ยเพิ ่ ม ขึ ้ น เช่ น เดี ย วกั บ ใช้ ว ั ส ดุ ป อซโซลานชนิ ด อื่นๆ
คอนกรี ต ที ่ ใ ช้ เ ถ้ า ชานอ้ อ ยแทนที ่ ม วลรวมละเอี ย ดมี
ความสามารถในการทำงาน (workability) และการเยิ้มน้ำที่
ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคอนกรีตธรรมดา คอนกรีตผสมเถ้าชาน
อ้อย มีความสามารถต้านทานการสึกกร่อน การซึมผ่านน้ำ
การต้านทานคลอไรด์ และการเกิดคาร์บอเนชันเหมือนกับ
คอนกรีตธรรมดา นอกจากนี้ความพรุนของเถ้าชานอ้อยทำ
ให้คอนกรีตมีความต้านทานการแข็ง ตัวและละลายของน้ำ
(freezing and thawing) สลับกัน ได้ดีกว่าคอนกรีตธรรมดา
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5.2 กำลัง อัดคอนกรีตที่ ล ดปูนซีเมนต์ทดแทนเถ้า
ชานอ้อย จากกราฟการทดสอบ แสดงในรูปที่ 7 สูตรผสม
SB-02 กำลังอัดคอนกรีต ที่ 28 วัน ได้กำลังอัดประลัยของ
แท่งตัวอย่างคอนกรีต 338.09 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
สามารถใช้ใ นงานของทางหลวงท้ อ งถิ่ น ได้ โดยกำลัง อัด
ประลัยของแท่ง ตัวอย่างคอนกรีตขนาดมาตรฐานรูปทรง
ลูกบาศก์ 15x15x15 เชนติเมตร ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า
325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือตามที่แบบกำหนด
เป็นไปตามมาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต (Concrete
Pavement) มทถ. 231 – 2562
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที ่ ภ าควิ ช า
วิศ วกรรมโยธา คณะวิศ วกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
สุพรรณบุรี บริษัท เพชรวดีก่อสร้าง จำกัด เอื้อเฟื้อสถานที่
ในการทำวิจัย และขอขอบพระคุณ บริษัทด่านช้าง ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด ที่เอื้อเฟื้อเถ้าชานอ้อยที่ใช้ในการทำวิจัยใน
ครั้งนี้
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http://www.ocsb.go.th/
[2] ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (ม.ป.ป.) การใช้เถ้าชาน
อ้ อ ยเพื ่ อ เป็ น วั ส ดุ ป อซโซลานในงานคอนกรี ต วารสาร
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[3] นั ฐ ภพ ถานะวุ ฒ ิ พ งศ์ (2557) ผลกระทบ
เนื่องจากค่าการสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผาที่มีต่อความ
ร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันกำลังและความทนทานของ
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Voltage Protection and Control for Inductive Wireless EV Charger
ธเนศ ศรีพรม1 และ อนนท์ นำอิน2*
Thanet Sriprom1 and Anon Namin2*
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
2
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรมศาสตร์ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ที่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
1
Master Degree Student of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of
Technology Lanna
128 Huay Kaew Road, Muang, Chiang Mai, Thailand, 50300
2
Division of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna
Chiang Rai
99 Moo 10 Sai Khaw, Phan, Chiang Rai 57120
*
anamin@rmutl.ac.th, 0897573709
บทคัดย่อ
ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายแบบเหนี่ยวนำ เป็นอุปกรณ์สำหรับการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้าด้วยวิธีเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ส ูง ในสภาวะเรโซแนนซ์ ผ ่านช่อ งว่างอากาศโดยไม่ต้ องใช้ส ายไฟฟ้ า
จึงทำให้มีความปลอดภัยต่อบุคคลผู้ปฏิบัติ มีความสะดวกสบาย และจะมีการใช้งานแพร่หลายในอนาคต
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบป้องกันและควบคุมแรงดันไฟฟ้าของระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้าไร้สาย ในการศึกษาได้แบ่งเป็น 2 กรณี คือ (ก) กรณีที่ขดส่งและขดรับวางอยู่ในตำแหน่งตรงกันทำให้ค่าความเหนี่ยวนำ
ร่วมอยู่ในภาวะสมดุล จึงสามารถควบคุมกระแสขาเข้าและรักษาระดับแรงดันขาออกได้ (ข) กรณีที่ขดส่งและขดรับวางอยู่ใน
ตำแหน่งเยื้องทำให้ค่าความเหนี่ยวนำร่วมมีค่าลดลง ส่งผลต่อค่าอิมพีแดนส์ขาเข้าลดลงทำให้กระแสขาเข้ามีค่าสูง ขึ้นและอาจ
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, ความหนี่ยวนำร่วม
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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 นี้ได้มี
การพัฒนาศักยภาพการใช้งานและได้รับความสนใจจาก
ผู้คนเป็นจำนวนมาก [1] เพราะสามรถนำไปใช้ในงานต่าง
ๆ เช่น การประจุแบตเตอรี่ไร้สายให้กับโทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก รถยนต์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้
งานทางการแพทย์ [2-5]
การส่ ง กำลั ง ไฟฟ้ า ไร้ ส าย คื อ เทคโนโลยี ที่
สามารถส่ ง กำลั ง ไฟฟ้ า ได้ โ ดยไม่ ใ ช้ ส ายตั ว นำ ใช้
สนามแม่เหล็กความถี่สูงในสภาวะรีโซแนนซ์คล้องระหว่าง
ขดตัวนำทางด้านส่งและด้านรับกำลังงาน เทคโนโลยีการ
ส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายเป็นที่รู้จักครั้งแรกจากการทดลองส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายของ นิโคลาเทสลา นิโคลา เทสลา ได้ทำ
การทดลองใช้สนามแม่เหล็กคล้องระหว่างขดตัวนำผ่าน
ตัวกลางอากาศขดตัวนำพันบนแกนอากาศเรียกว่า รีโซเน
เตอร์ [6] ต่อมาหลักการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายของ นิโค
ลา เทสลา ได้ ถ ู ก นำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
โดยเฉพาะในการพัฒนาเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
ในการส่ง ผ่านสนามแม่เหล็กข้ามช่องว่างอากาศคล้อง
ระหว่างเตเตอร์ และโรเตอร์ [7]

ลั ก ษณะกำลั ง ไฟฟ้ า ขาออกของวงจรส่ ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้สนามแม่เหล็กคล้องระหว่างขด
ตัวนำมีการเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วเมือระยะห่ าง
และตำแหน่ ง เยื ้ อ งมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงทำให้ ค ่ า ความ
เหนี่ยวนำร่วมมีค ่าลดลง ส่ง ผลต่อค่าอิมพีแดนส์ขาเข้า
ลดลงทำให้กระแสขาเข้ามีค่าสูงขึ้นและอาจเกินพิกัดของ
ขดลวดและตัวอุปกรณ์ในวงจรจ่ายกำลังงานได้
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม แรงดั น ไฟฟ้ า ของระบบอั ด ประจุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสขา
เข้าเกินพิกัดขดลวดและตัวอุปกรณ์ในวงจรจ่ายกำลังงาน
โดยใช้วงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ที่มีการควบคุมแรงดัน
ป้อนกลับแบบพีไอดี

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 วงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย
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เมื่อ 𝑀 คือ ความเหนี่ยวนำร่วม (𝐻)
𝐿1 คือ ความเหนี่ยวนำทางด้านปฐมภูมิ
(𝐻)
𝐿2 คือ ความเหนี่ยวนำทางด้านปฐมภูมิ
รูปที่ 1 องค์ประกอบของวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย

(𝐻)
𝑘 คือ สัมประสิทธิ์ความเหนี่ยวนำ

ส่วนประกอบหลักแหล่ง จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
คอนเวอร์เตอร์สำหรับแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับ
ทำงานที่ความถี่เรโซแนนซ์ขดตัวนำด้านส่ง (Transmitter)
และด้านรับ (Receiver) ทำมาจากขดลวดทองแดงที่ต่อ
อนุกรมกันกับคาปาซิเตอร์ที่พั นบนแกนอากาศ เมื่อมี
กระแสไฟฟ้าความถี่สูงไหลผ่านขดลวดตัวนำด้านสูง ทำให้
เกิดสนามแม่เหล็กส่งผ่านไปคล้องขดลวดตัวนำด้านรับเกิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ทำให้สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้า
ให้กับโหลดได้ กระแสไฟฟ้ าสลับความถี่ส ูง จึง ต้องผ่าน
วงจรเรียกระแสเป็นไฟฟ้ากระแสตรงก่อนจ่ายให้กับโหลด
ต่อไป [8]
2.2 ความเหนี่ยวนำร่วม
ความเหนี ่ ย วนำร่ ว มเกิ ด จากสนามแม่ เ หล็ ก
ขยายตัว กระจายออกไปเมื่อมีการเคลื่อนที่
ตัดผ่านตัวนำใดๆ จะทำให้ตัวนำนั้นเกิดแรงดันไฟฟ้าต้าน
กลับ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า ความเหนี่ยวนำร่วม
(Mutual Inductance) โดยเขียนเป็นรูปวงจรสมมูลดังนี้

(%)
ค่าสัมประสิทธิ์ค วามเหนี่ยวนำ 𝑘 คือ ค่าที่
เกิดขึ้นจากปริ มาณของจำนวนเส้ น แรงแม่ เหล็ก ไฟฟ้ า
เคลื ่ อ นที ่ ต ั ด ผ่ า นขดลวดทางทุ ต ิ ย ภู มิ ต่ อ จำนวนเส้ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ทั ้ ง หมดที ่ เ กิ ด จากขดลวดปฐมภู มิ ซึ่ ง
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นทางด้านทุติยภูมิ มีค่า
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์ความเหนี่ยวนำ โดย
จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 [9]
การหาค่าสัมประสิ ธิ์ค วามเหนี่ ย วนำ ด้วยวิ ธี
Series-aiding Series-opposing Method [10]

รูปที่ 3 a ( series-aiding configuration ), b (seriesopposing configuration)
𝑀=

i1

i2

M

L2

รูปที่ 2 รูปวงจรสมมูลของการเกิดความเหนี่ยวนำร่วม
จากรูปจะได้
𝑉2 = 𝑀
(2.1)
𝑘√𝐿1 𝐿2

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

𝑀=
(2.2)

4

(2.3)

V1

L1

𝐿𝑎𝑖𝑑 − 𝐿𝑜𝑝𝑝

𝑘=

𝑀
√𝐿1 𝐿2

(2.4)

เมื่อ 𝑀 คือ ความเหนี่ยวนำร่วม (𝐻)
𝐿𝑎𝑖𝑑 คือ ความเหนี่ยวนำของขดลวด
แบบเสริม (𝐻)
𝐿𝑜𝑝𝑝 คือ ความเหนี่ยวนำของขดลวด
แบบหักล้าง (𝐻)
𝑘 คือ สัมประสิทธิ์ความเหนี่ยวนำ
(%)
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2.3 ตัวควบคุมพีไอดี (PID Controller)
ต ั ว ค ว บ ค ุ ม PID (Proportional-IntegralDerivative Controller) ได้มีการเผยแพร่ครัง แรกเมื่ อ ปี
ค.ศ.1922 โดย Minorsky [11, 12] ในการควบคุมระบบ
นำทางการเดินเรือนับจากนั้นเป็นต้นมา ตัวควบคุมพีไอดี
ได้ ร ั บ การนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในภาคอุ ต สาหกรรม
อย่างกว้างขวาง [11, 12] ซึ่งพบว่ากว่าร้อยละ 90 ถึง 95
ของปัญหาการควบคุมระบบในภาคอุตสาหกรรมสามารถ
แก้ไขได้ด้วยตัวควบคุม PID
ผลตอบสนองของระบบในโดเมนเวลาสามารถ
แบ่งพิจารณาออกเป็น ผลตอบสนองเชิงแปรตามอิน พุต
(command following/ tracking) และผลตอบสนองเชิง
คุ ม ค่ า โหลด (load regulating) ดั ง แสดงในรู ป ที ่ 4
ผลกระทบจากการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม
พีไอดีที่มีต่อผลตอบสนองของระบบในโดเมนเวลา ได้รับ
การสรุปไว้ในตารางที่ 2.1 เมื่อ tr คือเวลาขึ้น (rise time),
Mp คื อ การพุ ่ ง เกิ น สู ง สุ ด ( maximum overshoot),
ts คือเวลาเข้าที่ (settling time), Mp_reg คือการพุ่ง เกิน
สู ง สุ ด จากการคุม ค่า โหลด (maximum overshoot of
load regulation), treg คือ เวลาเข้าที่จากการคุมค่าโหลด
( settling time of load regulation) แ ล ะ ess คื อ
ความคลาดเคลื่อน ในสภาวะคงตัว (steady-state error)

(ปรับ
เพิ่ม)

(Mp
)

KP

ลดลง

สภาวะ
คงตัว
(ess)
ลดลง

เพิ่ม เปลี่ยนแ
ขึ้น
ปลง
เล็กน้อย
ลดลง เพิ่ม เพิ่มขึ้น ถูกกำจัด
ขึ้น
เปลี่ยนแ ลดล ลดลง
ไม่มี
ปลง
ง
ผลกระท
เล็กน้อย
บ

KI
KD

2.4 วงจรลดทอนแรงดัน (Buck Converter)
วงจรลดทอนแรงดั น คื อ วงจรที ่ ท ำให้ ร ะดั บ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านออกมีค่าต่ำว่าแรงดันไฟฟ้า
ด้านขาเข้า และเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่มีความเป็น
กระแสตรง นิยมใช้วงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน (Low Pass
Filter) โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้วงจรกรองแบบ LC เพราะ
มีอัตราการลดทอนสัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการ ผกผันกับ
กำลังสองของความถี่ [14]

รูปที่ 5 วงจรบัคคอนวอร์เตอร์
รูที่ 4 ผลตอบสนองของระบบในโดเมนเวลา [13]
ตารางที่ 1 ผลกระทบจากการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์
ของตัวควบคุมพีไอดี [13]
ค่าพารามิ เวลาขึ้น การ เวลา
ค่า
เตอร์
(tr)
พุ่ง เข้าที่ คลาดเค
เกิน
(ts)
ลื่อนใน

ค่า อัตราการขยายแรงดัน Duty cycle
จากสมการ

(2.5)

𝑉𝑜 = 𝐷𝑉𝑠

เมื่อ 𝐷 คือ อัตราการขยายแรงดัน
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𝑉𝑠 คือ แรงดันขาเข้า (𝑉)
𝑉𝑜 คือ แรงดันขาออก (𝑉)
ค่าความเหนี่ยวนำที่น้อยท่สุดที่ทำให้วงจร
ทำงานในโหมดกระแสต่อเนื่อง จากสมการที่ (2.6)
𝐿𝑚𝑖𝑛 =

ขดส่ง
ขดรับ

(turns)
30
30

364
378

(1−𝐷)𝑅𝐿
2𝑓𝑠

(2.6)

เมื่อ 𝐿𝑚𝑖𝑛 คือ ความเหนี่ยวนำ (𝐻)
𝑅𝐿 คือ ความต้านทานของโหลด
(Ω)
𝑓𝑠 คือ ความถี่ที่ใช้ขับสวิตช์
(𝐻𝑧 )

รูปที่ 6 ตำแหน่งการวางขดลวด

ค่าละลอกคลื่นแรงดันไฟฟ้าขาออกสามาถนำมา
ใช้หาค่าตัวเก็บประจุในวงจร จากสมการที่ (2.7)
𝑉 (1−𝐷)

𝑜
𝐶 = 8∆𝑉
𝐿𝑓2

(2.7)

𝑜

𝑠

เมื่อ 𝐶 คือ ค่าตัวเก็บประจุ (𝐹)
∆𝑉𝑜 คือ ค่าละลอกคลื่นแรงดันไฟฟ้า
ขาออก (𝑉)
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การทดสอบการหาค่าความความเหนี่ยวนำร่วม
การหาค่าความเหนี่ยวนำร่วมด้วยวิธี Seriesaiding Series-opposing Method โ ด ย ก า ร ใ ช ้ RLC
Meter วัดค่าความเหนี่ยวนำนำของการต่อขดลวดแบบ
เสริ ม aiding Series-opposing Method และการต่ อ
ขดลวดแบบหักล้าง Series-opposing จากจุดพิกัด (0, 0,
6) ถึง พิกัด (6, 6, 6) แล้วนำมาคำนวณหาค่าการหาค่ า
ความเหนี่ยวนำร่วมโดยใช้สมการที่ (2.3)
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ชุดขดลวดที่ใช้ทดสอบ
ชุดขดลวด จำนวนรอบ ค่าความเหนี่ยวนำ (uH)

รูปที่ 7 จุดที่ใช้ย้ายระยะเยื่องขดลวด
3.2 การทดสอบการจำลองการทำงานของระบบส่ ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์
การจำลองการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สายที่มีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี เที ยบกับ
ระบบส่ ง กำลั ง ไฟฟ้ า ไร้ ส ายที ่ ไ ม่ ม ี ก ารควบคุ ม แรงดั น
ป้อนกลับแบบพีไอดีด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์ แสดง
ดัง รูปที่ 8
การออกแบบวงจรบั ค คอนเวอร์ เ ตอร์ ไ ด้ ใ ช้
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
D
71

RL (Ω)
50

Lmin (uH)
184

C (uF)
12

ตารางที่ 4 พารามิเตอร์ของวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย
พารามิเตอร์ L
R (Ω)
(uH)
ขดส่ง
364 0.167
ขดรับ
387 0.19

C
(nF)
43.5
40.9

f
(kHz)
40
40

RL
(Ω)
50
50

รูปที่ 8 การทดสอบการจำลองการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์
การจำลองการทำงานของระบบส่งกำลัง ไฟฟ้า
ไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี เทียบกับ
ระบบส่ ง กำลั ง ไฟฟ้ า ไร้ ส ายที ่ ไ ม่ ม ี ก ารควบคุ ม แรงดั น
ป้อนกลับโดยใช้ค่า ความเหนี่ยวนำร่วมจากการทดสอบ
การหาความเหนี่ยวนำร่วม ทั้ง 16 จุด มาใช้ในการการ
จำลองการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย ในการ
จำลองการทำงานระบบส่ ง กำลั ง ไฟฟ้ า ไร้ ส ายที ่ ม ีการ
ควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี ใช้ค่าเก็น Kp = 5, Ki
= 40 และ Kd = 0.1 จากการปรั บ จู น โดยกำหนดให้
ระบบควบคุมแรงดันขาออกที่ 220 โวลท์

รูปที่ 9 วงจรควบคุมป้อนกลับแบบพีไอดี
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการทดสอบการหาค่ า ความความ
เหนี่ยวนำร่วม
ผลการทดสอบการหาค่าความเหนี่ยวนำร่วม
จากการเปลี่ยนตำแหน่งระยะเยื่องขดลวดของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย แสดงดังรูปที่ 10 พบว่าเมื่อขดลวดเยื่อง
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ออกจากจุด (0, 0, 6) จะทำให้ค่าความเหนี่ยวยนำร่วมมี
ค่าลดลงเนื่องจากการคล้องสนามแม่เหล็กระหว่างขดลวด
ตัวนำมีค่าลดลง

V1 214.6V
I1 10.2A
V2 273.8V
I2 7.71A

รูปที่ 12 ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของชุด
ขดลวดทีไ่ ม่มีการควบคุมแรงดันแบบป้อนกลับที่ตำแหน่ง
(0, 0, 6)
รูปที่ 10 ผลการทดสอบการหาค่าความความเหนี่ยวนำ
ร่วม
4.2 ผลทดสอบการจำลอการทำงานของระบบ
ส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์
ผ ล การ จ ำล อง การ ทำง านของ ร ะบบส่ ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์ ลักษณะ
รูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของชุดขดลวดที่ตำแหน่ง
(0, 0, 6) รู ป ที ่ 11 ลั ก ษณะรู ป คลื ่ น กระแสและ
แรงดันไฟฟ้าของชุดขดลวดทีท่ ี่ตำแหน่ง (0, 0, 6) รูปที่ 12

ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที่ตำแหน่ง (0, 0, 6) รูปที่ 13
ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดัน ไฟฟ้า ของระบบส่ ง
ก ำ ล
ั ง
ไ ฟ ฟ้ า
ไร้สายที่ตำแหน่ง (0, 0, 6) รูปที่ 14
Vin 310 V
Iin 4.237A
Vout 227.7V

V1 173.6V

Iout 4.553A

I1 8.432A
V2 226.4V
I2 5.749A

รูปที่ 11 ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าชุด
ขดลวดที่มีการควบคุมแรงดันแบบป้อนกลับที่ตำแหน่ง (0,
0, 6)

รูปที่ 13 ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันแบบ
ป้อนกลับที่ตำแหน่ง (0, 0, 6)
Vin 310V
Iin 6.733A
Vout 285.4V
Iout 5.708A
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รูปที่ 14 ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที่ไม่มีการควบคุมแรงดันแบบ
ป้อนกลับที่ตำแหน่ง (0, 0, 6)

แรงดันป้อนกลับแบบพีไอดีสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ขาออกเมื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเยื่องได้ ดีก ว่า
ระบบที่ไม่มีการป้อนกลับแบบพีไอดี
รูปที่ 17 กระแสไฟฟ้าขาเข้าของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกัน ที่มีการควบคุม
แรงดันแบบป้อนกลับ

รูปที่ 15 แรงดันไฟฟ้าขาออกของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกันที่มีการควบคุม
แรงดันแบบป้อนกลับ
รูปที่ 18 กระแสไฟฟ้าขาเข้าของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกัน ที่ไม่มีการควบคุม
แรงดันแบบป้อนกลับ

รูปที่ 16 แรงดันไฟฟ้าขาออก ของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกัน ที่ไม่มีการควบคุม
แรงดันแบบป้อนกลับ
จ ากร ู ป กร าฟ ร ู ป ที ่ 15 แล ะ ร ู ป ที ่ 16
แรงดันไฟฟ้าขาออกของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายจะเห็น
ว่ า ระบบที ่ ม ี ก ารควบคุ ม แรงดั น ป้ อ นกลั บ แบบพี ไ อดี
แรงดันไฟฟ้าขาออเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเยื่อง
จากค่าสูงสุด 227.9 โวลท์ ถึงค่าต่ำสุด 225.7 โวลท์ ช่วง
การเปลี ่ย นแปลง 2.2 โวลท์ ระบบที ่ ไ ม่ มี ก ารควบคุม
แรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี จากค่าสูงสุด 426 โวลท์ ถึง
ค่าต่ำสุด 285.4 โวลท์ ช่วงการเปลี่ยนแปลง 140.6 โวลท์
จะเห็ น ว่ า ระบบส่ ง กำลัง ไฟฟ้ า ไร้ ส ายที ่ม ี การควบคุม

จ ากร ู ป กร าฟ ร ู ป ที ่ 17 แล ะ ร ู ป ที ่ 18
กระแสไฟฟ้าขาเข้าของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายจะเห็น
ว่ า ระบบที ่ ม ี ก ารควบคุ ม แรงดั น ป้ อ นกลั บ แบบพี ไ อดี
กระแสไฟฟ้าขาเข้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเยื่อง
จากค่าสูงสุด 4.57 แอมป์ ถึงค่าต่ำสุด 4.257 แอมป์ ช่วง
การเปลี่ยนแปลง 0.313 แอมป์ ระบบที่ไม่มีการควบคุม
แรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี จากค่าสูงสุด 16.2 แอมป์ ถึง
ค่ า ต่ ำ สุด 6.773 แอมป์ ช่ ว งการเปลี่ ย นแปลง 9.427
แอมป์ จะเห็ น ว่ า ระบบส่ ง กำลั ง ไฟฟ้ า ไร้ ส ายที ่ ม ีการ
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ควบคุ ม แรงดั น ป้ อ นกลั บ แบบพี ไ อดี ส ามารถควบคุ ม
กระแสไฟฟ้าขาเข้าเมื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเยื่อง
ได้ดีกว่าระบบที่ไม่มีการป้อนกลับแบบพีไอดี

รูปที่ 19 กำลังไฟฟ้าขาออกของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกัน ที่มีการควบคุม
แรงดันแบบป้อนกลับ

แรงดันป้อนกลับแบบพีไอดีสามารถควบคุ มกำลัง ไฟฟ้าขา
ออกเมื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเยื่องได้ดีกว่าระบบ
ที่ไม่มีการป้อนกลับแบบพีไอดี

รูปที่ 21 ประสิทธิภาพของระบบของระบบส่งกำลังไฟฟ้า
ไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันแบบป้อนกลับ

รูปที่ 20 กำลังไฟฟ้าขาออกของระบบของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย ณ ตำแหน่งต่างกัน ที่ไม่มีการควบคุม
แรงดันแบบป้อนกลับ

รูปที่ 22 ประสิทธิภาพของระบบของระบบส่งกำลังไฟฟ้า
ไร้สายที่ไม่มีการควบคุมแรงดันแบบป้อนกลับ

จากรูปกราฟ รูปที่ 19 และรูปที่ 20 กำลังไฟฟ้า
ขาออกของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายจะเห็นว่าระบบที่มี
การควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอดี กำลังไฟฟ้าขาออก
เมื ่ อ มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงตามยะยะเยื ่ อ ง จากค่ า สูง สุด
1036.72 วั ต ต์ ถึ ง ค่ า ต่ ำ สุ ด 1018.81 วั ต ต์ ช่ ว งการ
เปลี่ยนแปลง 17.91 วัตต์ ระบบที่ไม่มีการควบคุมแรงดัน
ป้อนกลับแบบพีไอดี จากค่าสูงสุด 3633.79 วัตต์ ถึงค่า
ต่ำสุด 1629.06 วัตต์ ช่วงการเปลี่ยนแปลง 2004.72 วัตต์
จะเห็ น ว่ า ระบบส่ ง กำลัง ไฟฟ้ า ไร้ ส ายที ่ม ี การควบคุม

จ ากร ู ป กร าฟ ร ู ป ที ่ 21 แล ะ ร ู ป ที ่ 22
ประสิทธิภ าพของระบบส่ง กำลัง ไฟฟ้าไร้ส ายจะเห็นว่า
ระบบที ่ ม ี ก ารควบคุ ม แรงดั น ป้ อ นกลั บ แบบพี ไ อดี
ประสิทธิภาพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเยื่อง 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
ว่ า ระบบส่ ง กำลัง ไฟฟ้ าไร้ ส ายที ่ มี ก ารควบคุ ม แรงดัน
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ป้อนกลับแบบพีไอดีและระบบที่ไม่มีการป้อนกลับ แบบ
พีไอดี มีประสิทธิภ าพเมือมีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะ
เยื่องใกล้เคียงกัน
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม แรงดั น ไฟฟ้ า ของระบบอั ด ประจุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย ผลการศึกษาพบว่า ระบบ
ส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบ
พีไอดีสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออก, กระแสไฟฟ้า
ขาเข้า และกำลังไฟฟ้าขาออก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ยะยะเยื่องได้ดีกว่าระบบที่ไม่มีการป้อนกลับแบบพีไอ ซึ่ง
สามารถป้องกันไม่ให้กระแสขาเข้าเกินพิกัดขดลวดและตัว
อุปกรณ์ในวงจรจ่ายกำลังงานด้านประสิทธิภาพระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายที่มีการควบคุมแรงดันป้อนกลับแบบพีไอ
ดีและระบบที่ไม่มีการป้อนกลับแบบพีไอดี มีประสิทธิภาพ
เมือมีการเปลี่ยนแปลงตามยะยะเยื่องใกล้เคียงกัน
6. กิตติกรรมประกาศ
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เชี ย งราย
คณะผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง ใคร่ ข อขอบพระคุ ณ มา ณ โอกาสนี้
คุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากการวิจัยนี้ ย่อมเป็นผลมา
จากความกรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยจึง ใคร่
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ประสิทธิภาพการปรับสภาพต้นข้าวโพดด้วยวิธีน้ำร้อนความดันสูง
ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเพือ่ การผลิตไบโอเอทานอล
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยากรดที่แตกต่างกัน ได้แก่ กรดซัลฟูริก (H2SO4) กรดฟอสฟอริก (CH2O2) และกรด
ฟอร์มิก (H3PO4) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของตัวเร่งปฏิกิริยากรดในการปรับสภาพต้นข้าวโพด (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 acidcatalyzed 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 byproduct 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

41

1. บทนำ
เนื ่ อ งจากมี ก ารตระหนั ก ถึ ง วิ ก ฤตทางด้ า น
พลังงานฟอสซิลและภาวะโลกร้อน เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิต
จากชีวมวลจึงได้ร ับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี ่ป ีที่
ผ่านมา ชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulos)
จึงได้รับความสนใจจากหลายๆองค์กร และมีการส่งเสริม
งานวิจัยมากขึ้น เนื่องจากให้พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นมิตร
ต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ มและผลิ ต พลั ง งานอย่ า งยั ่ ง ยื น ลิ ก โน
เซลลูโลสเป็นแหล่งชีวมวลที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการผลิต
เอทานอล (Ma, Xue, Yu, & Wang, 2012) ซึ ่ ง ชี ว มวล
ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ ว ยเซลลู โ ลส (celluloses) เฮมิ
เซลลูโลส (hemicellulose) และ ลิกนิน (lignin) เซลลูโลส
เป็นโพลิเมอร์เชิงเส้น ประกอบด้วยโมเลกุลของหน่วย ดี กลูโคส (D-glucos) พันธะเชื่อมโยงโดย β-1,4 glycosidic
bond (Klemm, Heublein, Fink, & Bohn, 2005) เฮมิ
เซลลูโลสมีโครงสร้างเป็นกิ่งแตกแขนง เป็นโพลีแซคคาไรด์
แบบสั้น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชลิกนินเป็นลิ
เมอร์เชิงซ้อนที่ประกอบด้วยหน่วย phenylpropanoid
ซึ่งมีโครงสร้างเป็นสามมิติและเชื่อมโยงกับเฮมิเซลลูโลส
แบบโควาเลนต์ (Lan, Liu, & Sun, 2011) ลิกโนเซลลูโลส
เป็นส่วนสำคัญของมวลชีวภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก และ
ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพสำหรับการผลิตผลิ ตภัณฑ์ที่
มีมูลค่าเพิ่ม เช่น เอทานอล ไบโอแก๊ส ไซลิทอล เป็นต้น
(Ebrahimi, Villaflores, Ordono, & Caparanga, 2017)
ในปัจ จุบันไบโอเอทานอลถือเป็นทางเลื อ กที่
สะอาด และสามารถผลิตได้จ ากชีวมวลหลายประเภท
โดยเฉพาะวัตถุดิบประเภท Lignocellulose ที่ได้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เช่น
ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ชายอ้อย ขี้เลื่อย เป็นต้น ดังนั้นการ
ใช้ชีวมวลเหล่านี้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอเอทานอล ถือ
เป็นทางเลือกในการผลิต พลังงานทดแทนจากชีวมวลที่
เหมาะสมสะอาด และยั่งยืน รวมทั้งลดปัญหามลพิษทาง
อากาศจากการเผาวั ส ดุ เ หลื อ ทิ ้ ง ทางการเกษตร การ
เปลี่ยนชีวมวลเป็นไบโอเอทานอลจำเป็นต้องผ่านขั้นตอน
การปรับสภาพ วิธีการปรับสภาพมีทั้งทางกายภาพ เคมี
หรื อ ชี ว ภาพ เป้ า หมายหลั ก ของการปรั บ สภาพ คื อ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างลดความเป็นผลึกของชีวมวล สลาย

เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เพื่อให้เอนไซม์เข้าถึงเซลลูโลส
ทำปฏิกิร ิยาให้เป็นน้ำตาลกลูโ คส (P. Kumar, Barrett,
Delwiche, & Stroeve, 2009) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่
จะต้องพัฒนากระบวนการปรับสภาพ ไม่เพียงแต่การแตก
ของเฮมิเซลลูโลสและการกำจัดลิกนินเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ด้วย
(Shahabazuddin et al., 2018) จากนั้นน้ำตาลกลูโคส
จะถูกนำไปหมักเป็นไบโอเอทานอล ในขั้นตอนการปรับ
สภาพหรือการย่อยด้วยเอนไซม์จะต้องได้เซลลูโลสที่มี
ความบริส ุทธิ์ส ูง และมีส ารยับยั้ง ต่ำ (Islam, Elliott, &
Ju, 2 0 1 8 ; V. Kumar, Yadav, Kumar, & Ahluwalia,
2020)
วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้ คือการนำต้นข้าวโพด
เป็นมาผ่านกระบวนการปรับสภาพด้วยกระบวนการน้ำ
ร้อนความดันสูง หรือ Liquid hot water pretreatment
(LHW) โดยเพิ่มตัวเร่งปฏิกิร ิยากรดต่างชนิดกัน เพื่อ หา
สภาวะที่เ หมาะสมในการแยกองค์ประกอบต้นข้าวโพด
เพื่อให้ได้เซลลูโลสที่มีความบริสุทธิ์สูง ปริมาณสารยับยั้ง
ต่ำ และเพิ่มการผลิตน้ำตาลกลูโคสในขั้นตอนการย่อยด้วย
เอนไซม์ ให้ได้มากที่สุดโดยใช้กระบวนการที่เรียบง่าย
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1. ชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลส
ชี ว มวลประเภทลิ ก โนเซลลู โ ลสเป็ น แหล่ ง
คาร์บอนหมุนเวียนที่สามารถผลิตพลังงานได้ เนื่องจาก
คาร์บอนในชีวมวลมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของก๊าซ
คาร์ บ อนไดออก ไซด์ จ ากชั ้ น บรรยากาศจึง ถื อว่ า เป็น
คาร์บอนที่เป็นกลาง และถือว่าเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่มี
ศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยทั่วไป
ชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโ ลสประกอบด้วยเซลลู โ ลส
(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 ไม้เนื้อบางชนิด เป็นต้น และ (4) ของ
เสียที่มี เซลลูโลส (ขยะมูล ฝอย ของเสียจากโรงงานเยื่อ
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กระดาษ ขี้เลื่อย เป็นต้น ลิกโนเซลลูโลสเป็นวัสดุพอลิเม
อร์ชนิดเฮเทอร์โรจินัส (Heterogeneous) ประกอบ ด้วย
คาร์โบไฮเดรต (เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส) ลิกนินและ
ส่ ว นประกอบอื ่ น ๆ ทำให้ พ ื ช มี ค วามเป็ น ผลึ ก สู ง มี
โครงสร้างที่บิดพลิ้ว องค์ประกอบเหล่านี้ ส ่ง ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีวภาพของลิกโนเซลลูโลส ที่
กีดขวางและยับ ยั้ง การไฮโดรไลซิส ของเอนไซม์ (Kim,
Ximenes, Mosier, & Ladisch, 2011) ทำให้ ก ารย่ อ ย
สลายเซลลูโลสโดยเอนไซม์ยากมาก และลิกนินสามารถ
ขัดขวางปฏิกิริยาของเอนไซม์แ ละการหมักของจุลินทรีย์
(Yang & Wyman, 2006)
2.2. การปรับสภาพ
การปรับสภาพแต่ละครั้งจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับประเภทและองค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลส
การปรับสภาพแบ่ง ออกได้เป็น 4 วิธี ได้แก่ (1)การปรับ
สภาพทางกาย (2)การปรั บสภาพทางเคมี (3)การปรับ
สภาพทางชีวภาพ และ(4)ปรับสภาพแบบผสม
กระบวนการปรับสภาพจะเปลี่ยนโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางเคมีของลิกโนเซลลูโลส และยังเปลี่ยน
แปลงโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ตามธรรมชาติของลิกโน
เซลลูโ ลสในระหว่างการสลายตั วเพื ่อให้ เ อนไซม์ และ
จุลินทรีย์ สมารถเข้าไปย่อยสลายได้ (Yan et al., 2015)
ในกระบวนการนี้ ลิ ก นิ น และเฮมิเ ซลลู โ ลสที่ ล ้อมรอบ
เซลลูโลสอยู่จะถูกทำลายและแยกออกจากเซลลูโลส และ
โครงสร้างที่เป็นผลึกของเซลลูโ ลสจะลดลง เพิ่มพื้ น ที่
ผิวสัมผัสมากขึ้น ดังนั้น กระบวนการดังกล่าวจึงส่ง เสริม
ประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์และกระตุ้นการย่อย
เพื่อให้ได้น้ำตาล (Corbin et al., 2015)
2.3. Enzymatic hydrolysis
การย่ อ ยสลายด้ ว ยเอนไซม์ เ ป็ น ขั ้ น ตอนการ
เปลี่ยนโพลีเมอร์คาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ ยว
ปัจจัยมีผลต่อการย่อยได้ของเอนไซม์ได้แก่ ความเข้มข้น
ของเอนไซม์ อุณหภูมิ ค่า pH ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และสาร
ยับยั้ง นอกจาก นั้นอัตราการย่อยได้ของเอนไซม์ ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติโครง สร้างของเซลลูโลส ซึ่งรวมถึง ความเป็น

ผลึกของเซลลูโลส พื้นที่ผิว ขนาดอนุภาคชีวมวล ปริมาณ
เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ที่ยังติดอยู่กับเซลลูโลส (Binod,
Janu, Sindhu, & Pandey, 2011) เอนไซม์ ท ี ่ ส ามารถ
เข้าถึงเซลลูโลส มีผลอย่างมากในการย่อยได้ของเอนไซม์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการย่อยได้ การเข้าถึงเซลลูโลส
มั ก จะมาจากการกำจั ด ไซแลนและลิ ก นิ น (Sindhu,
Binod, & Pandey, 2016) ซึ่งการกำจัดไซแลนและลิกนิน
จะช่วยเพิ่ม อั ตราการย่อ ยได้ ของเอนไซม์ ซึ่ง จะส่ง ผล
โดยตรงต่อการเข้าถึงห่วงโซ่กลูแคน
2.4. การหมักเอทานอลของลิกโนเซลลูโลส
กระบวนการหมั ก เอทานอลเป็ น การสลาย
กลูโ คสโดยไม่ใช้ออกซิเจน กระบวนการผลิต เอทานอล
ประกอบ ด้วย กระบวนการปรับสภาพ การเปลี่ยนแป้ง
เป็นน้ำตาล กระบวนการหมัก และกระบวนการกลั่น เมื่อ
วัตถุดิบที่เป็นแป้งถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วจะนำไปหมัก
กั บ เชื ้ อ จุ ล ิ น ทรี ย์ จำพวกยี ส ต์ (Yeast) ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ่ ม
Saccharomyces ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนน้ำตาล
กลูโคสไปเป็นเอทานอล ยีสต์จะใช้กลูโคสเป็นอาหารและ
เปลี ่ ย นกลู โ คสให้ เ ป็ น เอทานอล สภาพแวดล้ อ มให้
เหมาะสม ให้มีค่า pH อยู่ระหว่าง 3.0-5.0 และอุณหภูมิ
ระหว่าง 26-32°C (Phwan et al., 2018) ทั้งนี้ระยะเวลา
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 และตัด โดยใช้เครื่องตัดชีวมวลให้มี
ขนาดอนุภาคประมาณ 1 มิลลิเมตร นำมาแยกขนาดด้วย
ตะแกรงขนาด 1 และ 0.625 มิล ลิเมตร แล้วนำไปหา
องค์ประกอบทางเคมีตามมาตรฐาน NREL (Amie Sluiter
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et al., 2008) ต้ น ข้ า วโพดที ่ น ำมาทดลองมี เ ซลลู โ ลส
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) เพื่อหา
ปริมาณเซลลูโ ลสและเฮมิ เซลลูโ ลส โดยนำส่วนที ่ เ ป็ น
ของเหลวมาทำให้ เป็ นกลางด้ว ยแคลเซียมคาร์บ อเนต
(CaCO3) และกรองโดย Nylon Syringe Filter ขนาด 0.2
ไมโครเมตร วิเคราะห์โดยใช้ คอลัมน์ Aminex HPX-87H
(Bio-Rad, Hercules, CA, USA) และกรดซัลฟูริก 5 mM
เป็ น โมบายเฟส อั ต ราการไหล 0.5 มิ ล ลิ ล ิ ต ร/นาที
มาตรฐานน้ำตาลใช้กลูโ คส ไซโลส และอะราบิโนสเป็น
มาตรฐานสำหรั บ การวิ เ คราะห์ ด ้ ว ย HPLC (Sindhu,
Kuttiraja, Binod, Sukumaran, & Pandey, 2014)
หาองค์ประกอบและปริมาณลิกนินที่ละลายน้ำ
และลิ ก นิ น ที ่ไ ม่ล ะลายน้ ำ โดยวิ ธ ี Klason lignin ตาม
มาตราฐานวิธีการวิเคราะห์ของ NREL (Amie Sluiter et
al., 2008)
3.3 การปรับสภาพด้วยตัวทำละลายกรด
การปรับสภาพทำปฏิกิร ิยาใน 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
เซลเซี ย ส โดยใช้ ก รดซั น ฟู ร ิ ก กรดฟอร์ ม ิ ก และกรด
ฟอสฟอริ ก อั ด ก๊ า ซไนโตรเจนเข้ า ไปใน Reactor ปรับ
ความดันเริ่มต้นที่ 20 บาร์ กวน 100 รอบต่อนาที เมื่อ
สิ้นสุดปฏิกิร ิ ยานำมากรองด้ ว ยกระดาษกรองเบอร์ 4
(Whatman 4) ส่ ว นที ่ เ ป็ น ของแข็ ง นำไปอบแห้ ง ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ
เก็บไว้ในตู้ดูดความชื้น เพื่อนำไปทำการทดลองขั้นต่ อไป

ส่วนของเหลวนำไปวิเคราะห์หาน้ำตาลและสารยับยั้งโดย
เครื่อง HPLC
3.4 การย่อยด้วยเอนไซม์
ศึกษาความสามารถในการย่อยได้ของเอนไซม์
หลั ง ปรั บ สภาพต้ น ข้ า วโพด โดยใช้ เ อนไซม์ เ ซลลู เ ลส
(Cellic Ctec2) เพื่อศึกษาการผลิตน้ำตาลกลูโคสจากการ
ย่ อ ยด้ ว ยเอนไซม์ ในปฏิ ก ิ ร ิ ย ามี ป ริ ม าตรรวม 1 ml.
ประกอบด้วย ต้นข้าวโพดหลัง ผ่านการปรับสภาพ 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 และโซเดี ย มเอไซด์
(Sodium azide) 1% บ่มที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
72 ชั่วโมง หมุน 30 รอบต่อนาที การวิเคราะห์ค วาม
เข้มข้นของน้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้ในการย่อยด้วยเอนไซม์ โดย
ใช้วิธีการ 3,5-dinitrosalisylic acid (DNS) (A Sluiter et
al., 2008) วิเคราะห์ปริมาณของน้ำตาลที่ได้หลังการย่อย
ด้วยเอนไซม์โดยเครื่อง HPLC ปริมาณกลูโคส คำนวณเป็น
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องกลู โ คสจากการย่ อ ยด้ ว ยเอนไซม์ จ าก
เซลลูโลสที่มีอยู่ในต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพ (0.9
เป็ น ปั จ จั ย การแปลงกลู โ คสเป็ น เซลลู โ ลสเที ย บเท่ 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)
วิเคราะห์ล ักษณะพื้นผิวและเส้นใยต้นข้าวโพด
ก่อนและหลังปรับสภาพ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
(SEM) JSM-6301F (JSM-6301F, JEOL ญี่ปุ่น) ตัวอย่าง
ที่นำมาวิเคราะห์จะนำไปเคลือบด้วยทองเพื่อให้เห็นพื้นผิว
ได้ช ัดเจนขึ้น 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
วิเคราะห์จ ะสแกนในช่วง 2θ = 10° - 30° ด้วยขนาด
0.02° ที่ 500 kV และ 30 mA คำนวณค่าความเป็นผลึก
ตามสมการ 2 (Li et al., 2010)
I

CrI (%) = ( 002

- Ιamorphous
I002

)×100

(2)

ที่ I002 คือความเข้มกระจัดกระจายที่จุดสูง สุด
ของเซลลูโ ลสซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ร อบๆ ที่ 002 = 22.4
และ Iamorphous คือความเข้มที่กระจัดกระจายของส่ ว น
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 นำกราฟที่ได้ไปเปรียบเทียบพื้นที่ใต้กราฟกับ
มาตรฐานเซลลูโลส
3.5.4 Brunauer-Emmett and Teller (BET)
วิ เ คราะห์ ห าพื ้ น ที ่ ผ ิ ว (Surface area) และ
ปริมาตรรูพรุน (Pore volume) ของต้นข้าวโพด ก่อนและ
หลั ง ปรั บสภาพโดยใช้ ว ิธ ี ก ารของ Brunauer-Emmett
และ Teller (BET) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาค่าพื้นที่ผิว
(Surface area) ของสารที่ต้องการวิเคราะห์ โดยอาศัย
เทคนิคการแทนที่พื้นที่ผิว หรือรูพรุนด้วยแก๊สไนโตรเจน
(TriStar II 3020, Micromeritics Co., USA)

3.6 การหมั ก เอทานอล โดยวิ 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
การหมั ก มี ป ริ ม าตรรวม 1.2 ลิ ต ร ประกอบด้ ว ย
แอมโมเนี ย มซั ล เฟต ((NH4) 2SO4) 5 g/L แมกนี เ ซี ย ม
ซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (MgSO4 ∙ 7H2O) 0.025 g/L สาร
สกัดจากยีส ต์ 1.0 g/L ปรับ pH 4.8 และต้นข้าวโพดที่
ผ่านการปรับสภาพในสภาวะที่เหมาะสม 6.25% (w / v)
นำไปนึ่ง เพื่อฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 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 ชั่วโมง เพาะเลี้ยงเชื้อยีสต์
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 บ่มที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
YPD ฉีดเชื้อยีสต์ปริมาตร 10% (v/v) ผสมลงในการย่อย
Cellic Ctec2 ส่ ว นผสมการหมั ก จะบ่ ม ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 40
องศาเซลเซียส ควบคุมค่า pH ให้อยู่ที่ 4.8 โดย กรด
ฟอสฟอริ ก (H3PO4) และ แอมโมเนี ย มไฮดรอกไซด์
(NH4OH) ทำการหมักระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยกวนผสม
อย่างต่อเนื่องที่ 300 รอบต่อนาที เก็บตัวอย่างเป็นระยะๆ
เพื่อวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลที่เกิด ขึ้ นจากการหมั ก
ปริมาณกลูโ คส และไซโลส โดยเครื่อง HPLC คอลัมน์
Aminex HPX-87H

4. ผลการวิจัย
4.1 การหาสภาวะที่เ หมาะสมในการปรับสภาพด้ ว ย
กรดซัลฟูริก
การออกแบบการทดลองโดยโปรแกรม DesignExpert 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 เมื่อเพิ่มความเข้มข้นกรด อุณหภูมิ
และระยะเวลาในการปรับสภาพ ส่งผลให้เกิดสารยับ ยั้ง
มากขึ้น ความเข้มข้นของกรดมีผลต่ออัตราการละลายเฮมิ
เซลลูโ ลสออกจากต้นข้าวโพดและอัตราการลดลงของ
ของแข็งหลังปรับสภาพ เมื่อความเข้มข้นกรดที่เพิ่มขึ้นจาก
0.05 โมลาร์ เป็ น 0.15 โมลาร์ ที ่ ร ะยะเวลา 30 นาที
อุณหภูมิ 180 องศา เซลเซียส ทำให้อัตราการลดลงของ
ของแข็ ง หลั ง ปรั บ สภาพเพิ่ ม ขึ ้ น จาก 32.65% เป็ น
46.13% แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของกรดที่สูง ขึ้นอาจ
ทำลายโครงสร้างของต้นข้าวโพด ลดความเป็นผลึก และมี
การย่อยน้ำตาลให้เป็นสารประกอบอื่น ๆ หรือสารยับยั้ง
ในการปรับสภาพด้วยกรด (Zhao, Wang, Lu, & Zhang,
2014)

รูปที่ 1. ค่าที่คาดการณ์กับค่าทดลองของ glucose yield
ตารางที ่ 1 การออกแบบการทดลองด้ ว ยวิ ธ ี Central
composite เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพ
ต้นข้าวโพดด้วยกรดซัลฟูริก
Run
No.

ความเข้มข้น
กรด (M)

1

0.05

อุณห
เวลา Glucose
ภูมิ
(min) yield (%)
(°C)
120
15
61.53

Run
No.

ความเข้มข้น
กรด (M)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.15
0.05
0.10
0.10
0.10
0.10
0.20
0.15
0.10
0.05
0.10
0.10
0.10
0.15
0.00
0.10
0.10
0.05
0.15

อุณห
เวลา Glucose
ภูมิ
(min) yield (%)
(°C)
120
45
62.94
180
15
73.47
150
15
77.03
150
30
83.22
150
45
77.81
210
30
74.69
150
30
69.44
180
15
73.99
180
15
78.07
120
45
63.19
180
45
77.22
180
30
84.10
90
30
55.25
120
15
65.92
150
45
66.46
210
45
67.01
210
15
69.29
180
45
75.85
180
45
70.80

ค่ า ออกแบบการทดลองที ่ ไ ด้ จ ากโปรแกรม
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากการทดลอง ค่ า ANOVA
พื้นผิวตอบสนองรูปแบบสมการกำลังสองแสดงในรูปที่ 1
กราฟเส้ น ตรงระหว่ า งข้ อ มู ล actual และ predicted
แสดงให้เห็นว่า data point มีความ error ค่อนข้างน้อย
รูปแบบจำลองที่ใช้ในการอธิบายผลการทดลองจะขึ้นอยู่
กับผลกระทบของทั้ง สามปัจจัย ได้แก่ ความเข้มข้นของ
กรด ระยะเวลาในการปรั บ สภาพ และ อุ ณ หภู มิ
พารามิเตอร์ส ำหรับความสัมพันธ์และปัจ จัยกำลัง สอง
(สมการที่ 3) ค่าสัมประสิทธิ์ R2 สำหรับ Glucose yield
ที่ได้เป็น 0.9959 ส่วนค่า R2 ที่ได้จากการออกแบบการ
ทดลอง 0.9807 ซึ่ง มีค ่าใกล้เคียงกับค่า R2 จากผลการ
ทดลองได้ 0.9922 สมการกำลังสองของปัจจัยทั้งสาม ที่
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ได้ จ ากการออกแบบการทดลองสามารถใช้ ใ นการ
คาดการณ์เกี่ยวกับการตอบสนองสำหรับระดับที่กำหนด
ของแต่ล ะปัจ จัย สมการสุดท้ายจากปัจ จัยทั้ง สาม 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 Fvalue และ ค่า t-value จะมีค ่าที่ส ูง การคาดการณ์ผล
การทดลองจะมีนัยสำคัญเมื่อค่าของ p <0.05 บ่ง ชี้ว่า
เงื่อนไขของแบบจำลองมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่ อมั่น
กว่า 95% ในการออกแบบการทดลอง ค่า F-value ใน
การทดลองมีค่าเท่ากับ 270.81 หมายถึง แบบจำลองที่ได้
มีนัยสำคัญ
รูปที่ 2 แสดงพื้นผิวการตอบสนองสามมิติแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปรับสภาพต้นข้าวโพด
เพื่อการผลิตกลูโคส (Glucose yield %) สูงสุด ในรูป 2ก

และ 2ค ที่ความเข้มข้นของกรดซันฟูริกต่ำ (0-0.025 M)
อุณหภูมิต่ำ และเวลาสั้นๆ Glucose yield จากการย่อย
ด้วยเอนไซม์อ ยู ่ใ นระดับ ที่ค ่อ นข้างต่ ำ เมื่อเพิ่ม ความ
เข้ ม ข้ น กรดซั น ฟู ร ิ ก เป็ น 0.05 M เวลา 30 นาที และ
อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ได้ Glucose yield จากการ
ย่อยด้วยเอนไซม์สูงถึง 84.10% การเพิ่มความเข้มข้นกรด
อุณหภูมิ และระยะเวลาในการปรับสภาพ สามารถเพิ่ม
ความเข้มข้นของกลูโ คสในการการย่อยด้วยเอนไซม์ได้
(Lu, Zhang, & Angelidaki, 2009) การเพิ่มความเข้มข้น
กรดซันฟูร ิกจาก 0 เป็น 0.50 M ที่ร ะยะเวลา 30 นาที
อุ ณ หภู ม ิ 150 องศาเซลเซี ย ส ทำให้ Glucose yield
เพิ่มขึ้นจาก 68.97% เป็น 83.22% แต่เมื่อความเข้ม ข้น
ของกรดเพิ่ม ขึ้ นจาก 0.50 เป็น 0.20 M ทำให้ปริม าณ
กลู โ คสลดลง อาจเป็ น เพราะความเข้ มข้ น ของกรดสูง
เกินไป และอุณหภูมิสูงส่งผลให้ปริมาณของแข็ง (solid
recovery) ลดลง และน้ำตาลเปลี่ยนรูปเกิดเป็นสารยับยั้ง
( Alvira, Tomás-Pejó, Ballesteros, & Negro, 2 0 1 0 ;
Suriyachai, Champreda, Kraikul, Techanan, &
Laosiripojana, 2018) รูปที่ 2ข อธิบายความสัม พั น ธ์
ระหว่างความเข้มข้นและเวลาใน การปรับสภาพ เพื่อการ
ผลิตกลูโคสจากการย่อยด้วยเอนไซม์ ที่ความเข้มข้น 0.50
M อุณหภูมิ 150 -180 องศาเซลเซียส ช่วงเวลา 30 นาที
การผลิตกลูโคสอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยได้ Glucose
yield 71.65% - 83.22%

รูปที่ 2. แสดงพื้นผิวการตอบสนองสามมิติ Glucose yield; (ก) ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความเข้มข้นกรด ที่เวลา
30 นาที, (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกรดและเวลา ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส, (ค) ความสัมพันธ์ระหว่างเวลา
และอุณหภูมิ ที่ความเข้มข้นกรด 0.1 โมลาร์
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4.2 ผลของตัว เร่งปฏิกิริยากรดปฏิกิริยากรด H2SO4,
CH2O2 และ H3PO4 ต่อการปรับสภาพต้นข้าวโพด
เพื่อหาตัวเร่งปฏิกิริยากรดที่ดีที่สุด 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
เอนไซม์ค ่อนข้ างต่ำ เมื่อเทียบกั บการปรั บสภาพด้ ว ย
กรดซัลฟูริก นั่นอาจเป็นเพราะในการปรับสภาพและการ
ย่อยด้วยเอนไซม์ เกิดสารยับยั้งค่อนข้างสูง จึงทำให้มีการ
ผลิตกลูโคสได้น้อย (Bao, Binder, Abbas, & Loveless,
2014; Wu et al., 2018) ในงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการ
ปรั บ สภาพชี ว มวลประเภท lignocellulose ด้ ว ยกรด
สามารถเกิดการก่อตัวของสารยับยั้ง เช่น สารHMF (5hydroxymethyl-2-furaldehyde) เฟอร์ฟูรัล (furfural)
และสารประกอบอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ใช้ในการ
ปรับสภาพ การเกิดสารยับยั้งเหล่านี้สามารถทำให้ปริมาณ
กลูโคสต่ำลง (Bao et al., 2014)

รูปที่ 3. แสดง Glucose yield จากการปรับสภาพด้วย
กรดของต้ น ข้ า วโพด ที ่ ค วามเข้ ม ข้ น กรด 0.1 โมลาร์
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที

4.3 ลักษณะทางกายภาพของต้นข้าวโพด ก่อนและหลัง
ปรับสภาพ
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของต้นข้าวโพด
(Scanning electron microscopy)
การวิเคราะห์ด้ว ยกล้องจุล ทรรศน์ อิ เลคตรอ
นแบบส่องกราด (SEM) พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยา
และลักษณะพื้นผิวของต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพ
เทียบกับต้นข้าวโพดที่ไม่ได้ปรับสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 4
ลักษณะพื้นผิวของต้นข้าวโพดในรูปที่ 4(ก) และ 4(ข)
ไม่ได้ปรับสภาพมีโครงสร้างเส้นใยเซลลูโลสที่มีความเป็น
ระเบียบ และพื้นผิวเรียบเนียน หลังจากการปรับสภาพ
ด้วยกรด (รูปที่ 4 (ค) และ (ง)) โครงสร้างมีลักษณะขรุขระ
มีความพรุน และเส้นใยเปิดเผยให้โครงสร้างภายในของ
ต้นข้าวโพด จึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการปรับสาพส่งผล
ให้มีการกำจัดเส้นใยภายนอก ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ผิวเพื ่อให้
เซลลูโลสเข้าถึงเอนไซม์ได้มากขึ้น การเพิ่มพื้นที่ผ ิวและ
ปริมาตรของรูพรุนในต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว
สามรถเพิ่มการผลิตกลูโคสในระหว่างการย่อยด้วยเอนไซม์
(Ge, Wang, & Mou, 2011)

รูปที่ 4. แสดงการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของต้นข้าวโพด;
(ก) และ(ข) ต้นข้าวโพดที่ไม่ได้ผ ่านการปรับสภาพ, (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) หรื อ การวิ เ คราะห์
ความเป็นผลึก เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถ ตรวจสอบการ
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เปลี่ยนแปลงความเป็นผลึกของเซลลูโ ลส (J. Li et al.,
2015) ต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว มีความเป็น
ผลึกที่ต่ำลงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการปรับ
สภาพมีผลต่อการย่อยได้ของเอนไซม์ (C. Li et al., 2011)
คุณสมบัติของต้นข้าวโพดหลังจากผ่านการปรับสภาพด้วย
กรดในสภาวะที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับต้นข้าวโพดที่ไม่ได้
ผ่านการปรับสภาพ ดังแสดงในรูปที่ 5 ผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่าต้นข้าวโพดที่ไม่ผ่านการปรับสภาพนั้ นมี
ความเป็นผลึกสูง (50.27%) หลังจากผ่านการปรับสภาพ
ด้ ว ยกรดค่ า ความเป็น ผลึ กลดลงอย่ า งมีน ั ย สำคัญเป็น
66.48% การลดลงของความเป็ น ผลึ ก แสดงให้ เ ห็ น ว่า
โครงสร้างเซลลูโลสหลังจากการปรับสภาพมีการเรียงเป็น
ระบบในโครงสร้างของเส้นใย และการลกลงของผลึกทำ
ให้ความสามารถในการเข้าถึงพื้นผิวของเซลลูโลสเพิ่มขึ้น
(Mood et al., 2014) การเพิ่มขึ้นของค่า CrI สัมพันธ์กับ
การปรับสภาพด้วยกรดต่อการกำจัดส่วนที่เป็นอสัณฐาน
(Amorphous) xylan และ ลิกนิน ในการลดความเป็ น
ผลึ ก ของเส้ น ใยเซลลู โ ลส (Imman, Laosiripojana, &
Champreda, 2018)

ผลการวิเคราะห์ FTIR ของเซลลูโลสดังแสดงใน
รู ป ที ่ 6 ค่ า การดู ด กลื น แสงที ่ 3500 - 890 cm-1 นั้ น
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
เซลลูโ ลส เลขคลื่น 1721 cm-1 แสดงหมู่ C=O ในเฮมิ
เซลลูโลส พบว่าเฮมิเซลลู โลสลดลงหรือถูกกำจัดออกไป
หลังจากขั้นตอนของการปรับสภาพ แสดงว่ามีการทำลาย
โครงสร้างของเฮมิเซลลูโลส ทำนองเดียวกันกันกับที่ เลข
คลื่น 1063 cm-1 ซึ่งเป็นช่วงวิเคราะห์ของเฮมิเซลลูโ ลส
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 การเปรียบเทียบพื้นที่ผิวและความพรุนของต้น
ข้าวโพด ก่อนและหลังปรับสภาพ
ไม่ปรับ ปรับสภาพ
สภาพ
กรด
BET surface area
0.63
14.09
(m2/g)
BJH pore volume
0.005
0.071
(cm3/g)

รู ป ที ่ 5. แสดงการเลี ้ ย วเบนของรั ง สี X-ray ของต้ น
ข้าวโพด; A ต้นข้าวโพดที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ, B ต้น
ข้าวโพดที่ปรับสภาพด้วยสภาวะที่เหมาะสมที่สุด (ความ
เข้ ม ข้ น กรดซั ล ฟู ร ิ ก 0.1 โมลาร์ อุ ณ หภู ม ิ 150 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที)
4.3.3. ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นโมเลกุล ด้วยเทคนิค
Fourier Transform Infrared Spectroscopy
(FTIR)

4.3.4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพรุ น (Porosity and
surface analysis)
การเปลี่ยนแปลงความเป็นผลึกและโครงสร้าง
มักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผิว ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการเข้าถึงเซลลูโลส (Mood et al., 2014) การ
วิเคราะห์พื้นที่ผิวและความพรุนจะใช้วิธีของ Brunauer –
Emmett Teller (BET) ของต้นข้าวโพดทั้งก่อนและหลัง
ผ่านการปรับสภาพ ดัง แสดงในตารางที่ 2 ต้นข้าวโพด
หลังผ่านการปรับสภาพด้วยกรด พื้นผิวเพิ่มขึ้นจาก 0.63
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เป็น 14.09 cm3/g ซึ่งมากกว่าก่อนปรับสภาพ 22.37 เท่า
และค่าความพรุนเพิ่มขึ้น 14.2 เท่า ดังนั้นค่าความพรุน
และพื้นที่ผิวชี้ให้เห็นว่าการปรับสภาพด้วยกรดนำไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิว และความพรุนของเส้นใย ส่งผลใน

การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการเข้า ถึง ของเอนไซม์ อย่า งมี
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
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากการปรับสภาพด้วยกรดของ
ต้นข้าวโพด มาผลิตเอทานอลด้วยวิธีการหมักแบบ SSF
ในการหมักปริมาณเริ่มต้นของต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับ
สภาพ 70 กรัมต่อลิตรเทียบเท่ากับกลูโคส 35 กรัมต่อลิตร
ในการเริ่มหมัก จะนำต้นข้าวโพดไปทำการ pre-digested
โดยเอนไซม์ Cellic Ctec2 จากนั ้ น จึง เติ ม เชื ้ อยี ส ต์ S.
cerevisiae เพื่อทำการหมักเปลี่ยนกลูโคสเป็นเอทานอล
ในขั้นตอนการ pre-hydrolysis ในช่วงแรกของ
การหมักต้นข้าวโพดจะถูกย่อยเป็นกลูโคสอย่างรวดเร็ว จะ
เกิดการสะสมของกลูโคสหรือมีกลูโคสในปริมาณที่สูง แต่
เอทานอลต่ำ เนื่องจากเป็นช่วง lag phase ของการหมัก

โดยมีความเข้มข้นของกลูโคสสะสมเฉลี่ยสูงสุด ที่ 15.28
กรั ม ต่ อ ลิ ต ร แต่ เ มื ่ อ เชื ้ อ จุ ล ิ น ทรี ย ์ ห รื อ ยี ส ต์ เ ริ ่ ม มี
แพร่กระจายและเติบโต กลูโคสที่สะสมอยู่ในช่วงแรกก็จะ
เริ่มลดลง ถูกใช้ไป (รูปที่ 6) ที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ความ
เข้มข้นของเอทานอลเฉลี่ยสูง สุดที่ 15.95 กรัมต่อลิตร
หลังจากผ่านไป 8 ชั่วโมง ปริมาณเอทานอลมีความเข้มข้น
ขึ้นแสดงถึง การหมักที่ส มบูร ณ์ ที่ร ะยะเวลา72 ชั่วโมง
เทียบเท่ากับทฤษฎีการเปลี่ยนกลูโคสเป็นเอทานอลได้
95% (Bai, Anderson, & Moo-Young, 2008) ด ้ ว ย
ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล 0.24 กรัม/ลิตร/ชั่วโมง
(รูปที่ 6) ตอนท้ายของการหมักกลูโคสที่ เหลือ 0.38 กรัม
ต่อลิตร
การหมักเพื่อให้ได้เอทานอลที่มีความเข้มข้นสูง
จากชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลส ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ
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รวมทั้งลักษณะของชีวมวล วิธีการปรับสภาพ เชื้อจุลินทรีย์
หรือยีส ต์ที่นำมาใช้ และพารามิเตอร์ ทางกายภาพของ
กระบวนการหมั ก ในงานวิ จ ั ย ที ่ ผ ่ า นมาการหมั ก ต้ น
ข้าวโพดโดยปรับสภาพแบบ steam-pretreated ได้เอทา
น อ ล 72.4% (Öhgren, Bura, Lesnicki, Saddler, &
Zacchi, 2007) การหมักต้นข้าวโพดที่ผ่านการปรับสภาพ
ด้วยกรดและด่าง ได้เอทานอล 84.6% (Weerasai et al.,
2014)

อื่นๆได้ เนื่องจากในส่วนของเหลวมี by-product และ
สารยั บ ยั ้ง น้ อ ย ในกระบวนการหมั ก จึ ง สามารถนำทั้ง
ของแข็งและของเหลวมาหมักร่วม เพื่อเพิ่มผลผลิตเอทา
นอล เนื่องจากในส่วนของเหลวมีไซโลสค่อนข้างสูง และ
เป็นน้ำตาลที่สามารถมาหมักเป็นเอทานอลได้ อีกทั้งยัง
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียจากการปรับ
สภาพ
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัยนี้ ได้ร ั บทุนสนั บสนุนจาก สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่
ประจำปี 2560 คณะผู้วิจัยได้ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ด้วย

รูปที่ 6. แสดงการหมักกลูโคสเป็นเอทานอล
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การปรับสภาพด้วยกรดของต้นข้าวโพด เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะในการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการย่ อยด้ ว ย
เอนไซม์ให้ได้กลูโคสสูงสุด เพื่อการผลิตไบโอเอทานอล ใน
การวิจ ัยได้ Glucose yield สูง สุด 83.22% สภาวะที่ ดี
ที่สุดในการปรับสภาพที่ความเข้มข้นกรดซัลฟูริก 0.1 M
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 30 นาที
ผลการวิจัยพบว่าในสภาวะนี้ เมื่อวิเคราะห์ในส่วนที่เป็น
ของเหลวหลังจากการปรับสภาพได้สารยับยั้ง หรือ byproduct ค่อนข้างต่ำ องค์ประกอบทางกายภาพ และทาง
เคมี ของต้ น ข้ า วโพดหลั ง ผ่ า นการปรั บ สภาพ มี
ประสิทธิภ าพในการเพิ่ม การย่อ ยได้ ของเอนไซม์ และ
สามารถเพิ่ม ผลผลิตเอทานอลในการหมัก งานศึกษานี้
สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับสภาพด้วยวิธีน้ำ
ร้อนความดันสูง โดยเพิ่ม ตัวเร่งปฏิกิร ิยาต่อการเปลี่ยน
โครงสร้ า งทางเคมี และกายภาพของต้ น ข้ า วโพด ซึ่ ง
สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ หรือต่อ
ยอดการศึกษาการหมักเอทานอลในอุตสาหกรรมไบโอเอ
ทานอล โรงกลั่นชีวภาพแบบบูรณาการ หรืออุตสาหกรรม
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การประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง
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The Application of Combine Microwave and Hot-AirConveyor Belt Dryer Case Study Forage
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียงสำหรับพืช
อาหารสัตว์ ต้นแบบเครื่องอบแห้งถูกออกแบบโดยใช้ชุดแมกนีตรอนขนาด 1,000 วัตต์ และฮีตเตอร์ขนาด 800 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งการทดสอบเป็น 3 กรณี ได้แก่ การทดสอบการอบแห้งด้วยลมร้อน การทดสอบการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
และการทดสอบการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการศึกษาเพื่อทดสอบการอบแห้ง ได้แก่ พืชอาหาร
สัตว์ (หญ้าแพงโกล่า) โดยใช้กำลังไมโครเวฟที่ 300, 400, 500, 600, 700 และ 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อนที่ 60, 70 และ 80 องศา
เซียลเซียส ระยะเวลาในการอบแห้ง 5, 10, 15 ,20, 25 และ 30 นาที 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 ้ น ของวั ส ดุ อาหาร ธั ญ พื ช ผลไม้ และพื ช
เนื่องจากสามารถถนอมอาหาร และรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งยังสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บ
รั ก ษาผภิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรได้ เ ป็ น อย่ า งดี ท ำให้
สามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในช่วงที่ต้องการเพื่อสะดวกต่อ
การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในระยะยาว แม้ว่า
เทคโนโลยีการอบแห้งจะไม่ซับซ้อน แต่การวางแผนการ
ดำเนินการอบแห้งภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น
ที่ต้องศึกษา ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการใช้พลังงานสำหรับ
การอบแห้ง เช่น กระบวนการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงาน
ความร้ อ นต่ า งๆ ได้ แ ก่ การอบแห้ ง แบบฟลู อิ ไ ดเซชัน
(Tirawanichakul, 2004; Soponronnarit et al., 2005;
ศิร ประภา คลัง ทองและคณะ, 2549) การอบแห้ง แบบ
ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ การอบแห้งด้วยลมร้อนจาก
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ (Bala & Janjai, 2009) การเร่ ง
กระบวนการอบแห้ง ด้วยสนามไฟฟ้า (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) การอบแห้ ง ด้ ว ยคลื่ น
ไมโ ค ร เวฟ (Giri and Prasad ,2007; Varith et al.,
2007) การอบแห้งด้วยรัง สีอินฟาเรด (Soponronnarit

et al., 2005; Varith et al., 2007; Kathiravan et al.,
2008; Nathakaranakule et al., 2010) การอบแห้ ง
แบบผสมผสาน (Walde et al., 2006; Karatas and
Kamisli, 2007) ซึ่งแต่ละวิธีการมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความชื้นต่างกัน ดังนั้น การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการ
อบแห้งในแต่เงื่อนไขแต่ละกระบวนการจึงมีความจําเป็น
เพื ่ อ ให้ ท ราบแนวทางการอบแห้ ง และสิ ่ ง สำคั ญ คื อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้งที่ได้จะต้องเป็นที่ยอมรับได้
การอบแห้งด้วยการใช้พลังงานแหล่งต่างๆ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ทำให้เกิดการอบแห้ง ที่มีประสิทธิ ภ าพและมีความ
สิ้นเปลืองพลัง งานต่ำ การประยุกต์ ใช้การอบแห้งแบบ
ผสมผสานเป็นวิธีการที่สามารถช่วยลดเวลาในการอบแห้ง
ได้ อาทิเช่น การอบแห้ง ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
เนื่องจากไมโครเวฟทำให้อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว น้ำในวัส ดุอบแห้ง เป็นตัวดูดซับพลัง งาน
ไมโครเวฟได้ดี ซึ่งน้ำเป็นโมเลกุลมีขั้วสามารถเหนี ่ย วนำ
จากสนามไฟฟ้าให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงขั้วอย่างรวดเร็ว
ตามความถี่ ข องคลื่ น ไมโครเวฟ ทำให้ส ามารถเปลี ่ ย น
พลังงานจลน์เป็นพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิส่งผลต่ออัตราการอบแห้งที่สูงขึ้นตาม
ไปด้ ว ย อี ก ทั ้ ง ยั ง สามารถลดการใช้ พ ลั ง งานเมื่ อ
เปรียบเทียบกับวิธีการอบแห้งด้วยลมร้อนเพียงอย่างเดียว
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(Supawan et al., 2012) นอกจากนี้ผลของการอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสามารถทำให้ผลิตภัณ ฑ์มี
คุณภาพทางด้านสีที่ดี (Alibas, 2007) และการหดตัวของ
ผลิตภัณฑ์หลังการ อบแห้งลดลง (Maskan, 2001) รวมทั้ง
คุณภาพการคืนตัวของผลิตภัณฑ์ที่ดี
ดังนั้น งานวิจัยนี้จ ึงประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียงที่มีการ
กระจายคลื่นและความร้อนที่สม่ำเสมอตลอดสายพานใน
เครื่องอบแห้ง โดยทดสอบกับพืชอาหารสัตว์ (หญ้าแพงโก
ล่า) เพื่อเปรียบเทียบหาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้ง
สำหรับพืชอาหารสัตว์

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 การอบแห้งด้วยลมร้อน
การอบแห้งด้วยลมร้อนมีหลักการทำงาน คือ ใช้
ลมร้ อ นสัม ผั ส กั บวั ต ถุด ิ บผ่ านเครื ่อ งเป่ าลมจากแหล่ง
พลัง งานความร้อน แสดงดัง รูปที่ 1 ซึ่ง สามารถทำการ
อบแห้ง ได้ใ นอั ตราการผลิ ตคงที่ ประสิทธิภ าพในการ
ทำงานสู ง ควบคุ ม การทำงานง่ า ย แต่ ม ี จ ุ ด ด้ อ ย คื อ
สิ้นเปลืองพลังงานเนื่องจากใช้เวลานานในการนำความชื้น
ออกจากวัตถุ (อนุสรณ์, 2555)

รูปที่ 1 หลักการทำงานของเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
(อนุสรณ์, 2555)

2.2 การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
การอบแห้งด้วยไมโครเวฟมีหลักการทำงาน คือ
เมื ่ อ คลื ่ น ไมโครเวฟเคลื ่ อ นที ่ เ ข้ า ไปในวั ส ดุ ต ่ า งๆ ที่
ประกอบด้วยโมเลกุลที่เป็นขั้วหรือโมเลกุลที่ มีประจุบวก
หรือลบมีการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ โมเลกุลเหล่านั้นจะ
เคลื่อนที่ เนื่องจากแรงกระทำจากสนามไฟฟ้าของคลื่น

ไมโครเวฟ เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นที่มีค วามถี่สูง
ซึ่งความถี่สำหรับใช้สำหรับกระบวนการให้ความร้อนจะ
เท่ากับ 2.45 GHz ดังนั้น สนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ
จะมีการสลับขั้ว 2,450 ล้านครั้งต่อวินาที เมื่อโมเลกุลน้ำ
เป็นโมเลกุลมีขั้วที่มีจำนวนมากที่สุดในอาหารอยู่ ภ ายใต้
อิทธิพลของสนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ มีค วามยาว
คลื่นระหว่าง 1 มิล ลิเมตรถึง 1 เมตร ซึ่ง เป็นความยาว
คลื่นและความถี่ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในกระบวนการ
เกี่ยวกับอาหาร เช่น การต้ม การนึ่ง การอุ่น และการทำ
ให้แห้ง แสดงลักษณะการทำงานของไมโครเวฟดังรูปที่ 2
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้ไมโครเวฟ
กำลังสูงเพียงตัวเดียว การใช้ไมโครเวฟกำลังต่ำหลายตัว
การเลื อ กใช้ ง านขึ ้ น อยู ่ ก ั บ การนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
นอกจากนั้นระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟตัวเดียวจะ
นิยมใช้กับรูปแบบจานหมุน เพื่อให้ค วามร้อนกระจาย
ตั ว อย่ า งสม่ ำ เสมอ หากใช้ ไ มโครเวฟร่ ว มกั บสายพาน
ลำเลียงแบบต่อเนื่องใช้ ระบบแมกนีตรอนหลายตัวเกือบ
ทั้งหมเนื่องจากมีราคาถูก ระยะคืนทุนน้อย จึงทำให้ระบบ
แบบนี้ผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ค่อนข้างมาก

รูปที่ 2 กลไกการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
.3 แนวคิดการประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้งด้ว ย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
จากการศึกษางานวิจ ั ย ของ ธราวุธ บุญน้ อ ม
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 ค่าความสิ้นเปลืองพลัง งานจำเพาะ เท่ากับ
18.79±0.01 kJ/kg water มี อ ั ต ราการผลิ ต พริ ก แห้ ง
7.2±0.06 kg dry chilies/day ต้นทุนพลังงาน 38±0.96
baht/kg dry chilies ในปี 2553 คํ า นึ ง วาทโยธา ได้
ทําการศึกษาการอบแห้งยางแท่งด้วยเตาไมโครเวฟร่วมกับ
ลมร้ อ นระดั บ ขยาย ใช้ ค วามสู ง ชั ้ น ยาง 10 และ 15
เซนติเมตร ใช้อุณหภูมิลมร้อน 100 องศาเซลเซียส ให้ค่า
ความสิ้นเปลืองพลัง งานจํ าเพาะที ่ ต่ำ คือ 11.67 และ
11.96 เมกะจูลต่อกิโลกรัม น้ำระเหยตามลําดับ สุภวรรณ
ฏิระวนิชณ์กุล และคณะ ศึกษาปัจจัยของสภาวะในการ
อบแห้งต่อจลนพลศาสตร์และคุณภาพของขนุนแห้ง ด้วย
สภาวะการทดลองอบแห้ง ได้แก่ การอบแห้ง ด้วยรัง สี
อิ น ฟราเรด การอบแห้ ง ด้ ว ยพลั ง งานความร้ อ นร่ ว ม
ระหว่ า งรั ง สี อิ น ฟราเรดและลมร้ อน การอบแห้ ง ด้ วย
ไมโครเวฟและลมร้อน และการอบแห้งด้วยลมร้อนอย่าง
เดียว ซึ่งผลการทดลอง พบว่า การอบแห้งขนุนด้วยรัง สี
อินฟราเรด มีอัตราการอบแห้งดีที่สุด แต่มีจุดด้อยคือการ
อบแห้ ง ด้วยรัง สีอินฟราเรดมีอัตราการการใช้พลั ง งาน
อบแห้งสูงกว่าการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงานอื่น ๆ (สุภวร
รณ ฏิ ร ะวณิ ช ย์ ก ุ ล , 2555) ปั จ จุ บ ั น การอบแห้ ง ด้ ว ย
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
การออกแบบที่ดีเพื่อลดการกระจายตัวของคลื่นไมโครเวฟ
ที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะเกิดจุดร้อนและจุดเย็นในเครื่องอบ
แห้งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพไม่ สม่ำเสมอ
จากแนวคิ ด และงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้น
สามารถเป็นข้อยืนยันได้ถึงข้อดีของไมโครเวฟและลมร้อน
ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ช่วยลดเวลาารอบแห้ง ยืด
อายุการเก็บรักษา ใช้พลังงานน้อย ไม่มีของเสียออกจาก
ระบบ และเป็นเทคโนโลยีสะอาด เหมาะสมสำหรับการ
ประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
อุ ต สาหกรรมการเกษตรที ่ เ ป็น อุ ต สาหกรรมหลั กของ
ประเทศไทย

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 เครื่อ งอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลม
ร้อนแบบสายพานลำเลียง
การประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้ง ด้วยไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง โดยใช้ไมโครเวฟ
ความถี่ 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 เพื่อนำความร้อนเข้าสู่ห้องอบ แสดงเครื่อง
อบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 เครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบ
สายพานลำเลียง
3.2 ระบบควบคุ มเครื ่อ งอบแห้ ง ไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน
ในส่ ว นนี ้ แ สดงขั ้ น ตอนการออกแบบระบบ
ควบคุ ม เครื ่ อ งอบแห้ ง ไมโครเวฟร่ ว มกั บ ลมร้ อ นแบบ
สายพานลำเลียงแสดงภาพรวมของระบบควบคุมเครื่ อง
อบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน ดังรูปที่ 4 และผังงาน
โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน ดังรูปที่ 5 ซึ่งมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
ขั ้ น ตอนที่ 1 ระบบรั บ ข้ อ มู ล จากคี ย ์ แ พดที่
กำหนดอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง และความชื้นสุดท้าย
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จากนั้นระบบรับค่าเซ็นเซอร์ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
รุ่น K-Type โดยมีตัวขยายสัญญาณDigital Module for
K-Type (MAX6675) เซ็ น เซอร์ น ้ ำ หนั ก (Load Cell
Sensor) โ ดยมี ต ั ว ขยายส ั ญ ญาณ Weight Sensor
Module (HX711)
ขั ้ น ตอนที่ 2 จากนั ้ น ระบบประมวลผลตาม
เงื่อนไขการทำงานของระบบด้วยหน่วยประมวลผลของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
ขั ้ น ตอนที่ 3 แสดงค่ า อิ น พุ ต ต่ า งๆ ได้ แ ก่
อุณหภูมิภ ายในห้องอบ น้ำหนักของวัส ดุ ออกจอ TFT
LCD
ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
ได้แก่ รีเลย์ใช้ในการควบคุ มการ เปิด-ปิดการทำงาน
สายพานลำเลี ย ง ตั ว สร้ า งความร้ อ น (Heater) และ
แมกนีตรอนในระบบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

รูปที่ 5 ผังงานโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องอบ
แห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
รูปที่ 4 ระบบควบคุมเครื่องอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับ
ลมร้อนแบบสายพานลำเลียง

3.3 การทดสอบเครื ่ อ งอบแห้ ง ไมโครเวฟ
ร่วมกับลมร้อน
ตัวอย่างหญ้าแพงโกล่า (พืชอาหารสัตว์) ที่นำมา
หั่นเป็นท่อนขนาด 1-2 นิ้ว แบ่งการทดลองเป็น 3 กรณี
ได้แก่ ทดลองอบแห้ง ด้วยลมร้อน ทดลองอบแห้ง ด้ว ย
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
อบแห้งโดยเก็บข้อมูลทุก ๆ 5 นาที จนน้ำหนักของหญ้า
แพงโกล่าเปลี่ยนแปลง จำนวนการทดลองในแต่ละกรณี
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แบ่งมีจำนวนการทดลองดังนี้ การทดลองด้วยไมโครเวฟ
ทั้ง หมด 36 กรณี ทดลองด้วยลมร้อนทั้ง หมด 18 กรณี
และการทดลองด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนทั้งหมด 108
กรณี จากนั้นนำข้อมูลมาหาค่าความชื้นของหญ้าแพงโกล่า
ด้ ว ยค่ า ความชื ้ น มาตรฐานเปี ย ก (Wet Basis) โดยใช้
สมการที่ (1) (Nattapon et al., 2016)
MW =

เมื่อ

MW

W
d

W −d
100
W

เล็กน้อย ปริมาณความชื้นที่หายไปมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ
35 มาตรฐานเปียกที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แสดงดัง
รูปที่ 6 จากผลการทดสอบหากต้องการอบแห้งด้วยลม
ร้อนจึงจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้น

Linear

Steady State

85 Maximum

(1)
คือ ความชื้นมาตรฐานเปียก (%)
คือ น้ำหนักวัสดุก่อนอบแห้ง (กรัม)
คือ น้ำหนักวัสดุหลังอบแห้ง (กรัม)

4. ผลการวิจัย
จากผลการทดสอบการประยุกต์ใช้เครื่องอบ
ไมโครเวฟร่วมกั บลมร้ อน กรณีศ ึกษา การอบแห้ ง พื ช
อาหารสัตว์ ทั้งหมด 3 กรณี ได้แก่ ทดลองอบแห้งด้วยลม
ร้อน ทดลองอบแห้งด้วยไมโครเวฟ และทดลองอบแห้ง
ด้ ว ยไมโครเวฟร่ ว มกั บ ลมร้ อ น สามารถแสดงผลการ
เปรียบเทียบค่าความชื้นมาตรฐานเปียกได้ดัง รูปที่ 6-8
ตามลำดับ

Maximum

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 ปริมาณความชื้นลดลงไปเพี ยง

รูปที่ 7 ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกหลังการอบแห้งด้วย
คลื่นไมโครเวฟ
จากผลการอบแห้ ง พื ช อาหารสั ต ว์ ด ้ ว ยคลื่ น
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 ปริ ม าณความชื ้ น และน้ ำ หนั ก มี ค ่ า ที่
ใกล้เคียงกันดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งกำลังไฟฟ้า 600 วัตต์
ระยะเวลา 10 นาที ค่าความชื้นที่หายไปเริ่มเข้าสู่สภาวะ
คงตัว และปริมาณความชื้นที่หายไปมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ
85 มาตรฐานเปียก ที่กำลังไมโครเวฟ 800 วัตต์ ระยะเวลา
30 นาที แต่ตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ที่ผ่านการอบเกิดความ
เสียหาย เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟที่มีกำลังสูงนี้จะไปทำ
ปฏิกิร ิยากับโมเลกุล ของน้ำ ในพืช อาหารสัตว์ ทำให้ไม่
สามารถคายความร้อนได้ทัน เพราะได้รับความร้อนที่สูง
ตลอดเวลาจึง เกิดการสะสมความร้อ นภายในทำให้ พื ช
อาหารสัตว์เกิดความสูญเสียคุณภาพสี

17

Maximum 88

ตารางที ่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ าที่ เ หมาะสมในการ
อบแห้งพืชอาหารสัตว์

อุณหภู
มิ (°C)
รูปที่ 8 ค่าความชื้นมาตรฐานเปียกของการอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
จากผลการอบแห้ ง พื ช อาหารสั ต ว์ ด ้ ว ยคลื่ น
ไมโครเวฟที่กำลังไฟฟ้า 300, 400, 500, 600, 700 และ
800 วัตต์ และลมร้อนที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศา
เซลเซียส ทั้ง หมด 108 กรณี พบว่า สภาวะที่เหมาะสม
สำหรับการอบขมิ้นชัน คือ กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที แสดงดังรูปที่ 8
ความเร็วลมร้อนมีค ่ าเฉลี่ ย 0.5 ±0.1 ms-1 มี อ ั ต ราการ
สิ ้ น เปลื อ งพลั ง งานเพี ย ง 2.13998 MJ/kg ซึ ่ ง ปริ มาณ
ความชื้นที่หายไปมากที่สุดร้อยละ 88 มาตรฐานเปียก
ผลการเปรียบเทียบการอบแห้งพืชอาหารสั ตว์
ด้วยการอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
และการอบแห้ ง ด้ ว ยไมโครเวฟร่ ว มกั บ ลมร้ อ น เมื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมของของกำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟ
อุ ณ หภู ม ิ ล มร้ อ นและระยะเวลาการอบแห้ ง พบว่ า
กำลั ง ไฟฟ้ า 300 วั ต ต์ อุ ณ หภู มิ 70 องศาเซลเซี ย ส
ระยะเวลา 25 นาที, กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ อุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที และ
กำลั ง ไฟฟ้ า 800 วั ต ต์ อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส
ระยะเวลา 10 นาที สามารถลดความชื้นได้ร ้อยละ 88
มาตรฐานเปี ย ก ดั ง แสดงในตารางที่ 1 ซึ ่ ง สภาวะที่
เหมาะสมของการอบแห้งขมิ้นชัน คือ กำลังไฟฟ้าเท่ากับ
800 วัตต์ อุณหภูมิล มร้อนเท่ากับ 60 องศาเซียลเซียส
ระยะเวลาการอบแห้งด้วยสายพานลำเลียง 12 นาที ซึ่งมี
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเพียง 2.13998 MJ/kg

60
70
80

กำลังไฟฟ้
า (W)

500
800
300
400

อัตรา
ความชื้น
การ
เวล
มาตรฐา สิ้นเปลือ
า
นเปียก
ง
(m)
(%)
พลังงาน
(MJ/kg)
15
3.1968
88
10
2.1399
25
88
3.3192
15
88
3.1968

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้เครื่องอบแห้ง ด้วยไมโครเวฟ
ร่ ว มกั บ ลมร้ อ นแบบสายพานลำเลี ย ง ซึ ่ ง ใช้ ต ้ น แบบ
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน และใช้พืชอาหาร
สัตว์เป็นกรณีศ ึกษา แบ่ง การทดลองออกเป็น 3 กรณี
ได้แก่ การอบแห้งด้วยลมร้อน การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
และการอบแห้ง ด้วยไมโครเวฟร่ วมกับลมร้ อน ผลการ
ทดสอบ พบว่า การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ เมื่อมีการใช้
กำลังไฟที่สูงขึ้นทำให้เกิดความร้อนสะสมในตัวอย่างพืช
อาหารสัตว์จึงทำให้เกิดความเสียหายและมีรอยไหม้ และ
การอบแห้ ง ด้ว ยลมร้ อ น การอบแห้ ง ด้ ว ยระยะเวลาที่
กำหนดปริมาณความชื้นของพืชอาหารสัตว์ลดลงได้เพียง
เล็กน้อยเท่านั้นซึ่ง ทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง ดังนั้น
การประยุกต์ใช้การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อน
สำหรับพืชอาหารสัตว์จึงสามารถลดความชื้นได้เหมาะสม
ที่ส ุด โดยมีส ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้ง คือ
กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ อุณหภูมิลมร้อน 60 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาสายพานลำเลี ย ง 12 นาที ซึ ่ ง สามารถลด
ความชื้นได้ร้อยละ 88 มาตรฐานเปียก (ค่าที่เหมาะสม
สำหรับพืช อาหารสัตว์แห้ง ) และมีอัตราการสิ้นเปลือง
พลัง งานเพียง 2.13998 MJ/kg จึง สามารถสรุปได้การ
ประยุกต์ใช้การอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนเป็น
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วิ ธ ี ก ารที ่ ม ี ป ระสิ ทธิ ภ าพสามารถลดระยะเวลาในการ
อบแห้งได้ และเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน

6. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
“ระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล ” ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้จัดการกับขวดพลาสติกสำหรับใส่น้ำดื่มขนาด 550
มิลลิลิตร ที่จำหน่ายโดยทั่วไป โดยใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยในการทำงานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ควบคุมการทำงาน
ด้วยบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ ที่ทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล และรับคำสั่งในการทำงานด้วยหน้ าจอทัชสกรีนจากผู้ใช้งาน
มีการแยกข้อมูลของผู้ใช้งานออกด้วยระบบการสมัครสมาชิก และใช้การสะสมแต้มจากจำนวนขวดที่ผ่านกระบวนการทำงาน
ของระบบ ในการทดสอบใช้งานประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิลนี้นั้นได้ทำการทดลองโดยการสมัคร
ใช้งานด้วนจำนวนผู้ใช้ 10 คน โดยให้ทำการทดสอบการทำงานด้วยการเข้าสู่ระบบและนำขวดน้ำที่ใช้งานแล้วมาทดสอบการ
ทำงานของมอเตอร์ และระบบฐานข้อมูลการแสดงแต้มสะสมของแต่ละไอดี มีการแจ้งจำนวนแต้มสะสมของแต่ละคนผ่าน
ระบบไลน์กลุ่ม เพื่อแจ้งข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนผ่านทางการสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลของตัวเอง
การทดสอบประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล นี้นั้นได้ทำการทดลองด้วยการใส่ขวดพลาสติก
ขนาด 550 มิลลิลิตรจากผู้ผลิตหลายๆยี่ห้อพบว่ามีบางยี่ห้อที่เครื่องเกิดความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นจากรูปร่างและประเภทของ
พลาสติกที่ใช้ เช่น แข็งเกินไปหรืออ่ อนก่อนไป เกิดการคืนรูปของพลาสติก ทำให้ตัวเครื่องทำงานผิดพลาดไปบ้าง คิดเป็น 10
เปอร์เซ็นจากทดสอบทั้งหมด 100 ครั้ง
ขวดน้ำพลาสติก : ขวดพลาสติกสำหรับใส่น้ำดื่มขนาด 550 มิลลิลิตร พลาสติกประเภทนี้คือขวดพลาสติกใสๆ 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
นำมาใช้ ไ ด้ ใ หม่ (Recycle) นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ท ำได้ ย าก
เนื่องจากในปัจจุบันมีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับ
เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจ
มนุษ ย์เป็นจำนวนมาก การบริโภคน้ำดื่มในปัจ จุบันได้มี
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภค การขาดระบบการ
การทำการบรรจุด้วยขวดพลาสติกในขนาดต่างๆ จึงทำให้
จัดการที่ดีบางทีทิ้งขยะแยกถังแต่สุดท้ายก็ทิ้งรวมกัน การ
เกิดจำนวนขยะในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิด
ขาดพื้นที่รองรับปริมาณขยะรวมถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ปัญหาในการขนส่ง และในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชฎัฏว
ที่ ไ ม่ มี ก ารคั ด แยกขยะก่ อ นทิ้ ง ไม่ มี ก ารนำขยะมาใช้
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่
ประโยชน์ใหม่โดยเฉพาะในชุมชนเมือง จึงทำให้ปริมาณ
เป็นร้อยไร่ และมีจำนวนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
ขยะพลาสติก เพิ่ มขึ้น อย่ างมาก ดั ง นั้น การศึ กษาเรื่อ ง
พิเศษร่วม 10,000 คน ซึ่งทำให้ปริมาณการบริโภคน้ำดื่ม
เทคโนโลยีในการทำระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรี
แบบขวดพลาสติกเป็นจำนวนมาก ยกกรณี สมมุติเช่น มี
ไซเคิ ล โดยการใช้ เทคโนโลยี ในการช่ วยตรวจจั บ และ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในแต่ล ะวันจำนวน 5,000 คน
ประมวลผลจะทำให้ ผู้บริโภคสามารถจัดการกับขยะขาด
อย่างน้อยการดื่มน้ำจากขวดพลาสติก 50 เปอร์เซ็นจาก
พลาสติกได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ เนื่ องจากมี ร ะบบการ
คนทั้ง หมด ทางมหาวิทยาลัยราชฎัฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
จัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล แบบอัตโนมัติด้วยและให้
พระบรมราชูปภัมภ์ จะมีปริมาณขวดน้ำขวดพลาสติกที่
ผู้ บ ริ โ ภ ค นำขยะขวดพล าสติ ก ม าทิ้ ง และยั ง ได้ รั บ
ผ่านการใช้งานแล้ว อย่างน้อย 2,500 ขวดในแต่ล ะวันที่
ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการทิ้งขยะขวดพลาสติกลงใน
จะต้องทำการจัดเก็บและจัดการหาพื้นที่ในการจัดเก็บ ซึ่ ง
ระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล แบบอัตโนมัติ
ต้องใช้พื้นที่ รวมทั้งบุคลากรอีกจำนวนหนึ่งเพื่อจัดการกับ
เช่น การสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเก็บสะสมแต้มและนำแต้ม
ขวดน้ำพลาสติกเหล่า
ไปใช้ในการตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะทำให้พฤติกรรม
ในยุค ที่การบริโภคคือการสร้างขยะ “ขวดพลาสติก”
การทิ้งขยะของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จาก
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใกล้ตัวเรา เป็นขยะที่สร้างขึ้นจากการใช้
ที่ มั ก จะทิ้ ง ขยะขวดพลาสติ ก รวมกั บ ขยะชนิ ด อื่ น ๆ
แล้วทิ้งแทบทุกวันปริมาณขยะขวดพลาสติกในประเทศ
ผู้บริโภคจะหันมาทิ้งขยะลงในเครื่องบีบขวดพลาสติกแบบ
ไทยหลายร้อยตันต่อปี ขยะประเภทพลาสติกใช้เวลาย่อย
อัตโนมัติแทน
สลายถึง 450 ปี การกำจัดขยะหรือการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี
โครงงานนี้มีขอบเขตในการสร้าง“ระบบการจัดเก็ บ
เป็นการช่วยการคัดแยกขยะเพื่อนำส่วนที่ส ามารถกลั บ
ขวดน้ ำพลาสติกรีไซเคิ ล ”สำหรับเป็ น ต้นแบบ สามารถ
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นำไปพัฒ นาต่อยอด เพื่อนำถังขยะอัจ ฉริยะมาใช้ในเชิง
พาณิช ย์ได้ โดยที่ผู้ขายไม่ต้องเก็บสะสมขวดน้ำไว้ที่บ้าน
เป็นจำนวนมากๆ เพื่อนำมาขายทีเดียวทำให้พื้นที่บ้านไม่
เพียงพอ ซึ่งไม่คุ้มกับเงินที่ได้ วิธีนี้ผู้รับซื้อเองมีระบบการ
จั ด การได้ ง่ า ย สามารถนำออกไปขายต่ อ ได้ เลย หรื อ
อาจจะเป็ น การร่ ว มมื อ กั บ น้ ำ ดื่ ม ยี่ ห้ อ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ติ ด
(Logo) ของตัวเครื่อง ไว้ที่ขวดน้ำดื่ม จะสามารถบอกได้
ว่าขวดน้ำดื่มนี้สามารถขายกับตู้รับซื้อขวดน้ำดื่มนี้ ได้เป็น
การทำธุรกิจร่วมกันอย่างหนึ่ง

มอเตอร์ จะใช้บอร์ด Latte Panda และจอแสดงผลแบบ
ทัชสกรีน ขนาด7 นิ้ ว ในการติ ด ต่ อ สื่ อ ส าร
ระหว่าง ระบบและผู้ใช้ง าน โดยใช้ การตรวจสอบและ
ดำเนินการผ่านการควบคุมของบอร์ดไมโครคอล
โทรลเลอร์ อ าดู อิ โ น่ ในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล และ
กำหนด เงื่อนไข การ ท ำงาน ขอ งม อเต อร์ โ ด ยใช้
เซ็นเซอร์ ในการตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานของระบบ
การ
จัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล ว่าชิ้นงานที่ส่ง
เข้า
มาเป็นขวดพลาสติกหรือไม่

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
2.1 เพื่ อ สร้ า งระบบการจั ด เก็ บ ขวดน้ ำ พลาสติ ก
ไซเคิล
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลออกจาก
ขยะทั่วไปให้มีมูลค่ามากขึ้น
2.3 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ
การจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล

3.2 การออกแบบด้านซอฟแวร์
3.2.1 การออกแบบหน้าต่างโปรแกรม
ออกแบบด้วยการใช้โปนแกรม Visual
การออกแบบไอคอนคำสั่ ง
และช่อง
กรอกข้อมูลต่างๆ
3.2.2 การสร้ า งฐานข้ อ มู ล ในการจั ด เก็ บ
ข้อมูล
การจัด เก็บข้ อมูล ผ่านทางโปรแกรม
SQL ที่ สามารถจั ด เก็ บ
ข้อมูลและ
เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ
Visual Studio C# ได้
3.2.3 การส่งข้อมูลผู้ใช้เข้าสู่ระบบไลน์กลุ่ม
ผ่านทางการข้อ Token จากผู้บริการ
ใน
การส่งผ่านข้อมูลเพื่อแสดง
ข้อมูลของแต่
ละคนได้ เ ป็ น
การแสดงเป็นข้อมูล
ร า ย ชื่ อ แ ล ะ
จำนวนแต้มสะสมสูงสุด
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 การออกแบบวงจรและระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรี
ไซเคิล ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างระบบตรวจสอบด้วย
เซนเซอร์ที่จะรับคำสั่งผ่านหน้าจอแบบทัชกรีนในการเข้าสู่
ระบบและเริ่มต้น การทำงานของระบบโดยและคั ดแยก
ชิ้นงานอัต โนมัติจ ะแบ่ งออกเป็น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คื อการ
ออกแบบด้านฮาร์ดแวร์และการออกแบบด้านซอฟแวร์
3.1 การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย
3.1.1 ระบบทางกลของเครื่ อ งบี บ อั ด ชุ ด
ล ำ เลี ย ง ชิ้ น ง า น ซึ่ ง
ประกอบด้วย
เซนเซอร์ตรวจจับแบบอินฟราเรดและ
เซนเซอร์ ตรวจจับโลหะทำงานร่วมเซอร์โวมอเตอร์แบบ
หมุน 180 องศาในการลำเลียงขวดพลาสติกเข้า
สู
การบีบอัดด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด
12
โวลต์
3.1.2 ระบบควบคุ ม Arduino เซ็ น เซอร์
เอาต์พุ ตต่างๆ การรับคำสั่ง ในการทำงานของ
ระบบการจั ด เก็ บ ขวดน้ ำ พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล

ของ
ใช้
ด้วย
จอ

การออกแบบวงจรและระบบไฟฟ้ า
อุปกรณ์ ต่างๆให้ระบบทำงานเชื่อมต่อกันโดย
แหล่ ง จ่ า ยไฟด้ ว ย Power Supply 24V 14A
และควบคุ มในส่วนของการทำงานของระบบ
หน้ า จอทั ช สกรี น ของ Board Latte Panda
2G/32GB with Win10 product key พร้ อ ม
ทัชสกรีน และควบคุมการทำงานของเซนเซอร์
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และมอเตอร์ ด้ ว ย Board Arduino Uno R3
ใช้
Servo Motor ค วบ คุ ม การท ำงาน ของชุ ด
ลำเลียง ขวดพลาสติก

รูปที่ 1 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์
จากรูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการทำงานของวงจร ดังนี้
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
ไฟฟ้ าเลี้ ย งวงจรของเซนเซอร์ 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
เพื่ อ เป็ น ตั ว สั่ ง ขั บ
มอเตอร์ให้
เดินหน้า หรือถอยหลัง โดยข้อดีของ
Motor Drive Module (BTS7960) คื อ ส าม าร ถ ท น
กระแสไฟ สู ง ได้ โ ดยอุ ป กรณ์ จ ะไม่ เกิ ด ความ
เสียหาย และทำงานร่วมกับ Limit Switch ที่
จะ ทำหน้าที่ ในการป้ อ งกั น ความเสี ย งหายจาก
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
การออกแบบหน้ า ต่ า งโปรแกรมในการทำงานของ
ระบบนั้ น จะถู ก สร้ า งออกาจำนวน 2 ฟอร์ ม โดยแบ่ ง
ออกเป็นฟอร์มที่ 1 ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการ
เข้าสู่ระบบ และฟอร์มที่ 2 ที่จะใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง
หน้ า จอทั ช สกี น และบอร์ ด อาดู อิ โ น่ การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล
ระหว่างกัน ในการนับจำนวนและแสดงข้อมูลต่างๆ ของ
ผู้ใช้งานนั้นๆ รวมทั้งการทำการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแจ้ง
เตือนผ่านทางระบบไลน์กลุ่ม

รูปที่ 3 การออกแบบหน้าต่างลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
จากรูป ที่ 3 แสดงภาพการออกแบบหน้ าต่ างสำหรั บ
ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
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โดยลำดับการลงทะเบียนสำหรับการสมัครเป็นสมาชิก
เพื่อใช้ง านนั้น ผู้ที่ต้องการสมัค รต้องทำการกรอกข้อมูล
ต่างๆที่กำหนดไว้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน ซึ่ง หากการใส่ข้อมูล มูล ใดๆที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยข้อความแบบ
Massage box เป็ น การแจ้ ง เตื อ นผู้ ใ ช้ ใ ห้ ก รอกข้ อ มู ล
ถูกต้อง

รูปที่ 4 การออกแบบหน้าต่างแสดงข้อมูลผู้ใช้
จากรูปที่ 4 โดยลำดับการทำงานของหน้าต่าง
ที่ 2 นั้น จะเริ่มจากการแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยเมื่อ
ผู้ใช้งานเริ่มต้นการทำงานตัวเครื่องโดยการกดที่ปุ่ม Start
เพื่อทำการเชื่อมต่อกับบอร์ดอาดูอิโน่ในการเปิดกระแส
ไฟเลี้ ย งไปยั ง เซนเซอร์ ต่ า งๆ ให้ เริ่ ม ทำการตรวจสอบ
คุณสมบัติของขวดที่จะทำการนำเข้าสู่กระบวนการบีบอัด
ขวด โดยที่กระบวนการจะเริ่มและจบลงใน 1 รอบ บอร์ด
อาดูอิโน่จะทำการส่งข้อมูลกลั บมายังฐานข้อมูลเพื่อบวก
จำนวนแต้สะสมที่จะเพิ่มขึ้นจำนวน 1 แต้ม

4.3 การส่งข้อมูลผู้ใช้เข้าสู่ระบบไลน์กลุ่ม

รูปที่ 5 การส่งข้อมูลผู้ใช้เข้าสู่ระบบไลน์กลุ่ม
จากรูปที่ 5 สามารถอธิบายขั้นตอนของผู้ใช้ใน
เมื่อ ผู้ใช้ง านจบกระบวนการแล้ว โดยให้ก ดที่ ปุ่ ม Stop
เพื่อตัดการเชื่อมต่อกับบอร์ดอาดูอิโน่ ซึ่งจะทำให้เครื่อง
บีบอัดขวดนั้นจะไม่สามารถทำงานได้ จนกว่าจะมีการเข้า
สู่ระบบและทำการกดปุ่ม Start เพื่อเชื่อมต่อระบบอีกครั้ง

และเมื่อผู้ใช้ทำการบีบอัดขวดในแต่ละครั้ง ตัวเครื่องจะส่ง
ข้อความรายงานผลข้อมูล ผู้ใช้และแต้มที่มี อยู่แจ้ง ไปยัง
กลุ่มไลน์ โดยที่ ผู้ใช้ งานจะต้องทำการสแกน QR-Code
เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ที่ถูกสร้างไว้แล้ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำ
แต้มที่สะสมไว้ ไปใช้ในการแลกเป็นเงินหรือสิ่งของ ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือโปรโมชั่นที่ทางผู้ที่ติดตั้งเครื่องได้ทำ
การกำหนดไว้ โดยแต้ มที่ ส ะสมไว้ไม่มี ก ารกำหนดแต้ ม
สะสมขั้นต่ำหรือสูง สุดและไม่มีวันหมดอายุ ซึ่ง จะทำให้
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถเก็ บ สะสมแต้ ม ไว้ ไ ด้ นานตามความ
ต้องการและไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุของแต้ม และยัง
สามารถนำแต้ ม ไปแลกได้ ต ลอดเวลาตามที่ ผู้ ใ ช้ ง าน
ต้องการ
สมาชิกใหม่ ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลต่าง ๆ
ตามที่กำหนด เพื่อลงทะเบี ยน และหากเป็นสมาชิกเก่า
กรอกข้อมูลสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบ ระบบ
จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน และให้ผู้ใช้งานเริ่มทำการกดปุ่ม

เริ่ม (Start) เพื่ อ เชื่อ มต่อ ระบบกับ Board Arduino R3
กับหน้าจอผู้ใช้งาน เพื่อให้เครื่องเริ่มต้นทำงาน ให้ใส่ขวด
ลงในช่อง เซนเซอร์จะทำการตรวจสอบขวดตามเงื่อนไขที่
กำหนด โดยหากขวดที่ใส่ลงไปมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
แผ่น กั้น จะเปิด ออก และขวดจะถูก บีบ อั ดและตกไปยั ง
ด้านล่าง แต่หากคุณสมบัติของขวดไม่ตรงตามที่กำหนด
เครื่องจะทำการส่งสัญญาณเตือน ให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนขวด
ใหม่ กดปุ่มหยุด (Stop) เมื่อจบกระบวนการทำงานและ
ระบบจะส่งแต้ม (Point) ของผู้ใช้ง านไปยัง ไลน์กลุ่ม กด
ปุ่มออก (Exit) เพื่อตัดการเชื่อมต่อกับเครื่องออกหลังจาก
ที่ใช้งานเสร็จแล้ว และกลับเข้าสู่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ
รู ป ที่ 3.13 ไดอะแกรมการทำงานของระบบถั ง ขยะ
อัจฉริยะ
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Arduino Uno R3

Sensor

Point +1

Line Report

จากรูปที่ 6 สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงาน
ของระบบถั ง ขยะอั จ ฉริ ย ะ เมื่ อ เริ่ ม เข้ าสู่ โ ปรแกรมเพื่ อ
เริ่มต้นการใช้งาน ดังนี้
5. ผลการวิจัย
การออกแบบด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละการออกแบบด้ า น
ซอฟแวร์
5.1
การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์
รูปแบบโรงสร้างทำจากเหล็กกล่องเก็บรายละเอียดด้วยสี
น้ำเงินป้องกันการเกิดสนิม
90
C ำพลาสติกรีไซเคิล
ระบบการจัดเก็บขวดน้

รูปที่ 7
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
นำค่ า เอา kW/h มาคู ณ ด้ ว ยจำนวนค่ า ไฟต่ อ
หน่วย
เช่น 6 บาท/หน่วย
จะได้ 0.005 x 6 = 0.03 บาทต่ อ การทำงาน
หนึ่ง
ครั้ง
ตารางที่ 1 การทดลองบีบอัดขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล

รูปทีต่ ารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการทำงานระบบการ
จัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิลจากขวดพลาสติก 10 ยี่ห้อ
จากรู ป ที่ ตารางที่ 1 เป็ น การทดลองให้
ตัวเครื่องทำการทดสอบบีบอัดขวดให้มีขนาดเล็กลงเพื่อ
ประหยั ด พื้ น ที่ ในการจั ด เก็ บ ขวด โดยการใช้ ขวดน้ ำ
พลาสติกจำนวน 10 ยี่ห้อ ทดสอบด้วยจำนวนยี่ห้อละ 10
ครั้ง พบว่ามีค่าความผิดของการทำงานโดยประมาณคิด
เป็น 10 เปอร์เซ็นของการทดสอบทั้งหมด
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการบีบ
อัด นั้น ได้ท ำการแก้ไขโดยการให้มี ช่ องเปิด เพื่ อ เอาขวด
พลาสติกที่ไม่ผ่านกระบวนการออกจากตัวเครื่องโดยการ
ปล่อยให้ตกลงสู่ช่องเก็บด้านล่างโดยที่ไม่ต้องทำการบีบอัด
แต่แต้มสะสมจะไม่ได้ถูกบวกเข้าไปยังฐานข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
ด้วย

6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
"ระบบการจัดเก็บขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล " ได้
จัดทำเพื่อคัดแยกขยะขวดน้ำพลาสติก ซึ่ง เป็นการสร้าง
ค วาม ส ะ ด วก ส บ าย ต่ อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร แ ล ะ เข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นรวมถึงการอำนวยความสะดวกใน
การติดต่อ โดยที่ผู้ขายไม่ต้องเก็บ สะสมขวดน้ำไว้ที่บ้ าน
เป็นจำนวนมากอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยให้พื้นที่บ้านไปรกและ
เต็ ม ไปด้ ว ยขยะขวดน้ ำ พลาสติ ก และผู้ รั บ ซื้ อ ขยะเอง
สามารถขนส่งขยะเหล่านี้ได้ง่ายเนื่องจากมีการบีบอัดขวด
ให้ มีขนาดเล็กลงง่ายต่อการขนส่ง และสามารถขายกับตู้
รับ ซื้อขวดน้ำดื่มนี้ได้เป็น การทำธุร กิจ ร่วมกันอย่างหนึ่ ง
หากใช้ในการสะสมแต้ม เช่น ในโรงเรียนทำเป็นระบบเก็บ
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สะสมแต้ ม เพื่ อ นำมาแลกอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นให้ กั บ เด็ ก
นักเรียน หรือ สำนักงานบริษัท ทำเป็ นระบบการสะสม
แต้มเพื่อแลกกาแฟ และ น้ำดื่ม เป็นส่วนลดภายในองค์กร
ยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และ
สถานศึกษาได้อีกด้วย และยังสามารถถูกนำไปพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อนำตู้รับซื้อขวดน้ำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์
ระบบการลำเลี ย งและตรวจสอบชิ้ น งานไม่
สามารถใช้ได้กับวัสดุอื่นๆที่เงื่อนไขไม่ตรงกับคุณสมบัติขิง
เซ๋นเซอร์ เช่น เศษไม้ ก้อนหินที่มีลักษณะไกล้เคียงกันหรือ
ขวดพลาสติ กที่ มีค วามแข็ง และการคืน รูป มากกว่าขวด
ปกติทั่วไป
ปัญหาด้านซอร์ฟแวร์
การส่งข้อมูล ระหว่างหน้าจอทัช สกรีน และชุด
ควบคุมมอเตอร์มีปัญหาเรื่องของสัญญาณการเชื่อมต่อกัน
ที่ อ าจเกิ ด จากระบบไฟฟ้ า และสั ญ ญาณที่ รั บ ส่ ง กั บ
เซนเซอร์ต่างของระบบทำงานตัวเครื่องทำงานผิดพลาด
หรือไม่ทำงานเลยในบางครั้ง จนต้องมีการีสตาร์ทเครื่อง
ใหม่เพื่อเริ่มต้นการทำงานและอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
ได้
ข้อเสนอแนะ
โครงสร้างควรให้มีน้ำหนักเบาและคำนวณพื้นที่
ใน
การวางอุปกรณ์ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้สิ้นเปลือง
พื้นที่มากจนเกินไป
เซ็นเซอร์ที่ ใช้กั บเครื่องรับซื้ อขวดน้ำอัตโนมัติ
จำเป็ นต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่แม่ นยำและมีค วาม
ทนทานต้องการใช้งาน
ชุดลำเลียงต้องออกแบบให้มีลักษณะการทำงาน
ที่
เงี ย บและเบา เพื่ อ ป้ อ งกั น การเคลื่ อ นที่ ข อง
เซนเซอร์และอุปกรณ์ภายในต่างๆเสียหายจาก
การ
ทำงาน
แหล่งจ่ายพลังงานของแต่ละส่วนควรแยกออก
จา
กันเพื่อป้ องกัน เสียหายของอุป กรณ์ ที่ อาจเกิ ด
จาก การทำงานของระบบไฟฟ้า
แนวทางในการพัฒนาต่อไป
เครื่องรับซื้อ ขวดน้ำอัต โนมั ติส ามารถนำไปปรับปรุง
แก้ ไ ขปั ญ หาความผิ ด พลาดส่ ว นต่ า ง ๆ และการเพิ่ ม

ประสิทธิภ าพของการตรวจสอบวัส ดุที่นำเข้าเครื่องให้มี
ความเสถี ยรและแม่ น ยำก็ จ ะได้ จ ำนวนของขวดหรือ ที่
เรียกว่าเอาต์พุตของขวดพลาสติกที่ผ่านการตรวจ โดยการ
พัฒนาปรับปรุงออกแบบในส่วนที่เป็นช่องใช่ขวดน้ำให้มี
ขนาดที่ เหมาะสมกั บ ขวดน้ ำทุ กขนาดและให้ เซนเซอร์
ตรวจจับขนาดของขวดเพื่อให้มีการแยกแยะขนาดและส่ง
เป็นน้ำหนักในการเก็บข้อมูล เป็นการพัฒนาต่อยอดของ
โครงงานซึ่งจะทำให้โครงงานเครื่องรับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ
มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับที่สั่งซื้อจากต่างประเทศราคา
แพงและมี ค วามภาคภู มิใจในความเป็ นไทย “คนไทยก็
สามารถทำได้ไม่แพ้ชาติใดโลก”
7. กิตติกรรมประกาศ
โครงการนี้สำเร็จลงด้วยดีเพราะความกรุณาของ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ วาดสันทัด
และอาจารย์ ศิริวรรณ พลเศษ อาจารย์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชู ป ถั ม ภ์ ผู้ ให้ ค ำปรึ ก ษาและแนะแนวทางการ
ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ขึ้นตอนแรกคือการศึ กษาเก็บรวม
รวมข้ อ มู ล ไปตลอดจนถึ ง ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยและทำให้
โครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จด้วยดี ซึ่งผู้จัดทำ
ได้รับคำแนะนำ ติชม ด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผ ลงานของโครงการนี้ ป ระสบความสำเร็ จ
ผู้จัดทำโครงงานรู้สึกขอบประคุณเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ คุณ พ่อและคุณ แม่
ของผู้จัดทำเป็นอย่างสูงที่ช่วยเหลือทั้งด้านทุนทรัพย์และ
เป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา ขอขอบคุณเพื่อนของผู้จัดทำที่ให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือให้โครงงานนี้ได้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
โครงงานถั ง ขยะอั จ ฉริย ะ สำเร็จ ได้ เนื่ อ งจาก
บุคคลหลายท่านดังที่กล่ าวมาแล้วนั้น รวมถึงผู้มีพระคุณ
อีกหลายท่านที่ ยัง ไม่ได้กล่าวถึง ไว้ใน ณ ที่นี้ ด้วย ซึ่ง ทุ ก
ท่ านล้ว นมีส่ วนร่ วมและให้ ค วามช่ วยเหลื อ ผู้ จัด ทำเป็ น
อย่างดี ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็ น อย่ า งสู ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ถั ง ขยะอั จ ฉริ ย ะ ที่ ไ ด้
พั ฒ นาขึ้ น ครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง และ
สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบบำบัดน้ำเสียทาง
ชีวภาพแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์โดยใช้ Visual Basic Application (VBA) ซึ่ง มีอยู่ในโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel
เนื่องจากโปรแกรมนี้มีราคาถูกเมื่อเทียบกับโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ และติดตั้งอยู่แล้วบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การ
พัฒนาดำเนินการโดยออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ำเสีย องค์ประกอบของระบบบำบัด
น้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ รูปแบบการควบคุมระบบ พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์ และปริมาณสารสัมพันธ์ เมื่อได้รับข้อมูล
ครบถ้วน จึงสร้างระบบของสมการไม่เชิงเส้นขึ้น และแก้ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชัน Solver ซึ่งใช้วิธีการ Generalized Reduced
Gradient (GRG) ที่ช่วงเวลาต่างๆ จนระบบเข้าสู่สภาวะคงตัว ผลที่ได้ถูกนำมาเปรี ยบเทียบกับโปรแกรม GPS-X Lite ซึ่งสรุป
ได้ว่า ประสิทธิภาพการกำจัดสารอินทรีย์มีค่าใกล้เคียงกัน บ่งชี้ด้วยความเข้มข้นของสารอินทรีย์ รูปแบบต่างๆ โดยมีความ
แม่นยำจากการทำนายไม่ต่ำกว่า 79.5% การทำนายแบคทีเรียกลุ่มเฮเทอโรทรอฟและออโตทรอฟมีความแม่นยำเท่า กับ
92.5% และ 89.9% ตามลำดับ ยกเว้น การทำนายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากการเสื่อมสลายของแบคทีเรีย เนื่องจากไม่ได้
รวมไว้ในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้
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
ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย แบบแอกทิ เ วเต็ ด สลั ด จ์
(Activated Sludge, AS) เป็ น ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ทาง
ชีวภาพที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิ ธีที่
สามารถกำจัดสารอินทรีย์และธาตุอาหารไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความสามารถ
ของจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในถังปฏิกิริยาในการกำจัด
สารอาหารเหล่านี้ โดยทั่วไปการออกแบบ ปรับปรุง วิจัย
พัฒนา หรือวิเคราะห์ปัญหาสำหรับการควบคุม ระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ส่วนใหญ่มักใช้ก าร
สร้างแบบจำลองทางกายภาพเนื่องจากมีความแม่นยำสูง
สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
อย่างชัดเจน แต่การใช้วิธีดัง กล่าวจำเป็นต้องใช้ร ะยะ
เวลานานสำหรับการควบคุมระบบให้เข้าสู่สภาวะคงตัว
(Steady State Conditions) และมีค่าใช้จ่ายทางสำหรับ
การก่อสร้างและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียค่อนข้างสูง
(Rivas et al., 2008) อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการหนึ่งที่นิยม
นำมาใช้ คือ การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ซึ่งถูก
พั ฒ นาขึ ้ น มาโดยกลุ ่ มนั กวิ จ ัย ต่ า งๆ ได้ แ ก่ Activated
Sludge Model (ASM), Biological Nutrient Removal
Model No.1 ( BNRM1 ) , University of Cape Town
(UCT) Model เช่ น IAWPRC/UCTOLD, UCTPHO และ
Technical University of Delft Phosphorus Model
(TUDP) เป็นต้น (Hu et al., 2003) โดยแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์เหล่านี้มีข้อดีคือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
อย่างมาก ตลอดจนไม่จ ำเป็ นต้องใช้ พื ้ นที ่ส ำหรับ การ
ทดสอบระบบเหมื อ นกั บ แบบจำลองทางกายภาพ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน คือ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Activated Sludge Model
(ASM) (Wu et al., 2016) ซึ ่ ง ถู ก พั ฒ นาขึ ้ น โดยกลุ่ ม
นั ก วิ จ ั ย ที ่ เ รี ย กว่ า International Water Association
(IWA) โดยแบบจำลองภายใต้กลุ่มวิจัยนี้มีรุ่นต่างๆ ได้แก่
แบบจำลองรุ่น ASM1, ASM2, ASM2d และ ASM3 โดย
แบบจำลองรุ่น ASM1 เป็นรุ่นพื้นฐานที่ง่ายที่ส ุดสำหรับ
การจำลองระบบบำบัดน้ำ เสี ยแบบแอกทิเ วเต็ดสลั ด จ์
(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
แบบจำลองเหล่ า นี ้ ไ ปใช้ ง านได้ อ ย่ า งสะดวกมากขึ้ น
อย่างไรก็ตาม โปรแกรมสำหรับการจำลองระบบบำบัดน้ำ
เสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์มักจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุ ประสงค์
ทางการค้าและมีราคาสูงมากจนทำให้การเข้าถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เหล่านี้ของวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ใน
กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อการใช้ง านเป็นไปได้ ยาก
โดยเฉพาะในประเทศไทย นอกจากนี้ โปรแกรมที่มีการ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อการค้ามักขาดความยืดหยุ่นในการพัฒนา
แบบจำลองให้มีศักยภาพสูงขึ้นเนื่องจากเป็นข้อมูล เชิงลึก
ที่ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ปิดกั้นไว้ และส่วนใหญ่มักถูกติดตั้ง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางสำหรับองค์กรหรือบริ ษัท
เป็นหลัก เนื่องจากลิขสิทธิ์ที่ซื้อมักจำกัดจำนวนผู้ใช้ เช่น 1
ลิขสิทธิ์ต่อ 1 เครื่อง เท่านั้น ทำให้ผ ู้ใช้ง านขาดความ
สะดวกสำหรับการนำโปรแกรมไปใช้งาน
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ดัง นั้น หากสามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อการ
จำลองระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบแอกทิเวเต็ด
สลั ด จ์ ท ี ่ ท ำงานได้ บ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ท ั ่ ว ไปที่
ผู้ใช้งานคุ้นเคย เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel
ที่ปกติติดตั้งอยู่แล้วบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
สามารถทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows และ
Mac OS โดยพั ฒ นาเป็ น โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ท ี ่ ใ ช้
ภาษาไทยและที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีค่า ใช้จ่ายสำหรับการ
สั่งซื้อโปรแกรม ก็จะส่งผลให้การใช้งานโปรแกรมมีความ
สะดวกมากขึ้น สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ตลอดเวลาและ
ติดตั้ง ง่าย ทำให้วิศ วกร นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย
สามารถนำโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ นี้ ไปใช้ง านได้อ ย่ า ง
ง่ายดาย นอกจากนี้ สามารถนำมาใช้ใ นการฝึก อบรม
บุคลากรด้านน้ำเสียได้อีกด้วย
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ เ พื ่อ การจำลองระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวเต็ทสลัดจ์ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วง
กลางทศวรรษที่ 1990 เพื่อใช้จ ำลองกระบวนการทาง
ชีวภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบบำบัด ซึ่งประกอบด้วย
2 ส่วนหลัก ได้แก่ ข้อมูลแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และ
ข้อมูล จากระบบบำบั ดน้ ำเสี ย แบบแอคติ เ วเต็ท สลั ด จ์
นำมาพั ฒ นาและสร้ า งเป็ น ข้อ มูล พื้ น ฐานในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองระบบ
บำบัดน้ำเสีย สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองทั่วไป (General
simulators) ได้ แ ก่ MATLAB และ AQUASIM เป็ น ต้ น
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองระบบบำบัดน้ำ
เ ส ี ย โ ด ย เ ฉ พ 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) โดยทั่วไปการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ทดสอบแบบจำลองทางคณิ ต ศาสตร์ ม ั ก ใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
โดยเฉพาะมากกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลอง
ทั่วไป เพราะมีความสมบูรณ์และช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
ป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด (Gernaey et al., 2004) อย่างไรก็

ตาม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองระบบ
บำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยเฉพาะก็มักเผชิญปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ใช้งานขาดความสะดวกสำหรับการนำ
โปรแกรมไปใช้ง าน ยกตั ว อย่ า ง โปรแกรม BioWin มี
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อลิขสิทธิ์ ดัง นี้ ค่าใช้จ่ายในปีแรก
ประมาณ 78,000 บาท ค่าใช้จ ่ายในปีถัด ไปประมาณ
63,000 บาท ถ้าหากเป็นลิขสิทธิ์ถาวรมีค่าใช้จ่ายประมาณ
251,000 บาท ในงานวิจ ัยของ McGehee และทีมงาน
กล่าวถึงการนำโปรแกรม BioWin ไปใช้งานในการพัฒนา
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวเต็ทสลัดจ์ผสมผสานไบโอ
ฟิล์มสำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน ในเขตกรีนส์โบโร รัฐ
นอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (McGehee et
al., 2009) และงานวิจัยของ Lei และทีมงาน นำโปรแกรม
BioWin ไปใช้ ในการเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสม
สำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน ในเขตเอวอนเดล เมืองโอ๊ค
แลน ประเทศนิวซีแลนด์ (Lei et al., 2006) อย่างไรก็
ตาม ในปี 2007 ที่ผ ่านมา นักวิจ ัยที่ช ื่อว่า Rivas และ
ทีมงาน ได้กล่าวถึงการนำโปรแกรมที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยอย่าง
โปรแกรม Mcrosoft Excel มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน และ
พัฒนาให้กลายเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลอง
ระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ โดยใช้การจำลองระดับสูง
ของ Microsoft Excel (Premium Solver Platform) ผล
คื อ โปรแกรม Microsoft Excel ที ่ พ ั ฒ นาขึ ้น ใช้ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Rivas et al., 2008) แต่โปรแกรมนี้
เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ ในงานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นประโยชน์
และมุ่งพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย
ทางชีวภาพแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ เพื่อให้ประชาชนไทย
ใช้ได้แบบไม่มีสิขสิทธ์เพื่อการศึกษาและวิจัยต่อไป
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 แบบจำลองทางคณิต ศาสตร์ ส ำหรั บ การจำลอง
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
แบบจำลองทางคณิ ต ศาสตร์ท ี ่ใ ช้ พ ั ฒนาเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำลองระบบบำบัดน้ำ
เสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์นี้มีต้นแบบมาจากแบบจำลอง
ASM รุ่นที่ 1 (ASM1) เพราะเป็นแบบจำลองที่ง ่ า ยต่ อ
การศึกษาและมีความแม่นยำเพียงพอสำหรับการใช้พัฒนา
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โปรแกรม สำหรับแบบจำลอง ASM1 ประกอบด้วย 8
กระบวนการ และ 13 องค์ประกอบ ดังรูปที่ 1 ซึ่งแต่ละ
พารามิเตอร์มีค วามสัมพันธ์กันในรูปเมทริกซ์ (Matrix)
นิยามของแต่ละส่วนประกอบพร้อมหน่วย ดังตารางที่ 1
พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์และปริมาณสารสัมพันธ์ มี
จำนวน 14 และ 5 พารามิเตอร์ ตามลำดับ ดังตารางที่ 2
และตารางที่ 3 (Henze et al., 2000) แบบจำลองระบบ
แอกทิ เ วเต็ ด สลั ด จ์ น ั ้ น ใช้ ก ารสมดุ ล มวลของแต่ ล ะ
ส่ ว นประกอบเป็ น หลั ก สำคั ญ โดยมวลของแต่ ล ะ
ส่ ว นประกอบนั ้ น มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงไปขึ ้ น อยู ่ กั บ
กระบวนการชีวเคมีต่างๆ ดังนั้น อัตราการแปลงผันของ
แต่ละส่วนประกอบจึงต้องรวมอัตราการแปรผันของทุก
กระบวนการเข้าด้วยกัน หากกำหนดให้ ri คือ อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาขององค์ประกอบ i คำนวณได้จากผลรวมของ
แต่ล ะผลคูณของสัมประสิทธิ์ปริมาณสารสัมพันธ์ (ij)
และอัตราเร็วของกระบวนการ (j) ดังสมการที่ 1

โดยใช้ชุดภาษา Visual Basic for Applications (VBA) ที่
มี ล ั ก ษณะการเขี ย นโปรแกรมแบบ Object Oriented
Programming (OOP) โต้ ต อบกั บ เหตุ ก ารณ์ ต ่ า งๆ ที่
ผู้ใช้งานกำหนดขึ้นในแผ่นงาน (Spreadsheet) ที่เชื่อมต่อ
กับ VBA ด้วย Excel Object Model โดยผู้ใช้ป้อนข้อมูล
ที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ลง
ในแผ่นงานของโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel และ
ดำเนินการจำลองระบบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองระบบ
ถู ก แสดงในหน้ า แผ่ น งานของโปรแกรมสำ เร็ จ รู ป
Microsoft Excel โปรแกรมนี้ ส ามารถทำงานได้ ท ั ้ง บน
ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac OS มีประสิทธิภาพ
ในการจำลองในรู ป แบบสภาวะพลวั ต ( Dynamic
conditions) การทำงานของโปรแกรม (Flow diagram)
ดังรูปที่ 2 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ โปรแกรมเริ่มต้นการทำงาน
โดยผู้ใช้กดปุ่มเริ่มและเลือกจำนวนถังปฏิกิริยา ดังรูปที่ 3
จากนั้นเลือกข้อมูลของระบบที่ต้องการออกแบบจำแนก
ออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ การหมุ น เวี ย นตะกอนจากถัง
ตกตะกอน การหมุ น เวี ย นน้ ำ เสี ย ภายในระบบ และ
ประเภทของถังปฏิกิริยา ดังรูปที่ 4 โดยจำเป็นต้องเลือก
การหมุนเวียนตะกอนอย่างน้อย 1 รูปแบบ และกดปุ่ม
ยืนยัน จากนั้นป้อนข้อมูล ที่เกี่ยวกับลักษณะของน้ ำเสีย
และสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบในน้ำเสีย ดังรูปที่ 5
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและไม่ต้องการเปลี่ ยนแปลง
พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์หรือปริมาณสารสัมพันธ์อื่น ๆ
ก็สามารถเริ่มต้นการจำลอง ดังรูปที่ 6

รูปที่ 1 แบบจำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์รุ่น ASM1
(Henze et al., 2000)

ri =  rij =  ij j
j

j

(1)

3.2 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำลอง
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
โปรแกรมสำหรับการจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์สำหรับโครงการวิจัยนี้ถูก พัฒ นา

รูปที่ 2 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับการจำลองระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ด
สลัดจ์
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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
สัญลักษณ์
คำนิยาม
1
SI
สารอินทรีย์เฉื่อยที่ละลายน้ำ [M (COD) L-3]
2
SS
สารอินทรีย์ย่อยสลายง่ายทางชีวภาพ [M (COD) L-3]
3
XI
สารอินทรีย์เฉื่อยที่เป็นอนุภาคแขวนลอย [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 พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์สำหรับแบบจำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์
การเจริญและการเสื่อมสลายของเฮเทอโรทรอฟ
การเจริญและการเสื่อมสลายของออโททรอฟ
ตัวปรับแก้สำหรับการเจริญของเฮเทอโรทรอฟในสภาวะ
แอนนอกซิก
สัมประสิทธิ์ของการแอมโมนิฟิเคชั่น
สัมประสิทธิ์ของการไฮโดรไลซิส
ตัวปรับแก้สำหรับการไฮโดรไลซิสในสภาวะแอนนอกซิก
พารามิเตอร์ทางปริมาณสัมพันธ์
สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิตจริงของเฮอเทอโรทรอฟ
สัมประสิทธิ์ปริมาณผลิตจริงของออโททรอฟ
สัดส่วนของชีวมวลที่เป็นอนุภาค
อัตราส่วนมวลไนโตรเจนต่อมวลซีโอดีของชีวมวล
อัตราส่วนมวลไนโตรเจนต่อมวลซีโอดีของผลผลิตจากชีวมวล

สัญลักษณ์
max,H, KS, KO,H, KNO, bH
max, A, KNH, KO,A, bA
g
ka
kh, KX
h
สัญลักษณ์
YH
YA
fP
iXB
iXP

ตารางที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์สำหรับแบบจำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
สัญลักษณ์
ค่าพารามิเตอร์ ณ อุณหภูมิ 20 C๐
หน่วย
พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์
6.0
day-1
max,H
KS
20
gCOD m-3
KO,H
0.2
gO2 m-3
KNO
0.5
gNO3-N m-3
bH
0.62
day-1
0.8
g
0.4
h
kh
3.0
gXS (gXH day)-1
KX
0.03
gXS gXH-1
0.8
day-1
max, A
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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สัญลักษณ์
iXB
iXP

ค่าพารามิเตอร์ ณ อุณหภูมิ 20 C๐
0.086
0.06

3.3 การพัฒนาแบบจำลองย่อย (Sub Models) สำหรับ
แบบจำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการ
จำลองระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็ จ รู ป นี ้ ม ี ก ารพั ฒ นาแบ บจำลอง ย่ อ ยต่ า ง ๆ
ประกอบด้วย
3.3.1 แบบจำลองย่อยสำหรับรูปแบบชลศาสตร์
ของ ร ะบ บ บำบ ั ด น้ ำ เส ี ย ทาง ชี ว ภ าพ (Hydraulic
configuration model) โ ดยโ ป ร แกร มที ่ พ ั ฒ นาขึ้ น
สามารถให้ผู้ใช้งานระบุปริมาตรของน้ำเสียในถังปฏิกิริยา
อัตราการไหลของน้ำเสียระหว่างถังปฏิกิริยา และระหว่าง
ถังตกตะกอนขั้นที่สอง ขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบบำบัด
น้ำเสียทางชีวภาพแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
3.3.2 แบบจำลองย่อยสำหรับลักษณะของน้ำ
เสี ย ในระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย แบบแอกทิ เ วเต็ ด สลั ด จ์
(Influent wastewater characterization model) การ
ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จำเป็นต้องทราบลักษณะ
ของน้ำเสียที่เข้าสู่ร ะบบบำบัดน้ำเสีย โดยแบบจำลอง
ASM1 จำแนกลักษณะของน้ำเสียทางกายภาพออกเป็น 2
ลักษณะ คือ สารอาหารที่ละลายน้ำและสารอาหารที่เป็น
อนุภาคแขวนลอย การระบุว่าสารอาหารละลายน้ำนั้นมัก
นำไปกรองด้วยกระดาษกรองที่มีความพรุน 0.45 ไมครอน
ถื อ ว่ า เป็ น สารอาหารที ่ ล ะลายน้ ำ ได้ นอกจากนั ้ น ยั ง
จำแนกสารอาหารโดยใช้ค ุณลักษณะเกี่ยวกับการย่อย
สลายทางชีวภาพร่วมด้วย (Henze et al., 2000) ดังนั้น
สารอาหารในน้ำเสียซึ่งบ่งชี้ในรูปของซีโอดีสำหรับการใช้
งานในแบบจำลอง ASM1 นั ้ น จึ ง ถู ก จำแนกตาม
คุณลักษณะทางกายภาพและตามอัตราการย่อยสลายทาง
ชีวภาพได้โดยจำแนกเป็นกลุ่มที่ย่อยสลายง่ายทางชีวภาพ
(Readily biodegradable substrate, SS) กลุ ่ ม ที ่ ย ่ อ ย
ส ล า ย ย า ก ท า ง ช ี ว ภ า พ ( Slowly biodegradable
substrate, XS) และกลุ่มเฉื่อยซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ สำหรับซับสเตรตเฉื่อยยัง จำแนกย่อยตาม

หน่วย
gN gCOD-1
gN gCOD-1

ลักษณะทางกายภาพของซับสเตรต คือ สารอาหารเฉื่อย
ละลายน้ ำ (Inert soluble substrate, SI) และที ่ เ ป็ น
อนุ ภ าคแขวนลอย (Inert suspended substrate, XI)
(Henze et al., 2000) ทั้งนี้ ผลรวมสารอาหารกลุ่มต่างๆ
ที่บ่งชี้ในรูปซีโอดีต้องเท่ากับซีโอดีทั้งหมด (Total COD,
ST) ดังสมการที่ 2

S T = S S + X S + SI + X I

(2)

สำหรั บ ลั ก ษณะของน้ ำ เสี ย ที ่ เ ป็ น ไนโตรเจน
โปรแกรมจำแนกไนโตรเจนในน้ ำเสีย ออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ ไนเตรทและไนไตรท์ไนโตรเจน (SNO) แอมโมเนียม
และแอมโมเนียมไนโตรเจน (SNH) ไนโตรเจนอินทรีย ์ ที่
ละลายน้ ำ (SND) และไนโตรเจนอิ น ทรี ย ์ท ี่ เ ป็ น อนุภ าค
แขวนลอย (XND) สำหรับการประเมินไนโตรเจนทั้ง หมด
นั้นใช้วิธีการวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบเจลดาห์ล (Total
Kjeldahl Nitrogen, TKN) ซึ่ง สามารถตรวจวั ดปริ ม าณ
ไนโตรเจนอินทรีย์ (Organic nitrogen) และแอมโมเนีย
และแอมโมเนียมทั้งหมดในน้ำเสียได้ หากตรวจวัดปริมาณ
แอมโมเนียและแอมโมเนียในน้ำเสียแล้วก็สามารถคำนวณ
ไนโตรเจนอินทรีย์ได้โดยนำมาหักลบจาก TKN สำหรับไน
ไตรท์และไนเตรทไนโตรเจนมักไม่พบในน้ำเสียชุมชนมาก
นัก
3.3.3 แบบจำลองของถั ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าชี ว ภาพ
(Bioreactor model) ที ่ ค รอบคลุ ม ถึ ง แบบจำลองทาง
พลศาสตร์ของการผสมน้ำเสีย (Hydrodynamic mixing
model) และแบบจำลองจลนศาสตร์ชีวภาพ (Biokinetic
model) ทั้งที่เป็นแบบจำลองย่อยทางจลนศาสตร์ส ำหรับ
การกำจั ด สารอิ น ทรี ย์ (Biokinetic model for COD
removal) ของ ASM1 ดั ง ตารางที่ 2 ประกอบไปด้ วย
กระบวนการชีวเคมีต่างๆ สำหรับการกำจัดสารอินทรียท์ ี่
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เกิ ด ขึ ้ น ในระบบแอกทิ เ วเต็ ด สลั ด จ์ แบบจำลองมี
กระบวนการเจริญและการเสื่อมสลายของแบคทีเรีย กลุ่ม
เฮเทโรทรอฟภายใต้สภาวะแอโรบิกและแอน็อกซิกรวมถึง
กระบวนการไฮโดรไลซิ ส เพื ่ อ ใช้ จ ำลองการกำจั ด
สารอิ น ทรี ย์ ดั ง รู ป ที่ 1 สำหรั บ แบบจำลองย่ อ ยทาง
จลนศาสตร์สำหรับกระบวนการไนตริฟิเคชัน (Biokinetic
model for nitrification) ของแบบจำลอง ASM1 มีการ
จำลองเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้นโดยรวมขั้นตอนไนตริ
เตชั่นและไนตราเตชั่ นเข้ าด้ว ยกัน โดยมีส มมติฐ านว่ า
พารามิเตอร์ทางจลนศาสตร์ของกลุ่ม Nitrosomonas sp.
และกลุ่ม Nitrobacter sp. นั้นคล้ายกันทำให้ไม่เกิดการ
สะสมของไนไตรท์ภายในระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเว
เต็ดสลัดจ์
สำหรั บ การพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ใน
โครงการวิจัยนี้ได้ตัดองค์ประกอบ 3 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
จากการเสื่อมสลายในรูปอนุภาค (XP) ไนโตรเจนอินทรีย์ที่
เป็นอนุภ าค (XND) และ ไนโตรเจนอินทรีย์ที่ล ะลายน้ ำ
(SND) เนื่องจากต้องการเน้นการทำงานของโปรแกรมที่
กำจัดสารอินทรีย์และธาตุอาหารไนโตรเจนจากระบบ
แอกทิ เ วเต็ ด สลั ด จ์ เ ป็ น หลั ก และตั ด กระบวนการ
Ammonification ออกโดยระบุว่าไนโตรเจนทั้งหมดในน้ำ
เสียอยู่ในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจน
3.3.4 แบบจำลองของถัง ตกตะกอนขั้นที ่ ส อง
(Clarifier model) เป็ น แบบจำลองย่ อ ยเพื ่ อ จำลองถั ง
ตกตะกอนขั ้ น ที ่ ส อง ซึ ่ ง การพั ฒ นาโปรแกรมครั ้ ง นี้
กำหนดให้ถังตกตะกอนขั้นที่สองเป็นถังตกตะกอนในอุดม
คติ (Ideal settler) ที ่ ส ามารถตกตะกอนแขวนลอยได้
100% ของมวลของแข็งแขวนลอย ทำให้ตะกอนของแข็ง
แขวนลอยทั้งหมดที่จมตัวในถังตกตะกอนถูกสูบกลับเข้าสู่
ถังปฏิกิริยาเติมอากาศได้ที่สภาวะคงตัว
3.4 การเปรี ย บเที ยบผลการทำนายของโปรแกรมที่
พัฒนากับโปรแกรมสำเร็จรูป GPS-X Lite
GPS-X Lite เป็นส่วนย่อยของโปรแกรมสำหรับ
การจำลองระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ที่มี
ชื ่ อ ว่ า GPS-X ซึ ่ ง โปรแกรมนี ้ ถ ู ก พั ฒ นาขึ ้ น มาเพื ่ อ มี
วัตถุประสงค์ด้านการค้าและมีค วามแม่ นยำอย่า งมาก

สำหรับการทำนายผลการจำลองระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
แอกทิเวเต็ทสลัดจ์ อย่างไรก็ตาม โปรแกรม GPS-X Lite
ถู ก ปิ ด กั ้ น การกำหนดข้ อ มู ล หลายส่ ว น เนื ่ อ งจากเป็น
โปรแกรมที่เปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ศึกษาและผู้ที่ต้องการทดสอบหรือเปรียบเทียบโปรแกรม
ทำนายได้นำมาใช้ได้บางส่วน สำหรับส่วนของโปรแกรมที่
ได้ปิดกั้นไว้ ประกอบด้วย การกำหนดให้ใช้ได้แค่ถัง เติ ม
อากาศ กำหนดปริมาตรถังปฏิกิริยาแบบตายตัว และการ
กำหนดลักษณะของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ เป็นต้น
4. ผลการวิจัย
การทดสอบนี้กำหนดให้ จ ำลองระบบบำบัด น้ำ
เสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่มีถังเติมอากาศเพียงถังเดียว
เนื่องจากข้อจำกัดของโปรแกรม GPS-X Lite ดังรูปที่ 7
กำหนดให้ลักษณะของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบมีอัตราการไหล
เท่ากับ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์รวม (TCOD) เท่ากับ 430 มิลลิกรัมต่อลิ ตร
และความเข้ ม ข้ น ของไนโตรเจนทั ้ ง หมดเท่ า กั บ 40
มิลลิกรัมต่อลิตร ระบบบำบัดน้ำเสียมีอายุสลัจ ด์เท่ากับ
10 วัน ปริมาตรของถังเติมอากาศเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์
เมตร ระบบมีการเติมออกซิเจนอย่างต่อเนื่องในถังเติม
อากาศและมีความเข้มข้นของออกซิเจนอิสระเท่ากับ 5
มิลลิกรัมต่อลิตร และการสูบตะกอนหมุนเวียนกลับจากถัง
ตกตะกอนมีค่าเท่ากับ 100% ของน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ ดัง
รูปที่ 8 ส่วนของค่าพารามิเตอร์ทางจลศาสตร์แ ละค่ า
ปริมาณสารสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบกำหนดให้มีค่า
เท่ากันทั้งสองโปรแกรม ดังรูปที่ 9

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

รูปที่ 9 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบความแม่ นยำ
ของโปรแกรมที่พัฒนากับโปรแกรม GPS-X Lite
จากตารางที่ 3 และรู ป ที่ 10 เมื ่ อ นำผลการ
ทำนายของโปรแกรมที่พัฒนาเทียบกับโปรแกรม GPS-X
ที ่ ส ภาวะคงตั ว พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการกำจั ด
สารอินทรีย์มีค่าใกล้เคียงกัน บ่งชี้ด้วยความเข้มข้น ของ
สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายง่ายทางชีวภาพ (SS) มีค่าเท่ากับ 0
และ 2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ความเข้มข้น ของ
สารอินทรีย์ที่ไม่ส ามารถย่อยสลายได้ (SI) มีค ่าเท่ากับ
21.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่
ย่อยสลายยากทางชีวภาพ (XS) มีค่าเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เท่ากันทั้ง สองโปรแกรม โดยมีค วามแม่นยำสูงสุด
เท่ากับ 100% ในหัวข้อของการทำนายความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์ที่ไม่ส ามารถย่อยสลายได้และสารอินทรีย ์ที่
ย่อยสลายยากทางชีวภาพ ดังตารางที่ 4 ซึ่งสามารถกล่าว
ได้ ว ่ า โปรแกรมทั ้ ง สองประเภทส ามาร ถท ำ นาย
กระบวนการกำจัดสารอินทรีย์ได้อย่างแม่นยำไม่ต ่างกัน

เนื่องจากสารอินทรีย์เหล่านี้ ได้แก่ สารอินทรีย์ที่ย่อย
สลายง่ายทางชีวภาพ (SS) และสารอินทรีย์ที่ย่อยสลาย
ยากทางชีวภาพ (XS) ส่วนหนึ่งถูกใช้เป็นแหล่งพลังงาน
แหล่งคาร์บอน สำหรับการเจริญของแบคทีเรียออโตทรอฟ
และเฮเทอโรทรอฟ นอกจากนั้น แนวโน้มของการกำจัด
สารอินทรีย์ยังส่งผลต่อการเจริญของแบคทีเรีย กลุ่มเฮเทอ
โรทรอฟโดยตรง เมื ่ อ การกำจั ด สารอิ น ทรี ย์ เป็ น
กระบวนการหนึ่ง ที่ทำให้แบคทีเรีย กลุ่มเฮเทอโรทรอฟ
เจริญ โดยโปรแกรมทั้งสองประเภททำนายค่าความเข้มข้น
ของแบคที เ รี ย กลุ ่ ม นี ้ ไ ด้ เ ท่ า กั บ 1,587 และ 1,716
มิล ลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และมีค วามแม่นยำในการ
ทำนายเท่ า กั บ 92.5% ไม่ เ พี ย งเท่ า นั ้ น โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นยังสามารถจำลองกระบวนการกำจัดแอมโมเนีย
และการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันได้อย่างแม่นยำอีกด้วย
โดยความเข้มข้นของแอมโมเนียที่ออกจากระบบบำบัดมี
ค่าเท่ากับ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากันทั้งสองโปรแกรม มี
ความแม่นยำของการทำนายเท่ากับ 100% รวมถึง ค่า
ความเข้มข้นของไนไตร์และไนเตรทที่ออกจากระบบบำบัด
มีค่าเท่ากับ 14.0 และ 17.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ
มี ค วามแม่ น ยำของการทำนายเท่ า กั บ 79.5% ซึ่ ง
สอดคล้องกับการเจริญของแบคทีเรีย กลุ่มออโตทรอฟที่
ใช้แอมโมเนียในการเจริญเป็นหลัก โดยแบคทีเรีย กลุ่มนี้มี
ค่าความเข้มข้นจากการทำนายเท่ากับ 113.0 และ 125.7
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ มีความแม่นยำของการทำนาย
เท่ า กั บ 89.9% อย่ า งไรก็ ต าม มี ข ้ อ แตกต่ า งกัน อย่าง
ชัดเจนใน 3 พารามิเตอร์หลัก ได้แก่ ปริมาณสารอินทรีย์
เฉี ่ อ ย (XI) มี ค วามแม่ น ยำจากการทำนายเพี ย ง 3.6%
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเสื่อมสลายในรูปอนุภาค (XP) มี
ความแม่นยำจากการทำนายเพียง 1.6% และการทำนาย
ผลรวมตะกอนภายในระบบบำบัดน้ำเสียที่บ่งชี้ในรูปของ
ค่า MLSS มีความแม่นยำของการทำนายเพียง 39.2%
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื ่ อ การจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบแอกทิ
เวเต็ ด สลั ด จ์ ท ี ่ ถ ู ก พั ฒ นาขึ ้ น ด้ ว ยโปรแกรม VBA บน
Microsoft Excel ในครั้งนี้ สามารถให้ผลการทำนายการ
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กำจัดสารอิน ทรีย ์ และธาตุ อ าหารไนโตรเจนในน้ ำ เสี ย
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแบคทีเ รีย กลุ่มเฮเท
โรทรอฟและออโตทรอฟในระบบได้ใกล้เคียงกับโปรแกรม
สำเร็จรูปอื่นๆ ยกเว้น การทำนายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
เสื่อมสลายของแบคทีเรีย กลุ่มเฮเทโรทรอฟและออโต
ทรอฟ เพราะได้ถูกตัดออกจากเมทริกซ์ของแบบจำลอง
เนื ่ อ งจากข้ อ จำกัด ด้ า นการประมวลผลของโปรแกรม
Microsoft Excel ในการคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ของ
ร ะบ บ ส มการ ไม่ เ ช ิ ง เส ้ น (Systems of nonlinear
equation) ด้วยฟังก์ชัน Solver บนแพลตฟอร์มของ VBA
ทำให้ไม่สามารถประมวลผลหลายพารามิเตอร์พร้อมกันได้
อย่างแม่นยำหรือผลที่ได้จากการทำนายผิดพลาดเกินกว่า
ที ่ ค วรจะเป็ น นอกจากนั ้ น ในบางกรณี ก ารทำนาย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเสื่อมสลายของแบคทีเรียทั้ง สอง
กลุ่มมักเกิดปัญหาในขั้นตอนของการประมวลผลจนไม่
สามารถคำนวณหาคำตอบได้ ทำให้โปรแกรม Microsoft
Excel ค้างและไม่สามารถใช้งานต่อได้

รวมถึ ง รายละเอี ย ดข้ อ มู ล เชิ ง ลึก ของแบบจำลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ข องโปรแกรม GPS-X ที ่ ถ ู ก ปิ ด กั ้ น ไว้ ไ ม่
สามารถตรวจสอบได้ จึงไม่ทราบค่าปริมาณสารสัมพันธ์
ของสารอิ น ทรี ย ์ เ ฉื ่ อ ย (XI) ในแบบจำลองดั ง กล่ า ว
เนื่องจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์รุ่น ASM1 มิได้มีการ
นำค่าสารอินทรีย์เฉื่อย (XI) มาคิดคำนวณแต่อย่างใด จึง
กล่าวได้ว ่า แบบจำลองทางคณิ ตศาสตร์ ของโปรแกรม
GPS-X ถู ก พั ฒ นาให้ แ ตกต่ า งจากแบบจำลอง ASM1
บางส่วน
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี ้ ไ ด้ ร ั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย จาก
งบประมาณเงิ น รายได้ จ ากเงิ น อุ ด ห นุ น รั ฐ บ าล
(งบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เลขที่สัญญา 144/2559

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลข้อมูลจากโปรแกรม VBA บน Microsoft excel กับ GPS-X
ชื่อพารามิเตอร์
น้ำเสียเข้า
ถังเติมอากาศ
VBA
GPS-X
VBA
GPS-X
SS
86.0
86.0
0.0
2.8
SI
21.6
21.6
21.6
21.6
XI
55.9
55.9
55.9
1548.0
XS
266.6
266.6
0.0
0.0
XH
0.0
0.0
1587.0
1716.0
XA
0.0
0.0
113.0
125.7
XP
0.0
0.0
16.0
986.4
SNO
0.0
0.0
14.0
17.6
SNH
40.0
40.0
0.0
0.3
MLSS
0.0
0.0
1716.0
4376.2

ถังตกตะกอน
VBA
GPS-X
0.0
2.8
21.6
21.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.0
17.6
0.0
0.3
0.0
0.0

91

ตารางที่ 4 ความแม่นยำของโปรแกรมที่พัฒนาเทียบกับโปรแกรม GPS-X
ความแม่นยำ (%)
ชื่อพารามิเตอร์
น้ำเสียเข้า
ถังเติมอากาศ
SS
100
SI
100
100
XI
100
3.6
XS
100
100
XH
100
92.5
XA
100
89.9
XP
100
1.6
SNO
100
79.5
SNH
100
MLSS
100
39.2

100
100
100
100
100
100
79.5
100

VBA
GPS-X Lite

5000

ความเข้มข้นของสาร (mg/L)

ถังตกตะกอน

4000
3000

2000
1000
0
S_S

S_I

X_I

X_S

X_H

X_A

ประเภทองค์ประกอบ

X_P

S_NO

S_NH

MLSS

รูปที่ 10 การเปรียบเทียบผลการทำนายจากโปรแกรม VBA บน Microsoft excel กับ GPS-X
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี
The development of Decision Support System for Considering Internal Research Budget
Contribution of University by Analytical Hierarchy Process via Web Technology
กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Faculty of Humanities and Social sciences, Ratchabhat Uttaradit University
Email : Koekoenan@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อการพิจ ารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย 2) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
การพิจ ารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี การ
ดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การรวบรวมข้อมูลกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและเอกชน โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษ ณุ โลก และมหาวิทยาลัยพิษ ณุ โลก เพื่อ สร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจพิจ ารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย 2) การพัฒนาโมเดลกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และเว็บเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อกับโมเดลเอเอชพีด้วย
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
ในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ต้ อ งทำการ
วิเคราะห์ค วามคุ้มค่าของงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน
จากงบ ป ระมาณ ภายในมห าวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ส ำคัญในการนำมาใช้ สนับสนุนการตัดสินใจ
แบ่งเป็น 3 เกณฑ์หลัก ได้แก่ เกณฑ์เกี่ยวกับนักวิจัย คือ
ข้ อ มู ล ประวั ติ บุ ค ลกร/นั ก วิ จั ย การได้ รั บ ตำแหน่ ง ทาง
วิชาการ และการลาศึกษาต่อ เกณฑ์เกี่ยวกับประวัติการ
ทำงานวิจัย คือ ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
และการติดค้างทุนวิจัยที่ผ่านมา ผลงาน และความสำเร็จ
ในการบรรลุ ตั วชี้ วั ด การทำงานวิ จั ย ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ และเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพโครงการวิจัย คือ
หัวข้อเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มี ค วามชั ด เจนและเป็ น รูป ธรรม มี ง านที่ เกี่ ย วข้อ งและ
ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงอย่างถูกต้อง โครงการวิจัยชัดเจน
และเป็ น รู ป ธรรมสามารถทำการวิ จั ย ได้ ส ำเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ งบประมาณทีใช้ทำการวิจัยมีความเหมาะสม
มีการบู รณาการการเรียนการสอน มีแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรื อ ผลการวิ จั ย สู่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย งานวิ จั ย
ก่อให้เกิดมูล ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือสร้างคุณค่ าเพิ่ ม
ทางสั ง คม รวมทั้ ง สนองตอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ประเทศ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัย
และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ , 2562) ซึ่ ง
ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อผู้บริหารที่ต้อง
ทำรวบรวมรวมและนำมาวิ เคราะห์ ตั ด สิน ใจ และสรุ ป
รายงานเพื่อให้ เห็นถึงความก้าวหน้าและรับทราบปัญหา
อุปสรรค และความเสี่ ยงต่างๆ เพื่ อนำมาปรับ ปรุง และ
พัฒ นาให้ร ะบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกิ ด
ประสิทธิภาพที่ดี และเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ต้อง
แบกรับ ความคาดหวัง จากสัง คม มหาวิท ยาลัย จะเป็ น

มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดี ไ ด้ ย่ อ มดู จ าก ผลงานวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ มหาวิทยาลัยของไทยที่ไม่ได้มาตรฐาน
ของโลก ก็เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆไม่ผ ลิตผลงาน
วิชาการ ไม่ทำงานวิจัย ซึ่งผลงานวิชาการ งานวิจัย แสดง
ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้ (ญาณภา สมนึก , 2558)
และจากสภาพปัญหาที่พบในการพิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยภายในของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ มักจะต้องเชื่อมโยง
กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ในองค์กร และมีปัจจัย
จำนวนมากที่ ต้ อ งนำมาใช้ พิ จารณ าคุ ณ ภ าพ ของ
โครงการวิจัย พร้อมทั้งประวัติและคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ทุนด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้นจึงควรมีการนำระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการกระบวนการตัดสินใจ ซึ่ง จะ
ช่วยให้การดำเนินการวิจัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กระบวนการลำดั บ ชั้ น เชิ ง วิ เคราะห์ (AHP :
Analytical Hierarchy Process) พั ฒ น า ขึ้ น ม า จ า ก
พื้ น ฐานของความรู้ ในด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยา
พัฒนาขึ้นมาโดย โธมัส แอล. ซาตี ในช่วงคริสต์ทศวรรษ
1970 ลักษณะของเอเอชพีจะเริ่มกำหนดกรอบงานของ
โครงสร้างการวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องมีการตัดสินใจ โดย
แสดงองค์ประกอบเชิงปริมาณสำหรับปัจจัยแต่ละอย่างที่
เกี่ยวโยงกับเป้าประสงค์ที่วางไว้ เพื่อประเมินหาคำตอบใน
เชิงปริมาณสำหรับสนั บสนุ นการตัดสิน ใจ (Thomas L.
Saaty, 1980) จุ ด เด่ น ของกระบวนการลำดั บ ขั้ น เชิ ง
วิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ให้ผลการสำรวจน่าเชื่อถือกว่า
วิ ธี อื่ น ๆ เนื่ อ งจากใช้ วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บเชิ ง คู่ ในการ
ตัดสินใจก่อนที่จ ะลงมือตอบคำถาม มีโ ครงสร้างที่เป็ น
แผนภูมิลำดับขั้นเลียนแบบกระบวนความคิดของมนุษย์ทำ
ให้ ง่ายต่อการใช้และการทำความเข้าใจ และผลลัพธ์ที่ได้
เป็นปริมาณตัวเลขทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ
และยั ง สามารถนำผลลั พ ธ์ ดั ง กล่ า วไปเปรี ย บเที ย บ
(Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ (จุฬาลักษณ์ กอง
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เพชร, 2559) ทั้งนี้ โรเบิร์ต ไคเซอร์ และคณะ (2019) ได้
นำเสนอเครื่อ งมื อ การจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ และเลื อ ก
วิธีการในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ AHP เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีทีสุดกับความท้าทายของการมีแหล่งข้อมูล ที่
จำกัด โดยได้กำหนดผู้จัดการและนักวิเคราะห์ข้อมูล ใน
การกำหนดเกณฑ์ การตัดสินใจที่ ส อดคล้องตามกลยุท ธ์
ขององค์ กร การดำเนินงานวิจัยนี้ จึงได้นำโมเดล AHP
ร่วมกับความสามารถของเว็บเทคโนโลยีมาประยุกต์พัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพิจ าณาทุนอุดหนุนการ
วิ จั ย ภ ายในมห าวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น มาตรฐานของทั้ ง
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบ
การให้ค ะแนนการประเมินและโหวตเสียงส่วนใหญ่จ าก
คณะกรรมการในรู ป แบบเดิ ม ให้ อ ยู่ บ นฐานของการ
ประมวลผลของคอมพิ วเตอร์ ซึ่ ง จะช่ วยให้ ก ารบริห าร
งานวิ จั ย เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพและทำงานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ควบคู่ไปกับการตัดสินทุนวิจัยโดยมนุษย์
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัย ได้ ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานวิจัย ดังนี้
2.1 หลักเกณฑ์การพิ จารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยภายในมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาทุนวิจัยภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น 12 เกณฑ์ ดังนี้
1) หั ว ข้ อ เรื่ อ งของการวิ จั ย น่ า สนใจ หรื อ เป็ น ประเด็ น
เร่ ง ด่ ว นที มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งทำวิ จั ย หรื อ แก้ ปั ญ ห า
หน่วยงาน 2) ผู้วิจัย / คณะผู้วิจัยมีความพร้อมและมีความ
เหมาะสมกั บ ภารกิ จ ที ก ำหนดไว้ ใ นโครงการวิ จั ย 3)
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
4) มีง านที่ เกี่ยวข้อ งและตรวจสอบเอกสารอ้างอิ งอย่าง
ถูกต้อง 5) จัดทำแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถทำการวิจั ยได้สำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 6)งบประมาณทีใช้ทำการวิจัยมีค วาม
เหมาะสม 7) มี การบู ร ณาการการเรียนการสอน 8) มี
แผ น การถ่ า ยท อดเท ค โน โล ยี ห รื อ ผ ล การวิ จั ย สู่
กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ขั้นต่อไป 9) งานวิจัยก่อให้เกิดมูลค่า เพิ่มทางเศรษฐกิจ

หรือสร้างคุณค่าเพิ่มทางสังคม และ 10) มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่จ ะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที
คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งตอบสนองตอบยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาประเทศ และยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
(สถาบัน วิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิ ตถ์ ,
2562)
2.2 ทฤษฎี กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
(AHP)
กระบวนการตั ด สิ น ใจด้ ว ยโมเดล AHP โดย
สามารถแสดงขั้ นตอนการประมวลผล AHP ดั ง สมการ
ต่อไปนี้ (Thomas L. Saaty, 1980)
1. เปรียบเทีย บค่ าน้ำหนัก ความสำคัญ ในการ
ตัดสินใจแบบรายคู่ โดยที่ระดับความเข้มของค่าน้ำหนัก
ในการวิ นิ จ ฉั ยเปรี ย บเที ยบรายคู่ จะใช้ ตั ว เลข 1 - 10
โดยจะพิ จ ารณาการใช้ง านจากเลขคี่ คื อ 1 คื อ สำคั ญ
เท่ากัน 3 คือ สำคัญกว่าปานกลาง 5 คือ สำคัญกว่ามาก
7 คือ สำคั ญ กว่ามากที่สุ ด และ 9 คื อ สำคัญ กว่าสูง สุ ด
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 คื อ ผลการเปรี ย บเที ย บค่ 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 น้ ำหนักความสำคัญ ที่อยู่
ในลําดับชั้นเดียวกัน หรือกลุ่มของที่อยู่ภายใต้ของในลําดับ
ชั้นที่สูงกว่า
Λmax คือ ค่า Eigenvector สูงที่สุด
3. ตรวจสอบความสอดคล้ อ งกั น ของเหตุ ผ ล
(Consistency ratio : CR) จ า ก ผ ล ที่ ได้ จ า ก ก า ร
เปรียบเทียบค่าน้ำหนักในข้อ 1 ดังสมการที่ 3
CI = (Λmax – n)
(n-1)

(สมการที่ 3)

ถ้า CR <= 0.10 คือ ยอมรับได้ และสามารถนำ
Eigenvector ไปใช้ ได้ แต่ CR > 0.10 คื อ ยอมรับ ไม่ได้
ต้องกลับไปทบทวนการให้ค่าน้ำหนักเปรียบเทียบใหม่
2.3 แนวคิดการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
เว็ บ แอป พลิ เ ค ชั น (Web Application) คื อ
โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ จ ะเข้ า ถึ ง ด้ วยโปรแกรม Internet
Browser ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ
Real Time จะพบข้อดีของเว็บแอปพลิเคชัน คือ ข้อมูล
ต่างๆ ที่อยู่ในระบบที่มีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ จึง
สามารถโต้ ต อบกั บ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารแบบเรี ย ล์ ไ ทม์ โดยไม่
จำเป็ นต้อ งติดตั้ งโปรแกรมฝั่ง ไคล์เอนซ์ และไม่ ต้องอั ป
เกรดโปรแกรมฝั่ ง ไคล์ เอนซ์ โดยสามารถใช้ ง านผ่ า น
Internet ได้เลย โดยงานวิจัยนี้ใช้ภ าษา PHP เวอร์ชัน 7
ในการติดต่อกับโมเดล AHP ที่พัฒนาจากไลบราลี่ PyAHP
ใน Python และมีการติดต่อกับ ระบบจัดการฐานข้อมูล
MySQL เพื่ อจั ดเก็ บ ข้อมู ล การลงทะเบี ยนผู้ใช้ รายการ
เกณฑ์การตัดสินใจ ทางเลือกในการตัดสินใจ ค่าน้ำหนัก
และคะแนนการประเมินโครงการวิจัยตามเกณฑ์ต่างๆ ที่
สามารถทำการปรับปรุงได้ตลอดเวลา

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โรเบิร์ต ไคเซอร์ และคณะ (2019) ได้
นำเสนอเครื่อ งมื อ การจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ และเลื อ ก
วิธีการในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ AHP เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดีทีสุดกับความท้าทายของการมีแหล่งข้อมูล ที่
จำกัด โดยได้กำหนดผู้จัดการและนักวิเคราะห์ข้อมูล ใน
การกำหนดเกณฑ์ การตัดสินใจที่ ส อดคล้องตามกลยุท ธ์
ขององค์กร แอนเดรย์ แอนเดรด ลองกาเรย์ และคณะ
(2015) ได้นำเสนอการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
สำหรับประเมินคุณภาพการให้บริการของบริษัทที่ปรึกษา
รายย่อยในประเทศบราซิล จำนวน 158 แห่ง โดยใช้ AHP
ซึ่งจะช่วยในการประเมินความสามารถและประสิทธิภาพ
การให้บริการของบริษัทที่ปรึกษาตามตัวชี้วัดต่างๆ และ
ไอเรนิ ซ่ า และฟลาวิ โ อ (2013) ได้ ส ร้ า งมุ ม มองการ
วิเคราะห์ล ำดับความสำคัญของแบบเสนอโครงการวิจัย
โดยใช้การสร้างเกณฑ์การตั ดสินใจและประยุกต์ใช้ AHP
เพื่ อ เป็ น กุ ญ แจส ำคั ญ ในการดึ ง ข้ อ มู ล ประวั ติ ข อง
โครงการวิ จั ย ในบริ ษั ท ใช้ ในการวิ เ คราะห์ โ ครงการ
ต่อเนื่องทั้ง 6 โครงการ โดยใช้การสัมภาษณ์นักวิจัยและ
ให้ ค่ า คะแนนน้ ำ หนั ก เพื่ อ คำนวณด้ ว ย AHP ซึ่ ง พบว่ า
AHP สามารถระบุความสำคัญของเกณฑ์ปัจจัยสำหรับการ
จัดการข้อมูลโครงการได้ และ
การดำเนิ น งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ก ำหนดกรอบ
แนวคิดงานวิจัยดังนี้
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เกณฑ์ การตั ดสิ น ใจอุ ด หนุ น
ทุนวิจัยภายใน
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- คุณวุฒิ
- การลาศึกษาต่อ
- การติดค้างทุน
- การบรรลุตัวชี้วัด
- คุณภาพของโครงการวิจัย
- งบประมาณ
- การบูรณาการกับการบริการ
วิชาการสู่สังคม
- ความสอดคล้องกับ ID Plan

AHP
- การเปรี ย บเที ย บ
ค่าน้ำหนักเกณฑ์ให้
ทุ น วิ จั ย โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ
- การตรวจ ทาน
ความสอดคล้องของ
ค่าน้ำหนัก
- การนำค่าน้ำหนัก
ไปใช้ตัดสินใจ
ประเมินระบบ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจั ยนี้ ได้ กำหนดวิ ธี การดำเนิ น งานวิจัย ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยทีไ่ ด้ตั้งไว้ ดังนี้
3.1 การศึ ก ษาเกณฑ์ ในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ การ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์
การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย กับ
ผู้อ ำนวยการสถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย
รั ฐ บาลและเอกชน โดยคั ด เลื อ กแบ บ เจาะจงจาก
มหาวิทยาลัยที่มี การกำหนดหลัก เกณฑ์การพิจารณาทุน
วิจั ย ภายในโดยใช้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล เป็ น พื้ น ฐานในการ
ตัดสินใจ และมีค วามยิ นดีที่จ ะเปิ ดเผยข้อมูล เกณฑ์ การ
ตั ด สิ น ใจทุ น วิ จั ย ภ ายในได้ จำนวน 3 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษ ณุโลก และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เพื่ อ นำมาใช้ ส ร้ า งเกณ ฑ์ ในการตั ด สิ น ใจพิ จ ารณ า
ทุน อุ ด หนุ น การวิจั ยภายในมหาวิท ยาลัย โดยใช้ โ มเดล
AHP

3.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดย
ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี
ผู้วิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHP เวอร์ชัน 7 ใน
การติดต่อกับ โมเดล AHP ที่พัฒ นาจากไลบราลี่ PyAHP
ใน Python และมีการติดต่อกับ ระบบจัดการฐานข้อมูล
MySQL เพื่ อจั ดเก็ บ ข้อมู ล การลงทะเบี ยนผู้ใช้ รายการ
เกณฑ์การตัดสินใจ ทางเลือกในการตัดสินใจ ค่าน้ำหนัก
และคะแนนการประเมินโครงการวิจัยตามเกณฑ์ต่างๆ ที่
สามารถทำการปรับ ปรุง ได้ ต ลอดเวลา จากนั้ น ทำการ
อั ป โห ล ดเพื่ อ ให้ บริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ บ นส ถาปั ต ยกรรม
Client/Server
3.3 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่ อการพิจ ารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี
ผู้ วิ จั ย ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการตั ด สิ น ใจ
จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประเมินความถูกต้องใน
การ จั ด ล ำดั บ ค วาม ส ำคั ญ ใน ก าร ตั ด สิ น ใจ เลื อ ก
โครงการวิจัยเพื่อให้ทุน โดยทำการทดสอบให้คะแนนการ
ประเมินด้วยเอกสาร (แบบเดิม) และให้ค ะแนนประเมิน
ด้วยระบบสนับ สนุน การตัด สินใจ AHP (แบบใหม่) จาก
การสุ่มเลือกแบบเจาะจงจากโครงการวิจัยเพื่อ พิจารณา
ขอรับทุ นของทั้ ง 3 มหาวิท ยาลัย ปี 2562 จำนวน 10
โครงการวิจัย เพื่อหาประสิท ธิภ าพการจัดลำดับแบบ 3
ลำดั บ และ 5 ลำดั บ เพื่ อ สรุ ป ว่ าทั้ ง สองวิ ธี ได้ ล ำดั บ ที่
ตรงกันหรือไม่ ในอั ตราร้อยละเท่ าใด และ 2) ประเมิ น
ความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบ และแปรผลด้วยค่าค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4. ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ ได้นำเสนอผลการวิจัยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลั ย ซึ่ง ได้
รวบ รวมห ลั ก เกณ ฑ์ ในการพิ จ ารณ าทุ น วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง โดยสามารถอธิบายเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจ ดังนี้ A1 คือ ตำแหน่งทางวิชาการ A2 คุณวุฒิ

การศึกษาสูงสุด A3 การลาศึกษาต่อ A4 การติดค้างทุน
ปีที่ผ่านมา A5 การบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ /รางวัลโดด
เด่น A6 คุณภาพของโครงการวิจั ย A7 ความเหมาะสม
ของงบประมาณ A8 การบูรณาการกับการบริการวิชาการ
สู่สั ง คม และการจั ด การเรี ย นการสอน และ A9 ความ
สอดคล้ อ งกั บ แผนการพั ฒ นาตนเอง (ID Plan) และ
สามารถสรุปการตรวจสอบรายการได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การตรวจสอบรายการเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภาย
ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
เกณฑ์ที่ใช้/
มหาวิทยาลัย
ม . ร า ช ภั ฏ
อุตรดิตถ์
ม.เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา
ม.พิษณุโลก
รวมร้อยละ

A
1
/

A
2
/

A
3
/

A
4
/

A
5
/

A
6
/

A
7
/

A
8
/

A9

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
100

/
100

/
100

/
100

/
100

/
100

/
100

/
100

66.7

จากตารางที่ 1 พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา
พิ ษ ณุ โ ลก ใช้ เกณฑ์ ในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ การพิ จ ารณา
ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ภายใน จำนวน 9 เกณฑ์ แต่
มหาวิท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก ใช้ 8 เกณฑ์ ยกเว้น A9 ความ
สอดคล้ อ งกั บ แผนการพั ฒ นาตนเอง (ID Plan) ซึ่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โลก ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ เ กณ ฑ์ ข้ อ นี้ มา
ประกอบการตั ด สิ น ใจในกระบวนการพิ จ ารณาให้
ทุนอุ ดหนุนการวิจั ย จากผลการวิจัยส่ วนนี้ สามารถนำ
เกณฑ์ A9 มาใช้สร้างแผนผังการตัดสินใจได้ในขั้นต่อไป
เนื่องจากยึดตามเสียงส่วนใหญ่คิดเป็น 2 ใน 3 (66.7%)

/

ผู้ วิ จัย ทำการสร้างโมเดล AHP เพื่ อ สนั บ สนุ น
การตั ด สิ น ใจด้ ว ยเกณฑ์ A1 – A9 เพื่ อ การพิ จ ารณา
ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และทำการ
ค ำน วณ ค่ าน้ ำห นั กเป รี ย บ เที ยบ ที่ พิ จ ารณ าโด ย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า นนา
พิษ ณุ โลก และมหาวิทยาลัยพิษ ณุ โลก และจัดลำดับค่ า
Eigenvector ของเกณฑ์ ก ารตัด สิน ใจ โดยได้ ค่ า CR ที่
ยอมรับได้เท่ากับ 0.04 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าน้ำหนักของเกณฑ์การตัดสินใจพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
เกณฑ์การตัดสินใจพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
(Criteria)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
Sum

ค่าน้ำหนัก
(Eigenvector)

อันดับ
(Ranking)

0.06
0.05
0.03
0.02
0.14
0.28
0.22
0.11
0.11
1.00

5
6
7
8
3
1
2
4
4

จากตารางที่ 2 ได้ จ ากการให้ ค่ า น้ ำ หนั ก ของ
เกณฑ์ การตัดสินใจพิ จ ารณาทุนอุดหนุนการวิจั ยภายใน
จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3 แห่ง ซึ่งสามารถจัดอันดับเกณฑ์ที่มีค่าน้ำหนัก สูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ 1) A6 คุณภาพของโครงการวิจัย ค่า
4.2 ผลการพัฒ นาระบบสนับสนุน การตัดสินใจเพื่ อการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี

น้ำหนักเท่ากับ 0.28 2) ความเหมาะสมของงบประมาณ
ค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.22 และ 3) A5 การบรรลุตัวชี้วัด
ความสำเร็จ/รางวัลโดดเด่น ค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.14 และ
เกณฑ์ที่ค่าน้ำหนักต่ำที่สุด คือ A4 การติดค้างทุนปีที่ผ่าน
มา ค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.02
ผู้ วิ จั ย ทำการออกแบบขั้ น ตอนการ
ประมวลผลของระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ โดยใช้
แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล ดังรูปที่ 2
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เริ่มต้นการทำงาน

โหลดค่าน้ำหนักของเกณฑ์ A1 – A9 (ตามตารางที่ 2)
จัดเก็บในฐานข้อมูล

วนรอบรับค่าและประมวลผล
ตามเกณฑ์ Ai=1…9

รับคะแนนการประเมินโครงการวิจัยจากคณะกรรมการแต่ละคน
(j=1…..n) ของแต่ละเกณฑ์ (i=1…..9) ผ่าน Web interface
Scoreij = คะแนนการประเมินij x ค่าน้ำหนักประจำเกณฑ์i

jn

จัดอันดับ
และแสดงผลการตัดสินใจผ่าน Web interface
คณะกรรมการยืนยันผลพิจารณาทุนวิจัยผ่าน Web interface
จัดเก็บในฐานข้อมูล โดยโครงการที่ได้รับทุน (status =1) และ
โครงการที่ไม่ได้รับทุน (status =0)
จบการทำงาน

รูปที่ 2 ขั้นตอนการประมวลผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ผ่านเว็บเทคโนโลยี
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จากรู ป ที่ 2 ขั้น ตอนการประมวลผลของระบ
สนับสนุนการตัดสินใจ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 1) วนรอบ
รับค่าน้ำหนักแต่ล ะเกณฑ์ เช่น A1 = 0.06......A9=0.11
2) รั บ คะแนนประเมิ น โครงการวิ จั ย ที่ เสนอขอรั บ ทุ น
Project1……n ของกรรมการแต่ละคน 3) คำนวณคะแนน
การประเมินแต่ละเกณฑ์ โดยนำคะแนน x น้ำหนักประจำ
เกณฑ์ เช่ น A1 ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ 6 คะแนนที่ ได้ คื อ
6x0.06 = 0.36 วนรอบคำนวณจนครบทุกเกณฑ์ (A1 –
A9) 4) รวมคะแนนของกรรมการแต่ ล ะคนในแต่ ล ะ
โครงการ(SumscoreofProject) และหารด้ ว ยจำนวน
กรรมการที่ ป ระเมิ น โครงการนั้ น ๆ 5) จั ด อั น ดั บ
SumscoreofProject และ 6) ยืนยันผลพิจ ารณาทุนวิจัย
ผ่าน Web interface และปรับปรุงสถานะในฐานข้อมูล
จากนั้นผู้วิจัยทำการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจเพื่ อ การพิ จ ารณาทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิง วิเคราะห์
ผ่านเว็บเทคโนโลยี โดยใช้ภ าษา PHP เวอร์ชัน 7 ในการ
ติดต่อกับโมเดล AHP ที่พัฒนาจากไลบราลี่ Python คือ
PyAHP และมี ก ารติ ด ต่ อ กั บ ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล
MySQL เพื่ อจั ดเก็ บ ข้อมู ล การลงทะเบี ยนผู้ใช้ รายการ
เกณฑ์ การตัดสินใจ ทางเลือกในการตัดสินใจ ค่าน้ำหนัก

และคะแนนการประเมินโครงการวิจัยตามเกณฑ์ต่างๆ ที่
สามารถทำการปรับปรุงได้ตลอดเวลา
ผลการพัฒนาระบบ นำเสนอใน 2 ส่วน ได้แก่
1. หน้ า จอการประเมิ น โครงการวิ จั ย เพื่ อ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย จะมีการ
เชื่อมโยงกับ โมเดล AHP ที่พั ฒ นาจากไลบราลี่ PyAHP
ใน Python ที่มีขั้นตอนการประมวลผลดังสมการที่ 1 – 3
ข้ างต้ น และส่ ง ค่ า น้ ำหนั ก ที่ ผ่ า นการตรวจสอบความ
สอดคล้องกันของเหตุผ ล (Consistency ratio : CR) ได้
เท่ากับ 0.04 ผ่านโปรโตคอล JSON ไปยัง ส่วนเว็บแอป
พลิเคชัน PHP ที่มีฟังก์ชันสำหรับให้ กรรมการใส่คะแนน
ในแต่ละเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย และคลิกที่ปุ่ม
Submit จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลคะแนนการ
ประเมิน (Score) ร่วมกับค่าน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ (EV)
และบันทึกข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูล ดังรูปที่ 3
2. หน้ าจอการจัด เรีย งลำดั บความสำคัญ ของ
โครงการวิจัยที่ส มควรได้รับทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
โดยกรรมการประเมิ น โครงการวิ จั ย สามารถเลื อ ก
โครงการวิจัยอันดับต้นๆ ในการพิจารณาให้ทุนวิจัยภายใน
ได้ทันที ดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 หน้าจอการประเมินโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
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รูปที่ 4 หน้าจอการจัดลำดับความสำคัญโครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจเพื่ อ การพิ จ ารณาทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิง วิเคราะห์
ผ่านเว็บเทคโนโลยี ผู้วิจัยนำเสนอผลการประเมินระบบ
จำแนกได้ 2 ส่วน ดังนี้

4.3.1 ผลการประเมิ น ความถู ก ต้ อ งในการ
จัดลำดับความสำคัญในการตัดสินใจเลือกโครงการวิจัย
เพื่อให้ทุน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความถูกต้องในการจัดลำดับความสำคัญในการตัดสินใจเลือกโครงการวิจัยเพื่อให้ทุน

ผลการทดสอบการประเมินจากคณะกรรมการ
รหัส
โครงการวิจัย
A1
0.06
P1
1
P2
2
P3
3
P4
1
P5
2
P6
1
P7
1
P8
3
P9
2
P10
5
การจัด 3 ลำดับ

A2
0.05

A3
0.03

A4
0.02

A5
0.14

A6
0.28

A7
0.22

A8
0.11

A9
0.11

1
2
3
1
2
2
2
1
1
1

1
2
3
1
2
3
2
1
2
1

1
2
3
1
2
4
3
1
1
2

1
2
3
1
2
1
3
4
2
5

1
2
3
2
3
2
4
1
1
1

1
2
3
2
3
3
1
1
2
1

1
2
3
2
3
4
2
1
1
2

1
2
3
2
3
1
3
1
5
3

การจัด 5 ลำดับ

รวมเฉลี่ยประสิทธิภาพการจัดลำดับ
4.3.2 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจผู้ ใ ช้ ต่ อ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 4

ผลการ
ประเมินด้วย
ผลการ
ระบบ
ประเมิน
สนับสนุนการ
ด้วยเอกสาร
ตัดสินใจ
(แบบเดิม)
AHP
(แบบใหม่)
คะ
คะ
ลำ
ลำ
แน
แน
ดับ
ดับ
น
น
9
8 1.02 10
18 4 2.04 6
27 1 3.06 1
13 7 1.74 8
22 2 2.76 2
21 3* 2.24 4
21 3 2.59 3
14 6 1.56 9
17 5 1.91 7
21 3* 2.17 5
100%
(True =P3, P5, P7)
60%
(True=P3, P5, P7
False=P6, P10)
80%
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบ
S.D.
แปลผล
x̄
1. ฟังก์ชันการทำงานของระบบทำงานได้ถูกต้องและครบถ้วน
4.19
0.55
มาก
2. ระบบใช้งานง่าย
4.59
0.59
มากที่สุด
3. ระบบเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
4.67
0.45
มากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.48
0.53
มาก
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
เกณ ฑ์ ในการตั ดสิ น ใจ เพื่ อการพิ จ ารณ า
ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ภายใน มี จ ำนวน 9 เกณฑ์ ได้ แ ก่
ตำแหน่ ง ทางวิช าการ คุ ณ วุฒิ การศึก ษาสูง สุด การลา
ศึก ษาต่อ การติด ค้ างทุน ปี ที่ ผ่านมา การบรรลุตั วชี้วั ด
ความสำเร็จ/รางวัล โดดเด่น คุณ ภาพของโครงการวิจัย
ความเหมาะสมของงบประมาณ การบูร ณาการกับ การ
บริการวิชาการสู่สังคม และการจัดการเรียนการสอน และ
ความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) เพื่อ
นำมาสร้างโมเดล AHP ที่จะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจั ด ลำดับ ความสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ตัดสินใจทุนวิจัย ซึ่ง บางมหาวิทยาลัยอาจมีบ ริบ ท และ
ทรัพยากรทางการวิจัยที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ จุฬาลักษณ์ กอง
เพชร (2559) ได้ส รุปว่า จุด เด่นของ AHP จะให้ผ ลการ
สำรวจน่ าเชื่ อ ถื อ กว่ า วิ ธี อื่ น ๆ เนื่ องจ ากใช้ วิ ธี ก าร
เปรีย บเที ย บเชิ ง คู่ ในการตั ด สิ น ใจก่ อ นที่ จ ะลงมื อ ตอบ
คำถาม มี โ ครงสร้างที่ เป็น แผนภู มิ ล ำดั บ ขั้น เลี ยนแบบ
กระบวนความคิดของมนุษ ย์ ทำให้ง่ายต่อการใช้และการ
ทำค วามเข้ า ใจ ใน การออกแบ บ แล ะพั ฒ น าเว็ บ
แอปพลิเคชันระบบสนับสนุนการตัดสินใจประกอบด้วย 2
ส่วนหลัก ได้แก่ การประเมินโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย จะมีการเชื่อมโยง
กับโมเดล AHP ในการประมวลผลคะแนนการประเมิน
ร่วมกับค่าน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ และการจัดเรียงลำดับ
ความสำคัญของโครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนวิจัย โดย
กร รม ก าร ป ร ะเมิ น โค รงก าร วิ จั ย ส าม าร ถเลื อ ก
โครงการวิจัยอันดับต้นๆ ในการพิจารณาให้ทุนวิจัยภายใน
ได้ทันที ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบบน

ฐานของ AHP ที่พั ฒนาขึ้นในครั้งนี้ จะมีค วามน่าเชื่อถือ
เพิ่ม มากยิ่ง ขึ้นกว่าระบบการประเมิ นเพื่อ ให้ ทุน วิจัยรู ป
แบบเดิมที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้ ที่ ให้เพียงค่ า
คะแนนลงในแบบประเมิ น โดยไม่ ไ ด้ น ำการจั ด ลำดั บ
ความสำคัญในแต่ละเกณฑ์ที่อาจมีค วามสำคัญไม่เท่ากัน
มาประมวลผลร่วมด้วย ทั้งนี้ โรเบิร์ต ไคเซอร์ และคณะ
(2019) ได้นำเสนอเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญและ
เลื อกวิธี ก ารในโครงการพั ฒ นาซอฟต์ แวร์ โดยใช้ AHP
เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ดี ที สุ ด กั บ ความท้ า ทายของการมี
แห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่ จำกั ด โดยได้ ก ำห นดผู้ จั ด การแล ะ
นัก วิเคราะห์ ข้อ มู ล ในการกำหนดเกณฑ์ การตัด สิ นใจที่
สอดคล้องตามกลยุทธ์ขององค์กร ทั้ง นี้ในการวิจัยครั้ง
ต่อ ไปอาจมี ก ารพั ฒ นาเพิ่ ม ในส่ ว นต่ างๆ ได้ แ ก่ 1) การ
พัฒนาเกณฑ์รองในชั้นการตัดสินใจต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้
โมเดลการตั ด สิ น ใจมี ระบบการคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ นและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) พัฒนาขั้นตอนวิธีบูรณาการกับ
วิทยาการข้อมูล หรือการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อนำผลตอบ
กลับจากผู้ใช้ที่มีต่อผลลัพธ์ในการตัดสินใจจากระบบ เพื่อ
นำมาใช้ปรับปรุงโมเดล AHP ให้สามารถนำเสนอผลการ
ตั ด สิ น ใจได้ ใกล้ เคี ย งกั บ มนุ ษ ย์ เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น และ 3)
พัฒ นาโมบายแอพพลิเคชัน เพื่อ ตอบโจทย์ผู้ ใช้ง าน เพื่ อ
เชื่อ มต่ อ กับ โมเดล AHP เนื่อ งจากในงานวิจัย นี้ ได้ ส ร้า ง
โปรโตคอลแบบ JSON ที่รองรับการอ่านและเขียนข้อมูล
ได้โดยสะดวกระหว่างฝั่ง Client และ Server
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การพัฒนาสมการเส้นโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ
สำหรับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
The development of rainfall intensity-duration-return period curve equation
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บทคัดย่อ
เส้นโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการออกแบบระบบระบายน้ำ โดยจะอยู่ใน
รูปแบบของลอการิทึมกราฟ ส่งผลให้การนำไปใช้มีความลำบากเนื่องจากการหาค่าแม่นยำจากมาตราส่วนล็อกเป็นเรื่องยาก
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมการเส้นโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
โดยเลือกพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่แบบกัมเบล
กับข้อมูล ฝนสูง สุดที่ช ่วงเวลา 15, 30, 45 นาที 1, 2, 3, 6, 12, 24 ชั่วโมง ผลการศึกษาได้ส มการเส้นโค้งความเข้มฝนช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ โดยสมการดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ
และประสิทธิภาพแนซ-ซัทคลีฟเกิน 0.9 ขึ้นไปทุกสมการ
คำสำคัญ: เส้นโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ, การออกแบบระบบระบายน้ำ, การแจกแจงความถี่แบบกัมเบล
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-ช่วงเวลารอบปีการเกิดซ้ำ เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น พักตร์จิรา
สิ ท ธิ ว งศ์ และละอองดาว ยนต์ ช ั ย (2556) ได้ ศ ึ ก ษา
เกี่ยวกับการเปลี่ย นแปลงของโค้ง ความเข้มฝนจั ง หวั ด
กาญจนบุรี พิสิษฐ บำเพ็ญกิจ และจิรา สุขกล่ำ (2544)
ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่
ฝนและเปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารแผ่ ก ระจายของฝนสู ง สุ ด ใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย แต่ทั้งนี้ โค้งความเข้ม
ฝนดังกล่าวยังอยู่ในรูปของกราฟล็อค การนำไปใช้มีความ
ลำบากเนื่องจากต้องอ่านข้อมูลจากกราฟซึ่งบางครั้งอาจ
ให้ค ่าที่ผ ิดพลาด อารียา ฤทธิมา และคณะ (2556) ได้
พัฒนาสมการโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ
สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง โดยนำเสนอเป็นสมการยก
กำลัง และเปรียบเทียบผลการจำลองความเข้มฝนของ
สมการกับข้อมูล การแจกแจงความเข้มฝนเดิมของกรม
ชลประทาน พบว่ า สมการความเข้ ม ฝนที ่ ส ร้ า งขึ ้ น มี
แนวโน้มให้ค ่ าปริม าณฝนมากกว่า ข้อ มูล ในอดี ต ในฝน
ช่วงเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และให้ค่าน้อยลงในฝนช่วงเวลา
มากกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลให้ผู้นำไปใช้งานควรพิจารณา
ถึงช่วงเวลาในการนำไปใช้งานให้ดี นอกจากนี้ ข้อจำกัด
ของงานวิจัยนี้ศึกษาเพียงสถานีฝนภาคกลางของประเทศ
ไทยเท่านั้น แต่ยังไม่มีการศึกษาในภาคอื่น ๆ ของประเทศ
ไทย ดัง นั้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนา
สมการความเข้มฝนออกแบบสำหรับ 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ และ
น่าน โดยสมการดังกล่าวจะถูกตรวจสอบความเหมาะสม
โดยสัมประสิทธิ์ความแม่นยำทางอุทกวิทยา 2 ชนิด ได้แก่
สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจและประสิทธิภาพแนซ-ซัท
คลีฟ เพื่อให้ได้สมการที่เหมาะสมต่อวิศวกรในการนำไปใช้
ออกแบบระบบระบายน้ำและวิเคราะห์หาปริมาณน้ำท่า
จากน้ำฝนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการสร้างสมการความเข้มฝนประกอบด้ว ย
การวิ เ คราะห์ ก ารแจกแจงความถี ่ ข องน้ ำ ฝนสู ง สุ ด ที่
ช่วงเวลาต่าง ๆ ออกตามรอบปีการเกิดซ้ำที่พิจารณา โดย
Sabur (1982) ได้ แ นะนำให้ ใ ช้ ก ารแจกแจงความถี่
แบบกัมเบลเนื่องจากมีความเหมาะสมต่อลักษณะข้อมูล
ฝนในประเทศไทย ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจะนำมา
จัดทำสมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปี การเกิ ด ซ้ ำ
จากนั้นทำตรวจสอบสมการที่ได้กับข้อมูลการแจกแจงของ
ฝนสูงสุด ทำการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ในสมการเพื่อให้ได้
สมการที่มีสัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจและประสิทธิภาพ
แนช-ซัทคลีฟที่ดีที่สุด
2.1 การแจกแจงความถี่แบบกัมเบล
Gumbel (1941) ได้เสนอแนะการแจกแจงความถี่
แบบกั ม เบล หรื อ เรี ย กกั น ว่ า Generalized Extreme
Value Distribution Type- I ส ำ ห ร ั บใ ช ้ จ ำล อง การ
กระจายของค่าสูงสุด (Extreme value) ของข้อมูลอัตรา
การไหลหรือสามารถประยุกต์ใช้หาฟังก์ชั นการกระจาย
โอกาสที ่ จ ะเกิ ด ค่ า สู ง สุ ด ในงานอุ ท กวิ ท ยาแล ะ
อุตุนิยมวิทยาหลายลักษณะงาน เช่น การคาดการณ์การ
เกิดน้ำท่วมสูงสุด ปริมาณน้ำฝนสูงสุด และค่าความเร็วลม
สูงสุด
เมื ่ อ นำค่ า การกระจายแบบกั ม เบลมาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ความเข้มฝน จะได้สมการในการหาโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ ดังนี้
RTr = R − 0.45sd


1
− 0.7797sd ln  − ln 1 −
 Tr


โดยที่

และ

R=
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โดย RTr คือ ค่าความเข้มฝนสำหรับรอบปีการเกิดซ้ำที่
พิจารณา
R คือ ค่าเฉลี่ยของความเข้มฝนสูงสุดรายปี
Ri คือ ค่าความเข้มฝนจำนวนที่ i
s d คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้มฝน
Tr คือ รอบปีการเกิดซ้ำ
2.2 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ
ในกรณีที่กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปี
การเกิดซ้ำถู ก พล็อ ตในมาตราส่ ว นล็ อคเพื ่อทำการหา
ความสัมพันธ์ที่นำไปสู่สมการ พบว่า ลักษณะของเส้นโค้ง
ที่ได้จะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่ทำการพิจารณา โดย
เส้นกราฟมีลักษณะโค้งที่บริเวณช่วงเวลาน้อย ๆ (ไม่เกิน 1
ชั่วโมง) และเป็นเส้ นตรงที่ช่วงเวลามาก (1 ชั่วโมงขึ้นไป)
สามารถแปลงกราฟดังกล่าวให้เป็นเส้นตรงได้โดยการบวก
ค่าคงที่เข้าไปในสมการความเข้มฝน นั่นคือ
i=

B

(Td + D )

E

2.3 สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (Coefficient of
determination)
สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ ( r 2 ) สามารถแสดง
ให้ อ ยู ่ ใ นรู ป รากที ่ ส องของอั ต ราส่ ว นระหว่ า งความ
แปรปรวนร่วมและผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความเข้มฝนจริงและความเข้มฝนจำลองได้ บางครั้งอาจ
เรียกค่าดังกล่าวว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าของ r 2
จะมี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 0 ถึ ง 1 ในกรณี ที่ ผ ลการจำลอง
สอดคล้องกับข้อมูลจริง ค่า r 2 จะมีค่าเข้าใกล้ 1 และ
หากข้ อ มู ล ไม่ ส อดคล้ องกั น ค่ า ดั ง กล่ า วจะเข้ า ใกล้ 0
สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจแสดงได้ดังสมการ
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(5)
เมื่อ r 2 คือ สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ

เมื่อ i คือ ความเข้มฝน, มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
B
คือ ค่าความเข้มของฝนซึ่งมีช่วงเวลาเท่ากับ 1
นาที, มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
D
คือ ค่าคงที่เพื่อปรับกราฟให้เป็นเส้นตรง
E
คือ ความลาดชันของเส้นกราฟความเข้มฝนช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ
Td
คือ ช่วงเวลาของฝน, นาที
ค่าคงที่ D ที่บวกเข้ามาไม่ส ามารถทราบค่า
ล่วงหน้าได้ ต้องทำการทายค่าและตรวจสอบจนกว่าจะได้
ค่าซึ่ง ทำให้กราฟที่พล็อตได้เป็นเส้นตรง ทั้ง นี้ส ามารถ
ตรวจสอบความเหมาะสมของค่ า D ได้ด ้ ว ยการหาค่า
ส ั ม ป ร ะ ส ิ ท ธิ์ ใ น ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ ( Coefficient of
determination) ของข้อมูลจริงและข้อมูลที่ได้จากสมการ
นั่นเอง

Ri

คือ ความเข้มฝนจริง

Rsi

คือ ความเข้มฝนจำลอง

Ri

คือ ความเข้มฝนจริงเฉลี่ย

Rs

คือ ความเข้มฝนจำลองเฉลี่ย

2.4 ประสิทธิภาพแนช-ซัทคลีฟ (Nash-Sutcliffe
efficiency)
Nash and Sutcliffe (1970) ได้สร้างประสิทธิภาพที่
ใช้ ใ นการตั ด สิ น ความถู ก ต้ อ งการจำลองโดยโดยเน้ น
วิเคราะห์ผลรวมกำลังสองของผลต่างระหว่างค่าจริงและ
ค่าจำลอง โดยมีสมการดังนี้
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NSE = 1 −

 ( R − Rs )
i =1
n

i

(R − R )
i =1

2

i

i

2

i

(6)
เมื่อ NSE คือ ประสิทธิภาพแนช-ซัทคลีฟ
ค่าของ NSE จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง −
ในกรณีที่ผลการจำลองสอดคล้องกับข้อมูลจริง ค่า NSE
จะมี ค ่ าเข้ าใกล้ 1 และจะน้ อ ยมากลงไปเมื่ อข้ อมูล ไม่
สอดคล้องกัน Moriasi et al. (2007) ได้ให้ข้อสังเกตว่า
หากค่า NSE มากกว่า 0.5 แสดงว่ายอมรับได้ และหาก
ผลการจำลองมีค่ามากกว่า 0.65 แสดงว่าดี นอกจากนี้

รูปที่ 1 สถานีวัดน้ำฝนที่ใช้ในการศึกษา

การใช้ NSE ในการตรวจสอบผลการจำลองช่วงค่า
ความเข้ ม ฝนสู ง จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี เ นื ่ อ งจากการ

3. วิธกี ารศึกษา
ขั้นตอนในการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
3.1 การรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยข้อมูลฝนสูงสุดที่ช่วงเวลา 15, 30,
45 นาที 1, 2, 3, 6, 12 และ 24 ชั่วโมง โดยแต่ละข้อมูล
ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.2 การปรับข้อมูลฝนสูงสุดให้เป็นความเข้มฝน
เนื่องจากข้อมูลฝนสูงสุดเป็นข้อมูลที่ช่วงเวลา
ต่างกัน ทำให้ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ความถี่ได้ ดังนั้น
ทำการแปลงข้อมูลฝนสูงสุดที่ช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นความ
เข้มฝนต่อชั่วโมง
3.3 การวิเคราะห์การกระจายของความเข้มฝน
หลังจากได้ความเข้มฝนต่อหน่วยเวลาเดียวกัน
แล้ว ทำการวิเคราะห์ค วามถี่การเกิดด้วยการแจกแจง
แบบกัมเบลดังหัวข้อ 2.1 โดยหาค่าความเข้มฝนที่รอบปี
การเกิดซ้ำ 2, 5, 10, 20, 50 และ 100 ปี
3.4 การสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของสมการ
ความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ
การสร้างสมการความเข้มฝนออกแบบดังแสดง
ในหัวข้อ 2.2 จะเริ่มจากการหาค่า สมการเริ่มต้นที่ยัง ไม่
รวมค่าคงที่ของการปรับกราฟ ( D ) โดยทำการพล็อตค่า
ความเข้มฝนที่ช่วงเวลา 1 ชั่วโมง-24 ชั่วโมงลงในกราฟ
ล็อค สมการความสัมพันธ์ที่ได้ค ือสมการความเข้ ม ฝน

เปลี่ยนแปลงที่ช่วงความเข้มฝนสูงส่งผลต่อผลรวมกำลัง
สองของผลต่างระหว่างค่าจริงและค่าจำลองมากกว่าช่วง
ความเข้มฝนน้อย
2.5 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาประกอบด้วย 8 จังหวัดในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย
แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ น่าน ลำปาง และพะเยา โดยใช้
ข้อมูล ฝนไม่ต่ำกว่า 10 ปี จากสถานีวัดน้ำฝนของกรม
อุตุนิยมวิทยา มีตำแหน่ง สถานีวัดน้ำฝนหลักของแต่ละ
จังหวัดแสดงได้ดังรูปที่ 1
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เริ่มต้นนั่นเอง จากนั้นทำการทายค่าคงที่ลงในสมการ 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
ผลการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่แบบกัมเบล
ของความเข้มฝนสูงสุดที่ช่วงเวลาและรอบปีการเกิดซ้ำต่าง
ๆ แสดงได้ดังรูปที่ 2 โดยจังหวัดที่มีความเข้มฝนสูงสุดและ
ความเข้มฝนน้อยสุดในช่วงเวลาเริ่มต้น ได้แก่จังหวัดแพร่

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ซึ่งความเข้มฝนที่สูง
ดังกล่าวจะมีผลต่อการออกแบบระบบระบายน้ำขนาดเล็ก
เช่น หมู่บ้านจัดสรร ทำให้ต้องออกแบบขนาดท่อระบาย
น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากความเข้มฝนเป็นตัวแปร
หลักในสมการหลักเหตุและผล ซึ่งเป็นสมการที่ใช้แปลง
ปริมาณฝนเป็นปริมาณน้ำท่าอีกที
4.2 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ
ผลการหาสมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปี
การเกิดซ้ำของ 8 จัง หวัดในภาคเหนือของประเทศไทย
แสดงได้ดัง ตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 8 ทั้ง นี้จ ะเห็นได้ว่า
สมการที ่ ไ ด้ จ ะมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ใ นการตั ด สิ น ใจและ
ประสิทธิภาพแนซ-ซัทคลีฟเกิน 0.9 ทุกค่า แสดงว่ามีความ
เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานอย่างสูง

ตารางที่ 1 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำจังหวัดเชียงใหม่
สมการ
Tr
2

i=

5

i=

10

i=

20

i=

50

i=

100

i=

r2

NSE

0.9958

0.9882

0.9913

0.9770

0.9890

0.9712

0.882

0.9867

0.9656

0.882

0.9839

0.9590

0.9821

0.9550

1577.1

(Td + 12.4 )

0.882

2142.2

(Td + 14.9 )

0.883

2513.1

(Td + 16.4 )

0.882

2869.5

(Td + 17.3)
3327.9

(Td + 18.2 )
3677.9

(Td + 18.7 )

0.882
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ตารางที่ 2 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำจังหวัดเชียงราย
สมการ
Tr
i=

5

i=

10

i=

50

i=

100

i=

(Td + 8.7 )

0.9944

0.771

0.9976

0.9928

0.774

0.9970

0.9915

0.9981

0.9945

0.9963

0.9896

0.9962

0.9889

0.766

1539

(Td + 10.5)
1751.8

(Td + 11.1)

2310.6

(Td + 15)

0.801

2220.5

(Td + 12.6 )

0.777

2420

(Td + 13.2 )

เชียงใหม่

0.778

2
5
10
20
50
100

100

ความเข้มฝนม (mm/hr)

0.9980

1215.6

i=

20

NSE

10

พะเยา
ความเข้มฝนม (mm/hr)

2

r2

1

100

10

1
100

เวลา (min)

1000

เชียงราย

10

2
5
10
20
50
100

100

10

1

100 เวลา (min)

1000

แม่ฮ่องสอน
ความเข้มฝนม (mm/hr)

10

ความเข้มฝนม (mm/hr)

2
5
10
20
50
100

2
5
10
20
50
100

100

10

1
10

100 เวลา (min)

1000

10

100 เวลา (min)

รูปที่ 2 กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ ของสถานีวัดน้ำฝน 8 จังหวัด

1000
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2
5
10
20
50
100

100

10

แพร่

10

1

1
100 เวลา (min)

1000

ลาพูน

10

2
5
10
20
50
100

100

10

100

เวลา (min)

1000

น่าน
ความเข้มฝนม (mm/hr)

10

ความเข้มฝนม (mm/hr)

2
5
10
20
50
100

100

ความเข้มฝนม (mm/hr)

ความเข้มฝนม (mm/hr)

ลาปาง

2
5
10
20
50
100

100

10

1

1
10

100

เวลา (min)

1000

ตารางที่ 3 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดพะเยา
สมการ
Tr
NSE
r2
2

i=

5

i=

10

i=

20

i=

50

i=

100 i =

1178.3

(Td + 8.7 )

2

i=

0.818

0.9974 0.9917

5

i=

0.823

0.9970 0.9911

10

i=

0.9966 0.9896

20

i=

0.83

0.9960 0.9881

50

i=

0.833

0.9953 0.9861

100 i =

1607.7

(Td + 12.9 )
1899.5

2176.1

(Td + 16.4 )

0.827

2537.7

(Td + 18.4 )
2809.7

(Td + 19.4 )

100 เวลา (min)

1000

ตารางที่ 4 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สมการ
Tr
NSE
r2

0.9965 0.9909

0.807

(Td + 14.8)

10

1066.6
0.852

0.9970

0.9910

0.802

0.9955

0.9886

0.9954

0.9884

0.9954

0.9882

0.9952

0.9879

0.9952

0.9879

(Td + 9.9 )
1344

(Td + 7.1)

1828.3

(Td + 7.8)

0.819

2312.5

(Td + 8.4 )

0.831

2961.8

(Td + 8.8)

0.843

3451.2

(Td + 9.1)

0.849
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ตารางที่ 5 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดลำปาง
สมการ
Tr
NSE
r2
2

i=

5

i=

10

i=

20

i=

50

i=

100

1363.3

(Td + 9 )

0.9965 0.9908

2

i=

0.9961 0.9872

5

i=

0.9960 0.9892

10

i=

0.86

0.9958 0.9888

20

i=

0.866

0.9956 0.9882

50

i=

0.9955 0.9879

100 i =

0.828

1973.5

(Td + 9.8)

0.846

2386.6

(Td + 10.3)

0.854

2789.9

(Td + 10.5)
3309.2

(Td + 10.8)

i=

3710.3

(Td + 11)

0.87

ตารางที่ 6 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดลำพูน
สมการ
Tr
NSE
r2
2

i=

5

i=

10

i=

20

i=

50

i=

100

1315

(Td + 10.2 )

0.866

1602.2

(Td + 8.9 )

0.865

1794.9

(Td + 8.3)

0.865

1978.4

(Td + 7.8)

0.865

2212.2

(Td + 7.3)

i=

0.865

2389

(Td + 7 )

ตารางที่ 7 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดแพร่
สมการ
Tr
NSE
r2

0.864

1482.7

(Td + 8.1)

2146.2

(Td + 9.4 )

0.851

2586.8

(Td + 9.8)

0.851

3007.1

(Td + 9.5)

0.851

3552.3

(Td + 9.1)

0.851

3963.4

(Td + 10.5)

0.851

0.9975

0.9933

0.9979

0.9938

0.9979

0.9938

0.9935

0.9822

0.9810

0.9449

0.9979

0.9935

ตารางที่ 8 สมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิด
ซ้ำจังหวัดน่าน
สมการ
Tr
NSE
r2
986.44

0.9951 0.9875

2

i=

0.9963 0.9905

5

i=

0.9966 0.9913

10

i=

0.9967 0.9917

20

i=

0.9967 0.9919

50

i=

0.9967 0.9923

100

i=

5. สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาสมการความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปี
การเกิดซ้ำของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย จากโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำซึ่ง
สร้างจากการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่แบบกัมเบล

0.852

(Td + 6.7 )

0.751

1139.9

(Td + 6.6 )

0.732

1239.1

(Td + 6.4 )

0.723

1324.7

(Td + 6.1)

0.715

1453.3

(Td + 6 )

0.708

1552.8

(Td + 6 )

0.704

0.9951

0.9881

0.9943

0.9863

0.9936

0.9849

0.9929

0.9833

0.9924

0.9823

0.9921

0.9816

สามารถจำแนกออกได้เป็นสมการตามรอบปีการเกิดซ้ำ 2,
5, 10, 20, 50 และ 100 ปี ของแต่ล ะจังหวัด ความเข้ม
ฝนที่ได้จ ากสมการให้ค วามแม่นยำของการจำลองเป็น
อย่ า งดี โดยมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ค วามแม่ น ยำและ
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ประสิทธิภ าพแนซ-ซัทคลีฟเกิน 0.9 ขึ้นไปทุกสมการที่
สร้างขึ้น
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การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบทำงานลำพังสำหรับเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดิน
Development of Stand Alone Data Logger for Soil Temperature and Moisture
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการนำเสนอการพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูล อุณหภูมิและความชื้นในดินที่ระดับความลึกต่างๆ ใน
โครงการศึกษาชั้นสภาพอุณหภูมิดินและความชื้นดินในบริเวณพื้นที่สูง ของกลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน กองสำรวจดิน
และวิจ ัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน อุปกรณ์เก็บข้อมูล ใช้ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน ทำงานร่วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU ESP8266 ทำงานเก็บข้อมูลทุกๆ 30 นาทีและนอนหลับเพื่อประหยัดพลังงาน แหล่งจ่าย
ไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ประสิทธิภ าพสูงที่ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 20 วัตต์ ผลการทดสอบภาคสนามพบว่าอุปกรณ์ที่
พัฒนาขึ้นสามารถทำงานตรวจวัดและเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในดินที่ระดับความลึก 2 ระดับคือ 15 และ 50
เซ็นติเมตร โดยลำพังในพื้นที่ห่างไกลได้ไม่มีการบำรุงรักษาใดใด ข้อมูลการวัดมีความต่อเนื่องยาวนานหลายเดือน อุปกรณ์ที่
พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมต่อการนำไปขยายผลใช้ในการเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในดินได้
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
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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
วิจ ัย ศึกษาข้อมูล ทรัพยากรดิน และที่ด ิน เพื่อกำหนด
นโยบาย วางแผนการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการ
พัฒนาที่ดิน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการในพื้นที่ร าบซึ่ง เป็น
พื ้ น ที ่ ส ่ ว นใหญ่ข องประเทศแล้ ว แต่ ส ำหรั บพื ้น ที่ทาง
ภาคเหนือที่มีความสูงมีภูเขาสลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวน
มากส่งผลให้เกิดความยากในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อ
จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน แม้ว่าจะมีการสำรวจอยู่
บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการนำมา
วางแผนจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรดิ น ได้ แ ก่
ความชื้นและอุณหภูมิดินที่ระดับความลึกต่างๆ โดยข้อมูล
เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ในการสำรวจดินและการจำแนก
ดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินต่างๆ
แต่การเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดินด้วย
วิธีการดั้งเดิม จำเป็นต้องใช้เครื่องมือมาตรฐานราคาแพง
และต้องมีการเก็บตัวอย่างดินออกมาทำการวัด ส่งผลต่อ
ความผิดพลาด/ความคลาดเคลื่อนระหว่างการย้ายดินจาก
จุดที่ต้องการวัดมายังจุดที่ใช้เครื่องมือวัด อีก ทั้งการวัดแต่
ละครั้งใช้เวลานานและทำการวัดได้ไม่ต่อเนื่อง ตลอดจน
การใช้เครื่องมือที่มีเซ็นเซอร์แยกและมีระบบเก็บข้อมูลใน
ตัวมีข้อจำกัดด้านราคาที่สูงมาก ปัจจุบันอุปกรณ์เซ็นเซอร์
ราคาถูกที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในดิน อีก
ทั้งสามารถต่อร่วมกับไมโครคอนโทรเลอร์มีราคาไม่แพง
มาก แต่การนำอุปกรณ์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการเก็บ

บันทึกข้อมูล อุณหภูมิและความชื้นในดิน จะต้องมีการ
ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองรับในด้านประสิทธิภาพการ
ทำงานที่ต่อเนื่องไม่มีความผิดพลาดตลอดระยะเวลาที่ทำ
การวัดเก็บข้อมูล ระบบทำงานโดยลำพังโดยใช้พลัง งาน
ไฟฟ้าต่ำเนื่องจากจะต้องติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้า
พื้นฐาน 220 โวลต์ ทนต่อความร้อนจากแสงแดดและ
ความชื้นในบรรยากาศหรือน้ำฝน การพัฒนาอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลแบบทำงานลำพังสำหรับเก็บข้อมูลความชื้นดินจึง มี
ความจำเป็นต่อโครงการศึกษาชั้นสภาพอุณหภูมิดินและ
ความชื้นดินในบริเวณพื้นที่ส ูง ของกลุ่มมาตรฐานการ
สำรวจจำแนกดิน กองสำรวจดินและวิจ ัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดินเป็นอย่างมาก
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ดิน
การศึกษาเรื่องดินในประเทศไทยจะกำหนดให้
บริเวณพื้นที่ที่มีความสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง
360 เ ม ต ร ม ี ช ั ้ น ส ภ า พ อ ุ ณ ห ภ ู ม ิ ด ิ น ที ่ เ ร ี ย กว่ า
isohyperthermic ซึ่ง หมายถึง ดินที่มีอ ุณหภูม ิเ ฉลี ่ ย ใน
รอบปีสูงกว่า 22 องศาเซลเซียส และมีความแตกต่างของ
อุณหภูมิดินระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวมากกว่า 6 องศา
เซลเซียส ส่วนในพื้นที่ส ูง ที่มีร ะดับความสูงตั้ง แต่ 360
เมตรขึ ้ น ไปนั ้ น ยั ง ไม่ ส ามารถกำหนดหลั ก เกณฑ์ ข อง
อุณหภูมิดินที่แน่นอนได้ ด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะมีการเก็บ
ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
เพื่อนำมาใช้ศึกษาและวิจัย เพื่อกำหนดชั้นสภาพอุณหภูมิ
และความชื้นดินในระดับความสูงของพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนการสำรวจ จำแนกดิน ในการกำหนด
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เกณฑ์ มาตรฐานชั้นสภาพอุณหภูมิดินและสภาพความชื้น
ตามระบบการจำแนกดินในพื้นที่สูงของประเทศไทย การ
ประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรดินเพื่ อให้มีการใช้
ประโยชน์ ท ี ่ ด ิ น อย่ า งคุ ้ ม ค่ า และยั ่ ง ยื น นอกจากนี ้ ยั ง
สามารถใช้เป็นข้อมูล สำคัญในเรื่องการบริหารจัด การ
รวมถึงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นการไหลบ่า
ของน้ำป่า น้ำท่วม ดินถล่ม รวมถึงการวางระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ การคัดเลือกพันธุ์พืช/พันธุ์ไม้ให้เหมาะสมต่อ
พื้นที่ในแต่ละบริเวณ [3]
2.2 อุปกรณ์เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลอุณหภูมิดิน
เซ็นเซอร์ DS18B20 [2] แบบมีสายโพรบสามารถ
ใช้วัดอุณหภูมิได้ระหว่าง -55 ถึง 125 องศาเซลเซียส ใช้
แรงดันตั้งแต่ 3.3 ถึง 5 โวลต์ โดยมีสัญญาณเอาต์พุตเป็น
แบบดิ จ ิ ต อล ซึ ่ ง ทำให้ ม ี ข ้ อ จำกั ด ด้ า นความยาวของ
ส ายส ั ญ ญาณที ่ เ ช ื ่ อ มต่ อ ร ะห ว่ า ง เซ ็ น เซ อร์ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งผู้ผลิตจะให้สายสัญญาณที่มีความ
ยาวเพียง 1 เมตร อย่างไรก็ตามถือว่าเพี ยงพอต่อ การ
นำมาใช้เก็บข้อมูลในโครงการนี้ที่มีระยะความลึก ในดินที่
เก็บข้อมูลอุณหภูมิเพียง 50 เซ็นติเมตร
2.3 อุปกรณ์เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลความชื้นดิน
เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินหรือ Soil Moisture ที่
ใช้ง านกับไมโครคอนโทรลเลอร์ส ่วนใหญ่มี 2 แบบ คือ
แบบหลักการใช้การตรวจวัดความจุไฟฟ้าของดินซึ่งแบบนี้
มีข้อดีที่ไม่ผิดเพี้ยนต่ อชนิดของดินหรือจากชนิดของปุ๋ย
บำรุงดินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความนำไฟฟ้า
ในดิน แต่เซ็นเซอร์แบบนี้มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่บนตัว
เซ็นเซอร์ซึ่งการนำมาใช้งานจริงที่จะต้องฝังเซ็นเซอร์อยู่ใต้
ดินนั้น พบว่าความชื้นในดินจะซึมเข้าไปทำให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรนี้ ทำงานผิดเพี้ยน เซ็นเซอร์อีกแบบ
คือหลักการใช้แท่งตัวนำ 2 แท่ง วางขนานกันเพื่อวัดค่า
ความนำไฟฟ้าของดินแล้วแปลงเป็นค่าความชื้นซึ่ ง ถู ก
นำมาประยุกต์ใช้ในโครงการนี้ โดยยังไม่มีการพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อค่าความนำไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเคมีของ
ดินในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งผู้ผลิตได้ใช้สายสัญญาณยาวประมาณ
1.5 เมตร จากตั ว เซ็ น เซอร์ม ายั ง ตั ว แปลงสัญ ญาณซึ่ง
เพียงพอต่อการนำมาใช้ในโครงการนี้ สัญญาณเอาต์พุต
อนาลอกเมื่อนำมาต่อร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Node
MCU ESP8266 จะให้ค ่าสูง สุดไม่เกิน 3.3 โวลต์ ซึ่ง ขา

อนาลอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้มีเพียง 1 ช่องและ
เป็น 10 บิต ซึ่งมีความละเอียดเพียง 1,024 ระดับ โดยใน
โครงการนี้จะใช้ชุดแปลงสัญญาณ ADS1115 ซึ่งมีความ
ละเอียดถึง 32,768 ระดับ หรือ 15 บิต อีกทั้ง มีช ่องรับ
อนาลอกมากถึ ง 4 ช่ อ ง และมี ก ารเชื ่ อ มต่ อ กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ i2c [6]
2.4 Node MCU ESP8266 และอุปกรณ์อื่นๆ
บทความนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU
ESP8266 แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องวัดฝุ่น DustBoy [4,
5] ซึ่ง เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ส ามารถเชื่อมต่อกับ
WiFi ได้และยังมีจุดเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วย
โหมดการทำงานแบบนอนหลั บ (Sleep Mode) การ
ทำงานปกติจะกินกระแสไฟฟ้าประมาณ 70 – 80 มิลลิ
แอมป์ แต่เมื่อทำงานแบบนอนหลับจะกินกระแสในระดับ
ไมโครแอมป์ และจุดเด่นในด้านการสื่อสารไร้ส ายผ่าน
WiFi นี้ที่จะมีการพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลในโครงการนี้ให้
สามารถส่งสัญญาณระยะไกลไปยังตัวเก็บข้อมูลต่างพื้นที่
ในอนาคต เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลดินจะถูกต่อเข้าที่ขาดิจิตอล
ส่ ว นอุ ป กรณ์ แ สดงผล OLED อุ ป กรณ์ ฐ านข้ อ มู ล เวลา
Real Time Clock และเซ็ น เซอร์ ว ั ด คุ ณ ภาพอากาศ
BME280 [1] จะเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทาง
พอร์ต i2c นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์บันทึกข้อมูล SD Card
สำหรับบันทึกข้อมูลการวัดเป็นค่าเฉลี่ยราย 30 นาที และ
รีเลย์ไฟฟ้าทำหน้าที่เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์
ต่อร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งหมด ซึ่งใช้รีเลย์ขนาด
5 โวลต์ที่ มีการขับด้วยทรานซิล เตอร์ ชนิด NPN เบอร์
2N2222
2.5 แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์แบตเตอรี่
ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ทำงานต่างๆ มี
ความต้องการไฟฟ้าระดับ 5 โวลต์ ซึ่งในโครงงานนี้ใช้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด 12 โวลต์ 20 วัตต์
จ่ายไฟฟ้ากับอุปกรณ์ช าร์จ แบตเตอรี่ช นิด 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 โดยมีการตั้งค่าให้จ่ายแรงดัน 5
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โวลต์ ออกมาตลอดเวลา ซึ ่ ง อุ ป กรณ์ ทั ้ ง หมดแสดงใน
แผนภาพรูปที่ 1
อุปกรณ์เก็บข้อมูลถูกโปรแกรมด้วย Arduino IDE
ซึ่ง กำหนดให้ มีล ำดับ การทำงานอยู ่ 3 ขั้นคือ ขั้นแรก
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งรีเลย์ทำงานจ่ายไฟฟ้าให้กับ
อุ ป กรณ์ ท ั ้ ง หมดและตรวจสอบระบบการทำงานของ
อุปกรณ์ต่อร่วมทั้งหมด โดยเริ่มจากการตรวจสอบอุปกรณ์
แ ป ล ง ส ั ญ ญ า ณ ADS1115 เ ซ ็ น เ ซ อ ร ์ DS18B20
เซ็นเซอร์BME280 และตรวจสอบการ์ดบันทึกข้อมูล หาก
อุ ป กรณ์ ใ ดไม่ ส มบู ร ณ์ จ ะทำการรี ส ตาร์ ท เริ ่ ม ทำงาน
ตรวจสอบใหม่ จากนั้นขั้นที่ 2
Solar Cell
Solar Charger
Battery 18650 x 3
Node MCU ESP8266
Relay

RTC

OLED

SD Card ADS1115

Soil Sensor(1)
DS18B20(1)

Soil Sensor(2)
DS18B20(2)

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
ทำการทำงานตรวจวั ด อุ ณ หภู ม ิ แ ละความชื ้ น ในดิ น
(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 ้ น ดิ น ตั ว ที ่ 2 ข้ อ มู ล อุ ณ หภู ม ิ ด ิน ตั ว ที ่ 1 ข้ อ มู ล
อุณหภูมิดินตัวที่ 2 อุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในอากาศ
ความดันบรรยากาศ และ แรงดันไฟฟ้า ในระบบ และ
ส ุ ด ท้ า ยใ นขั ้ น ที ่ 3 จ ะเป ็ น การ นอนห ล ั บ โ ดย
ไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งตัดการทำงานของรีเลย์ที่จ่ายไฟ
ให้กับอุปกรณ์ต่อร่วมทั้งหมด เป็นระยะเวลา 29 นาที ซึ่ง

ทั้ง 3 ขั้นจะใช้เวลา 30 นาที ทำให้สามารถบันทึกข้อมูล
การวัดในทุกๆ 30 นาที ได้ต่อเนื่องโดยมีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ต่ำมาก
2.5 การแปลงข้อมูลเซ็นเซอร์เป็นความชื้นในดิน
เซ็ น เซอร์ ต รวจวั ด ความชื ้ น ในดิ น ที ่ น ำมาใช้ มี
เอาต์ พ ุ ต เป็ น แรงดั น ไฟฟ้ า ซึ ่ ง เมื ่ อ ต่ อ ร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์
ADS1115 [6] จะสามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 32,767
(32,768 ระดับ) โดยหากนำเซ็นเซอร์นี้ไปทดสอบแช่น้ำจะ
พบว่าอ่าค่าได้ 0 และในทางตรงกันข้ามเมื่อเช็ดเซ็นเซอร์
ให้แห้ง จะอ่ านค่าได้ 32,767 ซึ่ง การแปลความหมายค่า
เหล่ า นี ้ เ ป็ น ค่ า ความชื ้ น ในดิ น จะต้ อ งมี ก ารทดสอบ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดความชื้นดินมาตรฐาน หรือมี
การนำตั ว อย่ า งดิ น ที ่ ท ราบค่ า ความชื ้ น แน่ น อนมาให้
เซ็ น เซอร์ ว ั ด ค่ า ซึ ่ ง ได้ ม ี ก ารนำอุ ป กรณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่
พัฒนาขึ้นนี้ไปให้ห้องปฏิบัติการดินทำการตรวจสอบเทียบ
ค่า และอยู่ระหว่างการทดสอบ แต่ในบทความนี้จ ะสมมติ
ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องสั ญ ญาณที ่ ไ ด้ จ ากเซ็ น เซอร์ แ ละ
ความชื้นในดินเป็นแบบเชิงเส้นและใช้สมการที่ (1) ทำการ
แปลงค่าโดยตัวแปล ad ที่อ่านได้จ ากเซ็นเซอร์ จะถูก
คำนวณเป็นค่าความชื้น sm ซึ่งมีผลการแปลงตามรูปที่ 2
2.6 ติดตั้งและเก็บข้อมูลในพื้นที่
อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นจะต้องถูกติดตั้ง ตามรูปที่ 3
โดยฝังส่วนเซ็นเซอร์ที่ 2 ระดับความลึก คือที่ระดับ 15
และ 50 เซ็นติเมตร ทั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแ ละความชื้น
ในดิน นอกจากนี้ยังมีการฝังส่วนฐานโครงสร้างลงในดิน
เพื่อความแข็งแรงด้วย สำหรับจุดติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล
ตามโครงการทั้งหมดจำนวน 10 จุด แสดงในแผนภาพรูป
ที่ 4 แต่ในบทความนี้เป็นการนำเสนอจุดที่ติดตั้งทดสอบ
ระบบเพียง 1 จุด ณ แปลงสมุนไพร พด.7 ศูนย์ปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
เชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เท่านั้น
3. ผลการวิจัยและอภิปราย
การทำงานของอุ ป กรณ์ เก็ บข้ อ มู ล ที่ พ ัฒ นาขึ้น
พบว่าระบบใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 180 มิล ลิแอมป์
ขณะอยู่ในขั้นที่ 1 และ 2 และใช้กระแสประมาณ 10 ไม
โครแอมป์ในโหมดนอนหลับ ซึ่งข้อมูลในการ์ดบันทึกแสดง
ให้เห็นในรูปที่ 5 โดยมีการเรียงลำดับข้อมูล ตามที่กำหนด
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ไว้ เมื่อนำข้อมูลการวัดอุณหภูมิและความชื้นดินที่ได้มาทำ
เป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงตามช่วงเวลาต่างๆ
ข้อมูลอุณหภูมิดิน (แกน y ด้านซ้าย) และข้อมูล
ความชื้นในดิน (แกน y ด้านขวา) ในรูปที่ 6 แสดงให้เห็น
ว่า ช่วงแรกที่ข้อมูลความชื้นในดินมีการแกว่งลงมาที่ศูนย์
ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าเป็นเพราะการฝังเซ็นเซอร์ใหม่ ที่
เนื้อของดินยังไม่ประสานเข้าไปที่ตัวเซ็นเซอร์ แต่เมื่อเวลา
ผ่านไประยะหนึ่ง ดินที่จุดฝังเซ็นเซอร์มีการเซทตัว จะทำ
ให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ปกติ ซึ่งจาก
สมมติฐานดังกล่าวผู้วิจัยได้ทำการขุดเซ็นเซอร์ออกมาใน
วันที่ 7 มีนาคม 2563 แล้วเริ่มฝังลงเซ็นเซอร์ลงไปใหม่ใน
วันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งผลการวัดในช่วงแรกที่ม ีก าร
ติดตั้งใหม่ในรูปที่ 7 แสดงให้เห็นเหมือนกับรูปที่ 6 ผลการ
วัดอุณหภูมิในรูปที่ 6 และ 7 มีความคล้ายกันโดยมีก าร
เปลี่ยนแปลงเป็นรอบเหมือนรูปคลื่นไซน์ตามช่วงเวลาใน
แต่ล ะวัน และเห็นชัดว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ร ะดับ 15
เซ็นติเมตร ทั้งสองรูปมีการแกว่งเป็นรอบที่สูง ซึ่งหมายถึง
บริเวณผิวดินมีการรับและคายความร้อนได้ดีกว่าใต้ดินลึก
ที่มีค่าอุณหภูมิที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากจากผลความร้อนของ
แสงแดด ส่วนค่าความชื้นในดินรูปที่ 6
 ad

sm = 100 − 
100 
 32,767


(1)

Solar Cell

Data
Logger
Ground

15 cm

A

B

50 cm

รูปที่ 3 ลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
พบว่าที่ความลึด 50 เซ็นติเมตร มีความชื้นมากกว่าที่ผิว
ดิ น สม่ ำ เสมอ โดยเมื ่ อ พิ จ ารณาเที ย บกั บ ข้ อ มู ล
อุตุนิยมวิทยาที่ช่วงเวลาในรูปที่ 6 ไม่มีฝนตก ซึ่งแตกต่าง
จากข้ อ มู ล ความชื ้ น ในรู ป ที ่ 7 ที ่ ม ี ฝ นตกในวั น ที ่ 17
เมษายน ทำให้ความชื้นที่ผิวดินมีค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและ
มีฝนตกอีกครั้งในวันที่ 25

รูปที่ 4 ตำแหน่งจุดตั้งตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลในโครงการ
รูปที่ 2 การแปลงสัญญาณจากเซ็นเซอร์เป็นค่าความชื้น
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รูปที่ 5 ลักษณะข้อมูลที่บันทึกในหน่วยความจำ SD Card
เมษายน ส่วนความชื้นในดิน 50 เซ็นติเมตร มีค่าค่อยๆ
เพิ่มขึ้นตามไป จากนั้นประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ไม่มี

ฝนตกแล้ว พบว่าความชื้นที่ 15 เซ็นติเมตร มีค่าลดน้อยลง
เนื่องจากผลของแสงแดด ส่วนรูปที่ 8 เป็นข้อมูลต่อเนื่อง
จากรูปที่ 7 ทีแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ทำงานเก็บข้อมูล
ต่ อ เนื ่ อ งได้ ด ี นอกจากนี ้ ใ นรู ปที ่ 8 ยั ง วิ เ คราะห์ไ ด้ว่า
ประมาณวันที่ 3 มิถุนายน มีฝนตกที่ทำให้ความชื้นผิวดิน
ทีค่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าความชื้นในดินลึก ซึ่งการวิเคราะห์
ข้อมูล ทั้ง หมดเป็ นเพียงการตรวจสอบการทำงานของ
เซ็นเซอร์ในอุปกรณ์เบื้องต้นที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ผิวดินและในดินลึก 15 และ 50
เซ็นติเมตร ตามลำดับเท่านั้น 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
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ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดินโดยใช้เซ็นเซอร์ราคาถูกใช้
งานร่วมกับไมโครคอน เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูล อุณหภูมิ
และความชื้นในดินในพื้นที่ห่างไกลพลังงานไฟฟ้าได้ โดย
ทำงานลำพัง ผลการทดสอบติดตั้ง และใช้ง านต่อเนื่อง
พบว่าสามารถใช้ ง านได้จ ริง สามารถเก็บบันทึกข้ อ มู ล
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พื้นที่ส ูง ของกลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน กอง
สำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดินได้
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การศึกษานี้ได้วิเคราะห์แนวทางการรักษาระดับกำลังไฟฟ้าถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่งและขดรับของระบบอัดประจุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายแบบเหนี่ยวนำ
ในการศึกษา ขดลวดขนาด 24 SWG จำนวน 30 รอบ ที่พันบนแกนเฟอร์ไรต์ขนาด กว้าง X ยาว 16.5 ซม. X 19
ซม. มีช่องว่างกาอาศ 10 ซม. ถูกวัดค่าความเหนี่ยวนำร่วมด้วยวิธี ความเหนี่ยวนำเสริมและความเหนี่ยวนำหักล้าง แล้วนำค่า
ความเหนี่ยวนำร่วมที่วัดได้ตามระยะห่าง Tx และ Rx ที่ 0 ถึง 20 ซม. มาประมาณค่ากำลังไฟฟ้าถ่ายโอนสูงสุดโดยใช้โปรแกรม
แมตแลบ แล้วควบคุมค่าอิมพีแดนซ์ของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายให้สัมพันธ์กับค่าพิมพีแดนซ์เหนี่ยวนำร่วมของระบบ ซึ่งทำ
ให้เกิดกำลังงานสูงสุด เพื่อหาค่าความถี่เรโซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนส์ที่ทำให้เกิดความถี่เรโซแนนซ์ สำหรับนำไปคำนวณค่า
กำลังงานไฟฟ้าถ่ายโอนให้มีค่าสูงสุดตลอดทุกระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับ
คำสำคัญ: ระยะห่าง, ความถี่เรโซแนนซ์, 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
กลไกการส่ ง กำลั ง งานได้ 2 แบบ คื อ แบบ Riadiative
และ Non-radiative โดยที่ แ บบ Radiative ใช้ ห ลั กการ
แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กออกมาจากสายอากาศ การส่ง
กำลังงานทำได้ระยะไกลแต่ให้ประสิทธิภาพต่ำ ส่วนแบบ
Non-radiative ใช้ ส นามแม่ เ หล็ ก ในสภาวะรี โ ซแนนซ์
คล้องระหว่างขดตัวนำ การส่งกำลังงานทำได้ในระยะใกล้
[1,2]
ลั ก ษณะกํ า ลั ง ไฟฟ้ า ขาออกของวงจรส่ ง
กําลังไฟฟ้าไร้สายแบบใช้สนามแม่เหล็กคล้องระหว่าง ขด
ตัวนำมีการเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อระยะห่ าง
ระหว่างขดตัวนํามีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ ตำแหน่งการ
เกิดกําลังไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นที่ระยะห่างระยะหนึ่งขึ้นอยู่
กั บ พารามิ เ ตอร์ข องระบบส่ง กํ า ลั ง ไฟฟ้ า ไร้ ส าย จาก
ลักษณะดัง กล่าวทำให้เ กิ ดข้อจํ ากัด ด้ านการออกแบบ
ระบบส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย จึงมีความจำเป็นต้องหาวิธีย้าย
ตำแหน่ง จุดการเกิ ดกําลัง ไฟฟ้ าสูง สุ ด ไปยัง ตำแหน่ ง ที่
ต้องการ
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตพบว่ามี
อยู่ 2 กลุ่มหลักที่เกี่ยวกับการปรับปรุง ประสิทธิภาพและ
กําลังไฟฟ้าขาออกของวงจรส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย คือ 1)

การปรับค่าความถี่ และ 2) การปรับค่าอิมพีแดนซ์ของ
วงจรส่งกําลังไฟฟ้าไร้สายได้ปรับค่าความถี่ของวงจรส่ ง
กําลังไฟฟ้าไร้สาย โดยพิจารณาจากข้อมูลทางด้านส่ง และ
ด้านรับกําลังงานซึ่งวิธีการดังกล่าวจำเป็นต้องเพิ่มวงจร
สื่อสาร เข้าไปในวงจรทั้งสองด้าน ได้ศึกษาผลกระทบทาง
ความถี ่ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ วงจรส่ ง กํ า ลั ง ไฟฟ้ า ไร้ ส ายเมื่ อ
ระยะห่างมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ ได้ทำการปรับค่า
อิมพีแดนซ์ของวงจรส่งกําลังไฟฟ้าไร้สายโดย การต่อคาปา
ซิเตอร์และความเหนี่ยวนําในลักษณะอนุกรมและขนาน
เข้าไปในวงจรทั้งสองด้าน [1-7]
บทความนี้ได้เสนอวิธีการรักษาระดับกําลังไฟฟ้า
สูง สุดเมื่อระยะห่างระหว่างขดลวดตัวนําเปลี่ยนแปลง
ด้วยการใช้ค่าความถี่และคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมในแต่ละ
ระยะห่าง ได้ศึกษาความเป็นไปได้โดยการวิเคราะห์วงจร
ทางไฟฟ้าของระบบส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย ออกแบบวงจรส่ง
กํ า ลั ง ไฟฟ้ า ไร้ ส าย โดยใช้ ว งจรขั บ แบบฟลู บ ริ ด จ์
อินเวอร์เตอร์ และทดสอบส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด
หลักการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุด คือการทำให้
ความต้านทานของโหลดมีค่าเท่ากับความต้านทานภายใน
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ของต้นกำเนิดสัญญาณ ซึ่ง จะเป็นผลทำให้โ หลดได้รับ
กำลังงานไฟฟ้าสูงที่ได้ดีที่สุด [8-10]
รูปที่ 2.1 ซ้าย: ( series-aiding configuration )
ขวา: (series-opposing configuration)

รูปที่ 2.1 ลักษณะการส่งกำลังไฟฟ้าสูงสุด
จากรูปที่ 2.1 เป็นการนําเอาทฤษฎีการถ่ายโอน
กําลังไฟฟ้าสูงสุดมาวิเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
ส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย โดยวิธีการปรับค่าอิมพีแดนซ์ภ ายใน
วงจรการส่ ง กํ า ลั ง ไฟฟ้า ไร้ ส ายทั ้ง 4 รู ป แบบ ให้ ม ีค่า
อิมพีแดนซ์เท่ากับแหล่งจ่าย
2.2 วิเคราะห์วงจรสมมูลทางไฟฟ้า
2.2.1 สัมประสิทธิ์การเชื่อมต่อ [11]
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนที่ปริมาณฟลักซ์แม่เหล็กที่
ถ่ายโอนจากขดลวด Tx ไปยัง ขดลวด Rx ขึ้นอยู่กับการ
เชื่อมต่อระหว่างขดลวดเหนี่ยวนำ การเชื่อมต่อระดับของ
ขดลวดจะถูกแสดงโดยค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมต่อและ
มักจะแสดงโดย K ค่าของพารามิเตอร์นี้อยู่ระหว่าง 0 ถึง
1 โดยที่ K เท่ากับ 1 หมายถึงการเชื่อมต่อสูงสุด K ขึ้นอยู่
กับจำนวนของตัวแปร จากผลงานก่อนหน้านี้ มันเป็นที่
รู้จักกันดีว่าค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมต่อลดลงด้วยการเพิ่ม
ระยะห่างระหว่างขดลวด และสัมประสิทธิ์การเชื่อมต่อ K
ยัง ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเรขาคณิตของแต่ล ะขดลวด
หรือรูปร่างของขดลวด จำนวนรอบ จำนวนชั้น ช่องว่าง
ระหว่างรอบและขนาดสัมพัทธ์ของแต่ละขดลวด
ค่าความเหนี่ยวนำเสริ ม (Laid) และค่าความ
เหนี ่ ย วนำหั ก (Lopp) จะได้ ม าจากการวั ด ค่า ที ่ ต่อตาม
รูปที่ 2.1

เมื่อได้ค ่าความเหนี่ยวนำเสริม (Laid) และค่า
ความเหนี่ยวนำหัก (Lopp) นำมาแทนในสมการที่ (2.1)
จะได้สมการค่าความเหนี่ยวนำร่วมดังนี้
𝑀=

𝐿𝑎𝑖𝑑 − 𝐿𝑜𝑝𝑝

(2.1)

4

เมื่อต้องการหาค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมต่อ นำ
ค่าที่ได้จากสมการที่ (2.1) มาแทนค่าในสมการที่ (2.2) จะ
ได้สมการดังนี้
𝑘=

1
3
2 2

2
𝑑
[1+23 (𝑟 𝑟 )
1 2

,𝑘 =

𝑀
√𝐿1 𝐿2

(2.2)

]

2.2.1 การวิเ คราะห์ว งจรสมมูลเพื่อ พิ ส ู จ น์
สมการ

รูปที่ 2.1 วงจรสมมูลของวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย
จากรูปที่ 2.1 V1 คือแรงดันไฟฟ้าขาเข้า I1,I2 คือ
กระแสไฟฟ้าขาเข้าและขาออก C1,C2 คือ ค่าคาปาซิแตนซ์
ที่ต่อเข้าไปในวงจรเพื่อทําให้เกิดการสภาวะเรโซแนนซ์
R1,R2คือความต้านของขดส่ง และขดรับกําลังงาน L1,L2
คือค่าความเหนี่ยวนําของส่ง และขดรับกําลังงาน M คือ
ค่าความเหนี่ยวนําร่วมระหว่างขดลวดตัวนํา RL คือโหลด
ตัวต้านทาน พิส ูจ น์หาสมการกําลัง ไฟฟ้าขา ออก และ
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อิมพีแดนซ์ได้ตามสมการที่ (3) - (6) โดยใช้วิธีการตามดังนี้
[8-10]

เมื ่ อ ได้ ส มการของค่ า ความถี ่ แล้ ว ต้ อ ง
คำนวณหาค่าคาปาซิแตนส์ ที่ทำให้เกิดสภาวะเรโซแนนซ์
ในแต่ละระยะห่างโดยใช้สมการ (2.8)

𝑃𝑜𝑢𝑡 =
(𝜔𝑀)2 𝑉12 𝑅𝐿
[𝑅1 (𝑅2 +𝑅𝐿 )−𝑋1 𝑋2 +(𝜔𝑀)2 ]2 +[𝑅2 𝑋2 +(𝑅2 +𝑅𝐿 )𝑋2 ]2

√

(2.3)

(𝜔𝑀)2 𝑉12 𝑅𝐿
(𝑅2 +𝑅𝐿 )[𝑅1 (𝑅2 +𝑅𝐿 )+(𝜔𝑀)2 ]

𝜂=

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍1 +

(𝜔𝑀)2

(2.4)

(2.5)

𝑍2

เมื่อ
𝑋1 = 𝜔𝐿1 −

1
𝜔𝐶1
1

𝜔𝐶2

, 𝑋2 = 𝜔𝐿2 −

, 𝜔 = 2𝜋𝑓

2

1

𝐶 = (2𝜋𝑓 𝐿)

(2.9)

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การทดสอบหาค่ า ความเหนี ่ ย วนำร่ ว มเมื่ อ
ระยะห่างเพิ่มขึ้น
การหาค่ า ความเหนี่ ย วนำร่ ว มโดยการวัดค่า
ความเหนี ่ ย วนำเสริ ม ( series-aiding configuration )
และค่ า ความเหนี ่ ย วนำหั ก ล้ า ง (series-opposing
configuration) โดยใช้ RLC Meter ในการวั ด ค่ า ทั้ ง
สองค่าจากจุดระยะห่างระหว่างขดลวดด้านส่งและด้านรับ
ที่พิกัด 0 ถึง 20 ซม. ค่าที่ได้จะแสดงในตารางที่ 1 ใช้ใน
การจำลอง และใช้ในการออกแบบวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สาย ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าความเหนี่ยวนำเสริม (Laid) และค่าความ
เหนี่ยวนำหักล้าง (Lopp) จากการวัด

1

𝑍1 = 𝑅1 + 𝑗𝜔𝐿1 − 𝑗 𝜔𝐶 ,
1

1

𝑍2 = 𝑅2 + 𝑗𝜔𝐿2 − 𝑗 𝜔𝐶 ,
2

𝑀 = 𝑘√𝐿1 𝐿2

(2.6)

ทำการ dPout / dM จากสมการที่ (2.3)
ในสภาวะรีโซแนนซ์ได้
𝑀=

√(𝑅1 +𝑅2 )𝑅𝐿

𝑓=

𝜔
√(𝑅1 +𝑅2 )𝑅𝐿
2𝜋𝑀

(2.7)
(2.8)

d (cm)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Laid (µH)
4578.00
1535.40
1148.10
995.30
911.00
862.90
834.10
813.90
800.00
789.50
781.70

Lopp (µH)
458.10
514.50
564.30
606.30
640.00
664.70
681.80
696.50
706.60
715.50
721.50
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3.2 การทดสอบการจำลองการทำงานของระบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยโปรแกรมแมตแลบ ซิมมูลิงค์
เพื่อแสดงผลของพารามิเตอร์ดัง กล่าวที่มี ต่ อ
กำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สาย จึงได้กำหนดค่าพารามิเตอร์แสดงในตารางที่ 2 ใช้ใน
การจำลอง และใช้ในการออกแบบวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สาย ดังนี้

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

ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์สำหรับการจำลองโดยใช้สมการ
L1 L2 R1 R2 RL
fr
V1
(uH) (uH) (Ω) (Ω) (Ω) (kHz) (V)
365 387 0.16 0.19 100 10-100 100
จากตารางที่ 2 นำค่าพารามิเตอร์ในตารางมา
ออกแบบวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายในโปรแกรมแมตแลบ
ซิ ม มู ล ิ ง ค์ เพื ่ อ การจำลองการทำงานของระบบสง่
กำลังไฟฟ้าไร้สาย แสดงวงจรในรูปที่ 3.1

รูปที่ 4.1 ลักษณะการลดลงของความเหนี่ยวนำร่วม (M)
จากสมการที่ (3.2) เมื่อแทนค่าที่ได้จากสมหาร
ที่ (3.1) ลงในสมการที่ (3.2) จะได้ผ ลของลักษณะการ
ล ด ล ง ข อ ง ค ่ า Coefficient of Coupling (K) ท ี ่ ม ี ต่ อ
ระยะห่างระหว่างขดตัวนำด้า นขด Tx และขด Rx ที่มี
ระยะห่างระยะหว่าง 0 ถึง 20 ซม. ดังรูปที่ 4.2

รูปที่ 3.1 การจำลองการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สายด้วยโปรแกรมแมตแลบซิมูลิงค์
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลจำลองการทำงานของระบบสงกำลังไฟฟ้าไร้
สายด้วยการคำนวณ
จากตารางที่ 1 เมื่อแทนค่าพารามิเตอร์ล งใน
สมการที่ (2.1) จะได้ผ ลของลักษณะการลดลงของค่ า
ความเหนี่ยวนำร่วม ที่มีต่อระยะห่างระหว่างขดตัวนำด้าน
ขด Tx และขด Rx ที่มีระยะห่างระยะหว่าง 0 ถึง 20 ซม.
ดัง รูปที่ 4.1 และค่าความเหนี่ยวนำร่วม (M) ส่ง ผลต่อ

รูปที่ 4.2 Coefficient of coupling (k )
จากลั ก ษณะกราฟดั ง รู ป ที ่ 4.1 และ4.2 ค่า
Coefficient of Coupling (K) ล ด ล ง ต า ม ร ะ ยะห ่ า ง
ระหว่างขดตัวนํา แสดงให้เห็นว่า เมื่อระยะห่างระหว่างขด
ตัวนําเพิ่มมากขึ้ นทำให้อัตราการคล้องสนามแม่ เ หล็ ก
ลดลงตาม ซึ ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การ เปลี ่ ย นแปลงของความ
เหนี่ยวนําร่วมลดลงในลักษณะเดียวกัน การลดลงของ k
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และค่าความเหนี่ยวนําร่ วม (M) ส่งผลต่อกําลัง ไฟฟ้า ขา
ออก และประสิทธิภาพของวงจรส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย เพื่อ
แสดงผลดั ง กล่ า วจึ ง ได้ แ ทนสมการ (3.1) - (3.2) และ
พารามิเตอร์ในตารางที่ 1 ลงในสมการกําลังไฟฟ้าขาออก
และประสิทธิภ าพตามสมการที ่ (3.3.3) และ (3.4) ได้
ลักษณะ กราฟตามรูปที่ 4.3 และ 4.4
ลักษณะการลดลงของความเหนี่ยวนำร่วม ค่า
Coefficient of Coupling (K) และค่ า ความถี ่ ส ่ ง ผลต่ อ
กำลังไฟฟ้าขาออกและประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะแสดงดัง
รูปที่ 4.3-4.4 ดังนี้

รูปที่ 4.3 ระยะห่างของขดตัวนำ
ที่มีผลต่อกำลังไฟฟ้าขาออก

รูปที่ 4.5 กำลังงานขาออกสูงสุดเทียบกับ
ประสิทธิภาพการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย
จากรูปที่ 4.5 แสดงลักษณะการรักษาระดั บ
กำลังไฟฟ้าที่ถ่ายโอนเมื่อมีระยะห่างระหว่างขดลวด Tx
และ Rx เพิ่มขึ้น เมื่อมีระยะห่างตั้งแต่ 0 ถึง 20 ซม. ซึ่ง
การรักษาระดับกำลังไฟฟ้าที่ถ่ายโอนให้ได้กำลังงานสูงสุด
เมื่อมีร ะยะห่างเพิ่มขึ้นนั้น ต้องมีการปรับจูนความถี่เร
โซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์ ของะบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สายให้ อ ยู ่ ใ นสภาวะเรโซแนนซ์ จ ึ ง จะรั ก ษาระดั บ
กำลังไฟฟ้าที่ถ่ายโอนออกไปได้ อย่างไรก็ตามกำลังไฟฟ้า
ขาออกสูงสุดจะมีประสิทธิภาพในการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย
อยู ่ ท ี ่ ป ระมาณ 50 % ซึ ่ ง เป็ น ไปตามทฤษฎี ก ารส่ ง
กำลังไฟฟ้าไร้สาย [x]
4.2 ผลการจำลองการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้
สายด้วยโปรแกรมแมตแลบ ซิมูลิงค์
ผ ล การ จ ำล อง การ ทำง านของ ร ะบบส่ ง
กำลังไฟฟ้าไร้ส าย เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่ เร
โซแนนซ์และคาปาซิแตนซ์ เพื่อการรักษาระดับกำลังไฟฟ้า
ถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่ง และขดรับที่ตำแหน่ง
ของช่องว่างอากาศที่ระยะห่าง 2 ซม. แสดงในรูปที่ 4.6

รูปที่ 4.4 ระยะห่างของขดตัวนำที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
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รูปที่ 4.6 ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
และขาออก ที่ระยะห่าง 2 ซม.
ผ ล การ จ ำล อง การ ทำง านของ ร ะบบส่ ง
กำลังไฟฟ้าไร้ส าย เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่ เร
โซแนนซ์และคาปาซิแตนซ์ เพื่อการรักษาระดับกำลังไฟฟ้า
ถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่ง และขดรับที่ตำแหน่ง
ของช่องว่างอากาศที่ระยะห่าง 10 ซม. แสดงในรูปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 ลักษณะรูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
และขาออก ที่ระยะห่าง 10 ซม.
ลักษณะผลการจำลองด้วยโปรแกรมแมตแลบ
ซิมูล ิง ค์ และการคำนวณของกำลังไฟฟ้าขาออกสูง สุดที่
รักษาระดับกำลังไฟฟ้าถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่ง
และขดรับ ที่มีระยะห่างตั้งแต่ 0 ถึง 10 ซม. แสดงดังรูปที่
4.8

รูปที่ 4.7 เปรียบเทียบรูปคลื่นกำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด
ระหว่างการคำนวณและการจำลอง
จากการจำลองการรักษาระดับกำลังไฟฟ้าถ่าย
โอนสู ง สุ ด ตามระยะห่ า งขดส่ ง และขดรั บ ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงค่าความถี่เรโซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์
ของระบบส่ง กำลัง ไฟฟ้าไร้ส าย เมื่อขดส่ง และขดรั บ มี
ระยะห่างที่พิกัด 2 ซม. จะใช้ความถี่ 2.318 kHz ค่าคา
ปาซิแตนซ์ของขดส่งเท่ากับ 12.956 µF และค่าคาปาซิ
แตนซ์ของขดรับเท่ากับ 12.186 µF จะได้กำลังไฟฟ้าขา
ออกสูงสุดเท่ากับ 10.5 kW ทีร่ ะยะห่างพิกัด 4 ซม. จะใช้
ความถี่ 4.199 kHz ค่าคาปาซิแตนซ์ของขดส่ง เท่ากับ
3.949 µF และค่าคาปาซิแตนซ์ของขดรับเท่ากับ 3.714
µF จะได้กำลัง ไฟฟ้า ขาออกสูง สุ ดเท่ ากั บ 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. จะใช้ความถี่
9.865 kHz ค่าคาปาซิแตนซ์ของขดส่งเท่ากับ 715.79 nF
และค่าคาปาซิแตนซ์ของขดรับเท่ากับ 672.95 nF จะได้
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดเท่ากับ 11.3 kW และทีร่ ะยะห่าง
พิกัด 10 ซม. จะใช้ความถี่ 12.119 kHz ค่าคาปาซิแตนซ์
ของขดส่งเท่ากับ 467.89 nF และค่าคาปาซิแตนซ์ของขด
รับเท่ากับ 440.07 nF จะได้กำลัง ไฟฟ้า ขาออกสู ง สุ ด
เท่ากับ 10.67 kW
จากรู ป ที ่ 4.7 จะเห็ น ได้ ว ่ า การจำลองด้ ว ย
โปรแกรมแมตแลบซิมมูลิงค์จะมีค่ากำลังไฟฟ้าขาออกที่
น้อยกว่าการจำลองด้วยการคำนวณ ซึ่ง เหตุนี้เกิดจาก
ความผิดพลาดในการตั้งค่าความละเอียดในการจำลองใน

130

ตั ว โปรแกรม และค่ า ความผิ ด พลาดจากการวั ด
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณ
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
5.1 อภิปราย
พิ จ ารณารู ป ที ่ 4.3 จะเห็ น ได้ ว ่ า ในขณะที่
ระยะห่างระหว่างขดตัวนํา รับและส่ง เพิ่มขึ้น กําลังไฟฟ้า
ขาออกทีค่ วามถี่แต่ละค่า ได้เพิ่มขึ้นก่อนแล้วจึงลดลง และ
ตำแหน่ง จุดการเกิ ดกํ าลัง ไฟฟ้าสูง สุ ด ก็จ ะแตกต่ า งกั น
ออกไป เนื่องจากระยะห่าง (d) เปลี่ยนแปลงทำให้ความ
เหนี่ยวนําร่วม (M) เปลี่ยนแปลงตาม และความถี่แต่ละค่า
มีผลต่อค่าอิมพีแดนซ์ของวงจร โดยตรง และอิมพีแดนซ์
ของวงจรมีผลต่อการส่งกําลังไฟฟ้าขาออก เป็นไปตาม
หลั ก การส่ง กํ าลั ง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ผลการศึก ษาพบว่า เมื่อ
ระยะห่างเพิ่มขึ้น และต้องการเพิ่มพลังกำลังไฟฟ้าขาออก
เพิ่ม ควรเปลี่ ยนแปลงความถี่ ร ีโ ซแนนซ์และค่าคาปาซิ
แตนส์ของระบบส่ง กำลังไฟฟ้าไร้ส าย จึง สามารถรักษา
ระดับการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าขาออกได้
พิ จ ารณารู ป ที ่ 4.4 จะเห็ น ได้ ว ่ า ในขณะที่
ระยะห่างระหว่างขดตัวนํารับและส่งเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ
ของการส่ง กำลังไร้ส ายที่ความถี่ แต่ล ะค่า จะลดลงตาม
ระยะห่ า งระหว่ า งขดตั ว นำ และตำแหน่ ง จุ ด ที ่ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดของการส่งกำลังไร้สายก็จะแตกต่างกัน
ออกไป เนื่องจากระยะห่าง (d) ระหว่างขดตัวนําเพิ่มมาก
ขึ้นทำให้อัตราการคล้องสนามแม่เหล็กลดลงตาม ซึ่งส่งผล
ต่อการ เปลี่ยนแปลงของค่าความเหนี่ยวนําร่วมลดลง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของวงจรส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย
จากการจำลองด้วยการคำนวณและการจำลอง
ด้วยโปรแกรมแมตแลบ เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าความถี่ เ ร
โซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์ ของระบบส่งกำลังงานให้อยู่
ในสภาวะเรโซแนนซ์จะสามารถรักษาระดับกำลัง ไฟฟ้า
ถ่ายโอนสูงสุดตามระยะห่างขดส่งและขดรับได้
5.2 สรุป
ในการศึ ก ษาได้ ใ ช้ โ หลดความต้ า นทาน 100
โอห์ม แรงดันอินพุต 100 V และปรับค่าความถี่และค่าค่า
คาปาซิ แ ตนส์ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นสภาวะรี โ ซแนนซ์ ใ นระแบบส่ง
กำลังไฟฟ้าไร้สายตั้งแต่ความถี่ 10-100 kHz โดยกำหนด

ระยะห่างระหว่างขดส่งและขดรับระหว่าง 0 – 20 ซม.
หรือในระยะ 2 เท่าของระยะช่องว่างระหว่างขั้วแม่เหล็ก
ของแกนเฟอร์ไรต์ ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลง
ความถี ่ ร ี โ ซแนนซ์ แ ละค่ า คาปาซิ แ ตนส์ ข องระบบส่ ง
กำลั ง ไฟฟ้ า ไร้ ส าย สามารถรั ก ษาระดั บ การถ่ า ยโอน
กำลังไฟฟ้าของระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้
สายได้
ผลการจำลองเมื่อความถี่เรโซแนนซ์และค่าคา
ปาซิแตนซ์คงที่ จะไม่สามารถรักษาระดับกำลังไฟฟ้าถ่าย
โอนสู ง สุ ด ตามระยะห่ า งขดส่ ง และขดรั บ ได้ ใน
ขณะเดีย วกัน เมื ่อ ทำการเปลี ่ ยนแปลงค่ าค่ าความถี ่ เ ร
โซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์ ของระบบส่งกำลังงานให้อยู่
ในสภาวะเรโซแนนซ์ ก็จะสามารถรักษาระดับการถ่ายโอน
กำลังไฟฟ้าของระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้
สายได้ ซึ่งการศึกษานี้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงค่าความถี่เร
โซแนนซ์และค่าคาปาซิแตนซ์
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัยฉบับบนี้ส ำเร็จ ลุล ่วงไปได้ด ้ว ยความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ อาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ค ำแนะนำ
และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของงานวิจัยมาโดยตลอดรวมถึงการ
ท่ า ยทอดความรู ้ แ ละทั ก ษะการทำงาน และอุ ป กรณ์
บางส่วนในการทำงานวิจัยฉบับนี้ และคุณ ธเนศ ศรีพรม
รุ่นพี่ส าขาวิศ วกรรมไฟฟ้ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าช
มงคลล้านนาเชียงราย ที่ค อยให้ค ำปรึกษาและแนะนำ
ทักษะในการทำงานรวมถึงนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
และ ทางมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
เชียงราย ทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือการทำงานวิจัยครั้ง
นี้จนสำเร็จไปด้วยดี
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A Simulation of Voltage Regulation with Single Phase Matrix Converter for Lighting System
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้นำเสนอการจำลองการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้วยเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ หนึ่งเฟสสำหรับ
ระบบแสงสว่างในกรณีที่แรงดันแหล่งจ่ายมีค่าสูงกว่าค่าปกติ โดยใช้วงจรกำลังแบบใหม่ที่มีการยกค่าระดับแรงดันทางออกให้สูงกว่า
ค่าศูนย์ส่งผลให้ค่าพารามิเตอร์ของวงจรกรองมีค่าต่ำลงทำให้ระบบมีผลตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น ใช้หลักการควบคุมแรงดันในวงรอบ
ปิดเพื่อสร้างสัญญาณควบคุมแบบพีดับบลิวเอ็มให้กับ เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ ผลการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พบว่าแบบจำลองที่นำเสนอสามารถรักษาค่าแรงดันทางออกให้มีค่าคงที่ได้ เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีค่าสูงกว่าค่าปกติ มีผลตอบสนอง
ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน และแรงดันทางออกที่ผ่านวงจรกรองแบบความถี่ต่ำผ่านมีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมที่ต่ำ
มีความเป็นไปได้ในการทดสอบจริงในอนาคต
คำสำคัญ: เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์แบบหนึ่งเฟส การควบคุมแรงดัน วงจรกรองแบบความถี่ต่ำผ่าน
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 ได้ น ำเสนอหลั ก การไว้ ค รั้ง แรกในปี ค.ศ.
1979 (Venturini et al., 1980) โดยเมตริ ก ซ์ ค อนเวอร์

เตอร์มีข้อได้เปรียบอินเวอร์เตอร์ในด้านค่าตัวประกอบกำลัง
และความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (N. Nguyen-Quang al.,
2009) เมตริกซ์ค อนเวอร์เตอร์ จะใช้ค วามถี่ของการสวิตช์ที่
ต่ำกว่าอินเวอร์เตอร์ (José-Luis G. et al.,2009) ส่งผลให้มี
การสูญเสียจากการสวิตช์ที่ต่ำ ทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า
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ระบบเครื่ อ งปรั บอากาศขนาดใหญ่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ขนาดแรงดันของกริดจนอาจถึง ขั้นเกิด ความผิดพลาดกั บ
ระบบสายส่ง กำลั ง ไฟฟ้ า (John W. S., 1997) และส่ ง ผล
กระทบกับ ระบบแสงสว่ างที่ ถู ก ใช้ง านร่ว มกัน โดยทั่ ว ไป
ขนาดของแรงดั น จะถู ก ปรั บ ตั้ ง เพื่ อ รองรั บ กั บ ระบบของ
เครื่ องปรับ อากาศ ดั ง นั้ นเมื่อ เครื่ องปรับ อากาศหยุด การ
ทำงานแรงดันแหล่งจ่ายจะมีค่าสูงขึ้นจนเกินค่าพิกัด ทำให้
หลอดไฟเกิดความเสียหาย หรือมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ
แรงดันที่สูงขึ้นยังอาจมีสาเหตุมาจากโหลดที่เป็นขับเคลื่อน
มอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ โดยอาจมีขนาดตั้งแต่ 1.1 p.u.ถึง
1.8 p.u. ในช่วงเวลาสั้น ๆ (Pisan B. et al, 2006)
ในงานวิจัยนี้ จึง สนใจที่จ ะศึกษาและประยุกต์ใช้
งานเมตริ กซ์ค อนเวอร์เตอร์ ห นึ่ ง เฟสในการควบคุม ระดั บ
แรงดั น ทางออกของคอนเวอร์ เตอร์ ให้ มี ค่ าคงที่ ในกรณี ที่
แรงดั นแหล่ง จ่ายมีค่าสูง กว่าค่าปกติ ด้วยการใช้ห ลักการ
ควบคุม แรงดั น ในวงรอบปิ ด ด้ว ยโครงข่ ายประสาทเที ย ม
สร้างแรงดันอ้างอิงให้กับชุดสร้างสัญญาณพีดับบลิ วเอ็มให้
เมตริ ก ซ์ ค อนเวอร์ เตอร์ ทำการจำลองการทำงานด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ โ หลดที่ เป็ น ตั ว ต้ า นทานที่
เปรียบเสมือนกับหลอดไฟในระบบแสงสว่าง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์
และประเมินคุณภาพของแรงดันทางออกในด้านขนาด และ
ความผิดเพี้ยนฮามอร์นิกรวมของแรงดัน และประยุกต์ใช้งาน
โครงข่ายประสาทเทียม
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์
เมตริก ซ์ ค อนเวอร์ เตอร์ ห นึ่ ง เฟสทั่ วไปจะมี
วงจรกำลังดังรูปที่ 1 โดยใช้อุปกรณ์สวิตช์จำนวน 8 ตัว ต่อ
รั บ ไฟจากแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า กระแสสลั บ โดยตรง และใช้
สัญญาณควบคุมแบบพีดับบลิวเอ็มทำการควบคุมการทำงาน
ของอุปกรณ์สวิตช์ในแต่ละตัว

รูปที่ 1 เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทั่วไป
มีสัญญาณควบคุม และแรงดันทางออกดังรูปที่ 2 ซึ่งจะเห็น
ว่าแรงดันทางออกจะมีความสอดคล้องกับสัญญาณควบคุม
ในแกนเวลา (t) และมีขนาดในแต่ละช่วงเวลาของการทำงาน
(Ton) เท่ากับขนาดของแรงดันแหล่งจ่ายในเวลานั้น ๆ

รูปที่ 2 สัญญาณควบคุมและสัญญาณแรงดันทางออก
2.2 โครงข่ายประสาทเทียมโมเดลของฮอปฟิลด์
โครงข่ายประสาทเทียมโมเดลของฮอปฟิล ด์
(Hopfield’s model) จะแสดงในรู ป ที่ 3 อาศั ย หลั ก การ
ป้อนกลับในโดเมนเวลาแบบไม่ต่อเนื่องผ่านค่าถ่วงน้ำหนัก
ซึ่งมีข้อได้เปรียบคือ ไม่จำเป็นต้องหาโมเดลทางคณิตศาสตร์
ของระบบ และมีผลตอบสนองที่ไว และเป็นแบบเวลาจริง
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่นำเสนอ
เมตริกซ์ค อนเวอร์เตอร์ หนึ่ง เฟสที่นำเสนอใน
งานวิจัยนี้จะมีวงจรกำลังดัง รูปที่ 4 โดยอาศัยพื้ นฐานของ
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ทั่วไปแต่ทำการปลดไดโอดในกิ่งแรก
ด้านบน และกิ่งที่สองด้านล่างออกจากวงจร

รูปที่ 3 โครงข่ายประสาทเทียมโมเดลของฮอปฟิลด์
มีค่าสัญญาณทางออกในรอบปัจจุบัน ดังสมการที่ 1
N

Oi (k + 1) = f   Wij O j (k ) + xi −  
 j =1


(1)

เมื่อ
f (.)

คือ ฟังก์ชั่นทางออก
O j (k ) คือ สัญญาณทางออกในรอบที่ผ่านมา
W คือ ค่าถ่วงน้ำหนัก (Weight)
x คือ สัญญาณทางเข้า
 คือ ค่าเริ่มต้นของโครงข่าย (Network threshold)
2.3 วงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน
วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบแอนะลอก ที่ใช้
ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ สามารถหาค่าพารามิเตอร์
ของตัวเหนี่ ยวนำและตั วเก็บ ประจุ ได้ดั งสมการที่ 2 และ
สมการที่ 3 ตามลำดับ
L=

C=

เมื่อ
คือ ตัวเหนี่ยวนำ
C คือ ตัวเก็บประจุ
RL คือ ตัวต้านทานโหลด
 0 คือ ค่าความถี่ตัดข้าม
L

2 RL

(2)

1

(3)

0

2 RL 0

รูปที่ 4 เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่นำเสนอ
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ทั่วไปค่าแรงดันทางออกจะมีค่าต่ำสุด
อยู่ที่ศูนย์โวลต์ตลอดรูปคลื่น ส่วนเมตริกซ์ค อนเวอร์เตอร์ที่
นำเสนอจะมี แ รงดั น ทางออกที่ ถู ก ยกระดั บ ให้ มี ค่ าสู ง ขึ้ น
มากกว่าศูนย์ ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 แรงดันทางออกเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่นำเสนอ
ผลของการยกระดับแรงดันนี้จะทำให้ได้แรงดันทางออกมีค่า
ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมที่ลดลง โดยฮาร์มอนิกเลขคี่จะ
ลดลงในเกือบทุกลำดับ (Order) ยกเว้นที่ค่าความถี่หลักมูล
(Fundamental) ดั ง แสดงในรู ป ที่ 6 จากการจำลองด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับเมตริกซ์คอนเวอร์
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เตอร์ทั่ ว ไป พบว่าเมตริก ซ์ ค อนเวอร์ เตอร์ที่ น ำเสนอจะมี
ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมน้อยกว่า 23.64 %

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

(ก) เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทั่วไป
รูปที่ 7 ผลตอบสนองชั่วครู่ของตัวควบคุมที่นำเสนอ
3.3 การออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน
ในงานวิจัยนี้เลือกใช้ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดัง
ตารางที่ 1 ทำการจำลองการทำงานเพื่อหาผลตอบสนอง
โดยมีผลการจำลองดังรูปที่ 8 จะเห็นว่าผลตอบสนองขนาด
(Magnitude) ของวงจรกรองความถี่ ต่ำ ผ่านที่ น ำเสนอ ที่
ค่าความถี่ตัดข้าม 439.6 rad/s มีผ ลตอบสนองขนาดที่ -3
dB ที่ค่าความถี่ 481 rad/s และมีผลตอบสนองขนาดที่ -20
dB ที่ค่าความถี่ 1,140 rad/s และมีความปลอดภัยเชิงเฟส
ตลอดย่านความถี่
(ข) เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่นำเสนอ
รูปที่ 6 ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของแรงดันทางออก
3.2 การทดสอบผลตอบสนองของตัวควบคุม
การควบคุม แรงดันแบบป้อนกลับ ในวงรอบ
ปิด งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ตัวควบคุมที่ใช้หลักการโครงข่าย

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน
R L ()

L(mH )

C ( F )

 0 ( rad / s )

16

50

100

439.6
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การจำลองการทำงานโดยการใช้ โมเดลทาง
คอมพิ วเตอร์ แ สดงดั ง รูป ที่ 9 โดยใช้ ค วามถี่ ในการสวิ ต ช์
ขน าด 1 kHz ซึ่ งมี ค่ าต่ ำก ว่ า ค วาม ถี่ ก าร ส วิ ต ช์ ข อ ง
อินเวอร์เตอร์ประมาณ 3 เท่าตัว ทำการควบคุมแรงดันแบบ
เวลาจริงด้วยตัวควบคุมที่ใช้หลักการโครงข่ายประสาทเทียม
โมเดลของฮอปฟิลด์ในโดเมนเวลาไม่ต่อเนื่อง ทำการจำกัด
ค่าดัชนีการมอดูเลตไว้ที่ไม่เกิน 1.2 ใช้แรงดันแหล่งจ่ายเป็น
ค่ าอ้ า งอิ ง และตรวจจั บ แรงดั น ทางออกเป็ น ค่ า ป้ อ นกลั บ
รูปที่ 8 ผลตอบสนองของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน
3.4 การจำลองการรักษาระดับแรงดัน

รูปที่ 9 โมเดลจำลองการทำงานของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสสำหรับระบบแสงสว่างที่นำเสนอ
แหล่งจ่ายเป็นแบบปรับตั้งค่าแรงดันได้ระหว่าง 1.0 p.u. ถึง
1.2 p.u. เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์จะใช้โครงสร้างวงจรกำลัง
แบบใหม่ แรงดันทางออกจะถูกกรองด้วยวงจรกรองแบบ
ผ่ า นต่ ำ ใช้ โ หลดเป็ น ตั ว ต้ า นทานขนาด 2.5 kW เสมื อ น
หลอดไฟในระบบแสงสว่าง ทำการจำลองการทำงานเพื่ อ
ศึกษาพฤติก รรมของการรักษาระดั บแรงดั นทางออกเมื่ อ
แรงดันแหล่งจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในกรณีที่แรงดันมี
ค่ า สู ง กว่ า ค่ า ปกติ รวมทั้ ง ศึ ก ษาถึ ง ผลตอบสนองเมื่ อ

แหล่งจ่ายเปลี่ยนแปลงฉับพลัน และค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอ
นิกรวมของแรงดันทางออกที่จ่ายให้กับโหลด
4. ผลการวิจัย
4.1 การรักษาระดับแรงดันทางออก
เมื่ อ แรงดั น แหล่ ง จ่ า ยเปลี่ ย นแปลงจากค่ า
1.0p.u. เป็ น 1.1p.u. และ 1.2p.u. ที่ เวลา 1 s. และ 2 s.
ตามลำดับ พบว่าแรงดันทางออกของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์
ที่จ่ายให้กับโหลดจะมีค่าคงที่ และในทางกลับกันถ้าแรงดัน
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แหล่ง จ่า ยเปลี่ยนแปลงจากค่า 1.2p.u. เป็ น 1.1p.u. และ
1.0p.u. ตามลำดั บ พบว่ า แรงดั น โหลดจะมี ค่ า คงที่ ที่

1.0p.u. ดังแสดงในรูปที่ 10 ซึ่งระบบสามารถรักษาระดับ
แรงดันได้เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 10 แรงดัน และกระแสโหลด เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายเปลี่ยนแปลง
ส่วนผลตอบสนองชั่วครู่ของตัวควบคุมจะแสดงดัง รูปที่ 11
เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงดันแหล่ง จ่ายจากค่า
1.0p.u. เป็น 1.2p.u. ในทันทีทันใดที่เวลา 2 s. ตัวควบคุม
แบบป้อนกลับที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมโมเดลของฮอป
ฟิลด์ที่นำเสนอจะทำการชดเชยระบบ ซึ่งจะเห็นว่าขนาดของ
แรงดั น ทางออก จะมี ค่ า ป ระมาณ 1.0p.u. โดยจ ะมี
ผลตอบสนองที่ ดี เป็ น ผลให้ กระแสไฟฟ้ าโหลดมี ค่ าคงที่
ผลตอบสนองดังกล่าวในข้างต้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่า
สัญญาณอ้างอิงสำหรับการมอดูเลต ซึ่งแสดงดังรูปที่ 12

รูปที่ 11 ผลตอบสนองชั่วครู่ของแรงดันทางออก
สัญญานอ้างอิงสำหรับส่วนการมอดูเลตที่จ่ายให้กับส่วนสร้าง
สัญญาณขับนำแบบพีดับบลิวเอ็มสำหรับอุปกรณ์สวิตช์ของ
เมตริกซ์ค อนเวอร์เตอร์ โดยเมื่อแรงดันทางเข้ามีค่าปกติที่
1.0p.u. ต้องทำการควบคุมโดยยอมให้ สัญญาณอ้างอิง มีค่า

138

มากกว่าสัญญาณพาหะในบางช่วงของรูปคลื่น และสัญญาณ
พี ดั บ บ ลิ ว เอ็ ม จ ะมี ค่ า คล้ า ยการ มอดู เ ล ตเกิ น (Over
modulate) ดังแสดงในรูปที่ 12 (ก) แรงดันทางออกในย่าน
นี้จะมีขนาดและเฟสเหมือนกับแรงดันแหล่งจ่ายในบางช่วง
แต่ถ้าแรงดันแหล่งจ่ายมีค่าสูงขึ้นมากกว่า 1.0pu. สัญญาณ

(ก) แรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.0 pu.

อ้างอิงจะมีค่าน้อยกว่าสัญญาณพาหะ และเปลี่ยนแปลงตาม
การควบคุมแรงดันในวงรอบปิด โดยความกว้างของพัลส์จ ะ
แปรผกผัน กั บค่า ความแตกต่างของแรงดันแหล่งจ่ายและ
แรงดันทางออก ดัง แสดงในรูปที่ 12 (ข) และรูปที่ 12 (ค)
เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.1p.u. และ 1.2p.u. ตามลำดับ

(ข) แรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.1 pu.

(ค) แรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.2 pu.

รูปที่ 12 สัญญาณอ้างอิง และสัญญาณควบคุมแบบพีดับบลิวเอ็มที่ค่าแรงดันแหล่งจ่ายต่าง ๆ
4.2 ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของแรงดัน
แรงดันทางออกของเมติก ซ์ค อนเวอร์เตอร์ที่
จ่ า ยให้ กั บ โหลดจะถู ก ทำการกรองด้ ว ยวงจรกรองแบบ

(ก) เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.0 p.u.

ผ่านต่ำในเชิงแอนะลอกด้วยตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุที่
ทำการออกแบบไว้ในข้างต้น เพื่อกำจัดฮาร์มอนิกในลำดับที่
สูงกว่าลำดับที่ 1 มีผลดังแสดงในรูปที่ 13

(ข) เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.1 p.u.

(ค) เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายมีค่า 1.2 p.u.

รูปที่ 13 ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของแรงดันทางออก
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เมื่ อ ค่ า ยอดคลื่ น แรงดั น แหล่ ง จ่ า ยมี ค่ า 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
สัญญาณแรงดันทางออกจะมีค่ายอดคลื่นและความผิดเพี้ยน
ฮาร์มอนิกรวมของแรงดันที่ค่ า 306.4 V ; 1.90 %, 309.9
V ; 1.37 % และ 313.2 V ; 1.30 % ตามลำดับ ซึ่ง จะเห็น
ว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าหลักมูลคือ 311 V
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การรักษาระดับแรงดันด้วยของเมตริกซ์คอนเวอร์
เตอร์หนึ่งเฟสสำหรับระบบแสงสว่างที่ใช้โครงสร้างของวงจร
กำลัง แบบใหม่ ที่ นำเสนอ ใช้ หลั กการควบคุมแรงดั น แบบ
ป้อนกลับในวงรอบปิดด้วยตัวควบคุมที่ใช้หลักการโครงข่าย
ประสาทเทียม จากผลการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์พ บว่า ระบบมี ผ ลตอบสนองที่ร วดเร็ว ต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของแรงดั น แหล่ ง จ่ าย สามารถรั ก ษาระดั บ
แรงดันทางออกได้ โดยมีค วามผิด พลาดสูง สุด 1.48 % มี
ความผิดเพี้ ยนฮาร์มอนิกรวมของแรงดันทางออกเมื่อผ่าน
วงจรกรองแบบความถี่ต่ำผ่าน ที่ 1.90 % ซึ่งจะเห็นว่าความ
ผิดพลาดสูงสุดและความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมสูงสุดจะเกิด
ที่ค่ าขนาดของแรงดั นแหล่ง จ่ ายที่ ค่ าปกติ แต่ เมื่ อแรงดั น
แหล่ ง จ่ า ยสู ง ขึ้ น ความผิ ด พลาดในการชดเชยและความ
ผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของแรงดันจะมีค่าลดลง จากผลการ
จำลองการทำงานจะเห็นว่าระบบการรักษาระดับแรงดันด้วย
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ที่นำเสนอจะมีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์
มอนิกรวมของแรงดันที่ต่ำ และมีขนาดของแรงดันทางออกที่
ค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าพิกัดมาตรฐานของระบบไฟฟ้า แต่
อย่ า งไรก็ ต ามจะมี ผ ลของเฟสล้ า หลั ง (Phase lagging)
ประมาณ 2-4 องศาทางไฟฟ้า ซึ่งต้องทำการพัฒนาและวิจัย
เพื่อปรับปรุง รวมทั้งทำการทดสอบกับอุปกรณ์จริงเพื่อหา
ผลกระทบอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาและวิจัย ในการนำไปใช้งาน
จริงในอนาคตต่อไป
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ประเทศไทยมีชุมชนมีพื้นที่ตั้ง อยู่บนที่ส ูงเช่น บนยอดดอย หรือบริเวณหุบเขา หลายชุมชนมีระบบน้ำประปาที่
เรียกว่าประปาภูเขาสำหรับใช้อุปโภค-บริโภคในชุมชน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปทำให้แหล่งน้ำของระบบประปาภูเขา
หลาย ๆ ชุมชนไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งเข้ามาหล่อเลี้ยงคนในชุมชนได้ ทำให้ชุมชนเหล่านั้นต้องแสวงหาแหล่งน้ำแห่งใหม่เพื่อ
นำน้ำเข้ามาใช้ในชุมชนแทนระบบประปาภูเขาเดิม ซึ่งส่วนใหญ่แหล่งน้ำดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ตั้งของชุมชนและห่างไกล
ออกไป บทความนี้นำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบระยะไกล เพื่อส่งน้ำ
จากแหล่งน้ำที่อยู่ต่ำกว่าพื้นที่ตั้งของชุมชนและไกลออกไปเข้ามาใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคโดยออกแบบระบบสูบน้ำ เป็นแบบ
ขั้นๆ แบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 มีจุดสูบน้ำอยู่ 4 จุด ส่วนกรณีที่ 2 มีจุดสูบน้ำอยู่ 3 จุด จากการศึกษาพบว่ากรณีที่ 2 มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำกว่ากรณีที่ 1 และได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
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 ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.นางพญา อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์ อยู่กลางหุบเขา เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ มี
ประชากรทั้งหมด 570 คน มี 148 หลังคาเรือน หมู่บ้าน
ห้วยต้านั้นเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มีชาวบ้านอยู่อาศัยมาก่อน
การก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ โดยชาวบ้านได้ อพยพขึ้น ไปบน
พื้นที่สูงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์
กว่า 42 ปีที่ผ่านมา มีระบบน้ำประปาภูเขาสำหรับใช้เพื่อ
อุปโภค บริโ ภคในชุมชน จากที่ตั้ง ภูมิศ าสตร์ของบ้ า น
ห้วยต้าซึ่งอยู่เหนือเขื่อนและอีกฝั่งหนึ่งเป็นป่าสงวนซึ่งไม่
สามารถเชื่อมกับโลกภายนอกได้จากทางถนนและสำหรับ
รถยนต์ส ัญจร ดัง นั้นการสัญจรต้ องใช้ทางเรือโดยสาร
อย่างเดียว ต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า 2-3 ชั่วโมง อีกทั้ง
ยัง ใช้ไฟฟ้าได้ เป็นบางเวลาเท่านั้น ชุมชนบ้านห้วยต้ามี
สภาพพื้นที่ เป็นภูเขาระบบน้ำที่ใช้จึงเป็นระบบน้ำจาก
ประปาภูเขา แต่เนื่องด้วยปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนไป
ระบบประปาภูเขาจึง มีปริ มาณไม่ เ พียงพอต่ อหมู่ บ ้ า น
ในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำแหล่งใหม่
มาทดแทนสภาพชุมชนบ้านห้วยต้าแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 สภาพชุมชนบ้านห้วยต้า

ระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นระบบสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นไปยังที่สูงโดย
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการออกแบบให้สูบน้ำส่งต่อกัน
ขึ ้ น ไปเป็ น ขั ้ น ๆตามระดั บ ความสู ง ลั ก ษณะคล้ า ยกับ
ขั ้ น บั น ไดซึ ่ ง การออกแบบระบบสู บ น้ ำ ในลั ก ษณะนี้
เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำอยู่ต่ำกว่าที่ตั้ง
ของชุมชนมาก ๆหรือชุมชนที่อยู่บนยอดเขาหรือเนินเขา
[1] การออกแบบระบบสูบน้ำนั้นต้องคำนึงถึงพารามิเตอร์
ต่าง ๆที่มีผลกระทบต่อระบบสูบน้ำ เช่น การสูญเสียต่าง
ๆในระบบ ระยะทาง ความสูง ขนาดท่อ ภูมิอากาศรวมไป
ถึงความต้องการน้ำของแต่ละพื้นที่ [2]
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีทั้งระบบที่
มี แบตเตอรี่ส ํารองพลัง งาน และไม่มีแบตเตอรี่ส ํารอง
ระบบที่ ไ ม่มี แ บตเตอร์ รี่ส ำรองนั ้น เมื ่ อมี ค วามเข้มของ
แสงอาทิตย์มากระบบจะได้รับพลังงานสูงกว่าระบบที่มี
พลัง งานแบตเตอร์รี่สำรอง เพราะระบบที่มีแบตเตอร์ รี่
สำรองแรงดันไฟฟ้าที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูก จำกัดด้ วย
แบตเตอร์ รี่ เพื่อให้ ระบบทำงานได้ อย่างสม่ ำเสมอและมี
ความเร็วรอบที่ค งที่ ไม่ว่าความเข้มแสงอาทิ ตย์มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระบบก็ส ามารถทำงานได้ ดัง นั้นระบบที่มี
แบตเตอร์รี่สํารองสามารถสูบน้ำได้ปริมาณมากกว่าระบบ
ที่ไม่มีแบตเตอร์รี่สำรอง [3]
ในบทความนี้ได้ทำการศึกษาความเป็ น ไปได้
และออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งาน
จริงในชุมชนบ้านห้วยต้า ซึ่งอยู่ต่ำกว่าที่ตั้ง ของชุมชนมี
ระยะห่างออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร และมีแท็งก์เก็บน้ำ
ในชุมชนอยู่หลายจุด ดังนั้นการออกแบบ จึงเป็นระบบสูบ
น้ ำ แบบขั ้ น บั น ได ในระบบใช้ มอเตอร์ป ั ๊ม กระแสสลับ
เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของเครื่องปั่นไฟในช่วง
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ที ่ ร ะบบโซล่ า เซลล์ ไ ม่ ส ามารถทำงานได้ อี ก ทั ้ ง ไม่ ใ ช้
แบตเตอร์รี่สำรองพลังงานเพื่อประหยัดต้นทุน โดยระบบ
สูบน้ำแบ่งออกเป็น 2 กรณี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ
ระบบสูบน้ำ และให้ได้ระบบสูบน้ำที่มีประสิทธิ์ภาพที่ดี มี
ความเหมาะสมกับการอุปโภค-บริโภคในชุมชน
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์หลักในการสูบน้ ำเพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆเช่นนำมาใช้สูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และในการเกษตร เครื่องสูบน้ำถือว่าเป็นอุปกรณ์
ที่สำคัญมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในการเกษตรและชุมชนที่
อาศัยอยู่บริเวณหุบเขา มักจะเป็นพื้นที่ ที่มีร ะดับสูง กว่า
แหล่งน้ำต่าง ๆ [3]
เครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์สเป็นเครื่องสูบน้ำที่มี
ส่ ว นสำคั ญ อยู่ 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นปั ๊ ม และส่ ว นมอเตอร์
ทำงานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลวในของตัวเครื่อง
สูบน้ำโดย ของเหลวจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องแล้วทำให้เกิด
แรงดันแล้วปล่อยออกมาทางด้านปล่อย ชิ้น ส่วนที่ห มุน
ดัง กล่าวเรียกว่าโรเตอร์ การหมุนของโรเตอร์ จ ะทำให้
ของเหลวที่ไหลผ่านเครื่ องสูบน้ำมีอั ตราการไหลอย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ในปัจ จุบันเครื่องสูบน้ำชนิดนี้นิยม
นำมาใช้ ใ นการสู บ น้ ำ ที ่ ม ี ร ะดั บ ลึ ก เช่ น บ่ อ น้ ำ บาดาล
เนื่องจากมีความสามารถในการขับดันน้ำขึ้นที่สูงได้ [1]
พลังงานแสงอาทิตย์ คือ พลังงานที่ผลิตได้จ าก
การแผ่ ร ั ง สี ข องดวงอาทิ ต ย์ ใ นรู ป ของแสงแดด และ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิต พลังงานไฟฟ้า ได้
โดยผ่านแผงโซล่าเซลล์ แสดงดังรูปที่ 2

ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ถูกนำมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันอย่าง กว้างขวาง เช่น การสร้างโรงไฟฟ้า
พลัง งานแสงอาทิตย์ หรือ การใช้พลัง งานแสงอาทิ ต ย์
สำหรับสูบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เป็น
ต้น
อิ น เวอร์ เ ตอร์ เ ป็ น เครื ่ อ งที ่ ใ ช้ ใ นการแปลง
พลัง งานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนให้ปั้มน้ำทำงาน โดยมีหลักการทำงาน
คืออินเวอร์เตอร์จะทำการดึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์หรือ
พลังงานงานจากแผงโซล่าเซลล์ซึ่ง เป็ นกระแสไฟฟ้า ตรง
แล้วจากนั้นอินเวอร์เตอร์ก็จะทำการแปลงกระแสให้เป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วอินเวอร์เตอร์ก็จะทำการจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับ ไปยัง ปั้มน้ำเพื่อขับเคลื่อนให้ปั้มน้ำทำงาน
ตั ว แปลงกระแสไฟฟ้ าสำหรับ เครื่ องสู บน้ ำ ซึ ่ง ปัจ จุบัน
ตัวแปลงกระแสไฟฟ้ามีหลากหลายยี่ ห้อ หลายขนาดให้
เลือกใช้ และเหมาะสมกับขนาดของเครื่องสูบน้ำ แสดงดัง
รูปที่ 3

รูปที่ 3 อินเวอร์เตอร์
การออกแบบระบบสูบน้ำ จึง จำเป็นที่จะต้อง
คำนวณหาการสูญเสีย ทั้งหมดในระบบของเครื่องสูบ น้ำ
เสียก่อนเพื่อการออกแบบและเลือกขนาดให้เหมาะสมกับ
พื้นที่
การคำนวณหา Total pump head (TPH)
TPH = Hmajor + Hminor + HEQ +
Hst (1)

รูปที่ 2 แผงโซล่าเซลล์หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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Hmajor = Major loss (ft.wg.)
Hminor = Minor loss (ft.wg.)
HEQ = การสูญเสียแรงดันในอุปกรณ์
เครื่องจักร เช่นเครื่องกรองน้ำ
Hst = static head
การหา Hmajor

v = flow velocity (ft/s)
Velocity Head (ft.wg)
hw = v2 / 2g i

(6)

g i = 32.2, gravitational constant
การสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำนั้นสามารถคํานวณหาขนาด
ของมอเตอร์ได้จากสมการ 7 [3]

L

Hmajor = ( 100) ∗

PPump =

Friction Loss rate (2)

ρ.g.Q.THD
η

(7)

ρ = ความหนาแน่นของน้ำ มีค่าเท่ากับ 1
การหา Hmajor นิยมแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความ
ยาวเที ย บกั บ ความยาวท่อ แล้ ว นำไปคูณ กับ Friction
Loss rate
การหา Friction Loss rate [6]
K L

hf = C1.8521D4.87 Q1.852
(3)
hf =

HW

0.2083(L)
(C)1.85 x(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 =
(5)

0.408709 q
dh2

kg/m3
g = ความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลกมีค่าเท่ากับ
9.81 m/sec2
Q = ปริมาณความต้องการของน้ำ (m3 /sec)
THD = เฮดรวมของระบบสูบน้ำ (m)
𝜂 = ประสิทธิภาพของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ
3. วิธกี ารดำเนินการวิจัย
การดำเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อ มูล
ของชุมชนในแต่ละด้านได้แก่ การสำรวจ เช่น ประชากร
จำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในชุมชน ระบบประปา
ภูเขา และลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำของชุมชน เพื่อนำ
ข้อมูลด้านนี้ไปวิเคราะห์ปริมาณอัตราการใช้น้ำในชุมชน
และศึกษาความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนที่ใช้
ในระบบประปาภูเขา เพียงพอต่อการอุปโภค-บริ โ ภค
หรือไม่ รวมถึง แท็ง ก์ เก็บ น้ ำในชุมชนทั้ง หมด ทั้ง ที่ยั ง
สามารถใช้ได้ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ออกแบบระบบ
สูบน้ำระยะไกล และหาวิธีการแก้ไขปัญหา
จากการสำรวจข้อมูลพบว่า จำนวนครัวเรือนที่
ใช้ น ้ ำ จริ ง จำนวน 132 หลั ง รวมโรงเรี ย นและวั ด
ประชากรที่อยู่อาศัยจริง จำนวน 348 คน ความต้องการ
ใช้น้ำ 24,360 ลิตร/วัน เมื่อคำนวณความต้องการใช้ น้ำ
70 ลิตร:คน:วัน [4]
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และสำรวจจุดรับน้ำในช่วงเดือน มกราคม มีจุดรับน้ำของ
ระบบประปาภูเขาอยู่ 3 จุด ซึ่งในแต่ละจุดมีปริมาณน้ำไม่
มากเเสดงดังรูปที่ 4

แท็ง ก์ น้ำบ้านใต้ มีขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1
แท็งก์
3
415
GPS La18.007089 Lo100.436969
PVC

2

472

PVC

2

320

2
338
GPS La18.008772 Lo100.440861

1
293
GPS La18.009875 Lo100.443253

PVC

2

216

3

268
20

PVC

3

3
381

1
268

50
2
GPS La18.010883 Lo100.444869
PVC
PVC

2
2,130

2
578

PVC

2

240

1,628
PVC

50
Lo100.465049

2
50
2
GPS La18.008886 Lo100.449167

2

371

206
PVC

1 1/2
3,712

50
GPS La18.006072
Lo100.467219

PVC

1

PVC
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Single line diagram

รูปที่ 4 แสดงจุดรับน้ำ
รูปที่ 5 Single Line Diagram ระบบประปาหมู่บ้าน
ซึ่ง ที่ผ ่านมาน้ำที่ได้มาจากระบบประปาภูเขา
ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ระบบประปา
ภูเขาในปัจ จุบันไม่ เพียงพอโดยเฉพาะในช่ วงหน้า แล้ ง
ระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ ถึง เดือนพฤษภาคม เนื่องจาก
แหล่ ง ต้ น น้ ำ แห้ ง แล้ ง จากการสำรวจพบว่ าในบริเวณ
ใกล้เคียงกับชุมชนห่างออกไประยะทาง 4 กิโลเมตร มีน้ำ
จากเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีเหมาะแก่การใช้ เป็น
แหล่งน้ำสำหรับทำระบบน้ำประปาของชุมชน แต่เนื่ อง
ด้วยสภาพพื้นที่ของน้ำของเขื่อนสิริกิติ์อยู่ต่ำกว่าที่ต้งั ของ
แท็งก์ชุมชน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 215 เมตร
จากการลงพื ้ น ที่ ส ำรวจเพื่ อ เก็ บข้ อมูล ระบบ
น้ ำ ประปาหมู ่ บ ้ า น สามารถเขี ย นเป็ น Single Line
Diagramของระบบน้ำประปาหมู่บ้านได้ ดัง รูปที่ 5 การ
สำรวจแท็งก์กักเก็บน้ำทั้งหมดของชุมชน มีจำนวน 6 จุด
โดยแท็ง ก์ จุดที่ 1 มีขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2
แท็งก์ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แท็งก์ แท็งก์จุด
ที ่ 2 เรี ย กว่ า แท็ ง ก์ น ้ ำ บ้ า นห้ ว ยต้ า เหนื อ มี ข นาด 50
ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แท็ง ก์ แท็ง ก์ จ ุดที่ 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 เรียกว่า แท็งก์น้ำห้วยน้ำใส มีขนาด
50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แท็งก์ แท็งก์จุดที่ 6 เรียกว่า

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เป็นป่าและเนินเขาสลับ
ซั บ ซ้ อ นการออกแบบระบบสู บ น้ ำ จึ ง จำเป็ น ต้ อ งให้
เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ จากพื้นที่ดัง กล่าวไม่มี
ระบบไฟฟ้า ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุด คือการใช้ระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ในบทความนี้ได้แสดงการนำปัจ จัย
ข้างต้นมาพิจารณาออกแบบระบบสูบน้ำโดยใช้พลัง งาน
จากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ
ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล ที่ใช้ส ำหรับการออกแบบได้จากการลง
สำรวจพื้นที่จ ริง ซึ่ง จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ ตั้ง ของ
ชุมชนบ้านห้วยต้าเป็นชุมชนที่ตั้ง อยู่กลางหุบเขา เหนือ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ สูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง
215 เมตร และมีแหล่งน้ำซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน ระยะทาง
4 กิโ ลเมตร สูง กว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 183 เมตร
กล่าวคือชุมชนอยู่สูงกว่าแหล่งน้ำ 32 เมตร และชุมชนมี
อัตราการใช้น้ำเฉลี่ย 24.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวันจาก
ข้อมูล ดัง กล่าวผู้วิจ ัยจึง ออกแบบระบบสูบ น้ำ พลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ ร ะยะไกล โดยแบ่ ง สถานี ส ู บ น้ ำ พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ออกเป็นขั้น ๆโดยจากการสำรวจพบว่าใน
ชุมชนมีแท็งก์เก็บน้ำอยู่ 4 จุดที่มีระยะความสูงไม่มากนัก
ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แท็งก์ ที่ตั้งอยู่ติดกัน
จำนวน 1 จุด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 จุด แสดงดัง
รูปที่ 6
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รูปที่ 6 ตำแหน่งจุดของแท็งก์

รูปที่ 8 แสดงตำแหน่งแนวท่อ กรณีที่ 1

จากข้อมูลความสูงที่ตั้งของชุมชนกับแหล่งน้ำ ปริมาณการ
ใช้น้ำเฉลี่ยและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ที่สามารถ
ติดตั้งสถานีสูบน้ำได้ ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสูบน้ำให้มี
ลักษณะเป็น ขั้น ๆเพื่อสูบน้ำส่ง ต่อ กั นเป็น ทอด ๆโดย
แบ่งเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 สถานีส ูบน้ำจุดที่ 1 ทำหน้าที่ สูบน้ำ
จากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อส่งขึ้นไปยังสถานีสูบน้ำจุดที่ 2 เรียกว่า
แท็งก์น้ำบ้านใต้ ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร ที่ระยะความสูง
183 เมตร และมีร ะยะห่างประมาณ 2,000 เมตร ส่วน
สถานีสูบน้ำจุดที่ 2 จากแท็งก์น้ำบ้านใต้ทำหน้าที่ส่งน้ำไป
ยังสถานีสูบน้ำจุดที่ 3 เรียกว่า แท็งก์น้ำห้วยน้ำใส ขนาด
50 ลู ก บาศก์ เ มตร ระยะความสู ง 196 เมตร และมี
ระยะห่างประมาณ 1,000 เมตร ส่วนสถานีสูบน้ำจุด ที่ 3
จากแท็งก์น้ำห้วยน้ำใส ทำหน้าที่ส่งน้ำไปยังสถานีสูบน้ำ
จุดที่ 4 เรียกว่า แท็งก์น้ำห้วยสะแห้ว ขนาด 50 ลูกบาศก์
เมตร ระยะความสูง 217 เมตร และมีระยะห่างประมาณ
1,160 เมตร ส่วนสถานีสูบน้ำจุดที่ 4 จากแท็งก์น้ำห้วยสะ
แห้ว ทำหน้าที่ส ่ง น้ำไปยัง แท็ง ก์ น้ ำปลายทาง เรี ยกว่ า
แท็ง ก์ น้ำโรงเรียนบ้านห้วยต้า ขนาดรวม 2 แท็ง ก์ 100
ลูกบาศก์เมตร ที่ระยะความสูง 215 เมตร และมีระยะทาง
ประมาณ 280 เมตร ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8

กรณีที่ 2 สถานีสูบน้ำจุดที่ 1 ทำหน้าที่ส ูบ น้ำ
จากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อ ส่งขึ้นไปยังเรียกว่า แท็งก์น้ำบ้านใต้
ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร ที่ระยะความสูง 183 เมตร และ
มีระยะห่างประมาณ 2,000 เมตร ส่วนสถานีสูบน้ำจุดที่ 2
จากแท็งก์น้ำบ้านใต้ ทำหน้าที่ส่งน้ำไปยังสถานีสูบน้ำจุดที่
3 เรียกว่าแท้งค์น้ำห้วยน้ำใส ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร
ระยะความสูง 196 เมตร และมีระยะทางประมาณ 1,000
เมตร ส่วนสถานีสูบน้ำจุดที่ 3 จากแท็งก์น้ำห้วยน้ำใส ทำ
หน้าที่ส ่ง น้ำไปยัง แท็ง ก์ น้ำปลายทาง เรียกว่า แท็ง ก์ น้ำ
โรงเรียนบ้านห้วยต้า ขนาดรวม 2 แท็งก์ 100 ลูกบาศก์
เมตร ที่ระยะความสูง 215 เมตร และมีระยะทางประมาณ
1,200 เมตร ดังรูปที่ 9 และรูปที่ 10

รูปที่ 7 ลักษณะของระบบสูบน้ำระยะไกล กรณีที่ 1

รูปที่ 10 ลักษณะของระบบสูบน้ำระยะไกล กรณีที่ 2

รูปที่ 9 แสดงตำแหน่งแนวท่อ กรณีที่ 2
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4. ผลการวิจัย
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องระบบสู บ น้ ำ
ระยะไกล ชุมชนบ้านห้วยต้า จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถ

ออกแบบระบบสู บ น้ ำ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ไ ด้ ซึ ่ ง แบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการคำนวณ Total Head กรณีที่ 1
กรณีท1ี่
จุดสูบน้ำที่1
จุดสูบน้ำที่2
จุดสูบน้ำที่3
จุดสูบน้ำที4่
อัตราการไหล (m3/h)
6
6
6
6
อัตราการไหล (GPM)
26.42
26.42
26.42
26.42
ขนาดท่อ (นิ้ว)
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
5HP 380V 22 ใบพัด 2HP 220V 8 ใบพัด
ขนาดของปั๊ม
HEAD 113 เมตร Q
HEAD 47 เมตร Q
Max 5.4 Q/hr.
Max 5.4 Q/hr.
แผงโซล่าเซลล์
จำนวน18 แผง
จำนวน 6 แผง
384W
ขนาดของ
5.5 HP 380V
2.5 HP 220V
อินเวอร์เตอร์
ราคารวม
155,000
77,000
*หมายเหตุ
ราคาเบื้องต้นไม่รวมอุปกรณ์อื่น ๆในระบบ

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.

จำนวน 6 แผง

จำนวน 3 แผง

2.5 HP 220V

1.5 HP 220V

85,000

48,000
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กรณีที่ 1 ใช้ปั๊มน้ำทั้งหมดอยู่ 4 จุด โดยจุดแรก
จากจุดสูบน้ำที่1ขึ้นบ้านใต้ ใช้ปั๊มแบบซับเมอร์ส 5 แรง ที่
ความสูงสูงสุด 113 เมตร และปริมาณน้ำที่สูบได้ 5.4 คิว
ต่อชั่วโมงใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 384 วัตต์ จำนวน 18
แผง ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 5.5 HP 380V จุดสูบน้ำที่ 2
บ้านใต้ขึ้นวังน้ำใสใช้ ปั๊มแบบซับเมอร์ส 2 แรง ที่ความสูง
47 เมตร และปริมาณน้ำที่สูบได้ 5.4 คิวต่อชั่วโมงใช้แผง
โซล่าเซลล์ขนาด 384 วัตต์ จำนวน 6 แผง ใช้อินเวอร์เตอร์
ขนาด 2.5 HP 220V จุดสูบน้ำที่3 วังน้ำใสขึ้นห้วยสะแห้ว

ใช้ ปั๊มแบบซับเมอร์ส 2 แรง ที่ค วามสูง 57 เมตร และ
ปริมาณน้ำที่สูบได้ 6 คิวต่อชั่วโมงใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด
384 วัตต์ จำนวน 6 แผง ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 2.5 HP
220V จุดที่ 4 ห้วยสะแห้ว ขึ ้ นโรงเรีย นใช้ ปั ๊ม แบบซั บ
เมอร์ส 1 แรง ที่ความสูง 10 เมตร และปริมาณน้ำที่สูบได้
7.2 คิวต่อชั่วโมงใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 384 วัตต์ จำนวน
3 แผง ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 1.5 HP 220V ดังตารางที่
2

ตารางที่ 3 แสดงการคำนวณ Total Head กรณีที่ 2
กรณีที่ 2
จุดสูบน้ำที่1
จุดสูบน้ำที่2
3
อัตราการไหล (m /h)
6
อัตราการไหล (GPM)
26.42
ขนาดท่อ (นิ้ว)
2
ค่า C ตามประเภทท่อ
140
ความสูงถังล่าง(มรทก.)
132
ความสูงถังบน(มรทก.)
183
ความยาวท่อ (เมตร)
2,000
static head(เมตร)
51
Friction loss(ft./100)
1.65
major loss
108.07
minor loss ประมาณ
10
ค่าเผื่อ %
30
Total head (เมตรน้ำ)
113.10
*หมายเหตุ
ค่า C เป็นค่าคงที่ตามประเภทท่อ(ท่อ PE)
มรทก. คือ ระดับน้ำทะเลปานกลาง

จุดสูบน้ำที่3
6
26.42
2
140
183
196
1,000
13
1.65
54.04
10
30
42.28

6
26.42
2
140
196
215
1,200
19
1.65
64.84
10
30
54.36

GMP คือ Gallon Per Minute
กรณีที่ 2 ใช้ปั๊มน้ำทั้งหมดอยู่ 3 จุด โดยจุดแรก
จากจุดสูบน้ำที่1ขึ้นบ้านใต้ ใช้ปั๊มแบบซับเมอร์ส 5 แรง ที่
ความสูง 113 เมตร และปริมาณน้ำที่สูบได้ 5.4 คิวต่อ
ชั่วโมงใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 384 วัตต์ จำนวน 18 แผง
ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 5.5 HP 380V จุดสูบน้ำที่2บ้านใต้
ขึ้นวัง น้ำใสใช้ ปั๊มแบบซับเมอร์ส 2 แรง ที่ค วามสูง 47
เมตร และปริมาณน้ำที่สูบได้ 5.4 คิวต่อชั่วโมงใช้แผงโซล่า

เซลล์ขนาด 384 วัตต์ จำนวน 6 แผง ใช้ อินเวอร์เตอร์
ขนาด 2.5 HP 220V จุดสูบน้ำที่3 วังน้ำใสขึ้นห้วยสะแห้ว
ใช้ ปั๊มแบบซับเมอร์ส 2 แรง ที่ค วามสูง 57 เมตร และ
ปริมาณน้ำที่สูบได้ 6 คิวต่อชั่วโมงใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด
384 วัตต์ จำนวน 6 แผง ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 2.5 HP
220V ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงชุดโซล่าปั๊ม กรณีที่ 2
5HP 380V 22 ใบพัด HEAD
ขนาดปั๊ม
113 เมตร Q Max 5.4 Q/hr.
แผงโซล่าเซลล์ 384W

จำนวน 18 แผง

ขนาดของอินเวอร์เตอร์
5.5 HP 380V
ราคารวม
155,000
*หมายเหตุ ราคาเบื้องต้นไม่รวมอุปกรณ์อื่น ๆในระบบ
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาความเป็นไปได้ข องระบบสู บ น้ ำ
ระยะไกลชุมชนบ้านห้วยต้า ผู้วิจัยได้ลงสำรวจพื้นที่จ ริง
พบว่า ในชุมชนบ้านห้วยต้า นั้นมี ค วามต้องการใช้น้ำใน
ประมาณ 24,360 ลิ ต ร/วั น จึ ง เลื อ กระบบสู บ น้ ำ ที ่ได้
ปริมาณ คิวไม่ต่ำกว่า 5.4 คิวต่อชั่วโมง เมื่อคิดตามเวลา
การสูบน้ำที่ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน(ในกรณีที่ไม่มีแบตเตอร์รี่
สำรอง)ได้ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 27,000 ลิตร/วัน และ
ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ให้มากที่สุดโดยการ
ออกแบบระบบสูบน้ำระยะไกลนี้ ได้แบ่งได้เป็น 2 กรณี
คือ กรณีที่ 1 มีจุดสูบน้ำทั้งหมด 4 จุด และกรณีที่ 2 มีจุด
สูบน้ำทั้งหมด 3 จุด โดยสูบน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ขึ้นไปเป็น
ขั้น ๆจนถึงแท็งก์ของโรงเรียนบ้านห้วยต้าที่อยู่สูงสุดและ
จ่ายลงมาให้ชุมชนอุปโภค-บริโภค จากผลการศึกษาพบว่า
กรณีที่ 2 มีความเป็นไปได้มากกว่ากรณีที่ 1 ซึ่งทำให้ทาง
ชุมชนประหยัดต้นทุน ในการติดตั้งและยังได้ปริ มาณน้ำ
เพียงพอต่อการความต้องการในชุมชน
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2HP 220V 8ใบพัด HEAD
47 เมตร Q Max 5.4 Q/hr.
จำนวน 6
แผง
2.5 HP 220V
77,000
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2.5 HP 220V
85,000
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การศึกษาทดลองการตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคนิคการควบคุมโหลดโดยตรง
ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบมีแบตเตอรี่ระดับครัวเรือน
Experimental study on demand response with direct load control technique
of solar home system with battery
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองด้านโหลดด้วยเทคนิคการควบคุมโหลดโดยตรงของระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยโซล่าเซลล์แบบมีแบตเตอรี่ระดับครัวเรือน ระบบทดสอบได้ออกแบบติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตดอยสะเก็ดประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ชนิดขนาด 10 กิโลวัตต์ อินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางขนาด 10 กิโลโวลท์
แอมป์ แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดขนาดความจุ 4.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง แบตเตอรี่ชนิดลิเธี่ยมขนาดความจุ 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% จึงทำให้ในบางกรณีไม่สามารถจ่ายพลังงานได้เพี ยงพอ ในขณะที่
แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง สามารถตั้งค่าให้ดึงพลังงานออกจากแบตเตอรี่ได้ถึง 100% จึงทำให้สามารถ
จ่ายพลังงานได้ปริมาณมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนของแบตเตอรี่ชนิดลิเธี่ยมมีราคาสูงกว่า จึงต้องพิจารณาความคุ้มค่า
ในทางเศรษฐศาสตร์ร่วมด้วย
คำสำคัญ: โซล่าเซลล์, ตอบสนองด้านโหลด, ควบคุมโหลดโดยตรง, แบตเตอรี่, อินเวอร์เตอร์, ครัวเรือน

150

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) ในจำนวนนี้ มีอัตราการเติบโต
เฉลี ่ ย นั บ ตั ้ ง แต่ ป ี 2552 -2561 ของการไฟฟ้ า ทั ้ ง สอง
ประมาณปีละ 2.9 % เท่าๆ กัน [1,2]
ประเทศไทยเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เมื่อ
วั น ที ่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22:28 น. เท่ า กั บ
29,618.80 เมกะวัตต์เพิ่มขึ้น 8% หรือ 2,273 เมกะวัตต์
นั บ เป็ น ครั ้ ง แรกในรอบกว่ า 23 ปี ที ่ พ ี ค เกิ ด ในเวลา
กลางคืน สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว 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 ซึ่ง เกิดในช่วงเวลากลางคืนเช่นกัน
[3]
ในการนี้ ปัจจัยที่ทำให้พีคในระบบของ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต (กฟผ.) เกิดขึ้นหลังเวลา 2 ทุ่ม เนื่องจากกำลัง
การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของผู้ผลิตขนาดเล็ก

มาก (VSPP) ราว 1,000 เมกะวั ต ต์ (เป็ น ผลมาจาก
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.
2558 - 2579 (AEDP2015) ) ทำให้ค่าพีคของระบบ กฟผ.
ในช่วงบ่ายต่ำกว่าค่าที่เกิดจริง ในขณะที่โ รงไฟฟ้าก๊าซ
ถ่านหิน เดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าหลักตลอด 24 ชั่วโมง
และรองรับพีคของระบบที่เกิดซ้ำในเวลากลางคืนของวัน
เดียวกัน [4]
จากประเด็นข้างต้น ส่งผลให้มีอัตราการเพิ่ม ขึ้น
ของผู้ใช้ไฟฟ้า นโยบายของรัฐที่สนับสนุนด้านพลังงาน
ทดแทนกอปรกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่
และแนวโน้มของราคาแบตเตอรี่ลดลง จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งต้องทำการศึกษาด้านเทคนิคเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมการจัดการการใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีสะสม
พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีแผนศึกษาถึงความ
เป็นไปได้ และแนวทางในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
บริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้า ในภาคที่อยู่อาศัย
ในงานวิจัยได้ออกแบบการทดสอบการ สำหรับ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบมีแบตเตอรี่ประกอบ
ระดับครัวเรือนเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เทคนิคการควบคุม
กำลัง ไฟฟ้าสูงสุดแบบ demand respond direct load
control โดยมีเป้าหมายจะได้ทราบถึงวิธีการควบคุมและ
การจัดการระบบพลังงานในบ้านที่มีแบตเตอรี่ติดตั้ง
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดการบริหารจัดการความต้องการการใช้
พลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ [5,6,7]
พฤติ ก รรมผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ในอนาค ตมี แ นวโ น้ ม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก
ไปสู่การใช้ไฟฟ้าเพื่อยานพาหนะและสำรองไฟฟ้า โดย
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้
น้ำมัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้พลัง งานไฟฟ้าใน
ระบบเดิมอย่างรุนแรง
ดั ง นั ้ น จึ ง จำเป็ น ต้ อ งเร่ ง ศึ ก ษา วิ จ ั ย ผลกระทบ
ดัง กล่าวเพื ่อ หาวิ ธ ีก ารป้ องกั นหรื อมาตรการ รวมถึง
รูปแบบและการจัดการ โดยมีตัวอย่างของการพยากรณ์
ความต้ อ งการไฟฟ้ า เดื อนมี น าคม ในรั ฐ แคลิ ฟ อร์เนีย
สหรัฐ อเมริกา ที่ได้ส ร้างสถานการณ์จ ำลองขนาดของ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีผลต่อค่าความ
ต้องการไฟฟ้าโดยใช้เส้นกราฟมีลักษณะเป็นเส้นโค้งเป็ด
กรณีเส้นโค้ง เป็ดอ้ว น (ติดเซลล์แสงอาทิต ย์ ม าก
เกินไป) จะเกิดความเสี่ยงในการจัดการ ดังแสดงในรูปที่ 1
ทั้ง นี้ล ักษณะเส้น กราฟพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในระดับ
ครัวเรือนเป็นเส้นโค้งเป็ดเช่นกันแต่จะแนวโน้มใช้เพิ่มมาก
ขึ้นในช่วงเวลาเย็น ถ้าตั้งสมมุติฐานอัตราการใช้เฉพาะ
ในช่วงเย็นเพิ่มขึ้นและช่วงกลางวันคงที่ลักษณะรูป ทรง
อาจเปลี่ยนไปเส้นโค้งห่านได้

รูปที่ 1 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเดือนมีนาคมใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ดัง นั้นจึง เป็นประเด็นคำถามว่าถ้าบ้านแต่ละหลัง
ติ ด ตั ้ ง เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ เ ก็ บ สะสมพลั ง งานในระบบ
แบตเตอรี่ในช่วงกลางวันและใช้ไฟฟ้าที่เก็บได้ใช้ในช่ วง

กลางคื น และมี ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า สำหรั บ เดิ น ทางใช้ ไ ฟ
บางส่วนจากการไฟฟ้าหรือ บ้านแต่ละหลังไม่ใช้ไฟจาก
การไฟฟ้าจะเกิดผลทางด้านเทคนิคอย่างไรบ้าง
โครงการนี ้ ม ี แ นวคิ ด ในการบริ หารจั ด การความ
ต้องการการใช้พลัง งานไฟฟ้าดัง ประเด็ นที ่ได้กล่ า วมา
ข้างต้นด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบมี
แบตเตอรี ่ ร ะดั บ ครั ว เรื อ นอ้ า งอิ ง อั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ตาม
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ดัง นี้ ก) อัตราปกติ และข)
อัตราตามช่วงเวลาของการใช้

รูปที่ 2 Load Profile บ้านที่มีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
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
ปริ ม าณโหลดในเวลากลางวั น ปริ ม าณโหลดในเวลา
กลางคืนตามเงื่อนไขและนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าหรือหน่วยงานภาครัฐ

รูปที่ 5 อินเวอร์เตอร์ไฮบริด
Ppv + Pbatt = Pload + Pgrid
Epv + Ebatt = Eload + Egrid

รูปที่ 4 ไดอะแกรมระบบ Grid Tie PV
with Battery Backup
2.3 อินเวอร์เตอร์แบบผสมผสาน (Hybrid Inverter)
อิ น เวอร์ เ ตอร์ แ บบผสมผสานหรื อ ไฮบริ ด
อิ น เวอร์ เ ตอร์ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ท ี ่ ห น้ า ที ่ แ ปลงไฟฟ้ า จาก
กระแสตรงเป็นกระแสสลับ และทำหน้าที่วงจรอัดประจุ
แบตเตอรี่ โดยสามารถรับไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยัง
แบตเตอรี่ ไปยังโหลดและการไฟฟ้า หรือสามารถรับไฟ
จากแบตเตอรี่ไปยัง โหลดและการไฟฟ้า ในเวลาที่ไม่มี
แสงอาทิตย์ และยังสามารถรับไฟจากไฟฟ้ามาอัดประจุ
แบตเตอรี่ ในเวลาที่ไม่มีแหล่งจ่ายแบตเตอรี่และพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้อีก แต่ต้องการสำรองพลัง งานและจ่ า ย
ไฟฟ้าให้กับโหลด ซึ่ง จะเห็นว่าการควบคุมการไหลของ
กำลั ง ไฟฟ้ า สามารถบริ ห ารจั ด การตามเงื ่ อ นไขเวลา
สภาวะแสงอาทิตย์และสภาวะโหลดและการไฟฟ้าได้ ดัง
แสดงในรูปที่ 9

(1)
(2)

Ppv [W] คือ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
Pbatt [W] คื อ กำลั ง ไฟฟ้ า กั ก เก็ บ หรื อ จ่ า ยออกจาก
แบตเตอรี่
Pload [W] คือ กำลังไฟฟ้าที่โหลดรับจากแหล่งจ่าย
Pgrid [W]คือ กำลังไฟฟ้าที่การไฟฟ้ารับหรือจ่ายออก
Epv [Wh] คือ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
Ebatt [Wh] คื อ พลั ง งานไฟฟ้ า เก็ บ หรื อ จ่ า ยออกจาก
แบตเตอรี่
Eload [Wh] คือ พลังงานไฟฟ้าที่โหลดรับจากแหล่งจ่าย
Egrid [Wh] คือ พลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้ารับหรือจ่ายออก
สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์และโหลดอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในบ้านจะมีทิศทางเดียว แต่แบตเตอรี่และกริด
ระบบไฟฟ้า จะมีการไหลได้สองทิศทาง
2.4 เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำรองพลังงาน
แบตเตอรี ่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ส ำรองพลั ง งานที ่ ใ ช้
หลักการทางเคมีไฟฟ้าในการเก็บพลังงาน ส่วนประกอบที่
สำคัญของแบตเตอรี่ ประกอบด้วยขั้ ว แบตเตอรี่ (ขั้ ว
แคโทด ขั ้ ว แอโนด) และสารละลายอิ เ ลคโตรไลท์
(electrolyte) แบตเตอรี ่ จ ะเป็ น ทั ้ ง เซลล์ ก ั ล ป์ ว านิ ก
(galvanic cell) ในขณะใช้งาน และเซลล์อิเลคโตรไลติค
(electrolytic cell) ในขณะประจุไฟฟ้า ในขณะใช้ง าน
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 เป็นค่าช่วงประมาณของพลังงานจำเพาะของแบตเตอรี่เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น
2.5 ระบบการติดต่อสื่อสารและการควบคุมอุปกรณ์เพื่อ
การจัดการพลังงานไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ า กำลั ง (Power Systems) เป็ น
โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อชีวิตความ
เป็ น อยู ่ ข องประชาชน ความก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ในภาพรวมของทั้งประเทศ
สำหรับประเทศไทย การจัดการระบบไฟฟ้าถูกแบ่งความ
รับผิดชอบออกเป็นสามฝ่ายได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าคและการไฟฟ้านคร
หลวง ซึ่งมีหน้าที่ส ำคัญในการผลิตไฟฟ้าให้พอเพี ยงกับ
ความต้องการและส่งจ่ายไฟฟ้าไปให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าอย่ าง
ทั่วถึง นอกจากนั้นการไฟฟ้าทั้งสามฝ่ายยังมีหน้าที่ในการ
ดูแลประสิทธิภาพ (Efficiency) คุณภาพของกำลังไฟฟ้า
(Power Quality) และความเชื่อถือได้ของการจ่ายไฟฟ้า
(Reliability) ของระบบ ในการติดตั้งองค์ประกอบที่ใช้ใน
การผลิ ต และจ่ า ยไฟฟ้ า ได้ แ ก่ โรงไฟฟ้ า สายส่ ง สาย
จำหน่าย สถานีไฟฟ้าจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายส่วน
เช่น ตำแหน่งของผู้ใช้ไฟฟ้า แหล่งต้นกำลังที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าและความเหมาะสมทางสภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง

ปัจจัยดังกล่าวทำให้องค์ประกอบต่างๆ ของระบบกระจาย
อยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ในการผลิตไฟฟ้า
มี ล ั ก ษณะที ่ แ ตกต่ า งไปจากการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม
ประเภทอื่นคื อ พลัง งานไฟฟ้ าไม่ส ามารถผลิต ไว้ ก ่ อ น
ล่วงหน้า แต่ต้องผลิตเพื่อใช้งานพอดีกับความต้องการใช้
ไฟฟ้าในขณะนั้น ดังนั้นการควบคุมปริมาณการผลิต การ
ตรวจสอบการทำงาน การประสานงานเพื่อการจ่ายไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ความ
บกพร่องของระบบต้องทำอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
จากสาเหตุ ด ั ง กล่ า วจึ ง มี ค วามจำเป็ น ต้ อ ง
ดำเนิ น การควบคุ ม และติ ด ตามตรวจสอบสถานะการ
ทำงานของระบบผลิ ต และส่ ง จ่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ผ่ าน
ระบบสื่อสาร ซึ่งอาจเป็นระบบสื่อสารที่สร้างขึ้นเฉพาะ
สำหรับระบบไฟฟ้ากำลังหรือเป็นการใช้งานร่วมกับระบบ
อื่นๆ ได้
2.6 การตอบสนองด้านโหลด Demand Response (DR)
Demand Response คือ การตอบสนองด้ า น
โหลด (Demand Response) คือ การส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟเองจากรูปแบบการใช้
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ปกติ เพื่อตอบสนองต่อราคาค่าไฟในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak
Demand) อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การจั ด การสภาวะ
วิ ก ฤตด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า และเสริ ม ความมั ่ น คงด้ า น
พลังงานไฟฟ้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย DR คือ
รูปแบบการตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้าระหว่าง
ผู้ผลิต/จําหน่ายและผู้ใช้ไฟฟ้า DR รูปแบบในอดีตคือการ
ควบคุมความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยการสื่อสารทางเดียวโดย
ส่ ง สั ญ ญาณจากผู ้ ผ ลิ ต /จํ า หน่ า ย ผ่ า นสายไฟฟ้ า หรื อ
ระบบสื่อสารอื่น ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อทําการควบคุมให้ผู้ใช้
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 ไปยังสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าสํารอง (Standby Generator) เพื่อเดินเครื่อง
จ่ายไฟฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความต้องการใช้
ไฟฟ้า (Peak Cut) ในเวลาที่ระบบต้องการ โดยมีข้อตกลง
หรือสัญญาระหว่างกัน
นอกจากนี้ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายยังมีการบริห าร
ความต้องการใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง (Load management)
ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น เดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง
ในช่วงที่มีอัตราค่าไฟฟ้าสูงหรืองด/ลดการใช้งาน อุปกรณ์
ที่มีความจําเป็นน้อยบางชนิดลง เพื่อบริหารให้มีค่าใช้จ่าย
กระแสไฟฟ้าต่ำลง
สามารถแบ่งประเภทของ DR ตามลักษณะกลไก
การตอบสนอง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
(1) มาตรการตอบสนองด้ า นโหลดต่ อ ความ
น่าเชื่อถือของระบบ (Reliability-based Options) เป็น
รู ป แบบการตอบสนองด้ า นโหลดต่ อ ช่ ว งเวลาที ่ ค วาม
น่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าต่ำ เหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า โดย
อาจมีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่เข้าร่วมดำเนินการ ได้แก่
- มาตรการควบคุ ม โหลดโดยตรง ( Direct Load
Control)

- มาตรการเชื่อมต่อผ่านระบบจัดการควบคุมโหลดผ่าน
ระบบจัดการ (AutoDR to EMS)
- มาตรการอัตราค่าไฟฟ้า ที ่ส ามารถงดจ่า ยไฟฟ้ า ได้
(Curtailable/Interruptible Tariff)
- มาตรการตอบสนองแบบฉุ ก เฉิ 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)
- มาตรการตลาดกำลั ง ไฟฟ้ า (Capacity Market
Program)
- มาตรการเครื ่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า สำรอง (Standby
Generator)
- มาตรการระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
- มาตรการกำลั ง ผลิ ต เสริ ม ความมั ่ น คง (Ancillary
Service)
(2) มาตรการตอบสนองด้านโหลดต่อกลไกราคา
(Price-based Options)
เป็ น รู ป แบบการตอบสนองด้ านโหลดโดยใช้
กลไกราคา ตั้งราคาค่าไฟฟ้าให้มีราคาสูงในช่วงที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูง หรือช่วงที่มีความเสี่ยงต่ อที่จ ะเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติในระบบไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดการ
ใช้ไฟฟ้า หรือหลีกเลี่ยงไปใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาอื่นที่มีค วาม
ต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ ซึ่งมีราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่า ได้แก่
- มาตรการอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (Time of
Use Rates)
- มาตรการอั ต ราค่ า ไฟฟ้ าช่ ว งวิ ก ฤต (Critical Peak
Pricing)
- มาตรการอั ต ราค่ า ไฟฟ้ า ส่ ว นลดช่ ว งวิ ก ฤต (Peak
Time Rebate)
- มาตรการอัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลาปัจจุบัน (Real Time
Pricing)
- มาตรการ Demand Response เพื่อลด Peak
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
การทดลองหยุดจ่ายไฟตามมาตรการ demand
และใช้พลัง งานจากแบตเตอรี่ จ่ายให้โ หลด sensitive
Loadเป็นการทดสอบการหยุดจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ตามมาตรการ Demand Response ในช่วงเวลา 19.00-

22.00 น. ซึ่งจะบริหารจัดการโหลดโดยใช้แหล่งจ่ายจาก
แบตเตอรี ่ ทั ้ ง สองชนิ ด คื อ แบบตะกั่ ว กรดและแบบ
Lithium จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลด Sensitive Load
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 150 หน่วยและเกินกว่า
150 หน่วย

ตารางที่ 2 การทดสอบการควบคุมโหลดโดยตรงด้วยแบตเตอรี่

1
2
3
4

< 150


-

(kWh)
> 150



(kWh)
2.4
4.8
-

Demand
Response (h)
19.00-22.00 (3h)
19.00-22.00 (3h)
19.00-22.00 (3h)
19.00-22.00 (3h)

2.64
5.28

Demand Response 19.00-22.00 PM

60 AT
Big Home
> 150 kWh

10 kW Hybrid Inverter

grid

load

รูปที่ 6 บ้านสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ที่มี
แบตเตอรี่ของผู้ใช้ไฟฟ้า

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

Load sensitive

20 A

20 A

Emer

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

รู ป ที ่ 7 ติ ด ตั ้ ง ระบบทดสอบสำหรั บ Direct Load
Control

Load shedable
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4. ผลการวิจัย
การจำลองและทดลองการเกิดสภาวะที่มีการ
หยุดจ่ายไฟตามมาตรการตอบสนองต่อโหลด (Demand
Response) ในช่วงเวลา 19.00-22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มี
ปริมาณโหลดการใช้ไฟฟ้าสูง โดยเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ แล้ว
Sheddable Load จะถูกหยุดการจ่ายไฟ และ Sensitive
Load จะได้รับการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายแบตเตอรี่สำรอง
พลังงานชนิดตะกั่วกรด หรือลิเทียมที่ ได้ออกแบบไว้ โดย
ในการทดลองที่ 1-2 เป็นการจำลองและทดลองสำหรับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 150 หน่วย และการทดลองที่ 3-4
เป็นการจำลองและทดลองสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ขนาดเกิน
กว่า 150 หน่วยตามลำดับ
ผลการจำลองและทดลองหาค่าภาระโหลดของ
ผู้ใช้ไฟขนาดเกินและไม่เกิ น 150 หน่วย ที่เกิดสภาวะ
Demand Response ในช่วงเวลา 19.00-22.00 น. โดย
ใช้แหล่ง จ่ายจากแบตเตอรี่ส ำรองพลัง งาน จ่ายโหลด
Sensitive ได้ โดยผลการจำลองและการทดลอง ดังแสดง
ในรูปที่ 9 -16 ตามลำดับ

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 9 ผลการจำลองภาระโหลดของผู้ใช้ไฟขนาดไม่เกิน
150 หน่วย โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดจ่ายพลังงาน
ให้ในช่วงที่เกิดสภาวะ Demand Response ในช่วงเวลา
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

Sensitive
SOCinitial SOCfinal Capacityinitial Capacityfinal Load
(%)
(%)
(kWh)
(kWh)
energy
Lithium
(kWh)
100
80.7
1.92
1.55
0.37

Battery Type
No

Lead
Acid

1

√

2
3
4

√
√
√

Note
Sufficient

100

86.0

2.64

2.27

0.37

Sufficient

100

77.3

3.84

2.97

0.87

Insufficient

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
ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ซึ ่ ง แบตเตอรี ่ ช นิ ด ตะกั ่ ว กรด
สามารถจ่ายพลังงานได้ตามทฤษฎีและผลการจำลอง แต่
ในสภาวะการทดลองจริง เนื่องด้วยประสิทธิภ าพของ
แบตเตอรี่ และการตั้ งค่า DOD ให้สามารถดึงพลังงานได้
เพี ย ง60-80% และสภาวะปริ ม าณสถานะ (State of
Charge : SOC) อาจมีค ่าไม่เป็นไปตามจริง จึง ทำให้ใน
บางกรณีไม่สามารถจ่ายพลังงานได้เพียงพอ ในขณะที่
แบตเตอรี่ช นิดลิเทียม มีประสิทธิภ าพค่อนข้างสูง ค่า
DOD. สามารถตั้งค่าให้ดึงพลังงานออกจากแบตเตอรี่ได้ถึง
100% จึงทำให้สามารถจ่ายพลังงานได้ปริมาณมากกว่า
แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมมีราคาสูง
กว่า จึงต้องพิจารณาความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ร่วม
ด้วย ซึ่งจะได้วิเคราะห์ในลำดับต่อไป
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การทดลองหยุดจ่ายไฟตามมาตรการ demand
และใช้พลัง งานจากแบตเตอรี่ จ่ายให้โ หลด sensitive
Loadเป็นการทดสอบการหยุดจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ตามมาตรการ Demand Response ในช่วงเวลา 19.0022.00 น. ซึ่งจะบริหารจัดการโหลดโดยใช้แหล่งจ่ายจาก
แบตเตอรี ่ ทั ้ ง สองชนิ ด คื อ แบบตะกั่ ว กรดและแบบ
Lithium จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลด Sensitive Load
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 150 หน่วยและเกินกว่า
150 หน่วย นั้นผลการทดสอบเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ต้องพิจารณาพารามิเตอร์ทางเทคนิคของแบตเตอรี่
เช่น State of health , SOH มาประกอบเพื่อพิ จ ารณา
อายุการใช้การรวมไปถึงพารามิเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์ใน
การลงทุ น เช่ น Net Present Value, IRR, COE เป็ น ต้น
อีกทั้งมาตราการและกลไกการสนับสนุนของทางภาครัฐฯ
อีกด้วยจึงจะทำให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมด้านพลังงาน
ของประเทศในระดับครัวเรือน

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์
ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ด้วยแบตเตอรี่ต ะกั่ว
กรดและแบตเตอรี ่ ล ิ เ ธี ย มไอออน ในระดั บ ครั ว เรื อ น
คณะผู้วิจัยขอพระขอบคุณ สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ที่ได้สนับสนุนทุนการ
วิจัยครั้งนี้
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อ ท่าน
อาจารย์ จ ั ต ตุฤ ทธิ ์ ทองปรอน ท่ า นอาจารย์ ธี ร ะศักดิ์
สมศักดิ์ ที่กรุณาให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ทำ
ให้ ไ ด้ ร ายงานการวิ จ ั ย มี ค วามความสมบู ร ณ์ และเป็ น
ประโยชน์ในภาพรวมต่อไป
การดำเนินการวิจัยมิอาจสำเร็จลุล่วงไปได้ หาก
ปราศจากความร่ ว มมื อ ของผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งหลายฝ่ า ย
ตลอดจน ศู น ย์ ว ิ จ ั ย ระบบพลั ง งานสะอาด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วิ ทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอย
สะเก็ด ที่ให้การสนับสนุนการใช้อุปกรณ์การวิจัย รวมถึง
สถานที่ในการดำเนินการจัดทำวิจัย จนโครงการนี้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
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และลดความผิดพลาดในการคำนวณ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โปรแกรม Storm and sanitary analysis ในการ
วิเคราะห์ระบบระบายน้ำ ของหมู่บ้านจัดสรร วิธี Rational จะถูกใช้ในการหาอัตราการไหลสูงสุดจากน้ำฝน การศึกษานี้
ประยุกต์ใช้กับผังหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดลพบุรี ทำการตรวจสอบผลความถูกต้องของโปรแกรมด้วยค่าอัตราการไหลสูงสุดที่
ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ได้จากรายการคำนวณ และใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ระดับน้ำในท่อที่รอบปีการเกิดซ้ำ 5 และ 10 ปี ผลที่
ได้จากการศึกษาพบว่า 1) โปรแกรมสามารถคำนวณค่าอัตราการไหลได้ใกล้เคียงกับรายการคำนวณโดยมีผลคลาดเคลื่อนจาก
การประมาณค่าความเข้มฝน 2) ระดับน้ำในเส้นท่อแสดงให้เห็นว่าท่อที่ออกแบบไว้สามารถรองรับอัตราการไหลสูง สุดได้โ ดย
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
การออกแบบระบบระบายน้ ำ มี ค วามจำเป็น
อย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วม การยื่นขอจัดสรร
หมู่บ้าน การก่อสร้างทุกประเภท โดยวิธีที่หน่วยงานและ
วิศ วกรในประเทศไทยส่วนใหญ่ ยอมรับคือ วิธีหลักเหตุ
และผล (Rational method) ซึ่งเป็นการหาอัตราการไหล
สูง สุดจากปริมาณฝนสูง สุดที่ตกในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน
สาเหตุที่วิธีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับอย่างสูงเนื่องจากเป็นวิธี
ที่ค ำนวณได้ง่าย มีค วามแม่นยำ และใช้เวลาคำนวณไม่
นาน ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ภัทรกร รังษีภโนดร (2551)
ได้ใช้หลักการดังกล่าวในการวิเคราะห์ระบบระบายน้ำใน
พื้นที่ปิดล้อม กรณีศึกษาพื้นที่บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ณัฐ
วุ ฒิ โนชั ย และคณะ (2552) ได้ ท ำการสำรวจและ
ออกแบบระบบระบายน้ำ พื้นที่วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก Wang and Wang (2018) ได้
พัฒนาวิธีหลักเหตุและผลเพื่อใช้ในการออกแบบระบบ
ระบายน้ำของเมืองที่มีโ ครงสร้างควบคุมในทางน้ ำ อยู่
อย่างไรก็ตาม เมื่อนำวิธีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ พื้ นที่
ขนาดใหญ่ แ ละมี ค วามซั บ ซ้ อ น อาจส่ ง ผลให้ ว ิศ วกรผู้
คำนวณเกิดความผิดพลาดได้ง่ายและคำนวณการเชื่อมโยง
ท่อโครงข่ายยาก ดังนั้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วยในการวิ เคราะห์จ ึง เป็ นสิ ่ง จำเป็ นอย่ างสูง โดย
วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้เลือกใช้โปรแกรม Storm and
sanitary analysis (SSA) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Autodesk
มาทำการวิ เ คราะห์ ร ะบบระบายน้ ำ ด้ ว ยวิ ธ ี Rational
เลือกใช้ตัวอย่างออกแบบเป็นผังหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดลพบุรี ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะบอกให้รู้ถึงความ
เหมาะสมและประสิ ท ธิ ภ าพเบื ้ อ งต้ น ในการใช้ ง าน
โปรแกรมเพื่อเป็นทางเลือกให้วิศวกรสามารถนำไปใช้ได้
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ระบบระบายน้ำคือการหาขนาด
ของท่อและความลาดชันที่สามารถรับปริมาณน้ำท่าจาก
น้ำฝนที่ตกลงมา สำนักการระบายน้ำ (2535) และสำนัก
มาตรฐานการบริห ารงานองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น

(2555) ได้กำหนดให้คำนวณหาปริมาณน้ำที่ต้องระบาย
จากฝนที่ตกลงมาด้วยวิธีหลักเหตุและผลสำหรับพื้น ที่
ระบายน้ำที่มีขนาดไม่เกิน 25 ตารางกิโลเมตร ขนาดของ
ท่อและความลาดชัน สามารถหาได้ ด้วยสมการการไหล
ในทางน้ำเปิดโดยนำอัตราการไหลที่ได้จากวิธีหลักเหตุและ
ผลมาคำนวณ โปรแกรม Storm and sanitary analysis
สามารถทำการวิเคราะห์โ ดยใช้หลักการดังกล่าวและยัง
สามารถทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใน
ท่อตามเวลาอีกด้วย
2.1 วิธีหลักเหตุและผล (Rational method)
ในการคำนวณปริมาณน้ำท่าผิวดิน ในพื้นที่การ
ระบายน้ำใดๆ เพื่อออกแบบขนาดท่อระบายน้ำให้มีค วาม
จุเพียงพอนั้น ค่าที่ได้จะเป็นอัตราการไหลสูงสุดที่ไหลผ่าน
ท่ อ และคำนวณโดยใช้ ว ิ ธ ี ห ลั ก เหตุ ผ ล ( Rational
method) ดังนี้
QR =

I  ( Ci Ai )
3.6

(1)
เมื่อ QR คือ อัตราการไหลของน้ำฝน, ลบ.ม.ต่อวินาที
I คือ ความเข้มฝน, มม./ชม.
Ci คือ สัมประสิทธิ์น้ำท่าของพื้นที่ย่อย i
Ai คือ พื้นที่ลุ่มน้ำย่อย I, ตร.กม.
2.2 การไหลในท่อ
การไหลในท่อระบายน้ำจะพิจารณาเป็นการไหล
ในทางน้ำเปิด แสดงได้ดังสมการ
Q=

1
AR 2 3 S 1 2
n

(2)
เมื่อ Q = อัตราการไหลสูงสุดที่ผ่านท่อ, ลบ.ม./ว.
n = สัมประสิทธิ์ความขรุขระแมนนิ่ง และสำหรับ
ท่อคอนกรีตจะใช้ค่าเท่ากับ 0.017
R = รัศมีชลศาสตร์ (Hydraulic Radius), ม.
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= AP
A = พื้นที่หน้าตัดของท่อหรือทางน้ำไหล, ตร.ม.
P = เส้นขอบเปียก, ม.
S = ความลาดชันท่อออกแบบ
โดยปกติในการคำนวณทั่วไปจะพิจารณาการ
ไหลเป็ น แบบสม่ ำ เสมอ (Uniform flow) แต่ ใ นการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SSA จะพิจารณาเป็นการไหลไม่
สม่ำเสมอและคงที่ (Steady and Non-uniform flow)
สำหรับ การไหลหลากในท่อจะใช้ วิธี Kinematic wave
routing ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใน
ท่อตามเวลา
2.3 โปรแกรม Storm and sanitary analysis
โ ป ร แกร ม Autodesk Storm And Sanitary
Analysis 2018 เ ป ็ น ช ุ ด โ ป ร แ ก ร ม ข อ ง Autodesk
AutoCAD Civil3D 2018 ซึ ่ ง สามารถนำมาใช้ ใ นการ
ออกแบบระบบระบายน้ำ สำหรับทางหลวง ระบบระบาย
น้ำฝนและน้ำเสียตลอดจนการเชื่อมต่อกับอ่างชะลอน้ำ
หาขนาดและออกแบบอ่างชะลน้ ำและอาคารทางออก
การไหลผ่ านสะพานและท่ อ ลอด การไหลล้น คัน ถนน
การศึกษาด้านคุณภาพน้ำ ระบบท่อสุขาภิบาล และสถานี
ยกระดั บ น้ ำ สำหรั บ ในการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ จะเลื อ กใช้
โปรแกรมในขอบเขต Education เพื ่ อ วิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน
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/civilids/storm-and-sanitary-analysis
2.4 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ออกแบบเลือกใช้ผ ังหมู่บ้านจัดสรรแห่ง
หนึ่งในจังหวัดลพบุรี ขนาด 23,464 ตร.ม. กำหนดจุดรับ
น้ำไว้ 16 ตำแหน่ง แสดงแผนผังเส้นทางการไหลได้ดังรูปที่
1
2.5 ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบ
2.5.1 ความเข้มฝนออกแบบ
ความเข้ ม ฝนที ่ ใ ช้ ใ นการออกแบบได้ จ าก
การศึกษาของอารียา ฤทธิมา และคณะ (2556) ซึ่งได้ทำ

การวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ ของอนุกรมเวลาฝน
สูงสุดรายปี แสดงได้ดังรูปที่ 2 และสมการที่ 3 ทั้งนี้ใน
การศึกษาจะเลือกใช้ความเข้มฝนที่ร อบปีการเกิดซ้ำ 5
และ 10 ปี เนื ่ อ งจากเป็ น ความเข้ ม ฝนมาตรฐานที่
เหมาะสมสำหรับการออกแบบหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน
ตามลำดับ
2, 781.46Tr 0.2
I=
Tc + 32.91

(3)

N1

N2

N13

N14

N5

N6

N9

N7

N3

N10

N8

N4

N12

N15

N11

N16 (ทางออก)

รูปที่ 1 ผังเส้นทางการระบายน้ำในโครงการ
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ลักษณะการใช้พื้นที่

ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าที่ใช้
ไหลนอง (C)
1. หลายครอบครั ว 0.60-0.75
0.60
ติดกัน
2. สวนสาธารณะ / 0.10-0.25
0.20
สนามหญ้า
3. ที่จอดรถ ค.ส.ล. / 0.85-0.95
0.90
สนามกีฬาผิวทึบน้ำ/
ถนน
ที่มา: สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (2555)
เวลาที่น้ำใช้เดินทางในท่อจากทางเข้าถึงจุดทางออกที่
พิจารณา แสดงได้ดังสมการ
Tc = T0 + Tt

(4)

รูปที่ 2 กราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซ้ำ
จังหวัดลพบุรี
ที่มา: อารียา ฤทธิมา และคณะ (2556)
เมื่อ I คือ ความเข้มฝน, มม./ชม.
Tr คือ รอบปีการเกิดซ้ำที่พิจารณา, ปี
Tc คือ เวลาการไหลรวมตัวของน้ำท่า, นาที
2.5.2 สัมประสิทธิ์การไหล
สัมประสิทธิ์การไหลใช้ตามค่ากำหนดของสำนัก
มาตรฐานการบริห ารงานองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(2555) แสดงได้ดังตารางที่ 1
2.5.3 เวลาการรวมตัวของน้ำท่า
เวลาในการรวมตัวของน้ำท่า พิจารณาจากเวลา
ที่น้ำจากทุกตำแหน่งในพื้นที่ระบายน้ำออกแบบไหลมาถึง
จุดทางออก ซึ่งจะประกอบด้วยเวลาการไหลเข้าเริ ่ม ต้น
รวมกับ
ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์การไหลตามลักษณะพื้นที่ใช้สอย

เมื่อ Tc คือ เวลาการไหลรวมตัวของน้ำท่า, นาที
T0 คือ เวลาการไหลเข้าเริ่มต้น, นาที
Tt คือ เวลาที่น้ำใช้เดินทางในท่อ, นาที
ค่าของ Tt จะพิจ ารณาจากระยะทางที่น้ำใช้
เดินทางในท่อหารด้วยความเร็วของน้ำในท่อ แต่สำหรับ
T0 จะเลื อกใช้ ตามการแนะนำของสำนั กมาตรฐานการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2555) สำหรับ
พื้นที่มีการพัฒนาและภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบ โดย
เลือกใช้เท่ากับ 15 นาที
2.5.4 อัตราการไหลเพิ่มเติม
ในการออกแบบระบบระบายน้ำ นอกจากอัตรา
การไหลจากน้ำฝนแล้ว ยังรวมถึงอัตราการไหลจากน้ำเสีย
และอั ต ราการไหลซึ ม เข้ า สู ่ ท ่ อ ด้ ว ย โดยเลื อ กใช้ ต าม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและ
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
ประกอบด้ ว ยการจั ด หาหรื อ กำหนดข้ อ มู ล
พื้นฐานของสภาพพื้นที่ระบายน้ำ ตำแหน่งการระบายน้ำ
ออก ทางระบายน้ำสาธารณะ ขนาดพื้นที่ใช้สอยแยกตาม
ประเภทหรื อ ลั ก ษณะสิ ่ ง ก่ อ สร้ า ง แบบภู ม ิ ป ระเทศ
ตลอดจนค่าระดับพื้นที่
3.2 การวางเส้นทางการระบายน้ำ
ในขั้นตอนนี้จะทำการวางผังกำหนดทิศทางการ
ระบายน้ำ เริ่มต้นจากการเลือกทางออกของการระบายน้ำ
สายหลักและสายรอง ทำการแบ่งพื้นที่โครงการออกเป็น
พื้นที่ย่อย ๆ ให้สัมพันธ์กับการระบายน้ำในท่อสายต่าง ๆ
จากนั้นกำหนดจุดเชื่อมต่อระหว่างท่อระบายน้ำสายหลัก
กับท่อระบายน้ำสายรองให้สัมพันธ์กับการต่อเชื่อมและ
ขนาดพื้นที่ระบายน้ำ โดยผังการออกแบบระบบระบายน้ำ
ของงานวิจัยนี้แสดงได้ดังรูปที่ 1
3.3 การวิเคราะห์ระบบระบายน้ำด้วยการคำนวณ
จากข้อมูลต่าง ๆ ในข้อ 3.1 และ 3.2 จะทำการ
คำนวณเพื่อหาอัตราการไหลในจุดเชื่อมต่อแต่ละจุด ทั้ง
รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี และ 10 ปี ทำการกำหนดความลาด
ชันของท่อและหาขนาดของท่อที่เหมาะสมออกมา จากนั้น
ทำการตรวจสอบความเร็วการไหลจริงในท่อเป็นลำดับ
สุดท้าย
3.4 การวิเคราะห์ระบบระบายน้ำด้วยโปรแกรม
ในการวิเคราะห์ระบบระบายน้ำด้วยโปรแกรม
ต้องทำการตรวจสอบความถู ก ต้ องของการคำนวณใน
โปรแกรมเสียก่อน ค่าอัตราการไหลที่ได้จากการคำนวณ
ในข้อ 3.3 จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับค่าอัตราการไหลที่
ได้จากโปรแกรมภายใต้คุณสมบัติพื้นฐานการออกแบบที่
เหมือนกัน เช่น ความลาดชันท่อ ลักษณะการใช้พื้นที่ ค่า
สัมประสิทธิ์การไหล หากค่าอัตราการไหลที่ได้จ ากทั้งสอง
วิธีแตกต่างกัน จะต้องทวนซ้ำการออกแบบและตรวจสอบ
การป้อนค่าในโปรแกรมให้ถูกต้องจนกว่าค่าอัตราการไหล
ที่ได้จากทั้งสองวิธีใกล้เคียงกัน
3.5 การวิเคราะห์ระดับน้ำทีเ่ กิดขึ้นในท่อ
หลังจากที่ได้ปรับเทียบโปรแกรมแล้ว จะทำการ
วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในเส้นท่อ ตามการ
เปลี่ยนแปลงของเวลา เพื่อดูความสามารถในการรองรับ

ปริ ม าณน้ ำ ฝนที ่ ร อบปี ก ารเกิ ด ซ้ ำ 5 ปี และ 10 ปี
ตามลำดับ
4. ผลการวิจัย
4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม
ผลการวิเคราะห์อัตราการไหลสูงสุดในเส้นท่อที่
รอบปีการเกิดซ้ำ 5 และ 10 ปี แสดงได้ดังตารางที่ 2 และ
3 ตามลำดั บ จะเห็ น ได้ ว ่ า ในแต่ ล ะเส้ น ท่ อ จะมี ค่ า
คลาดเคลื่อนของอัตราการไหลสูงสุดไม่เกินร้อยละ ±20
โดยความคลาดเคลื่อนเกิดจากการประมาณค่าความเข้ม
ฝนที่เวลาการรวมตัวของน้ ำท่าแตกต่างกัน ในขณะที่การ
คำนวณจะหาค่า ความเข้มฝนจากสมการโดยตรง แต่
สมการดังกล่าวไม่สามารถป้อนให้กับโปรแกรมได้โดยตรง
ต้องทำการใส่ค ่า ความเข้มฝนที่เวลาต่าง ๆ ไว้ เพื่อให้
โปรแกรมทำการ interpolate ออกมาอีกที ดังนั้นค่าตัว
คูณของความเข้มฝนในสมการหลักเหตุและผลจะแตกต่าง
กันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ยังคงน้อยมากและไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกขนาดท่อ
ดังนั้น การคำนวณอัตราการไหลโดยโปรแกรมจึง สามารถ
นำไปใช้ได้ ในกรณีที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง ต้อง
ทำการป้อนค่าความเข้มฝนที่ช่วงเวลาต่าง ๆ ให้ละเอียด
เพื่อให้การ interpolate โดยโปรแกรมแม่นยำขึ้น
เมื่อทำการพิจารณาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
จะเห็นได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่จะมีค่าเป็น
บวก หมายถึงค่าอัตราการไหลที่ได้จากรายการคำนวณ
มากกว่าค่าจากโปรแกรม สำหรับค่าที่เป็นลบ เกิดจากการ
ประเมินค่าความเข้มฝนที่ ต้องพึ่งการ interpolate ของ
โปรแกรม ทำให้ได้ค ่าที่ต่างจากความเข้มฝนซึ่งมาจาก
สมการโดยตรงในการคำนวณ
ตารางที่ 2 อัตราการไหลสูงสุดในแต่ละจุดการออกแบบที่
รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี
เส้นท่อ

N1-N2

อัตราการไหลสูงสุด (ลบ.
ม./วินาที)
รายการ
โปรแกรม
คำนวณ
0.024
0.026

ร้อยละความ
คลาดเคลื่อน

-12.00
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N2-N3
N3-N4
N1-N13
N13-N14
N5-N6
N6-N7
N7-N8
N8-N4
N11-N4
N5-N9
N9-N10
N10-N8
N4-N12
N14-N12
N12-N15
N15-N16

0.085
0.131
0.062
0.115
0.002
0.058
0.104
0.116
0.002
0.015
0.025
0.025
0.229
0.111
0.332
0.351

0.074
0.112
0.053
0.103
0.002
0.049
0.098
0.110
0.002
0.012
0.020
0.028
0.211
0.100
0.308
0.319

12.94
14.50
14.52
10.44
0
15.52
5.77
5.17
0
20.00
20.00
-12.00
7.86
9.91
7.23
9.12

ตารางที่ 3 อัตราการไหลสูงสุดในแต่ละจุดการออกแบบที่
รอบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี
เส้นท่อ

N1-N2
N2-N3
N3-N4
N1-N13
N13N14
N5-N6
N6-N7
N7-N8
N8-N4
N11-N4

อัตราการไหลสูงสุด
(ลบ.ม./วินาที)
รายการ โปรแกรม
คำนวณ
0.030
0.027
0.097
0.084
0.151
0.130
0.072
0.060
0.133
0.118
0.002
0.067
0.120
0.134
0.003

0.003
0.056
0.114
0.122
0.003

ร้อยละความ
คลาดเคลื่อน

10.00
13.40
13.91
16.67
11.28
0
16.42
5.00
8.96
0

N5-N9
N9-N10
N10-N8
N4-N12
N14N12
N12N15
N15N16

0.017
0.029
0.029
0.263
0.129

0.014
0.024
0.035
0.240
0.113

17.65
17.24
-20.69
8.75
12.40

0.383

0.350

8.62

0.405

0.363

10.37

4.2 ผลการตรวจสอบระดับน้ำในท่อ
รูปที่ 3 ถึงรูปที่ 6 แสดงระดับน้ำในท่อที่รอบปี
การเกิดซ้ำ 5 และ 10 ปี ของเส้นทางการไหลในท่อ 4 เส้น
จะเห็นได้ว่าขนาดของท่อที่ออกแบบไว้สามารถรับอั ตรา
การไหลที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากสังเกต
การไหลในท่อช่วงต้นทาง เช่น เส้นท่อ N2-N3 ในรูปที่ 3
จะเห็นได้ว่าระดับน้ำในท่อระหว่างสองตำแหน่งใกล้เคียง
กัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเกิดปรากฏการณ์น้ำ
ย้อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเร็วการไหลโดยตรง อาจ
ทำให้มีตะกอนตกค้างในท่อช่วงแรกได้มาก ทั้งนี้ ลักษณะ
ดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นในท่อช่วงต้นทางของเส้นท่อทุก
ช่วง
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระบบระบายน้ำด้วยโปรแกรม
Storm and sanitary analysis แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ท่ อ ที่
ออกแบบไว้ส ามารถรับอัตราการไหลจากน้ำฝนที่ร อบปี
การเกิดซ้ำ 5 ปีและ 10 ปีได้อย่างเพียงพอ โดยมีค วาม
คลาดเคลื่อนของการคำนวณอัตราการไหลสูงสุดไม่เ กิน
ร้อยละ 20 อันเนื่องมาจากการประมาณค่าความเข้มฝน
และเมื่อทำการจำลองระดับน้ำในท่อ พบว่าระดับน้ำในท่อ
ไม่เกินความสูงของท่อทุกเส้น แต่เป็นที่สังเกตว่าระดับน้ำ
ในท่อช่วงต้นทางเกิดปรากฏการณ์น้ำย้อนซึ่ง จะทำให้
ความเร็วการไหลในท่อลดลง ส่งผลให้ตะกอนตกค้างในท่อ
ระบายน้ ำ ง่ า ย ดั ง นั ้ น ควรมี ก ารขุ ดลอกหรือ ทำความ

6. งานที่ควรพัฒนาต่อไป
การวิเคราะห์ของโปรแกรม Autodesk Storm
And Sanitary Analysis 2018 ในงานวิจัยนี้ใช้กรณีศึกษา
เพี ย งบ้ า นจั ด สรร 1 โครงการซึ ่ ง หากมี ก ารวิ เ คราะห์
กรณีศึกษาให้มากขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
โปรแกรมได้ช ัดเจนขึ ้น อีกทั้ง ค่าความคลาดเคลื ่ อ นที่
เกิ ด ขึ ้ น กำหนดเกณฑ์ ย อมรั บ ไว้ ท ี่ ร ้ อ ยละ 20 ซึ ่ ง หาก
ก ำ ห น ด เ ก ณ ฑ์
N3

N4

Station (m)

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

N5 N6

N16

N7

N8

N16

Elevation (m)

Elevation (m)

N1 N2

Elevation (m)

สะอาดท่อช่วงต้นทางเป็นประจำเพื่อลดปัญหาการอุดตัน
และทำให้เกิดน้ำท่วมได้

Elevation (m)
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Station (m)

Station (m)

(ก) รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี
Elevation (m)

Elevation (m)

(ก) รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี

Station (m)

Station (m)

(ข) รอบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี
รูปที่ 3 ระดับน้ำในท่อช่วง N1-N4-N16 ที่เวลา 21.40
นาที
N14

N5

N16

N9

N10

Elevation (m)

N13

Elevation (m)

N1

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

Station (m)

(ก) รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี

Station (m)

(ก) รอบปีการเกิดซ้ำ 5 ปี

N16
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Station (m)

(ข) รอบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี
รูปที่ 6 ระดับน้ำในท่อช่วง N5-N10-N16 ที่เวลา 21.40
นาที
ยอมรับน้อยลงไป ต้องทำการพัฒนาเรื่องของสมการความ
เข้ ม ฝนให้ ส ามารถใช้ ง านได้ โ ปรแกรมเพื ่ อ ลดความ
ผิดพลาดของการประมาณค่าลงไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าและด้านออกรวมถึงอุณหภูมิพลาสม่าที่ได้อยู่ในระดับใด เพื่อ
นำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทำการศึกษาวิจัยต่อยอดต่อไป คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ออกแบบและสร้างชุดกำเนิด
สัญญาณไฟฟ้าแรงสูงเพื่อสร้างลำแสงพลาสม่าโดยใช้อากาศเป็นก๊าซผ่านอิเล็กโทรดแบบระนาบ โดยผลการทดสอบตัวแปรค่าทางไฟฟ้า
ที่ได้พบว่าการเกิดพลาสม่าจะอยู่ในช่วงแรงดันประมาณ 11.3 – 28.9 กิโลโวลท์ ที่แรงดันป้อนขาเข้า 100 - 240 โวลท์ ความถี่ที่ได้จาก
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
การนำมาประยุ ก ต์ ใช้ ในงานปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพหรือ ลด
ปริม าณสิ่ง มีช ีวิต ที่ไ ม่พึง ประสงค์ที ่ติด มากับ วัต ถุดิบ ที ่
มนุษย์นำมาใช้แปรรูปเป็นอาหาร หรืออาหารนำไปเลี้ยง
สัตว์
จากการศึ กษางานวิจั ยและเอกสารทางวิ ชาการ
ทางคณะผู้วิจั ยจึ งได้ มีแนวคิดในการศึกษาผล Cold Plasma
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โดยคณะผู้ วิ จั ยได้ ทำการสร้ างเครื่ องต้ นแบบ Cold Plasma
จากนั้ นทำการทดสอบหาค่ าทางไฟฟ้ า และอุ ณหภู มิ ของพ
ลาสม่าที่เกิดขึ้น
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลที่ได้ไปศึกษา
หาความเหมาะสมในการพัฒนาสำหรับการโครงการศึกษา
การใช้พลาสม่ากับเชื้อโรคที่มีในหญ้าเลี้ยงกวางต่อไป
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รายงานการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้ องต่ างๆ เช่ น Kyung Ha
Lee และคณะ [Z1] ได้ทำการศึกษาการประเมินคุณลักษณะทาง
ฟิ สิ กส์ และจุ ลิ นทรี ย์ ของข้ าวกล้ องภายหลั งการใช้ Plasma
เพื่ อปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้ เครื่องสร้าง 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 ค่ า PH ของข้ าวกล้องมี การ
ลดลงเล็กน้อยจากการใช้ Plasma เป็นเวลา 5 นาที โดยสรุป
แสดงให้ เห็ นว่ าการปรั บปรุ งคุ ณ ภาพด้ วย Cold Plasma
ยอมรับได้ในด้านคุณภาพจุลินทรีย์และมีผ ลต่อ ทางคุณภาพ
ด้านเคมีกายภาพเล็กน้อยในข้าวกล้อง Zifan Wan และคณะ
[Z2] ได้ทำการศึกษาการใช้ Cold Plasma ที่เกิดจากแรงดั น
สูงที่บรรยากาศในการปรับปรุงสภาพไข่ไก่ที่ถูกแช่เย็น โดย
การควบคุมเชื้อ Salmonella ที่มีการปนเปื้อนที่เ ปลือ กไข่
โดยพบว่าหากใช้การปรับปรุงสภาพด้วย Cold Plasma (85
kV) ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มด้ วยอากาศและก๊ าซ หาก
ทดสอบด้วยก๊าซที่ระดับบรรยากาศในเวลา 15 นาทีจะสามารถ
ลดเชื้อได้ 5.53 log CFU/egg เมื่อสังเกตที่ผิวเปลือกไข่ สามารถ
สรุปได้ว่ าศั กยภาพจากการใช้ไฟฟ้ าแรงดันสูงพลาสม่ าเย็ นที่
ระดับบรรยากาศสามารปรับปรุงคุณภาพโดยไม่มีผลความ
ร้อนและเชื้อ Salmonella ที่ปนเปื้อนที่ผิวของเปลือกไข่ไก่
ได้ และยังมีอีกรายงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาและทดสอบ
3. วิธีดำเนินการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษา และออกแบบวงจร
สำหรับชุดสร้าง Cold Plasma ต้นแบบที่ใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ ตามรูปที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยชุดสร้างสัญญาณแรงดัน

สูง และแผ่นอิเล็กโตรดแบบระนาบที่เป็นตำแหน่งการเกิด
ปล่อยพลาสมา
การทดลองได้ ท ำการศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างแรงดันด้านเข้ากับแรงดันด้านออกที่บริเวณพื้นผิว
อิ เล็ ก โตรดระนาบโดยใช้ กระดาษอะลู มิ เนี ยมทำเป็ นซี่
ลั ก ษณะฟั นหวี ข นาด 2 มิ ล ลิ เมตรขนาดกว้ า ง 10x10
เซนติ เมตร เป็ นพื้ นผิ วในการสร้ างพลาสม่ า ความถี่ ของ
สัญญาณด้านออก อุณหภูมิบริเวณลำแสงพลาสม่าที่สร้างขึ้น
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
คณะผู้วิจัยได้ทำการทดสอบหาค่าแรงดัน ไฟฟ้า
ที่ทำให้ เกิดพลาสม่า ผลที่ได้พบว่าการเกิดพลาสม่าจะเริ่มที่
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ประมาณแรงดันด้านเข้าที่ระดับ 100 โวลท์ จึงทำการทดสอบ
ค่าแรงดันในช่วง 100-230 โวลท์ ผลที่ได้แสดงตามรูปที่ 3

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

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

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

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

(ฐ) VInput เท่ากับ 220 โวลท์ (ฑ) VInput เท่ากับ 230
โวลท์
รูปที่ 3 ผลการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของสัญญาณ
ที่บริเวณแผ่นอิเล็กโทรดระนาบ

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

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

รูปที่ 4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ได้จาก Osciloscope
และ มัลติมิเตอร์
ผลการทดลองที่ได้จากการป้อนสัญญาณ
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้าแบบ AC 50Hz พบว่าที่การปรับตั้ง
ความถี่ด้านออกประมาณ 5 kHz สำหรับแผ่นอิเล็กโตรด
ระนาบที่ออกแบบ พบว่่าเมื่อทำการปรับแรงดันจาก 0 V ขึ้น
ไป จะเริ่มสังเกตการเกิด พลาสม่าและได้รับกลิ่นโอโซนที่
ประมาณแรงดันใกล้เคียง 100 V จึงได้ทำการทดสอบเพื่อ
ตรวจวัดค่าแรงดันเริ่มต้นที่ 100 V โดยปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ 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) ทีแ่ รงดันเข้า
100-230V ในขณะที่การตรวจวัดด้วยมัลติเมิเตอร์ย่าน
วัดแรงดันพบว่ามีค่าแรงดันที่ได้มคี ่าเฉลี่ยในช่วง 1.74 V ถึง
4.89 V ในส่วนของค่าความถี่ที่วัดได้อยู่ในช่วง 5.2571 Hz ถึง
5.3416 Hz
การทดลองต่ อมาเป็ น การศึ กษาอุ ณ หภู มิ ของ
พลาสม่ าที่ ส ร้า งขึ ้น ของชุด ทดลองต้น แบบ ด้ว ยการ
ตรวจวัด ด้ว ยกล้อ งความร้อน โดยมี ผลการทดลองแสดง
ดังนี้

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

(ช) VInput เท่ากับ 220 โวลท์
(ซ) VInput เท่ากับ 240
โวลท์
รูปที่ 5 ผลการตรวจวัดอุหภูมิของพลาสม่าบริเวณพื้นผิว
อิเล็กโทรดระนาบ

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

ปริมาณการเกิดพลาสม่าและก๊าซโอโซนบริเวณ
โดยรอบอิเล็กโทรดระนาบ (Plane) เกิดขึ้นไม่มากเมื่อสังเกต
ด้วยตาเปล่า เมื่อเพิ่มระดับแรงดันปริมาณการเกิดพลาสม่า
เพิ่มขึ้น และก๊าซโอโซนยังเปลี่ยนแปลงไม่มาก การ
เปลี่ยนแปลงของระดับการเกิดพลาสม่าค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
เนื่องจากผลของสนามไฟฟ้าบริเวณหน้าแผ่นอิเล็กโทรด
อากาศเกิดความเครียดเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้ก๊าซในอากาศ
เกิดการแตกตัวเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องไปตามลำดับ จนถึงรูป
สุดท้ายที่เป็นระดับการป้อนแรงดันขาเข้าสูงที่สุดที่ได้ทำ
การทดลองทำให้เกิดพลาสม่าอย่างเห็นได้ชัดเจนพร้อมทั้ง
ก๊าซโอโซนที่สามารถรับรู้ได้ชัดเจนเช่นกัน
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิค่าสูงที่แรงดันต่างๆ

(ค) VInput เท่ากับ 140 โวลท์
โวลท์

(ง) VInput เท่ากับ 160
แรงดัน
ป้อน
(โวลท์)
100
120
140
160

Temp
(C)
31.6
32.4
31.2
32.8

แรงดัน
ป้อน
(โวลท์)
180
200
220
240

Temp
(C)
34.1
36.3
38.4
40.4
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ผลการตรวจวั ดอุ ณหภู มิ ของตำแหน่ งการเกิ ดพ
ลาสม่าด้วยเครื่องวัดพบว่าตลอดช่วงการป้อนแรงดันทดสอบ
อุณหภูมิค่าต่ำสุดอยู่ที่ 31.20 องศาเซลเซียสที่แรงดันป้อน
100 โวลท์ และค่าสูงสุดอยู่ที่ 40.40 องศาเซลเซียสที่แรงดัน
ป้อน 240 โวลท์ ภายใต้ Ambient Temperature ประมาณ
25 องศาเซลเซียส จากรูปจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของอุณหภูมิ
ค่าสูงของพลาสม่ามีค่าเพิ่มขึ้นเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของ
แรงดันไฟฟ้าที่ป้อน
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ทดสอบเครื่องแสดงให้เห็ นถึง การสร้างพลาส
ม่าโดยเครื่องต้นแบบสามารถสร้างพลาสม่าได้ตามผลการ
ทดลองที่นำเสนอ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของคณะ
ผู้วัจิย เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและวิจัยในขั้นต่อไป
จากผลการวิ จั ย พบว่ า เครื่ อ งสามารถสร้ า ง
แรงดันไฟฟ้า กระแสสลับความถี่สูง ที่แรงดันไฟฟ้าด้านออกสู ง
ประมาณ 27.3 kV ที่ความถี่เฉลี่ยประมาณ 5.279 kHz และ
ระดับค่า อุณ หภูมิ ที่ตรวจวัดได้ตลอดช่วงแรงดันทดลอง
พบว่ามีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 40.4 องศาเซลเซียส ซึ่งผลที่ได้จาก
การทดลองนี้คณะผู้วิจัยสามารถนำแนวทางผลการทดลอง
เครื่องที่ได้ไปปรับใช้เพื่อทดสอบกับการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการลดเชื้ อโรคที่สามารถพบได้ในหญ้าที่เป็นอาหาร
สำหรับเลี้ยงกวาง
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอ ขอ บ คุ ณ งบ ป ร ะ ม าณ ส นั บ ส นุ น จ าก
โครงการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้กระบวนการทางด้าน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาการเลือกสารทำความเย็นที่เหมาะสมในระบบปรับอากาศขนาดการทำความเย็น 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 และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ จากผลการศึกษาพบว่า สารทำความเย็น R32 มีค วามเหมาะสมที่นำมาใช้ในระบบปรับอากาศสำหรับกัญชา เนื่องจากมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค่อนข้างน้อยที่ประมาณ 438.75 kg CO2 eq/kgref มีค ุณสมบัติการติดไฟต่ำ มีค ่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็น
ประมาณ 7 มีปริมาณน้ำที่ได้จากการควบแน่นของระบบปรับอากาศประมาณ 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, lowflammability 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 ซึ่งในระบบปรับอากาศมีสารทำความเย็ นทำ
หน้าที่เป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อนเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวกลายเป็นไอ จากนั้นสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น
ของเหลวด้วยการระบายความร้อน เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ทำความเย็นอีกครั้งได้โดยไม่เสื่อมสถานะ
ในการเลื อ กสารทำความเย็ น สำหรั บ ระบบปรั บ
อากาศสำหรั บ การปลู ก พื ช ควรคำนึ ง ถึ ง ด้ า นความ
ปลอดภัยในการติดตั้ง ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบัน ได้เกิดภาวะโลกร้อนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก และที่ส ำคัญชั้นบรรยากาศโอโซนถูก
ทำลาย การเลือกใช้สารทำความเย็นจึง ต้องพิจารณาถึง
เรื่องนี้ด้วย
โดยในงานวิ จ ั ย ของ Chaiyat and Kiatsiriroat
(2015) ได้ทำการศึกษาสมรรถนะการทำความเย็นของ
ระบบปรับอากาศโดยใช้สารทำความเย็น R-32 เทียบกับ
สารทำความเย็น R-410a ภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า สารทำ
ความเย็น R-32 สามารถทำความเย็นได้เร็วกว่าสารทำ
ความเย็น R-410a โดยสมรรถนะการทำความเย็นของ R32 สูงกว่า R-410a ทุกสภาวะ และสารทำความเย็น R-32
เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมมากกว่า R-410 ในงานวิจัยของ
Taira et al. (2016) ได้ ท ำการศึ ก ษาสมรรถนะของปั๊ม
ความร้อนโดยใช้สารทำเย็น สารทำเย็ นผสมระหว่าง R32/ R-125/ R-1234yf (67/ 7/ 26) แล ะ R-32/ R1234ze(E) (70/30) เพื่อใช้ทดแทนสารทำความเย็น R410a และ R-32 พบว่า สารทำความเย็นผสม R-32/R125/R-1234yf สามารถทดแทนสารทำความเย็น R-410a
และ R-32 ได้ แต่สัมประสิทธิ์สมรรถนะยังคงน้อยกว่าสาร
ทำค วามเย็ น R-32 ใ นง านวิ จ ั ย ของ Dalkilic and
Wongwises (2010) ได้ทำการศึกษาประสิทธิภ าพเชิ ง

ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบทำความเย็นแบบอัดไอที่มีสารทำ
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 เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนระบบทำ
ความเย็นแบบดั้งเดิม ผลการศึกษาพบว่าสารทำความเย็น
ทางเลือกทั้งหมดนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะต่ำกว่า R12 R-22 และ R-134a เล็ ก น้ อ ยสำหรั บ อุ ณ หภู ม ิ ก าร
ควบแน่นที่ 50 oC และอุณหภูมิระเหยอยู่ระหว่าง −30 ถึง
10 oC สารทำความเย็ น ผสมระหว่ า ง R-290/R-600a
(40/60) สามารถแทนสารทำความเย็น R-12 ได้และ R290/R-1270 (20/80) สามารถแทนสารทำความเย็น R22 ได้
จากงานวิจ ัยที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ผ ู้วิจ ัยมีค วาม
สนใจในการศึกษาทำแบบจำลองเลือกสารทำความเย็น
ของระบบปรับอากาศสำหรับปลูกกัญชา และปริมาณน้ำที่
ควบแน่นเพื ่อ นำมาใช้ประโยชน์ส ำหรับการเพาะปลู ก
กัญชา จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่ต้องการศึกษาจำลอง
การทำงานของสารทำความเย็น โดยพิจารณาเลือกสารทำ
ความเย็ น ให้ เ หมาะสมกั บ ระบบปรั บ อากาศสำหรั บ
เพาะปลูกกัญชา
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ระบบปรับอากาศสำหรับกัญชา
การปลู ก กั ญ ชา เป็ น รู ป แบบการเกษตรภายใน
โรงเรือนหรือสิ่ง ปลูกสร้างที่ปกคลุมด้วยฉนวนกันความ
ร้ อ นแบบทึ บ แสง และแสงเที ย มประดิ ษ ฐ์ ถ ู ก ใช้ เ ป็ น
แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งสามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจัยหลัก
ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชในกลุ่มสมุนไพรที่ต้องควบคุม
คุณภาพและลดความผันผวนผลผลิตได้ดีกว่าการเกษตร
แบบดั้งเดิม [Kozai, 2013] [Niam et al., 2018] สำหรับ
การปลูกกัญชาแบบปิดมีการนำระบบปรับอากาศมาใช้ใน
การควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ แ ละความชื ้ น ภายในโรงเรื อ น
เพาะปลูก แสดงดังรูปที่ 1 และวัฏจักรการทำความเย็น
แสดงดังรูปที่ 2
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หลั ก การทำงานของระบบ คื อ สารทำความเย็ น
สถานะไอในจุดที่ 1 มีอุณหภูมิและความดันสูง ถูกส่งไปยัง
เครื่องควบแน่นด้วยเครื่องอัดไอ จากนั้นสารทำความเย็น
สถานะไอที่มีอุณหภูมิสูงกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวและ
ระบายความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมที่เครื่องควบแน่นโดยมี
ความดันคงที่ในจุดที่ 2 จากนั้นสารทำความเย็นถูกลด
ความดันด้วยอุปกรณ์ลดความดันทำให้สารทำความเย็นมี
อุณหภูมิและความดันลดลง เปลี่ยนสถานะกลายเป็นของ
ผสมในจุดที่ 3 จากนั้นสารทำความเย็นเข้าสู่เครื่องระเหย
เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับอากาศภายในห้องทำให้

สารทำความเย็นเดือดกลายเป็นไอในจุดที่ 4 โดยอากาศใน
จุดที่ 5 มีอุณหภูมิและความชื้นต่ำ เนื่องจากน้ำในอากาศ
(ความชื้น) ถูกควบแน่นที่ผิวอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
เกิดเป็นหยดน้ำทำให้อากาศมีอุณหภูมิและความชื้นลดลง
จากนั้นอากาศถูกส่งไปยังพื้นที่เพาะปลูกด้วยพัดลมในจุด
ที่ 6 เมื่ออากาศผ่านพืชส่งผลให้พืชมีการระเหยน้ำที่ผิวใบ
ทำให้อากาศมีอุณหภูมิและความชื้นเพิ่มสูงขึ้นในจุดที่ 7
จากนั้นอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ถูกแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับสารทำความเย็นที่เครื่องระเหยเพื่อระบาย
ความร้อนออกจากระบบอีกครั้ง
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รูปที่ 1 แผนภาพการทำงานของระบบปรับอากาศแบบอัดไอ

Pressure (MPa)

PH

PL

QC
Condenser

2

Expansion
valve

Compressor

QE
Evaporator
3

5

1

4
7

6
Enthalpy (kJ/kg)

รูปที่ 2 แผนภาพความดันและเอนทัลปีของระบบปรับอากาศแบบอัดไอ
3. วิธีดำเนินการวิจัย
วิ ธ ี ก ารดำเนิ น งานวิ จ ั ย นี ้ แสดงดั ง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
3.1 ทำการเลื อ กสารทำความเย็ น 3 ชนิ ด ที ่ มี
ศั ก ยภาพก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ น (Global Warming
Potential, GWP) ต่ ำ มี ผ ลกระทบด้ า นการทำลายชั้ น
โอโซน (Ozone Depletion Potential, ODP) เท่ากับ 0

และมีคุณสมบัติการติดไฟต่ำ เพื่อประยุกต์ร่วมกับระบบ
ปรับอากาศสำหรับปลูกกัญชาใน
3.2 สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำนาย
พฤติ ก รรมการทำงานของระบบปรั บ อากาศ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Psychro logger
[Chaiyat, 2019] แล ะโ ปรแกรม Refprop 9.0 [NIST,
2018] แสดงดังรูปที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ค่ามวลของสารทำ
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ความเย็นต่อปริมาณความร้อนที่ผลิตได้ ปริมาณสารทำ
ความเย็นในระบบ ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปริ มาณสารทำความเย็นในระบบ
และสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ และกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น
สำหรั บ การจำลองการทำงานของสารทำความเย็นใน
ระบบปรั บอากาศที ่ส ภาวะแวดล้ อ มเหมาะสมต่อการ
เพาะปลูกกัญชาใน ดังแสดงเงื่อนไขเริ่มต้นการจำลองใน
ตารางที่ 1

3.3 นำผลที่ได้จากการจำลองทางคณิตศาสตร์ ข อง
การเลื อ กสารทำความเย็ น ที ่ เ หมาะสม มาทำการ
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบจริง ที่ ได้จ ากการติ ด ตั้ ง
ระบบปรับอากาศสำหรับเพาะปลูกกัญชา
3.4 วิเคราะห์หาปริมาณน้ำที่ควบแน่นของระบบปรับ
อากาศ สำหรั บ ใช้ ใ นการเพาะปลู ก จำนวนกั ญ ชาที่
เหมาะสม

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการทำงานของระบบปรับอากาศสำหรับปลูกพืชกัญชาใน [Chaiyat, 2019] [Jin et al., 2019]
รายละเอียด
ข้อมูล
หน่วย
อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศขาออก ( Va,5 )
0.182
m3/s
ความสูงจากระดับน้ำทะเล (H)
310
m
o
อุณหภูมิของอากาศแห้งขาเข้าเครื่องระเหย (Ta,db,E,7)
22-28
C
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขาเข้าเครื่องระเหย (RHa,E,7)
55
%
o
อุณหภูมิของอากาศแห้งขาออกเครื่องระเหย (Ta,db,E,5)
12-22
C
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขาออกเครื่องระเหย (RHa,E,5)
50
%
o
อุณหภูมิของสารทำความเย็นที่เครื่องระเหย (Tref,E)
0
C
o
อุณหภูมิของสารทำความเย็นที่เครื่องควบแน่น (Tref,C)
50
C
o
ค่า Superheating (SH)
5
C
o
ค่า Subcooling (SC)
5
C
0
bar
ความดันตกคร่อมของสารทำความเย็นในอุปกรณ์ต่าง ๆ (P)
80
%
ประสิทธิภาพไอเซนทรอปิกของเครื่องอัดไอ (s,Comp)
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Start
Input
Working fluid
Given
QE ,Tref ,E ,Tref,C ,SH,SC, s,Comp ,Va,5 ,Ta,db,5 ,Ta,db,7 ,RHa,5 ,RHa,7 ,H

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
mda = Va,5 / na,5

mW = mda ( w7 − w5 )
Output
= mref (h1 − h4 )

WComp
MPH = 1 / (h1 − h2 )
CDEref = Mref GWPr ef
COPCooling = QE / WComp

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

Condenser
Tref,2 = Tref,C – SC
h2 = f(Tref,2,PH)
Expansion valve
h3 = h2

Mass flow rates
mref = QE / (h4 − h3 )
mref = m1 = m2 = m3 = m4

Weight of refrigerant
Mref=r2Vref

End

รูปที่ 3 แบบจำลองสมการคณิตศาสตร์ของระบบปรับอากาศ
4. ผลการวิจัย
4.1 การเลือกสารทำงานในระบบปรับอากาศ

จากตารางที ่ 2 ผลการเลื อ กสารทำความเย็ น ที่
เหมาะสมสำหรับระบบปรับอากาศเพื่อปลูกกัญชาใน คือ
R-32 R-452b และ R-466a ที่มีศักยภาพก่อให้เกิดภาวะ
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โลกร้อนค่อนข้างน้อย โดยสารทำความเย็น R-32 และ R452b มีคุณสมบัติการติดไฟ
ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของสารทำความเย็น
รายละเอียด
มวลโมเลกุล (kg/kmol)
อุณหภูมวิกฤติ (oC)
ความดันวิกฤติ (MPa)
จุดเดือด (oC)
กลุ่มความปลอดภัย
ผลกระทบด้านการทำลายชั้นโอโซน (ODP, R11-ralated)
ศักยภาพก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP, CO2-100 y)
หมายเหตุ 1อ้างอิงข้อมูลจาก ASHRAE (2009)
2
อ้างอิงข้อมูลจาก Honeywell (2020)
3
อ้างอิงข้อมูลจาก Atilla and Vedat (2020)

0.007

0.0064

MPH (kg/kJ)

0.006
0.005
0.004

0.0037

R-452b2 R-466a3
63.5
80.7
77.1
83.8
5.22
5.91
-51.0
-51.7
A2L
A1
0
0
698
733

ความร้อนที่ผลิตได้
จากรูปที่ 5 แสดงถึง ปริมาณของสารทำความเย็น
(Weight of refrigerant, Mref) สำหรับบรรจุในระบบปรับ
อากาศ โดยความหนาแน่นของสารทำความเย็นแต่ละชนิด
ที ่ ท างออกของเครื ่ อ งควบแน่ น มี ค วามหนาแน่ น สู ง
เนื่องจากมีสถานะเป็นของเหลว ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณสาร
ทำความเย็นในระบบปรับอากาศ จากผลการจำลองพบว่า
ปริมาณสารทำความเย็น R-32 มีค่าต่ำสุดประมาณ 0.65
kg ในขณะที่สารทำความเย็น R-466a มีปริมาณสารมาก
ที่สุดประมาณ 0.79 kg
1.0
0.8

Mref (kg)

4.2 ผลการจำลองทางคณิตศาสตร์ในระบบปรับอากาศ
จากรูปที่ 4 แสดงถึง มวลของสารทำความเย็ น ต่ อ
หน่วยความร้อนที่ผลิตได้ (Mass of refrigerant per unit
heat output, MPH) จากปริมาณของสารทำความเย็นที่
ใช้ในระบบปรับอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความ
ร้อนที่เกิดขึ้นในปริมาณความร้อนที่เท่ากัน
จะเห็นได้ว่าสารทำความเย็น R-466a มีค่ามากที่สุด
ในระบบอยู่ที่ประมาณ 0.0064 kg/kJ เมื่อเทียบกับสารทำ
ความเย็นชนิดอื่น หากมีค่าที่สูงซึ่งบ่งบอกถึงต้องใช้สารทำ
ความเย็ น จำนวนมาก ซึ ่ ง ส่ ง ผลให้ เ ครื ่ อ งอั ด ไอมี
ส่วนประกอบขนาดใหญ่และงานบีบอัดสูง ในขณะที่สาร
ทำความเย็น R-32 มีค ่าน้อยสุดอยู่ที่ประมาณ 0.0037
kg/kJ

R-321
52.03
78.11
5.78
-51.65
A2L
0
675

0.6

0.65

0.68

R-32

R-452B

0.79

0.4
0.2

0.0044

0.0

0.003

R-466A

รูปที่ 5 ปริมาณสารทำความเย็นในระบบ

0.002
0.001
0.000

R-32

R-452B

R-466A

รูปที่ 4 มวลของสารทำความเย็นต่อปริมาณ

จากรู ป ที ่ 6 แสดงผลปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อมวลของสารทำความเย็น (Carbon
dioxide emission per mass of refrigerant, CDEref) ที่
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มีผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
(GWP) ของสารทำความเย็นแต่ละชนิดในระยะเวลา 100
ปี หากเกิดการรั่ วไหลของสารทำความเย็ นในระบบสู่
สิ่งแวดล้อม
จากผลการจำลองการทำงานของสารทำความเย็น
ตามปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงดังตารางที่
2 พบว่าสารทำความเย็น R-32 และ R-452b มีปริมาณ
การปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ค ่ อ นข้ า งต่ ำ ใน
ขณะเดี ย วกั น สารทำความเย็น R-466a มี ป ริ ม าณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง
CDEref (kgCO2eq/kgref)

700

580.52

600
500
400

476.94

438.75

300
200
100
0

R-32

R-452B

R-466A

รูปที่ 6 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสารทำ
ความเย็นแต่ละชนิด
จากรูปที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) การทำ
ความเย็นของสารทำความเย็น สำหรับการทำความเย็นที่
มีภาระการทำความเย็น 3.517 kW และอุณหภูมิภายใน
ห้องเพาะปลูกพืชอยู่ระหว่าง 22-28 oC อุณหภูมิควบแน่น
จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำ
ความเย็นของ R-32 สูงสุดในขณะที่ สัมประสิทธิ์สมรรถนะ
ของ R-452b นั้นต่ำที่สุด
10
9

COP

8
7
6
5

R-32

22

R-452B

24
26
Ta,db,E,7 (oC)

R-466A

28

รูปที่ 7 สัมประสิทธิ์สมรรถนะ
จากผลการจำลองข้างต้น พบว่าสารทำความเย็น R32 มี เ หมาะสมสำหรั บ ระบบปรั บ อากาศ เนื ่ อ งจากมี
สัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ยสูงกว่าสารทำความเย็ นชนิด
อื่นรวมถึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบของระบบปรับอากาศ
นำผลการจำลองทางคณิตศาสตร์มาขยายผล โดยทำ
การเลือกระบบปรับอากาศที่ใช้ส ารทำความเย็น R-32
ย ี ่ ห ้ อ Daikin ร ุ ่ น Sabai inverter (FTKQ) ด ั ง แ ส ดง
รายละเอี ย ดอุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ ในตารางที ่ 3 มาทำการ
ทดสอบที ่ เ งื ่ อ นไขการทำงานที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ภ ายในห้ อ ง
ประมาณ 25 oC และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมประมาณ 30 oC
ตารางที่ 3 คำอธิบายส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ
ส่วนประกอบ
รายละเอียด
kW
3.5
ความสามารถทำความเย็น
BTU/h 12,300
หน่วยภายใน (Fan coil unit)
รุ่น
FTKQ12SV2S
High
9.6
อัตราการไหลเชิงปริมาตร
Medium 8.1
(m3/min)
Low
6.7
ขนาด (H x W x D, mm)
285 x 770 x 223
หน่วยภายนอก (Condensing unit)
รุ่น
RKQ12SV2S
Hermetically
ประเภทเครื่องอัดไอ
sealed swing
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (kWe)
1.2
ขนาด (H x W x D, mm)
550 x 658 x 275
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบของระบบปรับอากาศ
ผลการ ผลการ
รายละเอียด
จำลอง ทดสอบ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)
7.36
6.94
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รายละเอียด

ผลการ
จำลอง

ผลการ
ทดสอบ

ปริมาณน้ำควบแน่น (MW,AC,
l/day)

18.742

18.302

จากผลการทดสอบและเปรียบเทียบการทำงานของ
ระบบปรั บ อากาศ พบว่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส มรรถนะมี ค่ า
ใกล้เคียงประมาณ 7 โดยคิดประสิทธิภาพไอเซนโทรปิก
เท่ า กั บ 70% และประสิ ท ธิ ภ าพทางกลเท่ า กั บ 60%
[Chaiyat, 2019] และมีปริมาณน้ำที่ควบแน่นของระบบ
ปรับอากาศที่ค วามชื้ นสัม พัท ธ์ ข องอากาศภายในห้ อ ง
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 รายละเอียดของปริมาณน้ำที่เหมาะสำหรับการ
เพาะปลูกกัญชา
รายการ
ข้อมูล
3
ปริมาตรความจุของกระถาง (m )
0.0106
3
ปริมาตรดินใส่ 90% ของปริมาตรกระถาง (m ) 0.00954
สัดส่วนปริมาณน้ำต่อกระถางใช้ 25% ของ
2.39
ปริมาตรดิน (l)
ความถี่ในการรดน้ำต่อครั้ง (day)
3
ปริมาณน้ำควบแน่นต่อวัน (l/day)
18.302
ปริมาณน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอด 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 R466A
2. สารทำความเย็น R-32 มีความเหมาะสมที่นำมาใช้
ในระบบปรับอากาศ เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
ประมาณ 7 และมีปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 438.75 kg CO2 eq/kgref
3. ปริมาณน้ำที่ได้จ ากการควบแน่นของระบบปรับ
อากาศประมาณ 18 l/day และความถี่การรดน้ำทุก ๆ 3
day จะมีปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นประมาณ 54.91 l สามารรด
น้ำต้นกัญชาได้ 23 ต้น
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ภายใต้ “โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
ทางด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ห้องวิจัยการออกแบบและ
เทคโนโลยีด้านอุณหภาพ และศูนย์ค วามเป็นเลิศ ด้ า น
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ที่มอบทุนการสนับสนุนสำหรับการดำเนิน
งานวิจัยนี้
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การเสริมกำลังรับแรงเฉือนของผนังบล็อกมวลเบาด้วยแถบไฟเบอร์กลาส
Shear Strengthening of Light Weight Block Wall Panels with GFRP Strips
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บทคัดย่อ
การทดลองในงานวิจัยเชิง ทดลองเพื่อเพิ่มกำลังรับแรงเฉือนของผนังบล็อกมวลเบาโดยใช้แถบ GFRP การศึกษา
ประกอบด้วยแผ่นผนัง 5 ชนิดสำหรับประเมินกำลังรับแรงเฉือน โดยในแต่ละชนิดของผนัง จะแบ่งเป็นผนังไม่เสริมกำลัง 1
ชนิด และ เสริมกำลัง โดยใช้แถบไฟเบอร์กลาส (GFRP Strip) 4 แบบ และนำไปทดสอบกำลังรับแรงเฉือนแบบโดยการให้
แรงอัดในแนวทแยง ในระหว่างการทดสอบจะเก็บบันทึกข้อมูลที่ต้องการคือแรงในแนวดิ่ง การยุบตัวในแนวดิ่ง และรูป แบบ
การเสียหายภายใต้แรงอัดในแนวทแยง จากผลการทดลองพบว่า การเสริม GFRP ทำให้กำลังรับแรงเฉือนเพิ่มขึ้น ซึ่งสรุปได้ว่า
เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ในการซ่อมแซมอาคารเก่าและเสริมกำลังรับแรงเฉือนของบล็อกมวลเบาในพื้นที่รับแรงแผ่นดินไหวได้
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
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น เช่น ภัยพิบัติจ ากวาต
ภัย ภัยพิบัติจากอุกภัย ภัยพิบัติจากธรณีภัยพิบัติ ซึ่งผล
ต่อเนื่องที่ตามมาคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่โครงสร้างหลัก

โครงสร้างรอง และ ผนัง โดยลักษณะพฤติกรรมการรับ
แรงของผนัง ที่ไม่สามารถรับแรงเมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหวได้
ดั ง แส ดงในรู ป ที่ 1 เนื่ อ งจากความเห นี ย วต่ ำ แล ะ
ความสามารถในการกระจายพลังงานต่ำ ดังนั้นผนังเหล่านี้
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จึงมีความเสี่ยงต่อการเสียหายและพังทลายอย่างฉับพลัน
ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทั้งหมด

ลักษณะการรับแรงแผ่นดินไหวของโครงสร้าง
คอนกรีต เสริม เหล็ ก เมื่ อ มีผ นั ง อยู่ ในช่ อ งว่างผนั ง จะรั บ
แรงอัดในแนวทแยงดังรูปที่ 2 ซึ่งเห็นได้ว่าเมื่อเกิดแรงอัด
ที่แนวทแยงของผนังนั้นทำให้เกิดแรงดึงในแนวทแยง(แรง
เฉือน)ในด้านตรงข้าม

รูปที่ 1 การเสียหายของผนังเมื่ออาคารรับแรงแผ่นดินไหว
(Dinesh B.,Devraj B. and Khimji P.,2001)
ทำให้ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงปัญหา และการแก้ไข
ปั ญ หาที่ จ ะช่ ว ยลดความสู ญ เสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากภั ย
แผ่นดินไหวโดยจำลองให้ แรงเฉือนเป็นแรงที่เกิดขึ้นจาก
การเกิดแผ่นดินไหว โดยใช้แถบไฟเบอร์กลาส(GFRP) ใน
การเสริ ม กำลั ง รั บ แรงเฉื อ นของผนั ง ก่ อ อิ ฐ มวลเบา
เนื่องจาก ไฟเบอร์กลาสมีคุณ สมบัติเด่นคือ น้ำหนักเบา
กำลัง รับแรงดึงสูง และไม่เป็นสนิม ทำให้เหมาะแก่การ
นำมาใช้ในการนำมาใช้ในการเสริมกำลังผนังก่ออิฐวลเบา
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผนังคอนกรีตมวล
เบาแบบเซลลูล่าสามารถรับแรงได้น้อยกว่าผนังคอนกรีต
ทั่วไปร้อยละ 50 ถึง 80 (วิศวชิต และ เกรียงศักดิ์ ,2561)
เมื่อเสริมกำลังรับแรงเฉือนบล็อกมวลเบาด้วยเดือยรับแรง
เฉือนทำให้ผนังบล็อกมวลเบาสามารถรับกำลังได้เพิ่มมาก
ขึ้น(เจษฎาพร และบุปผเวช,2561) ผนังก่ออิฐมอญเมื่ อ
เสริมกำลังด้วยแถบเหล็กทำให้กำลังรับแรงเฉือนเพิ่มขึ้น
(S.H. Farooq ,M. Ilyas and A. Ghaffarb,2006) ผ นั ง
ก่ออิฐมอญเมื่อเสริมกำลังด้วยแถบคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้
ผนังมีค่ากำลังรับแรงเฉือนสูงขึ้น (D. Dizhur, M. Griffith,
and J. Ingham,2013) ผนั ง ก่ อ อิ ฐ มอญเมื่ อ เสริ ม กำลั ง
ด้ ว ยแถบสแตนเลสทำให้ ก ำลั ง รั บ แรงเฉื อ นและความ
เหนี ย วเพิ่ ม ขึ้ น (Antonio B.,Marco C., Giulio C. and
Alessio M.,2019)

รูปที่ 2 การรับแรงของผนังเมื่ออาคารรับแรงแผ่นดินไหว
รูปแบบการวิบัติของผนังก่ออิฐเมื่อรับแรงเฉือน
เป็นตัวบ่งชี้กำลังของผนังก่ออิฐในที่นี้จะแบ่งการวิบัติของ
ผนั ง ก่ อ อิ ฐ เมื่ อ รั บ แรงเฉื อ นออกเป็ น 3 แบบคื อ การ
แตกร้าวที่มุม(Corner Crushing)เมื่อให้แรงทางด้านข้าง
แก่ ผ นั ง ก่ อ อิ ฐ จะเกิ ด แรงอั ด กระทำกั บ ผนั ง โดยแรงจะ
กระทำที่ มุ ม ของผนั ง อย่ า งมากทำให้ เกิ ด การแตกร้ า ว
บริเวณมุมแสดงถึงผนังนั้นสามารถรับแรงเฉือนที่กระทำ
การเลื่ อนแบบเฉือ น (Sliding Shear)เกิด การแยกตั วใน
แกนนอนของปูนก่อมีลักษณะเป็นเส้นตรงเกิดที่ด้านบน
หรือล่างของอิฐก่อ การแตกร้าวในแนวทแยง (Diagonal
Cracking)เกิดรอยแยกตัวของปูนก่อลักษณะเป็นขั้นบันได
ตามแนวก่อของผนังทแยงผ่านจุดกึ่งกลางของผนังเป็นการ
เสียหายเนื่องจากความเค้นสูงทำให้เกิดความเครียดในการ
บีบอัด จึงเกิดการเสียหายเป็นเส้นทแยงมุม การวิบัติใน
ลักษณะนี้จ ะเกิดการแตกร้าวที่ บริเวณกึ่งกลางของผนั ง
ก่อนแล้วจึง เสียหายไปในทิศ ทางของแรงอัดจนไปถึง มุม
ของผนัง ดังรูปที่ 3

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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รูปที่ 4 การให้แรงกระทำในแนวทแยง
ซึ่งจากแรงอัดที่กระทำสามารถคำนวณเป็นแรง
เฉือนที่กระทำได้จากสมการที่(1)
Ss =

0.707 P
An

(1)

เมื่อ S s คือ แรงเฉื อนที่ กระทำ ,กก./ตร.ซม.
คือ แรงอัดที่กระทำ, กก.
An คือ พื้นที่รับแรงเฉือน, ตร.ซม.

P

3.วิธีดำเนินการวิจัย
การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของผนังอิฐบล็อก
มวลเบาด้ ว ยเส้ น ไฟเบอร์ ก ลาส มี ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการ
ทดสอบขนาด 100 x 100 x 8 เซนติเมตร โดยตัวอย่างที่
ทำการทดสอบจะมี ทั้งหมด 5 รูปแบบคื อ แบบควบคุ ม
(A0)ที่ไม่ได้เสริมกำลัง และมีการเสริมแถบไฟเบอร์กลาส
4 แบบดังรูปที่ 5
รูปที่ 3 รูปแบบการวิบัติของผนัง
ในงานวิ จัยนี้ เพื่ อ พั ฒนากำลังรับแรงเฉื อนของ
ผนั งบล็ อกมวลเบา โดยพิ จ ารณาถึ ง กำลั ง รั บ แรงเฉื อ น
พฤติกรรมรับแรงเฉือนของผนังบล็อกมวลเบาที่เสริมกำลัง
ด้วยแถบไฟเบอร์กลาส และเปรียบเทียบกำลังรับแรงเฉือน
กับ ผนังบล็ อกมวลเบา โดยใช้ การทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM E 519-02(ASTM International, 2002) ซึ่ ง เป็ น
การทดสอบเพื่อหากำลังรับแรงดึงทแยงในผนัง โดยในการ
ทดสอบเป็นการให้กำลังอัดในแนวทแยงดังรูปที่ 4

GF1
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แรงอัด
Hydraulic Jack

GF2

Dial Gauge

รูปที่ 6 รูปแบบการติดตั้งการทดสอบ

GF3

GF4
รูปที่ 5 รูปแบบการเสริมแถบไฟเบอร์กลาส
ในการติดตั้งตัวอย่างทดสอบแสดงในรูปที่ 6 และ รูปที่ 7
โดยการนำฐานของตัวอย่างทดสอบมาวางไว้ในตำแหน่งที่
ต้องการของเครื่องทดสอบแรงดึงทแยง และยึดติดกับพื้น
ห้องปฏิบั ติการให้แข็งแรง และในการทดสอบนั้นจะทำ
การให้แรงอัดในแนวทแยงจนผนังวิบัติ

รูปที่ 7 การติดตั้งตัวอย่างทดสอบในห้องปฏิบัติการ
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.
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587 กก./ลบ.ม.
ร้อยละ 12.49

จากผลการทดสอบเมื่ อนำมาเปรียบเทีย บกั บ
มาตรฐาน มอก.2601-2556 พบว่าบล็อกมวลเบาที่ใช้จัด
อยู่ในชนิด C6 โดยกำหนดว่ากำลัง อัดไม่น้อยกว่า 20.4
กก./ตร.ซม. ความหนาแน่นอยู่ร ะหว่าง 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 ซึ่งเห็นได้ว่าทั้ง 5 รูปแบบ
เมื่อแรงกระทำเพิ่มมากขึ้นระยะยุบตัวก็จะเพิ่มมากขึ้น
ตามลำดับแต่เมื่อมีการเสริมกำลังรับแรงเฉือนด้วยแถบไฟ
เบอร์กลาส ทำให้อัตราการยุบตัวจะเพิ่มมากขึ้นแสดงว่า
ผนังมีการยืดหยุ่นที่ดีขึ้น และผนังที่เสริมแถบไฟเบอร์กลา
สมีกำลังรับแรงเฉือนสูงสุดและความเหนียวที่มากกว่า

30

25

A0

20

กาลังรับแรงเฉือน (ksc)

ความหนาแน่น
อัตราการดูดซึมน้ำ

GF1

15

GF2
10
GF3
5

GF4

0
0

5

10
15
ระยะยุบตัว (mm.)

20

25

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงเฉือนและระยะ
ยุบตัว
กำลั ง รั บ รั บ แรงเฉื อ นสู ง สุ ด ของผนั ง ทั้ ง 5
ประเภทดังตารางที่ 2 เห็นได้ว่ากำลังรับแรงเฉือนของผนัง
ที่เสริมแถบไฟเบอร์กลาส สามารถรับแรงเฉือนได้สูงกว่า
กรณีที่ไม่เสริมกำลัง โดยรูปแบบ GF3 ให้ค่ากำลังรับแรง
เฉื อ นที่ สู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 27.89 กก./ซม. โดยมากกว่ า
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
ผนังบล็อกมวลเบาด้วยแถบไฟเบอร์กลาสนั้นพบว่า เมื่อ
ผนังเสริมกำลังด้วยแถบไฟเบอร์กลาสแล้วทำให้มีค่ากำลัง
รับเฉือนสูงสุดและมีค่าความหนียวสูงกว่ากรณีที่ไม่เสริม
กำลัง ทั้ง 4 รูปแบบโดยรูปแบบที่ไห้ค่ากำลังรับแรงเฉือน
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น้ อ ยที่ สุ ด คื อ รู ป แบบ GF2 ซึ่ ง ให้ ค่ ากำลั ง รับ แรงเฉื อ น
เท่ากับ 25.45 กก./ซม. คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของรูปแบบ
ควบคุม และรูปแบบ GF3 ให้ค่ากำลัง รับ แรงเฉือนที่สู ง
ที่ สุ ด เท่ า กั บ 27.89 กก./ซม.คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.21 ของ
รู ป แบบควบคุ ม เนื่ อ งจากมี แ นวแถบไฟเบอร์ ก ลาสที่
ต้านทานกับรอยแตกของผนังอยู่ 2 แถบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากผลการวิจัยเห็นได้ว่าสามารถนำการเสริม
กำลังด้วยแถบไฟเบอร์กลาสไปเสริมกำลังผนังได้โดย
สามารถเสริมผนังที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวหรือ
เสริมผนังเก่าที่เสียหายได้
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บริษัทศรีเมฆ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่
ให้การสนับสนุนในด้าน เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง
ตัวอย่างการทดสอบให้แก่คณะวิจัยมาโดยตลอด
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากำลังอัดแกนเดียว (UCS) ของวัสดุชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ตามมาตราฐาน มทช.244-2556
ของกรมทางหลวงชนบท โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพของวัสดุชั้นพื้นทางดินซีเมนต์จากเถ้าทะลายปาล์มน้ำมั น
(OPBA) ที่ซึ่งเป็นวัสดุพลอยได้ทางการเกษตรของบริษัททักษิณปาล์ม (2521) จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการศึกษานี้ทำ
การทดลอง กำหนดให้ผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA) ร้อยละ 10, 20, 30 และปูนซีเมนต์ (PCM) ร้อยละ 0, 1, 3, 5 โดย
น้ำหนัก ตามลำดับ สำหรับสัดส่วนปริมาณหินคลุก (CR) จะขึ้นอยู่กับการแปรผันของ (OPBA) และ (PCM) จำนวนทั้งหมด 12
สูตรผสม จากนั้นหาค่าปริมาณความชื่นที่เหมาะสม (OMC) และความหนาแน่นแห้งสูงสุด (MDD) โดยวิธีการบดอัดแน่นแบบ
สูง กว่ามาตราฐาน 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 ดังนี้ 33.10, 36.13, 36.29, 46.76, 27.73 และ 38.16 กก./ซม2 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า
เกณฑ์มาตรฐานชั้นพื้นทางชนิดพื้นทางดินซีเมนต์ 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 ไปใช้พัฒนาเป็นชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ได้
คำสำคัญ: หินคลุก, เถ้าทะลายปาล์ม, กำลังอัดแกนเดียว, ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม, พื้นทางดินซีเมนต์
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
พื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี แสดงในรูปที่ 1
และจะสูง เพิ่มขึ้น โดยภาครัฐมียุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมัน
ไทยปี 2558-2569 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ในการใช้ประโยชน์
จากปาล์ ม น้ ำ มัน ด้ า นต่ า ง ๆ [1] ในขณะเดี ย วกั น เถ้ า
ทะลายปาล์มน้ำมันที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง (Waste Material)
พลอยได้ทางการเกษตรจากอุตสาหกรรม เกิดจากโรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์มได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า ใยปาล์ม และ
กะลาปาล์ม นำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงให้หม้อต้มไอน้ำ เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี

รูปที่ 1 จำนวนพื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผลและปริมาณผลผลิต
ปาล์มน้ำมันของประเทศ ปี 2548-2557

http://webkc.dede.go.th/testmax/node/2529
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้ง นี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชั้ น พื้น
ทางชนิดพื้นทางดินซีเมนต์โดยนำเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน
มาเป็ น วั ส ดุ ผ สมในพื ้ น ทางดิน ซีเ มนต์ ศึ ก ษาหาอัตรา
ส่วนผสมที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน มทช.244-2556 ของ
กรมทางหลวงชนบท ในการพัฒนาชั้นพื้นทางชนิดพื้นทาง
ดินซีเมนต์ที่มีเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมนั้น เป็น
แนวทางหนึ่ง ในการนำวัส ดุเหลือ ทิ้ง จากอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปริมาณเถ้า
ทะลายปาล์มน้ำมันที่เกิดขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งยังเป็นการ
พัฒนาคุณภาพวัสดุในงานวิศวกรรมการก่อสร้างทางให้มี
คุณภาพสูงขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การนำเถ้ า น้ ำ มั น ปาล์ ม กลั บ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
มูล ค่าเพิ่มเชิง พาณิช ย์อีกครั้ง และเถ้าน้ำมันปาล์มนี้มี
คุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานที่มีคุณภาพดี ยังสามารถ
นำมาใช้นแทนที่ปูนซีเมนต์ในส่วนผสมของมอร์ตาร์ และ
คอนกรี ต ได้ [9] และในการใช้ เ ถ้ า น้ ำ มั น ปาล์ม แทนที่
ซี เ มนต์ ปริ ม าณร้ อ ยละ 15 ให้ ก ำลั ง รั บ แรงอั ด ของ
คอนกรีตมีค่าสูงขึ้นถึง 450 กก./ซม2 ที่อายุ 28 วัน [10]
วัสดุปอซโซลาน เป็นวัสดุที่ซิลิกาออกไซด์(SiO2)
และอลูมิน่าออกไซด์ (Al2O3) ในปริมาณสูง ไม่มีคุณสมบัติ
เชื่อมประสาน ต้องทำให้อยู่ในรูปผงละเอียด มีความชื้น
จึงจะเกิด “ปฏิกิริยาปอซโซลาน”เป็นการเกิด 2 ปฏิกิริยา
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ต่อเนื่อง ขั้นแรกเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน(Portland cement
hydration) ขั้น 2 เกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolanic
Reaction) คือการผสมกันระหว่างวัส ดุ ปอซโซลานกั บ
แ ค ล เ ซ ี ย ม ไ ฮร ด ร อก ไ ซ ด ์ (Ca(OH)2) ท ำ ใ ห ้ เ กิ ด
สารประกอบที่มีหน้าที่เป็นวัสดุเชื่อมประสานและส่งผลให้
กำลังอัดของวัสดุมีค่าเพิ่มมากขึ้น
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
หรื อ C2S), ไตรแคลเซี ย มอลู ม ิ เ นต (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) เกิดทำปฏิกิร ิยากับน้ำ
ส่ง ผลให้เกิดสารประกอบใหม่ค ือ คือแคลเซียมซิล ิเกต
(3CaO.2SiO2.3H2O หรือ C-S-H), แคลเซียมอลูมิเนตไฮ
เดรต (3CaO.Al2O3.6H2O หรือ C-A-H) ซึ่งทำหน้าที่เป็น
วัสดุเชื่อมประสานเพิ่มกำลังอัดให้วัส ดุพื้นทาง และเกิด
แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารประกอบตั้ง ต้นในการทำ
ปฏิกิริรยาต่อเนื่อง 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)
ปฏิกิร ิยาปอซโซลาน (Pozzolanic Reaction)
เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ที่มี
ส่วนผสมของวัส ดุป อซโซลานผสมอยู ่ด ้ วย โดยการทำ
ปฏิกิริยาของสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับซิลิกา
ออกไซด์และอลูมิน่าออกไซด์ ดังสมการ
Ca(OH)2 + SiO2 + H2O ----> xCaO.ySiO2.zH2O ห รื 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) จะเปลี่ยนไป
ตามชนิดของแคลเซี ยมซิล ิเ กตไฮเดรต และแคลเซี ย ม
อลูมิเนตไฮเดรต ทำให้เกิดสารประกอบที่มีคุณสมบัติเชื่อม
ประสารเพิ่มขึ้นส่งผลให้กำลังของวัสดุเพิ่มขึ้น [6]
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ในการศึกษานี้ดำเนินการตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ชั้นพื้นทางชนิดพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Base)
ของกรมทางหลวงชนบท ที่มีค ่ากำลังรับแรงอัด (UCS)
เท่ากับ 17.50 กก./ซม.2 และใช้ปริมารปูนซีเมนต์ ร้อยละ
115 ของค่า (UCS) ที่ 17.50 กก./ซม.2
3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง
3.1.1 หินคลุก (Crushed Rock, CR) หินคลุก
ในการศึกษาครั้งนี้ นำมาจากโรงโม่หินนันประเสริฐ อำเภอ
พยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งหินคลุกที่
ได้ร ับความนิยมใช้ในก่อสร้าง แสดงในรูปที่ 2 (ก) เก็บ
ตัวอย่างหินคลุกทดสอบคุ ณสมบั ติ ทางวิศ วกรรม การ
กระจายตัวของขนาดเม็ดผ่านตะแกรงมาตรฐานขนาด 1
นิ้ว 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) บดอั ด ความแน่ น แบบสู ง กว่ า
มาตารฐานมี ค ่ า 2.278 gm./cc. ปริ ม าณความชื้ น
เหมาะสม (OMC) ร้อยละ 5.24 ค่ากำลังรับแรงแบกทาน
(CBR) แบบแช่ น ้ ำ มี ค ่ า 100.69 จากผลการทดสอบ
คุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของหินคลุกที่นำมาศึกษา
นั้น มีคุณสมบัติเป็นวัส ดุพื้ นทางหินคลุก ตามมาตรฐาน
มทช. 203-2557 กรมทางหลวงชนบท
3.1.2 เถ้ า ทะลายปาล์ ม น้ ำ มั น (Oil Palm
Bunch Ash, OPBA) เถ้ า ทลายปาล์ ม น้ ำ มั น ได้ ร ั บ การ
สนับสนุนจาก บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด อำเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงในรูปที่ 2 (ข) ที่นำมา
จากโรงงานมีขนาดหยาบ ลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมรูปร่างไม่
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แน่นอน สีดำปนเทา ในการศึกษาใช้เถ้าสภาพเดิมจาก
โรงงานมีองค์ประกอบทางเคมี แสดงดัง ตารางที่ 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 เท่ากับร้อย
ละ 65.00 และมีความถ่วงจำเพาะ 1.89 ซึ่งมีค่าต่ำมาก
[6] จัดเป็นวัส ดุไม่มีพลาสติก 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 ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต แลนด์ ประเภทที ่ 1
(Portland Cement Type 1, PCM) ปู น ซี เ มนต์ ป อร์ ต
แลนด์ ประเภทที่ 1 (PCM) ที่ใช้มีคุณสมบัติตามกำหนด
มาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.152514/2517 ประเภทที่ 1 มีองค์ประกอบทางเคมี แสดง
ในตารางที่ 1 และมาตรฐาน ASTM (150-71 Type I) [7]
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
เครื่องมือที่ใช้ ทดสอบความแน่น แบบสู ง กว่ า
มาตร ฐาน (Modified Compaction Test) ที ่ ส ำคั ญ
ประกอบด้วยแบบหล่อ(mold) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
102 มม. (4 นิ้ว) ตุ้มกระทุ้งโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
50.8 มม. (2 นิ้ว) น้ำหนักรวมด้ามถือ 2.535 กก. (10

ปอนด์) และอุปกรณ์อื่น ๆ แสดงในรูปที่ 3 (ก) และเครื่อง
ทดส อบห าค ่ า กำล ั ง อั ดแ กน เ ดี ยว (Unconfined
Compression Test Apparatus) แสดงในรูปที่ 3 (ข)
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์ (PCM) เถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA)
องค์ประกอบ
ปูนซีเมนต์
เถ้าทะลาย
ทางเคมี
(PCM)
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 ขั้นตอนการทดลอง
3.3.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ วัสดุหินคลุก
(CR) ที่ผ ่านการทดสอบขนาดคละแล้ว และเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมัน (OPBA) ที่นำมาใช้ต้องผึ่งให้ แห้งหรือใช้ตู้อบ
อบที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนำหิน
ค ล ุ ก ทำการ ค ล ุ ก เค ล ้ า กั น ให ้ ท ั ่ วท ำการ แ บ ่ ง สี่
(QUARTERING) หรือใช้เครื่องมือแบ่งตัวอย่าง (SAMPLE
SPLITTER) และปูนซีเมนต์ (PCM) [2] แสดงในรูปที่ 2
(ก, ข) ชั ่ ง ตวงวั ส ดุ แ ต่ ล ะชนิ ด ตามสั ด ส่ ว นที ่ อ อกแบบ
ส่ ว นผสม ดั ง แสดงในตารางที ่ 2 กำหนดให้ ป ริ ม าณ
ปูนซีเมนต์ (PCM) มีค่าร้อยละ 1, 3, 5 และปริมาณเถ้า
ทลายปาล์ ม น้ ำ มั น (OPBA) ร้ อ ยละ 10, 20, 30 โดย
น้ำหนัก สำหรับสัดส่วนปริมาณหินคลุก (CR) จะขึ้นอยู่กับ
การแปรผัน ของปู น ซี เ มนต์ แ ละเถ้า ทลายปาล์ม น้ำมัน
จำนวนทั้งหมด 13 สูตรผสม
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(ก)

(ข)

รูปที่ 3 แสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ทจี่ ำเป็น (ก) อุปกรณ์
ที่จำเป็น (ข) เครื่องทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดแกน
เดียว
3.3.2 การเก็บตัวอย่าง ชั่งวัสดุตามสัดส่ ว นแต่
ละสูตรผสม ทำการผสมวัสดุให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
แสดงในรูปที่ 4 (ก) นำมาทำการบดอัดแน่น ตามมาตรฐาน
มทช. (ท) 501.2-2545 [2] วิธีการทดสอบความแน่นแบบ
สูงกว่ามาตรฐาน (Modified Compaction Test) เพื่อหา
ค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (OMC) และค่าความแน่น
แห้ง สูง สุด (MDD) แสดงในรูปที่ 4 (ข) นำค่าความชื้นที่
เหมาะสม (OMC) ที่ได้ไปทำการบดอัดวัสดุแต่สูตรผสมอีก
ครั้ง สำหรับตัวอย่างทดสอบกำลัง อั ดแกนเดี ย ว (UCS)
อัตราส่วนผสมละ 12 ตัวอย่าง นำตัวอย่ างออกจากแบบ
หล่อ (mold) แล้วทำการบ่มโดยใช้ถุง พลาสติกห่อไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3, 7 และ 14 วัน แสดงในรูปที่ 4
(ค, ง) จากนั้นนำก้อนตัวอย่างไปแช่น้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
แสดงในรูปที่ 4 (จ) นำขึ้นมาพักไว้ให้แห้งด้วยอากาศจน
มีสถาพเป็นอิ่มตัวผิวแห้ง จึงนำไปทดสอบกดหาค่ากำลัง
อัดแกนเดียว (UCS) แสดงในรูปที่ 4 (ฉ)

ตารางที่ 2 การออกแบบอัตราส่วนผสมชั้นพื้นทาง (Base
Course) (หน่วย: ร้อยละ)
สูตรผสม ปูนซีเมนต์ เถ้าทะลาย
หิน
จำนวน
ปาล์มน้ำมัน คลุก 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) ทีอ่ ายุ
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)
ตั ว อย่ า งสู ต รผสมที ่ 2-4 (BC0-10, BC0-20,
BC0-30) ได้ ท ำการผสมเถ้ า ทะลายปาล์ มน้ ำ มั น เข้าไป
แทนที่หินคลุกในปริมาณร้อยละ 10, 20, 30 พบว่าค่า
ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (OMC) มีค่าร้อยละ 7.51,
11.51 และ 12.55 ตามลำดับ ซึ่ง มีค ่าเพิ่มมากขึ้นตาม
ปริมาณของเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA) และค่าความ
หนาแน่นแห้ง สูง สุด (MDD) มีค ่า 2.110, 1.893, และ
1.697 gm/cc. ตามลำดั บ ซึ ่ ง มี ค ่ า ลดลงตามการเพิ่ม
ปริมาณของเถ้าทลายเถ้าปาล์มน้ำมัน (OPBA)
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(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

ตั ว อย่ า งสู ต รผสมที ่ 5-7 (BC1-10, BC3-10,
BC5-10) ตั ว อย่ า งสู ต รผสมที่ 8-10 (BC1-20, BC3-20,
BC5-20) ตัวอย่างสูตรผสมที่ 11-13 (BC1-30, BC3-30,
BC5-30) ได้ทำการผสมซีเมนต์ (PCM) เพิ่มแทนที่หินคลุก
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
ค่ า ความหนาแน่ น แห้ ง สู ง สุ 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, BC320, BC5-20) มีปริมาณค่าความชื้นที่เหมาะสม (OMC)
ร้อยละ 12.07-12.43 มีค่ามากกว่า และค่าความหนาแน่น
แห้ ง สู ง สุ ด (MDD) 1.851-1.863 gm/cc. มี ค ่ า น้ อ ยกว่า
เมื่อเปรียบเที ยบกั บ สูตรผสมที่ 3 (BC0-20) ซึ่ง มี เ ถ้ า
ทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA) เท่ากัน ที่ร้อยละ 20 และ
กลุ่มตัวอย่างสูตรผสมที่ 11-13 (BC1-30, BC3-30, BC530) มี ค ่ า ปริ ม าณความชื ้ น ที่ เ หมาะสม (OMC) ร้ อ ยละ
13.64-13.89 มีค ่ามากว่า และค่าความหนาแน่ น แห้ ง
สูง สุด (MDD) 1.657-1.687 gm/cc. มีค ่าน้อยกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับ สูตรผสมที่ 4 (BC0-30) ซึ่งมีเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมัน (OPBA) เท่ากัน ที่ร้อยละ 30 แสดงในรูปที่ 5
(ข)
4.2 ผลการทดสอบหาค่ ากำลั ง อั ด แกนเดียว
(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
รูปที่ 6 (ก),(ข),(ค)
ตั ว อย่ า งสู ต รผสมที ่ 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./ซม 2 ที ่ อ ายุ 3, 7 และ 14 วั น ตามลำดับ
แสดงในรูปที่ 6 (ก) ตัวอย่างสูตรผสมที่ 8-10 (BC1-20,
BC3-20, BC5-20) ) มี ค ่ า กำลั ง รั บ อั ด แกนเดี ย ว (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) มีค ่ากำลัง รับอัดแกนเดี ย ว
(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)
(ก)

(ค)

(ข)
รูปที่ 5 การบดอัดแน่นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ความชื้นที่เหมาะสม (OMC) กับค่าความแน่นแห้งสูง สุด
(MDD)
(ง)
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UCS นั้นสูงมากที่สุด ของการผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน
ที่ร้อยละ30

(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 และเพิ่มขึ้นร้อยละ
9.15 จากซีเมนต์ร ้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 5 ที่เถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมันร้อยละ 10 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 241.39 จาก
ซีเมนต์ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.85
จากซีเมนต์ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ที่ปริมาณเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมันร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 362.17 จาก
ซีเมนต์ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.44
จากซีเมนต์ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ที่ปริ มาณเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมันร้อยละ 30 ซึ่งแนวโน้มอัตราการเพิ่มของค่า

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
5.1 อภิปราย
กราฟการทดสอบ แสดงในรูปที่ 5 (ข) แสดงให้
เห็นว่า ตัวอย่างที่ผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันแทนที่หิน
คลุก ร้อยละ 10, 20, 30 มีค่าความหนาแน่นแห้ง สูง สุด
(MDD) ลดลงตามการเพิ ่ ม ปริ ม าณของเถ้ า ทะลายเถ้า
ปาล์มน้ำมัน (OPBA) และเมื่อผสมปริมาณมากขึ้น ก็จะ
ส่ง ผลให้วัสดุตัวอย่างนั้นมีสัดส่วนมวลรวมละเอียดเพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้วย ทำให้คุณสมบัติพื้นฐานของหินคลุก
เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่เป็นไปตามมาตฐานวัสดุชั้นพื้นทาง
ชนิดหินคลุก และเนื่องจากเถ้าทะลายปาล์มน้ำมั น มีค่า
ความแน่นแห้ง น้อยกว่า และเป็นมวลรวมละเอียด ที่มี
ขนาดหยาบ เป็นเหลี่ยมมุมรูปร่างไม่แน่นอน ซึ่งอนุภาคที่
มีร ูพรุนและโพรงสูง นั้นทำให้มี ความต้องการดูดน้ำเข้า
แทนที่มากขึ้น [6] ส่งผลต่อปริมาณน้ำ (OMC) ที่ใช้ในการ
บดอัดมากขึ้นตาม
ในการผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน ที่ร้อยละ 10,
20, 30 และผสมปูนซีเมนต์แทนที่หินคลุก ร้อยละ 1, 3, 5
ตามลำดับ พบว่า มีค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (OMC)
มีค ่าเพิ่มขึ้นเล็ กน้อย ส่วนค่าความหนาแน่นแห้ง สูงสุด
(MDD) ลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับ ตัวอย่าง
ที่ผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPMA) อย่างเดียว ที่ร้อย
ละ 10, 20 และ 30 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าปริมาณ
ปูนซีเมนต์ ที่ผสมเข้าไปแทนที่หินคลุกเป็นเพียงปริมาณ
เล็กน้อย ไม่ส่งผลต่ อปริมาณน้ำ(OMC) ที่ใช้ในการบดอัด
แน่นมากนักและค่าความแน่นแห้งสูงสุดที่ลดลง มีผลมา
จากการเพิ่มปริมาณเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันมากกว่าเพราะ
เป็นวัสดุมวลรวมละเอียด มีความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าหิน
คลุก
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รูปที่ 7 ค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS.) ของแต่ละสัดส่วน
สูตรผสม ที่อายุ 7 วัน

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่ากำลังอัดแกนเดียว(UCS)
กับ ปริมาณปูนซีเมนต์ ที่ร้อยละ 1, 3, 5 และปริมาณเถ้า
ทะลายปาล์มน้ำมัน ที่อายุ 7 วัน
จากการทดสอบหาค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS)
ของตัวอย่าง พบว่า ค่า (UCS) ตัวอย่างที่ผสมเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมันแทนที่ หินคลุ ก ร้อยละ 10, 20, 30 ก้อน
ตัวอย่างไม่ก่อตัว ไม่สามารถกดหาค่ากำลังอัดได้ ที่อายุ 3
วัน และกดก้อนตัวอย่างมีค่า (UCS) ที่ต่ำมาก ที่อายุ 7
และ 14 วัน จากการทดสอบนั้น ธรรมชาติเถ้าทะลาย
ปาล์มน้ำมัน มีขนาดหยาบ ลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมรูปร่าง
ไม่ แ น่ น อน ไม่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ใ นการเชื ่ อ มประสาน ใน
กระบวนการไม่มีปฏิกิริยาไฮเดรชันเกิดขึ้น จึงไม่สามารถ
เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องที่เรียกว่า 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
เมื่อพิจารณาที่ปริมาณเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันที่ร้อยละ 20
และ 30 เท่ากัน ตามลำดับ พบว่า การผสมปูนซีเมนต์ ที่
ร้อยละ 3 และ 5 ตามลำดับ ถึงจะมีค่า (UCS) สูงกว่าค่า
มาตรฐานชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท
ในทุกอายุบ่มตัว ดังแสดงในรูปที่ 6 (ข, ค)
แ ล ะ จ า ก ร ู ปที่ 6 (ง , จ , ฉ ) ก ร า ฟ แ ส ดง
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
ตามปริมาณที่เพิ่มเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน ตามลำดับ และ
พบว่า เมื่อผสมปูนซีเมนต์แทนที่หินคลุก ร้อยละ 1 นั้น
ต้องรอระยะเวลาบ่มตัวในเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน ส่งผลต่อ
การพัฒนากำลังอัดแกนเดียว และเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน
ที่ผ สมยัง ไม่ส ามารถทำให้ เกิด ปฏิ กิร ิย าปอซโซลานได้
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)
จากการทดลองพบว่าตัวอย่างที่ผ สมปริมาณปูนซีเมนต์
ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ขึ้นไป และผสมผสมเถ้าทลายปาล์มน้ำมัน
ที่ร้อยละ 20 จะมีแนวโน้มค่ากำลัง (UCS) สูงขึ้น เนื่องจาก
มี ป ริ ม าณปู น ซี เ มนต์ พ อเหมาะ และเพี ย งพอต่ อ ก าร
เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน ในขณะเดียวกันการบดอัด ทำให้
เถ้ า ทะลายปาล์ ม น้ ำ มั น ที ่ ม ี ข นาดหยาบ ลั ก ษณะเป็ น
เหลี่ยมมุม รูปร่างไม่แน่นอน เปลี่ยนรูปมีขนาดอนุภาคเล็ก
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ลงและละเอียด จึงทำให้มีสภาพเป็นสารปอซโซลาน และ
พัฒนาเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานต่อได้ และส่งผลให้ค่ากำลัง
มีการพัฒนาสูงมากขึ้น
5.2 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาในครั้งนี้
5.2.1 ความหนาแน่นแห้งสูงสุด (MDD) ของหิน
คลุก มีค่าลดลงตามอัตราส่วนเถ้าทะลายเถ้าปาล์มน้ำมัน
(OPBA) ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก OPBA มีความหนาแน่นแห้ง
น้อยกว่าหินคลุก ถ้ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้วัสดุมวล
รวมนั้นมีมวลรวมละเอียดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้
คุณสมบัติพื้นฐานของหินคลุกเปลี่ยนไปจากเดิม
5.2.2 เมื่อผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน (OPBA)
ปริ ม าณร้ อ ยละ 10, 20, 30 และปู น ซี เ มนต์ (PCM)
ปริมาณร้อยละ 3, 5 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ แทนที่หิน
คลุ ก จะได้ ค ่ า กำลั ง อั ด แกนเดี ย ว(UCS) ที ่ อ ายุ 7 วั น
จำนวน 6 สูตร มีค่าสูงกว่าค่า 17.50 กก./ซม2 ตามเกณฑ์
มาตรฐานชั ้ น พื ้ น ทางชนิ ด พื ้ น ทางดิ น ซี เ มนต์ (Soil
Cement Base) มทช.244-2556 ของกรมทางหลวง
ชนบท ดั ง นี้ 33.10, 36.13, 36.29, 46.76, 27.73 และ
38.16 กก./ซม 2 ซึ ่ ง การผสมเถ้า ทะลายปาล์ม น้ ำมันที่
ปริมาณร้อยละ 20 และปูนซีเมนต์ปริมาณร้อยละ 5 ให้ค่า
กำลังอัดแกนเดียวมีค่าสูงที่สุด 46.76 กก./ซม2ซึ่งสูงกว่า
ค่า มาตรฐานงานพื้นทางดินซีเมนต์ (Soil Cement Base)
ของกรมทาง หลวงชนบท ประมาณ 2.76 เท่า ดังแสดงใน
รูปที่ 7
5.2.3 ค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS) มีค่าเพิ่มขึ้น
ตามการเพิ่มปริมาณเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีค่าสูงสุด
ที ่ ป ริ ม าณร้ อ ยละ 20 หลั ง จากนั ้ น ลดลง ที ่ ป ริ ม าณ
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 3 และ 5
5.2.4 สัดส่วนสูตรที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้
พัฒนาเป็นชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ตามมาตรฐานได้ 3 สูตร
ดังนี้ 1.เถ้าทะลายปาล์มน้ำมั นร้อยละ 10 ปูนซีเมนต์รอ้ ย
ละ 1.38 2.เถ้าทะลายปาล์มน้ำมันร้อยละ 20 ปูนซีเมนต์
ร้ อ ยละ 1.72 3.เถ้ า ทะลายปาล์ ม น้ ำ มั น ร้ อ ยละ 30
ปูนซีเมนต์ร้อยละ 2.41 ดังแสดงในรูปที่ 8
ข้อแนะนำ การผสมเถ้าทะลายปาล์มน้ำมั นใน
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) ที่ได้ให้ผ ู้วิจ ัยได้ใช้เครื่องมือทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัส ดุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่ า นที่
เกี่ยวข้อง และนายนพดล ดีเรือก ผู้อำนวยการแขวงทาง
หลวงชนบทสุโขทัย ที่สนับสนุนข้อมูลและให้คำปรึกษาใน
การทำวิจ ัย รวมถึง มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ที่ให้การสนับสนุนการทำวิจัย
ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ
เครื่องวีข้าวมาพัฒนา โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นกำลัง โดยมีบอร์ด Arduino Mega 2560 ควบคุมการทำงานโดย
สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ และสามารถใช้ได้กับไฟฟ้าทั้งสองระบบ คือ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับและระบบไฟฟ้า
กระแสตรงจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์ โดยมีการทดสอบเพื่อหาความเร็วลมที่เหมาะสมในการคัดแยกเศษวัส ดุที่
ไม่ต้องการออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ วิธีการทดสอบจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 4 กิโลกรัม และจะแบ่งเศษวัสดุที่
ต้องการคัดแยกเป็น 2 ชนิด คือ แกลบกับเศษหินและเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์กับเศษหิน อย่างละ 0.9 กิโลกรัม และ 0.1
กิโลกรัม ตามลำดับ
ผลการทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ที่มีแกลบกับเศษหิน ความเร็วลมที่เหมาะสมคือ 5.8 เมตร/วินาที โดยใน
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 98.85 % ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์
98.80 % และผลการทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ที่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์กับเศษหิน ความเร็วลมที่เหมาะสม
คือ 5.8 เมตร/วินาที โดยระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 98.09 % ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่
ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 98.07 % และเครื่องที่พัฒนาขึ้นนี้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง 12.85 % เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการทดสอบของ [3]
คำสำคัญ: ข้าว, เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว, ไมโครคอนโทรลเลอร์
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
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นแรกนั้น ได้นำภูมิ
ปั ญ ญาชาวบ้ า นมาพั ฒ นาจากเครื่ อ งสี ข ้ าว โดยอาศัย
แรงลมในการพัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ เช่น แกลบ เศษหิน
ฟาง ออกจากเมล็ดข้า วที ่ส มบูร ณ์ จุดประสงค์เพื่อ ลด
ระยะเวลาในการคั ด เมล็ ด พั น ธุ ์ ข้ า วของเกษตรกรและ
ออกแบบเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การทำงานของเครื่องคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นแรกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนต้นกำลัง
มอเตอร์คาปาซิเตอร์ขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นกำลังในการ
ขับเคลื่อนใบพั ดเพื ่อ ใช้ พั ดเศษวัส ดุท ี่ ไม่ ต้ องการ เช่น
แกลบและเศษหิน ออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ ส่วน
ที่สองเป็นวงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์ใช้ TCA785
ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ เพื่อให้ได้ความเร็วของลม
ที่เหมาะสมกับการพัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเครื่องคัดเมล็ด
พันธุ์ข้าวรุ่นแรกนั้น ในการทำงานยังใช้แรงงานคนมาก
พอสมควรเพื่อที่จะนำข้าวใส่บนถังใส่ข้าวด้านบนเครื่องคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าว และการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
รุ่นแรกนั้นยังมีระดับความดังเสียงของเครื่องขณะทำงาน
มากเกินไป
วีระชาติ และคณะ (2555) ได้ทำการศึกษาการ
เครื่องคัดแยกข้าวพั น ธุ์ค ุ ณภาพโรงสีช ุมชนขึ้ นเพื ่ อ ให้
เกษตรกรสามารถคัดแยกสิ่งที่เจือปนอยู่ในข้าวพันธุ์ออก
ในปัจจุบันมีการศึกษาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกสำหรับ
โรงสีข้าวชุมชนโดยใช้เทคนิคการหมุนตะแกรงกับลมดูดให้
ข้าววัชพืชและสิ่งเจือปนออกอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัญหา
ในเรื่องของการคัดแยก ซึ่งสามารถคัดแยกข้าว วัชพืชกับ

สิ่งเจือปนออกได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษา
และพัฒนาเครื่องคัดแยกข้าวพันธุ์คุณภาพสำหรับโรงสีชุม
ชมเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการคัดแยกข้าวพันธุ์
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น
ผดุงศักดิ์ และคณะ (2557) ทำการศึกษาการคัด
แยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากเมล็ด ข้ าวกล้องเลื อ กใช้
ตะแกรงที่มีขนาดรูตะแกรง 1.8 มิลลิเมตร คัดแยกเมล็ด
ข้าวกล้องที่มีความบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ออกมาก่ อน
ผลผลิตที่เหลือยังมีเมล็ดข้าวกล้องปนอยู่กับข้าวเปลือกจะ
ถูกแยกด้วยตะแกรงขนาด 2.0 มิลลิเมตร อีกครั้งเพื่อคัด
แยกเอาเมล็ดข้าวเปลือกที่มีความบริส ุทธิ์สูงออกไปทาง
ปลายตะแกรง เครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ถังป้อนผลผลิต ตะแกรงคัดแยก
แบบตะแกรงทรงกระบอกกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
26 เซนติเมตร แบ่งออกเป็นสองตอน ตอนแรกมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางรูตะแกรง 1.9 x 20มิลลิเมตร ส่วนตอนที่
สองมี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางรู ต ะแกรง 2.0 x 20
มิลลิเมตร สามารถปรับมุมเอียงและความเร็วการหมุนได้
จากผลการทดสอบพบว่าเครื่องคัด แยกกากข้าวออกจาก
ข้าวกล้องมีอัตราการทำงานระหว่าง 147.37- 427.05
กิโลกรัมต่อชั่วโมง ได้ข้าวกล้องที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่า 99
เปอร์เซ็นต์ มุมเอียงตะแกรงที่มุม 1 องศา อัตราป้อน 25
เปอร์เซ็นต์ ความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที จะได้ข้าวกล้อง
ทางช่ อ งทางออกข้ า วกล้ อ งมี ค วามบริ ส ุ ท ธิ์ 99.27
เปอร์เซ็นต์ ข้าวกล้องทางช่องทางออกส่วนผสมข้าวกล้อง
และข้าวเปลือกมีค วามบริส ุทธิ์ 92.42 เปอร์เซ็นต์ และ
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ข้าวเปลือกทางช่องทางออกข้าวเปลือกมีความบริสุทธิ์
88.85 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เครื ่ อ งมี อ ั ต ราการทำงาน 147.37
กิโลกรัมต่อชั่วโมง
อวยชั ย แหงมงาม และจิ ร ะวั ฒ น์ นาคแจ่ ม
(2558) ได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
ข้าว ซึ่งคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการคัด แยก
วั ส ดุ ท ี ่ ไ ม่ต ้ อ งการออกจากเมล็ ด พัน ธุ ์ข ้ า วและเพื่อลด
ระยะเวลาในการคัดแยกให้แก่เกษตรกร โดยการออกแบบ
ได้ใช้หลักการให้ล มพั ด เมล็ ดพัน ธุ์ ข้ า ว ซึ่ง ทำงานด้ ว ย
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับปรับความเร็วลมให้เหมาะสมกับ
เมล็ดพันธุ์ข้าวชนิ ดต่าง ๆ และใช้ตะแกรงในการคัดเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ส มบูร ณ์อ อกจากวัส ดุ ที่ ไม่ ต้องการ ผลการ
ทดสอบ คือ สามารถคัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ต้องการได้อยู่ที่
78-86 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังพบปัญหา คือ ขณะเครื่องทำงาน
เกิดเสียงดังและเศษวัสดุบางชนิดที่ไม่สามารถคัดแยกได้
ดัง นั้นจึง พัฒนาเครื่องคั ดเมล็ ดพั น ธุ์ ข้ า วโดย
เปลี่ยนระบบการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข ้า วรุ่น
แรก โดยจะใช้ บ อร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
mega 2560 เป็ น ตั ว ควบคุ ม ระบบการทำงานของ
เครื่องแบบอัตโนมัติ โดยมอเตอร์ที่ใช้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง มีเซนเซอร์ตรวจจับเมล็ดพันธุ์ข้าวด้านเข้าและ
ออก รวมถึงการออกแบบการปรับลดเสียงขณะที่เครื่ อง
กำลัง ทำงาน ไม่ให้ดัง เกิ น 70 เดซิเบล และยัง เพิ่มการ
ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นถังใส่ข้าวด้านบน ซึ่งเครื่องคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นแรกไม่มีชุดลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อม
ทั้งได้เพิ่มแหล่งจ่ายการทำงานเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ
ไฟฟ้ า กระแสสลั บ และระบบไฟฟ้ า กระแสตรงจาก
แบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
เมล็ ด ข้ า วแล้ ว จะนำเมล็ ด ข้ า วที ่ ได้ ม าคั ด เมล็ ด ข้าวที่
สมบูรณ์ออกจากวัสดุที่ไม่ต้องการ เพื่อนำไปสีเป็นข้าวสาร
หรือเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก โดยใช้เครื่องวี
ข้าว ดังรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 เครื่องวีข้าว
ลักษณะโครงสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มี 5
ใบพัด และแนวระนาบเอียงของเครื่องมีลักษณะเป็นช่อง
ลม พัดจากด้านล่างขึ้นด้านบนตามแนวระนาบเอียงเพื่อ
คั ด เมล็ ด ข้ า วที ่ ส มบู ร ณ์ อ อกจากแกลบและวั ส ดุ ท ี ่ ไ ม่
ต้องการ หลักการทำงานใช้แรงงานคนหมุนแกนใบพัด
เครื่องฝัดข้าวเพื่อให้เกิดแรงลม แรงลมจะพัดแกลบและ
เศษวั ส ดุ ท ี ่ ไ ม่ต ้ อ งการออกไปด้ า นบนและเมล็ด ข้ าวที่
สมบูรณ์จะตกลงด้านล่าง แกลบและเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ
สามารถนำไปทำเป็ น ปุ ๋ ย ได้ ส่ ว นเมล็ ด ข้ า วที ่ ส มบูร ณ์
สามารถนำไปสีเป็นข้าวสารหรือนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อ
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
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ ข้ า มาประยุ ก ต์ใ ช้ ง านเป็ น ส่วน
ควบคุมการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่ าว
โดยควบคุมเริ่มตั้ง แต่ท่อลำเลี ยงเมล็ดพั น ธุ์ข ้าวนำเข้ า
เครื่อง จากนั้นสามารถปรับระดับความเร็วของมอเตอร์
ใบพัดจากระดับแรงดันไฟฟ้า และมีเซนเซอร์ตรวจสอบ
เมล็ดพันธุ์ข้าวยังอยู่ในกระบวนการคัดหรือไม่ หากไม่มี
เมล็ดข้าวอยู่ในกระบวนการ เซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อ ควบคุมให้มอเตอร์หยุ ด การ
ทำงานเพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
มอเตอร์ดังกล่าว และจากการสอบถามเกษตรกรชาวนาผู้
ปลูกข้าวพบว่าส่วนใหญ่ พื้นที่เพาะปลูกข้าวจะอยู่ในพื้นที่
ไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าให้กับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยให้ส ามารถใช้
พลังงานได้ทั้งจากระบบไฟฟ้ากระแสสลับและสามารถใช้
พลัง งานได้จ ากระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ที่
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ชาร์จ จากแผงโซล่าเซลล์ ซึ่ง จะเพิ่มความสะดวกให้กับ
เกษตรกรชาวนาที่ต้องการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจากการ
เก็บเกี่ยวได้ทันที
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 หลักการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
หลักการทำงานของเครื่องคัด เมล็ ด พั น ธุ์ ข ้า วนั้ น จะมี
ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานหลัก คือ
ควบคุ ม ความเร็ ว รอบของมอเตอร์ใ บพัด ควบคุ ม การ
ทำงานของมอเตอร์ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการทำงาน
ทั้งหมดจะเริ่มขึ้นเมื่อได้รับค่าคำสั่งจากคีย์แพต การปรับ
ความเร็วรอบของมอเตอร์ใบพัดและมอเตอร์ท่อลำเลี ยง
เมล็ดพันธุ์ข้าว จะอาศัยบอร์ดขับมอเตอร์ในการทำงาน ใน
ส่วนของการหยุดการทำงานจะมีเซนเซอร์ส ั่ง หยุดการ
ทำงานของมอเตอร์แบบอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่ได้เลือกค่า
คำสั่งหยุดการทำงานที่คีย์แพต โดยเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
ข้าวสามารถทำงานได้ใ นระบบไฟฟ้ าทั้ง สองระบบ คือ
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับและระบบไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แบตเตอรี่ที่ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์
3.2 การออกแบบโครงสร้างหลักของเครื่ องคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าว โครงสร้างหลักของเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
รุ่นสอง นั้น จะอ้างอิงจากขนาดจริงของเครื่องวีข้าว ซึ่ง
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการคัดเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ออก
จากเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ โดยใช้โครงสร้างที่เป็นโลหะเพื่อ
ความแข็งแรง ทนทานและมีประสิทธิภาพ แทนโครงสร้าง
เดิมที่เป็นไม้ โดยมีโครงสร้างที่ออกแบบดังรูปที่ 3.1 เป็น
โครงร้างของเครื่องคัด เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วที ่พ ัฒ นาขึ ้ น ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ติดตั้งเกลียว
สำหรับลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว และแผงโซล่าเซลล์สำหรับ
การใช้ง านได้กับไฟฟ้าทั้งสองระบบ โดยที่ตัวเครื่องคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น จะมีขนาดความกว้าง 76 เซนติเมตร
ความยาว 165 เซนติเมตร ที่มีความสูง 150 เซนติเมตร
และแสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ดัง รูปที่ 3.2 โดยจะแบ่ง การทำงานของมอเตอร์เป็น 2
ส่วน คือ
1) ส่วนของมอเตอร์ท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ ข้ าว
จะเริ่มและหยุดการทำงานเมื่อได้รับคำสั่งจากการกด A

หรือ B ที่ คีย์แพตและมีเซนเซอร์สำหรับหยุดการทำงาน
ของมอเตอร์ เป็นการจบการทำงาน
2) ส่วนของมอเตอร์ใบพัด จะทำงานเมื่อได้รับ
ค่าระดับแรงดันจากการกดตัวเลขที่คีย์แพตและมีเซนเซอร์
สำหรั บ หยุ ด การทำงานของมอเตอร์ เป็ น การจบการ
ทำงาน

รูปที่ 3.1 โครงสร้างหลักเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
3.3 การออกแบบและสร้างส่วนของการรับค่า
การรับค่านั้น จะใช้คีย์แพตในการรับค่าคำสั่งที่
กดไปประมวลผลในโปรแกรมและจะติ ด ตั ้ ง บริ เ วณ
ตู้ควบคุม เพื่อเป็นการกดกำหนดระดับแรงดันและกำหนด
สถานะการทำงานของมอเตอร์ จึงเลือกใช้คีย์แพต 4x4 ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ง่ายและมีค วามเหมาะสมกับ เครื่องคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีการตั้งค่าปุ่มกดการทำงานดังตารางที่
3.1
ตารางที่ 3.1 การใช้งานตั้งค่าปุ่มกดคีย์แพต
สัญลักษณ์
การใช้งาน
1-9
การเลือกปรับระดับแรงดัน
*
คำสั่งเคลียร์ค่าทัง้ หมด
#
คำสั่ง “ตกลง”
A
คำสั่งให้มอเตอร์ท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์
ข้าว ทำงาน
B
คำสั่งให้มอเตอร์ท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์
ข้าว หยุดทำงาน
การทำงานในส่วนของปรับระดับแรงดัน เริ่ม
จากการรับคำสั่งจากคีย์แพต โดยจะแบ่งการทำงานเป็น

204

สองส่วน ส่วนแรก คือ การเลือกสถานะการทำงานของ
มอเตอร์ท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยกด A คือ สั่งให้
มอเตอร์เริ่มทำงาน และกด B คือ สั่งให้มอเตอร์หยุดการ
ทำงาน ในส่วนที่สอง คือ การปรับระดับแรงของมอเตอร์

A

ใบพัด จะปรับระดับแรงดันตามระดับที่เลือก คือ 1-24
เมื่อกด # คือการเลือกค่าที่กำหนดไว้ และ กด * คือการรี
เซ็ตค่า ดังรูปที่ 3.3

B)

1-9)
A, B

1-9

รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
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A

B)

1-9)
A, B

A

1-9

B

1-9

A=
B=

#

*

รูปที่ 3.3 การออกแบบและสร้างส่วนของการรับค่า
3.4 ขั้นตอนการทดสอบเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
1) นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่น้ำ เพื่อแยกเศษวัสดุ
ที่ไม่ต้องการออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์
2) นำเศษวัสดุที่ไม่ต้องการและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
สมบูร ณ์ไปตากให้แห้ง เพื่อใช้ในการทดสอบเครื่องคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าว
3) นำวัสดุที่เตรียมเอาไว้มาทำการทดสอบโดย
ใส่เมล็ดข้าวที่ส มบูร ณ์ 4 กิโ ลกรัม แกลบ 0.9 กิโ ลกรัม
และเศษหิน 0.1 กิโลกรัม จากนั้นนำไปใส่เครื่องคัดเมล็ด
พันธุ์ข้าว เพื่อทำการทดสอบโดยจะแบ่ง เป็น 3 รูปแบบ
คื อ การทดสอบโดยใช้ ร ะบบไฟฟ้ า กระแสสลั บ การ
ทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ และ

การทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่
ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์
4) นำวัสดุที่เตรียมเอาไว้มาทำการทดสอบโดย
ใส่ เ มล็ ด ข้ า วที ่ ส มบู ร ณ์ 4 กิ โ ลกรั ม เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วไม่
สมบูรณ์ 0.9 กิโลกรัม และเศษหิน 0.1 กิโลกรัม จากนั้น
นำไปใส่เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อทำการทดสอบโดยจะ
แบ่ง เป็น 3 รูปแบบ คือ การทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้า
กระแสสลับ การทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แบตเตอรี่ และการทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง
จากแบตเตอรี่ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์
5) ทำการชั่ง น้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์
และเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ แล้วบันทึกผลการทดลอง
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3.5 ขั้นตอนการเก็บผลของระบบโซล่าเซลล์
1) ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ตามที่ได้ออกแบบไว้
2) นำมัลติมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดความ
เข้มแสง มาวัดเพื่อหาประสิทธิภ าพในการผลิตพลัง งาน
ไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์และวัดระดับความเข้มแสงในแต่
ละช่วงเวลาของวัน
3) ทำการเก็บผลหาประสิทธิภ าพในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ทุก ๆ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา
8.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
4) เก็บค่าความเข้มของแสงอาทิตย์ทุก ๆ ชั่วโมง
ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
5) แสดงการเปรียบเทียบในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ในแต่ละช่วงเวลาของวัน จำนวน
4 วัน

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบระดับความเร็วลมในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ

4. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ การ
ทดสอบโดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ การทดสอบโดยใช้
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ และการทดสอบโดย
ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ขณะชาร์จพลังงาน
ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์
4.1 ผลการทดสอบเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ ข้าว ใน
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับจะแบ่งการทดสอบออกเป็น ดัง นี้
คือ การทดสอบความเร็วลมในแต่ละระดับแรงดันไฟฟ้า
การทดสอบประสิทธิภาพท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว และ
การทดสอบประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของเครื่อง
คัดเมล็ดพันธุ์ข้าว

จากตารางที่ 4.1 คือผลการทดสอบวัดระดับ
ความเร็วลมในแต่ล ะระดับแรงดันไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า
กระแสสลับ พบว่า ที่แรงดันไฟฟ้า 15 โวลต์ ได้ร ะดับ
ความเร็วลม 5.5 เมตรต่อวินาที แรงดันไฟฟ้า 16 โวลต์ ได้
ระดับความเร็วลม 5.6 เมตรต่อวินาที แรงดันไฟฟ้า 17
โวลต์ ได้ ร ะดั บ ความเร็ ว ลม 5.8 เมตรต่ อ วิ 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 ได้ ร ะดั บ ความเร็ ว ลม 6.7 เมตรต่ อ วิ น าที และ
แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ ได้ระดับความเร็วลม 7.0 เมตรต่อ
วินาที
4.2 ผลการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบ
และเศษหินแบบไม่มีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ

แรงดันไฟฟ้า (V)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ความเร็วลม (m/s)
5.5
5.6
5.8
5.9
6.0
6.2
6.3
6.6
6.7
7.0
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รูปที่ 4.1 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบและเศษหินแบบไม่มีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ใน
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

รูปที่ 4.2 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบและเศษหินแบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ใน
ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
จ า ก ร ู ป ที่ 4. 1 แ ส ด ง ร ะด ั บ เ ป อ ร ์ เซ ็ น ต์
ประสิทธิภ าพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส มบูร ณ์กับแกลบ
และเศษหิน แบบไม่มีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ พบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม
คือ ระดับแรงดันไฟฟ้า
17 โวลต์ มีอัตราการได้เมล็ด
พันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 100.00 เปอร์เซ็นต์ และสามารถพัดเศษ
วัสดุที่ไม่ต้องการออกได้ 87.50 เปอร์เซ็นต์
4.3 การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบ
และเศษหินแบบมีท่อลำเลียงเมล็ ดพัน ธุ์ ข้า ว ในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ

จ า ก ร ู ป ที่ 4. 2 แ ส ด ง ร ะด ั บเ ปอ ร ์ เซ ็ น ต์
ประสิทธิภ าพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส มบูร ณ์กับแกลบ
และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ในระบบ
ไฟฟ้ากระสลับ โดยระดับแรงดันไฟฟ้า 17 โวลต์ มีความ
เหมาะสมที ่ส ุด มี อ ั ต ราการได้ เ มล็ ด พัน ธุ ์ ข ้า วสมบูร ณ์
98.83 เปอร์เซ็นต์ และสามารถพัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการ
ออกได้ 85.70 เปอร์เซ็นต์
4.4 การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบ
และเศษหิ น แบบมี ท ่อ ลำเลีย งเมล็ด พั น ธุ์ ข ้ าว ที ่ ร ะดับ
แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
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ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบและเศษหิน
100
90
80
70
60

50
40
30
20
10
0
ครัง้ ที่

1

% ที่ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์

2

3

4

5

% เศษวัสดุที่ถูกพัดออก

รูปที่ 4.3 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับแกลบและเศษหินแบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ระดับ
แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
จ ากร ู ป ที่ 4.3 แส ดง ร ะดั บ เป อร ์ เ ซ ็ น ต์
ประสิทธิภ าพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส มบูร ณ์กับแกลบ
และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ดพัน ธุ์ ข้า ว ที่ร ะดับ
แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
คือ 17 โวลต์ จากผลการทดสอบ 5 ครั้งพบว่า มีอัตราการ
ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 98.80 เปอร์เซ็นต์ ถึง 98.90

เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการพัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออก
ได้ 85.10 เปอร์เซ็นต์ ถึง 86.00 เปอร์เซ็นต์
4.5 การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส มบูร ณ์กับเมล็ด
พันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบไม่มีท่อลำเลียงเมล็ด
พันธุ์ข้าว ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

รูปที่ 4.4 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบไม่มีท่อ
ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
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จ ากร ู ป ที่ 4.4 แส ดง ร ะดั บ เป อร ์ เ ซ ็ น ต์
ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธุ์
ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบไม่มีท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์
ข้าว ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ พบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่
เหมาะสม คือ ระดับแรงดันไฟฟ้า 17 โวลต์ มีอัตราการได้
เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 100.00 เปอร์เซ็นต์ และสามารถ
พัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกได้ 74.30 เปอร์เซ็นต์
4.6 การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส มบูร ณ์กับเมล็ด
พันธุ์ข้าวไม่ส มบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ด
พันธุ์ข้าว ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

จ ากร ู ป ที่ 4.5 แส ดง ร ะดั บ เปอร ์ เ ซ ็ น ต์
ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธุ์
ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ ดพัน ธุ์
ข้าว ในระบบไฟฟ้ากระสลับ โดยระดับแรงดันไฟฟ้า 17
โวลต์ มีความเหมาะสมที่สุด มีอัตราการได้เมล็ดพันธุ์ข้าว
สมบูรณ์ 98.10 เปอร์เซ็นต์ และสามารถพัดเศษวัสดุที่ไม่
ต้องการออกได้ 71.70 เปอร์เซ็นต์
4.7 การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ส มบูร ณ์กับเมล็ด
พันธุ์ข้าวไม่ส มบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด ในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ

รูปที่ 4.5 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียง
เมล็ดพันธุ์ข้าว ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน
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รูปที่ 4.6 กราฟแสดงประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียง
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
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จ ากร ู ป ที่ 4.6 แส ดง ร ะดั บ เป อร ์ เ ซ ็ น ต์

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 101.76 วัตต์ และมีเสียงขณะการ

ประสิทธิภาพการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์กับเมล็ดพันธุ์

ทำงานเฉลี่ย 68.7 เดซิเบล

ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน แบบมีท่อลำเลียงเมล็ ดพัน ธุ์

2) การทดสอบท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปะปนของ

ข้าว ที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้า

เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน

กระแสสลับ คือ 17 โวลต์ จากผลการทดสอบ 5 ครั้งพบว่า

2.1) ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถลำเลียง

มีอัตราการได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 98.03 เปอร์เซ็นต์ ถึง

เมล็ดพันธุ์ข้าวได้เฉลี่ย ได้เฉลี่ย 97.97 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้

98.15 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และมี อ ั ต ราการพั ด เศษวั ส ดุ ท ี ่ ไ ม่

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 104.23 วัตต์ และมีเสียงขณะการ

ต้องการออกได้ 71.40 เปอร์เซ็นต์ ถึง 72.10 เปอร์เซ็นต์

ทำงานเฉลี่ย 68.8 เดซิเบล
2.2) ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การทดสอบจะแบ่งส่วนผสมเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว

สามารถลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เฉลี่ย 97.93 เปอร์เซ็นต์

สมบูรณ์ 4 กิโลกรัม แกลบ 0.9 กิโลกรัม และเศษหิน 0.1

การทำงานเฉลี่ย 68.6 เดซิเบล

โดยใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 98.95 วัตต์ และมีเสียงขณะ

กิโลกรัม โดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 3 รูปแบบ ของระบบ

2.3) ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่

ไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ

ขณะชาร์จ พลัง งานไฟฟ้าจากแผงโซล่า เซลล์ สามารถ

ไฟฟ้ากระสตรงจากแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้ากระแสตรง

ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้เฉลี่ย 98.00 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้

จากแบตเตอรี่ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 106.68 วัตต์ และมีเสียงขณะการ

โดยได้ผลการทดสอบดังนี้

ทำงานเฉลี่ย 69.0 เดซิเบล

การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของท่ อ

การทดสอบคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปะปนของ

ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าว

เศษวัสดุ คือ แกลบและเศษหิน

1) การทดสอบท่อลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปะปนของ

การทดสอบจะแบ่งส่วนผสมเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 4

แกลบและเศษหิน

กิโลกรัม แกลบ 0.9 กิโลกรัม และเศษหิน 0.1 กิโลกรัม

1.1) ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถลำเลียง

โดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 3 รูปแบบ ของระบบไฟฟ้าทั้ง

เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วได้ เ ฉลี ่ ย 98.53 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยใช้

2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากระสต

กำลัง ไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 96.74 วัตต์ และมีเสียงขณะการ

รงจากแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่

ทำงานเฉลี่ย 68.5 เดซิเบล

ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ โดยได้ผลการ

1.2) ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่

ทดสอบดังนี้

สามารถลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เฉลี่ย 98.48 เปอร์เซ็นต์

1) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบ

โดยใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 89.40 วัตต์ และมีเสียงขณะ

ไฟฟ้ า กระแสสลั บ จากผลการทดสอบพบว่ า ระดั บ

การทำงานเฉลี่ย 68.4 เดซิเบล

แรงดันไฟฟ้าที่ดีที่ส ุดในการคัดเมล็ดพันธุ์ ข้าวอยู่ที่ 17

1.3) ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่

โวลต์ ระดับความเร็วลม 5.8 เมตรต่อวินาที มีอัตราการได้

ขณะชาร์จ พลัง งานไฟฟ้าจากแผงโซล่า เซลล์ สามารถ

เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย 98.85 เปอร์เซ็นต์ สามารถ

ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้เฉลี่ย 98.56 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้

พัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกได้เฉลี่ย 85.64 เปอร์เซ็นต์
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ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 427.01 วัตต์ และมีเสียงขณะทำงาน

พัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกได้เฉลี่ย 71.76 เปอร์เซ็นต์

เฉลี่ยอยู่ที่ 68.5 เดซิเบล

ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 434.01 วัตต์ และมีเสียงขณะทำงาน

2) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบ

เฉลี่ยอยู่ที่ 68.6 เดซิเบล

ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่จากผลการทดสอบพบว่า

2) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบไฟฟ้า

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ดีที่สุดในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่

กระแสตรงจากแบตเตอรี่จากผลการทดสอบพบว่า ระดับ

17 โวลต์ ระดับความเร็วลม 5.8 เมตรต่อวินาที มีอัตรา

แรงดันไฟฟ้าที่ดีที่ส ุดในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่ 17

การได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูร ณ์เฉลี่ย 98.80 เปอร์เซ็นต์

โวลต์ ระดับความเร็วลม 5.8 เมตรต่อวินาที มีอัตราการได้

สามารถพั ด เศษวัส ดุท ี่ ไ ม่ ต ้อ งการออกได้เ ฉลี ่ย 85.44

เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย 98.07 เปอร์เซ็นต์ สามารถ

เปอร์เซ็นต์ ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 407.66 วัตต์ และมีเสียง

พัดเศษวัสดุที่ไม่ต้องการออกได้เฉลี่ย 70.82 เปอร์เซ็นต์

ขณะทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 68.5 เดซิเบล

ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 416.40 วัตต์ และมีเสียงขณะทำงาน

3) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวในระบบ

เฉลี่ยอยู่ที่ 68.8 เดซิเบล

ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ขณะชาร์จกำลังไฟฟ้าจาก

3) การทดสอบการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบไฟฟ้า

แผงโซล่ า เซลล์ จ ากผลการทดสอบพบว่ า ระดั บ

กระแสตรงจากแบตเตอรี่ขณะชาร์จกำลังไฟฟ้าจากแผงโซ

แรงดันไฟฟ้าที่ดีที่ส ุดในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่ 16

ล่าเซลล์จากผลการทดสอบพบว่า ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ดี

โวลต์ มีอัตราการได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย 98.87

ที ่ ส ุ ด ในการคั ด เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วอยู ่ ที่ 16 โวลต์ ระดั บ

เปอร์เซ็นต์ สามารถพัดเศษวัสดุ ที่ไม่ต้องการออกได้เฉลี่ย

ความเร็วลม 5.8 เมตรต่อวินาที มีอัตราการได้เมล็ดพันธุ์

86.04 เปอร์เซ็นต์ ใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 430.30 วัตต์ และมี

ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย 98.12 เปอร์เซ็นต์ สามารถพัดเศษวัส ดุ

เสียงขณะทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 68.7 เดซิเบล

ที่ไม่ต้องการออกได้เฉลี่ย 72.18 เปอร์เซ็นต์ ใช้กำลังไฟฟ้า

การทดสอบคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปะปนของ
เศษวัสดุ คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สมบูรณ์และเศษหิน

เฉลี่ย 435.44 วัตต์ และมีเสียงขณะทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 68.8
เดซิเบล

การทดสอบจะแบ่งส่วนผสมเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์ 4

และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบของเครื่อง

กิโลกรัม เมล็ดพันธ์ข้าวไม่สมบูรณ์ 0.9 กิโลกรัม และเศษ

คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ พบว่าสามารถคัดแยกได้

หิน 0.1 กิโลกรัม โดยจะแบ่งการทดสอบเป็น 3 รูปแบบ

เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย มากกว่าเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์

ของระบบไฟฟ้า ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

ข้าวรุ่นแรกถึง 12.85 เปอร์เซ็นต์และยังสามารถเลือกใช้

ระบบไฟฟ้ า กระสตรงจากแบตเตอรี ่ แ ละระบบไฟฟ้ า

งานได้จากพลังงานของแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย

กระแสตรงจากแบตเตอรี่ขณะชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแผง
1) การทดสอบการคั ด เมล็ด พั น ธุ ์ข ้ า วระบบ

6. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ส ำเร็จ ลุล ่วงด้ ว ยดีโ ดยได้ร ับ ความ

ไฟฟ้ า กระแสสลั บ จากผลการทดสอบพบว่ า ระดั บ

อนุเคราะห์การใช้เครื่องมือ จากคณะวิศ วกรรมศาสตร์

แรงดันไฟฟ้าที่ดีที่ส ุดในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่ 17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โซล่าเซลล์ โดยได้ผลการทดสอบดังนี้

โวลต์ ระดับความเร็วลม 5.8 เมตรต่อวินาที มีอัตราการได้
เมล็ดพันธุ์ข้าวสมบูรณ์เฉลี่ย 98.09 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
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เครื่องรับแลกขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติด้วย 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
กระตุ้นการคัดแยกขวดพลาสติกใช้แล้ว ภายในสำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดยใช้ PLC Board มาเป็นตัวควบคุม เพื่อคัดแยกขวดพลาสติก โดยเช็คจากน้ำหนักและขนาดของขวด ที่มีขนาด
330 หรือ 350 650 และ1,500 มิลลิลิตร สามารถสะสมคะแนนเพื่อเป็นแรงจูงใจ เมื่อคะแนนครบตามจำนวนจะได้รับน้ำดื่ม
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
ปัจ จุบันขยะยัง คงเป็นปัญหาใหญ่ร ะดับชาติ ที่ยัง
หาทางกำจัดให้หมดสิ้นไม่ได้ ซึ่งเมื่อดูจากข้อมูลสถานการณ์
ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย โดยกรมควบคุม มลพิษ
พบว่าปริมาณขยะในไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2561
มีกว่า 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1 .64 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2560
ปั จ จั ย จากการมี ประชากรเพิ ่ม ขึ ้ น ชุ ม ชนเมื อ งขยายตัว
รวมถึงการส่งเสริมการท่ องเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมาก
ขึ้น เฉพาะในกรุง เทพฯ มีปริมาณ 4.85 ล้านตัน คิดเป็น
17เปอร์เซ็นต์ ของขยะมูลฝอยทั้งประเทศ อย่างไรก็ดีพบว่า
การจัดการขยะมูลฝอยถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ถึงอย่างนั้น
มีขยะพลาสติกเพียง 5 แสนตันจาก 2 ล้านตันที่ถูกรีไซเคิล
และมี ข ยะที ่ ถ ู ก กำจั ด อย่ างไม่ ถ ู ก ต้ อ งถึ ง 27เปอร์ เ ซ็ นต์
ประกอบกับการลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้
ขยะจากบนบกปะปนลงสู ่ ท ะเล ซึ ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ขยะ
พลาสติ ก จึ ง ส่ ง ผลกระทบกั บ สิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต ทางทะเลที ่ เ กิ ด
เหตุการณ์เป็นข่าวต่าง ๆ
โดยมาตรการรณรงค์ ย กเลิ กพลาสติ กใช้ ค รั้ ง เดียว
นั บ ว่ า ได้ ส ร้ า งเป็ น โอกาสใหม่ ท ี ่ด ี ที่ ผ ู ้ ผ ลิ ต บรรจุ ภ ัณฑ์
พลาสติกไทยควรผลิตบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ย่อยสลายได้
โดยเฉพาะพลาสติกชนิ ด พอลิเ อทิล ี น เทเรฟทาเลต(เพ็ ท )
ซึ่งด้วยกระบวนการรีพอลิเมอเซซั่น ทำให้ขวดน้ำพลาสติก
ถูกผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 100 ครั้ง รวมถึงการเจาะตลาด
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที ่ ใช้ว ั ส ดุ ท ดแทนพลาสติ ก ซึ ่ ง นั บ เป็น ความ
ท้าทายในการหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
การจั ด การขยะพลาสติ ก ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากเพิ ่ ม ขึ้น
ในอนาคต การที่ เ ราสามารถนำขวดกลับ รี ไ ซเคิ ล ได้ แต่
กระบวนการนั้นโดยรวมแล้วยัง เป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับ
ผู้บริโภค เพราะมีไม่กี่ กลุ่มคนที่จะสะสมขวดพลาสติ กแล้ ว
นำไปขาย ซึ่งอาจจะเนื่องจากที่ขั้นตอนเหล่านี้อาจจะยุ่ง ยาก
หรือ เข้าถึง ได้ ยาก หาแหล่ง รับซื้อได้ ยาก และสืบเนื ่ อ ง
การที่ สำนักวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ราชมงคลตะวันออก มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา
ทำให้มีใช้ขวดพลาสติกจำนวนมาก ทำให้เพิ่มปริมาณขยะ
ภายในมหาวิท ยาลัย และมี ก ารทิ้ ง ที ่ ยั ง ไม่ มี การคั ด แยก
ประเภทที่ถูกต้องจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำตู้รับแลกขวด
เก่าพลาสติก แบบคัดแยกอัตโนมัติ
จากการศึกษาตู้น ี้ ไม่ เ พี ยงแค่ส ร้างแรงจูง ใจให้
ผู้บริโภคเห็นมูลค่าของบรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
จะสามารถทำให้นักศึกษาสนใจสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่า
ให้กับขยะขวดพลาสติกไปด้วยกัน จึงทำให้มีแนวคิดที่จะทำ
ตู้รับแลกขวดเก่าพลาสติกแบบคัดแยกอัตโนมัติเพื่อช่วยลด
ปริมาณขยะจำพวกขวด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความสนใจที่จะไม่ทิ้งขยะลงถัง และปลูกฝังให้ช่วยกันรักษา
สิ่ง แวดล้อมภายในมหาลัย โดยเมื่อขวดไปแลก แล้วเมื่ อ
คะแนน (point) ถึงยอดที่ระบุไว้ก็จะได้เป็นน้ำดื่มขวดใหม่
หรืออาจจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถกำหนัดเข้าไปใน
ระบบใหม่ได้
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 พลาสติ ก พี อ ี ที โ พลี เ อทิ ล ี น เทอพาทาเลท
(Polyethylene Terephthalate) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า
“เพท” (PET) เป็ น พลาสติ ก เทอร์ โ มพลาสติ (หลอมที่
อุณหภูมิสูง และแข็งตัวเมื่อเย็น) ที่ผลิตขึ้นได้จากปฏิกิริยา
เคมีระหว่างสารเอทิลีนไกลคอล และไดเมทิลเทอพาทาเลต
หรือ ระหว่างสารเอทิลีนไกลคอลและกรดเทอพาทาลิ แต่
ในปั จ จุ บ ั น นิ ย มใช้ ไ ดเมทิ ล เทอพาทาเลต พลาสติ ก เพท
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีเนื้อใส (A-PET) และกลุ่มที่เป็น
ผลึ ก สี ข าว (C-PET) เพทมี ค ุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ ส ามารถทำเป็ น
พลาสติกที่มีลักษณะกึ่งแข็งไปจนถึง เป็นของแข็งได้โดยการ
ปรับความหนา และมีน้ำหนักเบา กันก๊าซ และแอลกอฮอล์
ได้ดี พลาสติก PET ปัจจุบันเป็นที่นิยมในการนำไปผลิตเป็น
บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำมัน
และกล่องบรรจุอาหารชนิดต่างๆ เนื่องจากมีความปลอดภัย
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ต่อสุขภาพและสิงแวดล้อมภาชนะที่ ทำจาก PET จะได้รับ
สัญลักษณ์เป็นเลข 1 นอกจากนี้ยังเป็นพลาสติกชนิดเดีย ว
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) ถึง แม้ว่าลักษณะโครงสร้างของ แต่ล ะภาษาจะมี
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
เข้ ากั บอิ นพุ ต ส่ว นเอาต์ พ ุ ตจะใช้ ต่ อ ออกไปควบคุมการ
ทำงานของอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่เป็นเป้าหมาย เรา
สามารถสร้างวงจร หรือแบบของการควบคุมได้โดยการป้อน
เป็นโปรแกรมคำสั่งเข้าไปใน PLC นอกจากนี้ยังสามารถใช้
งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นเครื่องอ่านบาร์โค๊ด (Barcode
Reader) เครื่องพิมพ์ (Printer) ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเครื่อง
PLC จะใช้งานแบบเดี่ยว(Stand-alone) แล้วยังสามารถต่อ
PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน (Network) เพื่อควบคุมการ
ทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยจะเห็นได้
ว่าการใช้ง าน PLC มีค วามยืดหยุ ่ นมากดัง นั้ นในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากขึ้น

PLC เป็ น อุ ป กรณ์ ช นิ ด โซลิ ด สเตท (Solid State)
ที่ทำงานแบบลอจิก (Logic Functions) การออกแบบการ
ทำงานของ PLC จะคล้ า ยกั บ หลั ก การทำงา นข อง
คอมพิวเตอร์ จากหลักการพื้นฐานแล้ว PLC จะประกอบด้วย
อุ ป กรณ์ ที ่ เรีย กว่า Solid-State Digital Logic Elements
เพื ่ อ ให้ ท ำงาน และตั ด สิ น ใจแบบลอจิ ก PLC ใช้ ส ำหรับ
ควบคุมกระบวนการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใ น
โรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ PLC Board CFX1N30MT เป็น
บ อ ร ์ ด ท ี ่ จ ำ ล อ ง แ ท น PLC FX1N- 30MT ข อ ง PLC
Mitsubishi ซึ่งได้แปลงมาอยู่ในรูปแบบของบอร์ดทดลอง ใน
ราคาที่ถูกมากสามารถใช้แทน PLC Mitsubishi FX1N30MT
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี สามารถใช้ ง านร่ ว มกั บ โปรแกรม GX
Developer ของ PLC Mitsubishi ได้โดยตรง และยังใช้งาน
โหมด Online Download Upload ได้ เ หมื อ น PLC จริง
รวมถึ ง การเขี ย นโปรแกรม Ladder Diagram ก็ ส ามารถ
เขียนเทียบเคียงเหมือนกับ PLC Mitsubishi FX1N20MT
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื ่ อ ง 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 การนั บ
จำนวนแบบรวดเร็ว และการใช้งาน Function ของ Pulse
Train สำหรั บ ขั บ ตั ว Stepping Motor และ Servo
Motor ได้โ ดยตรง สามารถติดต่อ HMI (Touch Screen)
ผ่าน RS232 ได้โดยตรง
2.4 จอระบบสั ม ผั ส Human Machine Interface
(HMI) คือการใช้ง านร่วมกั นระหว่างชุ ดโปรแกรมเมเบิ ล
ลอจิกคอนโทรล (PLC) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงเรียกว่า
HMI โดยนำคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติ ดต่ อ
ระหว่ า งผู ้ ใ ช้ ง านกั บ เครื ่ อ งจั ก ร เพื ่ อ ควบคุ ม และเป็ น
จอแสดงผล HMI ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าไปควบคุมระบบที่ชุด
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล(PLC) เป็นตัวควบคุมอยู่
โดย HMI นั้น จะเป็นการนำข้อมูลจากชุดโปรแกรมเมเบิล
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ลอจิกคอนโทรล(PLC) ส่งผ่านโครงข่ายของการสื่อสารแบบ
ต่ า ง ๆ และทำการรวบรวมข้ อ มู ล ในรู ป แบบต่ า ง ๆ
เข้ า ด้ ว ยกั น และสามารถสั ่ ง การได้ โดยใช้ HMI เป็ น ตั ว
สื่อสารระหว่างผู้ใช้ง านกับระบบโมดูลชุดโปรแกรมเมเบิล
ลอจิ ก คอนโทรล(PLC) หรื อ จอแสดงผลต่า งๆ โดยให้ ชุด
โปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรล(PLC) สั ่ ง งาน ไปที่
เครื่องจักรอีกที เพื่อนำไปใช้ง านกับเครื ่องจั กรต่ า งๆใน
กระบวนการผลิต
2.5 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor) หรือ
พร็อกซิมิตี้ส วิตซ์ (Proximity Switch) คือ เซนเซอร์ช นิด
หนึ่งที่สามารถทำงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน หรือ วัตถุ
ภายนอก โดยลักษณะของการทำงานอาจจะส่ง หรือ รับ
พลังงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ สนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้า แสง เสียง และสัญญาณลม ส่วนการนำเซนเซอร์
ประเภทนี ้ ไ ปใช้ ง านนั ้ น ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ก ั บงานตรวจจับ
ตำแหน่ ง ระดั บ ขนาด และรู ป ร่ า ง ซึ ่ ง โดยปกติ แ ล้ ว จำ
นำมาใช้แทนลิมิตสวิตซ์ (Limit Switch) เนื่องด้วยสาเหตุ
ของอายุ ก ารใช้ ง านและความเร็ ว ในการตรวจจั บ วั ต ถุ
เป้ า หมาย ทำได้ ด ี ก ว่ า อุ ป กรณ์ ป ระเภทสวิ ต ซ์ ซ ึ ่ ง อาศั ย
หน้าสัมผัสทางกล
2.6 สเตปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) เป็นอุปกรณ์
เอาต์พุตอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์
มาทำการควบคุมได้ส ะดวก และเป็นมอเตอร์ที่เหมาะสม
สำหรับใช้ในงานควบคุมการหมุน ที่ต้องการตำแหน่ง และ
ทิ ศ ทางที ่ แ น่ น อน การทำงานของสเตปปิ ้ ง มอเตอร์ จ ะ
ขับเคลื่อนทีละขั้นๆ ละ ( Step) 0.9, 1.8, 5, 7.5, 15 หรือ
50 องศา ซึ่ง ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแต่ล ะชนิดของสเตปปิ้ ง
มอเตอร์ตัวนั้น ๆ จะแตกต่างจากมอเตอร์กระแสตรงทั่วไป
( DC MOTOR ) โดยการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงจะ
หมุนไปแบบต่อเนื่อง ไม่สามารถหมุนเป็นแบบสเต็ป ๆ ได้
ดังนั้นในการนำไปกำหนดตำแหน่งจึงควบคุมได้ยากกว่า แต่
ในส่วนใหญ่เราจะใช้สเตปปิ้งมอเตอร์มาทำการการควบคุม

โดยใช้วิธีในระบบดิจิตอล เช่น พรินเตอร์ ( Printer ) พล็อต
เตอร์ ( X-Y Plotter ) ดิสก์ไดร์ฟ( Disk drive ) ฯลฯ
2.7 ความเค้ น (Stress) และความเครี ย ด (Strain)
ความเค้น (Stress) ตามความเป็นจริงความเค้นหมายถึง แรง
ต้านทานภายในเนื้อวัสดุที่มีต่อแรง ภายนอกที่มากระทำต่อ
หนึ่งหน่วยพื้นที่ แต่เนื่องจากความไม่เหมาะสมทางปฏิบัติ
และความยาก ในการวัดหาค่านี้ เราจึงมักจะพูดถึงความเค้น
ในรูปของแรงภายนอกที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ด้วย
เหตุ ผ ลที ่ ว ่ า แรงกระทำภายนอกมี ค วามสมดุ ล กั บ แรง
ต้านทานภายใน การหาค่าความเค้ น สามารถเขีย นเป็ น
สมการได้ดังนี้คือ
p
(1)
=
A

เมื่อ  คือ ความเค้น (Stress)
P คือ แรงภายนอกที่มากระทำ
A คือ พื้นที่ภาคตัดขวางที่แรงกระทำ
ความเครียด (Strain) คือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ
วัส ดุ (Deformation) เมื่อมีแรงภายนอกมากระทำ (เกิ ด
ความเค้ น ) การเปลี ่ ย นรู ป ของวั ส ดุ น ี ้เ ป็น ผลมาจากการ
เคลื่อนที่ภายในเนื้อวัสดุ ซึ่งลักษณะของมันสามารถแบ่ง เป็น
2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
1.) การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติกหรือความเครียดแบบคืนรูป
(Elastic Deformation or Elastic Strain) เป็นการเปลี่ยน
รูปในลักษณะที่เมื่อปลดแรงกระทำ อะตอมซึ่งเคลื่อนไหว
เนื่องจากผลของความเค้นจะเคลื่อนกลับเข้าตำแหน่งเดิม ทำ
ให้วัสดุคงรูปร่างเดิมไว้ได้ ตัวอย่างได้แก่ พวกยางยืด สปริง
ถ้าเราดึงมันแล้วปล่อยมันจะกลับไปมีขนาดเท่าเดิม
2.) การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกหรือความเครียดแบบคงรูป
(Plastic Deformation or Plastic Strain) เป็นการเปลี่ยน
รูปที่ถึง แม้ว่าจะปลดแรงกระทำนั้นออกแล้ว วัส ดุก็ ยั ง คง
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รูปร่างตามที่ถูกเปลี่ยนไปนั้น โดยอะตอมที่เคลื่อนที่ไปแล้ว
จะไม่กลับไปตำแหน่งเดิม
3.วิธีดำเนินงานวิจัย
3.1 การศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ทำการศึกษา และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
กับขวดพลาสติกที่เคยมีการสร้างมา เพื่อใช้ในการพัฒนา
และปรับแก้ไขให้เข้ากับตู้รับแลกขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติ
ตัวใหม่ ซึ่งทำการเปรียบเทียบในหลาย ๆ เครื่อง พบว่ามี
จุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันออกไป เช่น 1. แยกขนาดขวดก่อน
นำไปแลกหรือแยกช่องกัน แต่ต้นทุนไม่สูงมาก 2. แยกขนาด
และขวดโดยใช้บาร์โ ค้ดในการแยกขวด ทำให้ง ่ายต่อการ
จั ด การจำแนก แต่ โ ปรแกรมต้อ งมี การอัพ เดทช้ อมูล อยู่
ประจำและการสร้างใช้ทุนสูง เมื่อทำการศึกษาหาข้อมูล
ดังกล่าวแล้วได้ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยเลือกใช้เป็ น
บอร์ดที่จำลองแทน PLC ในการสั่งการควบคุม ซึ่งมีความ
เสถียรภาพ สามารถปรับแก้ไขได้ง่าย และราคาไม่ส ูง มาก
จอแสดงผลสั่งการผ่านจอระบบสัมผัส ส่วนระบบการคัดแยก
ขวดน้ำแต่ละขนาด ทำโดยนำเอาพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ มาใช้
ตรวจเช็คความสูง ที่มีความแตกต่างกัน และตรวจสอบขวดที่
มีน้ำหนักเกิน หรือ ขวดแก้ว ด้วยกลไกคานกระดก เป็น
วิธีการที่ใช้ต้นทุนที่น้อย และสามารถนำมาใช้งานได้ดี อีกทั้ง
ยังมีการบีบอัดขวดก่อนลงถังเก็บ เพื่อให้สามารถรองรับขวด
ที่แลกได้จ ำนวนมากขึ้น และลดพื้นที่ส ำหรับการจัดเก็ บ
มีร ะบบสมาชิก สำหรับสะสมคะแนน เพื่อนำคะแนนที่ได้
แลกเปลี่ยน เป็นคูปอง ส่วนลด น้ำดื่มขวดใหม่ หรือของ
รางวัล ตามที่กิจกรรม ฯ เพื่อ รณรงค์ให้มาใช้บริการ หรือ
ช่วยกันแยกขยะให้มากขึ้น ซึ่ง ทางผู้วิจ ัยได้สำรวจภายใน
สำนั ก วิ ศ วกรรมศาสตร์แ ละนวั ต กรรม พบว่ า นั ก ศึ กษา
อาจารย์ และผู้ที่มาใช้บริการอบรมที่สำนักฯ จะใช้ดื่มน้ำดื่ม
ต่าง ๆ หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายขนาด สามารถจำแนก
ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ข้อมูลของปริมาณน้ำดื่ม และน้ำหนักขวดเปล่า
ยี่ห้อ
ขนาด(มล.) น้ำหนัก(ขวด/กิโลกรัม)
350
100
น้ำดื่มคริสตัล
600
67
1,500
40
330
96
น้ำดื่มเนสท์เล่
600
67
1,500
40
330
96
น้ำดื่มสิงห์
600
67
1,500
40
โดยที่ราคาขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 10 ถึง 15 บาท ดังนั้น
นอกจากเป็นการคัดแยกขยะ แล้วยังสามารถได้ทั้งเงิน ได้ทั้ง
ช่วยโลก ช่วยลดปริมาณขยะไปในตัว เพราะพลาสติกที่ขาย
จะถูกนำกลับไปรีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบตั้งต้น เช่น
เม็ดพลาสติก หรือนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
3.2 การออกแบบโครงสร้างเครื่องรั บ แลกขวดแบบ
อัตโนมัติ การออกแบบจะออกแบบเป็นรูปทรงตู้สี่เหลี่ยม
เพื่อให้ง ่ายต่อการประกอบ โดยโครงสร้างใช้ เหล็กฉากรู
ขนาด 1.6 มม. ประกรอบให้มีมิติขนาดตู้ ความสูง 250
เซนติเมตร ความยาว 200 เซนติเมตร ความกว้าง 50
เซนติเมตร เพื่อให้ขนาดไม่ใหญ่เกินไป และต้นทุนไม่สูงมาก
แสดงในรูปที่ 1
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3.2 การออกแบบระบบคอนโทรล และโปรแกรม
โดยการใช้ PLC Board CFX1N30MT เป็นบอร์ดที่จำลอง
แทน PLC FX1N-30MT ของ PLC Mitsubishi ซึ่งได้แปลง
มาอยู่ในรูปแบบของบอร์ดทดลอง ในราคาที่ถูกมากสามารถ
ใช้แทน PLC Mitsubishi FX1N30MT ได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 1 ออกแบบโครงสร้างเครื่องรับแลกขวดแบบอัตโนมัติ
ภายในโครงสร้างจะประกอบด้วยชุดแยกขวดตามขนาด
ด้วยพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ช นิด คาปาซิทีฟ ระยะตรวจจับ
3-33 มิลิเมตร ทำงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานหรือวัตถุ
ภายนอก และชุดแยกน้ำหนักขวด ใช้หลักการของคานเป็น
คานที่มีจุดหมุนระหว่างแรงกดและแรงยก และกระทำโดย
ออกแรงกด หรือผลักไปบนส่วนหนึ่งของคานนั้น และทำให้
คานหมุน และเอาชนะแรงต้านได้ ถ้าน้ำหนักนั้นมากกว่า
100 กรัม ที่ถ่วงไว้อีกฝั่ง คานจะหมุนให้ขวดล่วงไปที่ช่อง
ปฏิเสธ (reject) เมื่อขวดที่แยกตามขนาดได้แล้วจะมี กลไกล
เพื่อดันให้ขวดมาลงชุดบีบอัดขวด เพื่อลดพื้นที่สำหรับเก็บ
สำหรั บ ชุด บี บอี ด ขวดได้ใ ส่ หั ว หมุด เข็ม เพื ่อ ไว้ไ ล่ อากาศ
ภายในขวด

รูปที่ 3 คอนโทรล โดยการใช้ PLC Board
3.3 การเขี ย นโปรแกรมแบบ Ladder โดยการใช้
โปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรลยี ่ ห ้ อ Mitsubishi ผ่ า น
ซอฟแวร์ GXwork 2.0 เขียนตามเงือนไขและกระบวนการ
ต่าง ๆ และการโปรแกรมหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ SAMKOON
ผ่านซอฟแวร์ SKtool 6.0 สำหรับทำกราฟฟิกสั่งงานต่าง ๆ
เพื่อให้น่าสนใจ และใช้งานง่าย

รูปที่ 2 โครงสร้างภายในและกลไกการทำงาน
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
ซึ่งชุดบีบอัดเป็นเพียงแค่ฟังช์ชั่นที่นำมาช่วยลดพื้นที่สำหรับ
การจัดเก็บขวดเท่านั้น

ขวดทั่วไป

คัดแยก

บีบอัด

รูปที่ 5 หลักการทำงานของเครื่อง
สำหรับงานวิจัยนี้เลือกใช้เป็นกระบอกอัดไฟฟ้า ขนาด
900 นิวตัน เพราะต้นทุนที่มีราคาถูกกว่ากระบอกลม และ
ง่ายสำหรับการติดตั้ง ไม่ต้องเดินระบบลม สำหรับการบีบอัด
เนื่องจาก การบีบจากด้านบนขวดลงมา หรื่อแบบแนวตั้ง จะ
ใช้เวลาที่มาก และกำลังที่มาก ดั้งนั้นจึงออกแบบระบบนี้ให้
บีบอัดด้านข้างของขวด เพื่อลดเวลาและเพียงพอสำหรับ
กระบอกอัดไฟฟ้าขนาด 900 นิวตัน โดยการใช้พลังงานรวม
220 โวลท์ กระแสสูงสุดอยู่ที่ 0.5 A

รูปที่ 6 แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่อง
3.5 หลักการเก็บข้อมูลของสมาชิก ใช้เก็บข้อมูลแบบ
ตัวเลข (Data Registers) ใช้สัญลักษณ์ D ตามด้วยลำดับที่
ของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบตัวเลขเป็นเลขฐานสิบเช่น D001D0009 D019 เป็นต้น โดยอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบตัวเลข
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล (DATA) แบบตัวเลขหรือข้อมูลใน
รูป แบบของ 16 บิต โดยจองพื้นที่ส ำหรับเก็บข้อมูล ไว้ที่
10 คน ถ้ามากกว่านี้จะทำให้หน่วยความจำของ PLC Board
เต็ม และประสิทธิภาพการทำงานจะน้อยลง โดยให้ใส่รหัส
ข้อมูลสำหรับสร้างผู้ใช้งานจำนวน 4 หลัก โดยระบบจะทำ
การเช็ค และตรวจสอบไม่ให้ รหัสของผู้ใช้งาน ซ้ำกัน การ
จองพื้นที่จ ะใช้ค่าการเก็บข้อมูล 5 ค่า เช่น D1-D5 ต่อ 1
ผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานคนที่ 1 รหสัส 9999 มีคะแนน
สะสม 50 คะแนน แสดงให้เห็นในรูปที่
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ขวดพลาสติกขุ่น
ขวดแก้ว
รวม
รูปที่ 7 ข้อมูลสำหรับการเก็บค่าของผู้ใช้งาน
สำหรับคะแนนสะสมนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนด
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตามความเหมะสมกับราคาขาย
ขวด หรือเพิ่มเติมโปรโมชั่นตามความเหมาะสม สำหรับการ
ทดสอบระบบ ผู้วิจัยได้กำหนดคะแนนสะสมไว้ดังนี้
ตารางที่ 2 การกำหนดราคาตามขนาดต่าง ๆ
ขนาด(มล.)
ราคาขายต่อขวด
330 - 350
600
1,500
จากตารางการกำหนดราคาตามขนาดต่ าง ๆ ดัง นั้ น
ผู้วิจ ัยจึงใช้จำนวน 30 คะแนน เท่ากับ 1 บาท หรือ 150
คะแนน สามารถแลก น้ำดื่มขนาด 330 – 350 ได้ 1 ขวด
4.ผลงานวิจัยทดลอง
4.1 หลังจากทำการสร้าง และปรับแก้เครื่องแล้ว ผู้วิจัย
ได้ทำการทดสอบสมรรถนะของเครื่อง เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ และหาประสิทธิภาพของการคัด
แยกขวดพลาสติกใส ซึ่งผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 3 ผลทดสอบของขวดแต่ละประเภท
ประเภทขวด
จำนวน แยกได้ ความถูกต้อง
ขวดพลาสติกใส
100
100
100%

100
100
300

45
100
245

45%
100%
81.66%

ผลจากตารางที่ 3 นั้น ในการแยกประเภทของขวด
ประเภทขวดพลาสติกใส มีความถูกต้อง สามารถแยกตาม
ขนาดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งขวดพลาสติกใสใส ที่
นำมาทดสอบได้แก่ น้ำดื่มคริส ตัล ขนาด 350 600 และ
1,500 น้ำดื่มเนสท์เล่ ขนาด 330 600 1,500 และน้ำดื่มน้ำ
ดื ่ ม สิ ง ห์ ขนาด 330 600 1,500 ประเภทขวดแก้ ว มี
ความถูกต้อง เนื่องจากน้ำหนักของขวดแก้วมีน้ำหนักมาก
เมื่อใส่ล งไปทำให้กลไกตรวจสอบน้ำหนักสามารถแยกได้
ทันที และถูกต้อง ซึ่งขวดแก้วที่นำมาทดสอบนั้นได้แก่ ขวด
เครื ่ อ งดื่ มชูก ํ าลั ง ขวดเครื ่ อ งดื่ ม เกลือ แร่ และน้ ำ อั ดลม
ประเภทขวดพลาสติกขุ่น มีค วามถูก ต้อง 45 เปอร์เซ็นต์
สาเหตุของความผิพลาดเนื่องจากน้ำหนัก และความสูง ของ
ขวดที่มีขนาดใกล้เคียงกับ ประเภทขวดขวดพลาสติกใส ชุด
กลไกการคัดแยกน้ำหนักที่ไม่ละเอียดเพียงพอจึงทำให้ ไม่
สามารถคัดแยกของกลุ่มประเภทขวดพลาสติกขุ่น ได้ ซึ่ง
ขวดพลาสติกขุ่นที่นำมาทดสอบได้แก่ ขวดน้ำส้มคั้นสด ขวด
น้ำชาเขียว และขวดนมรสชาติต่างๆ
4.2. ผลการทดสอบแยกขวดพลาสติกใส การทดสอบ
เป็นการสุ่ม ขนาดขวด และยี่ห้อต่าง ๆ จำนวน 100 ขวด
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถนำไปปรับใช้จริง
ได้ทันที ได้ให้ผลความถูกต้อง ซึ่งผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการจำแนกขวดตามขนาด และยี่ห้อต่าง ๆ
ยี่ห้อ
ขนาด(มล.) จำนวน ความถูกต้อง
350
16
100 %
น้ำดื่มคริสตัล
600
12
100 %
1,500
17
100 %
330
5
100 %
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น้ำดื่มเนสท์เล่

น้ำดื่มสิงห์
รวม

600
1,500
330
600
1,500

9
19
2
3
17
100

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

ผลจากตารางที่ 4 นั้น ในการแยกประเภทของขวด
ประเภทขวดพลาสติ ก ใสตามขนาดของน้ ำ ดื ่ ม ต่ า งๆ มี
ความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากขนาดของขวดแต่ละ
ขนาดมีความสูงที่แตกต่างกัน จึงทำให้การตรวจเช็คขนาด
ของน้ำดื่ม ไม่มีเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
4.3 ผลการทดลองระบบสมาชิก และการสะสมคะแนน
สำหรับการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้งานทำได้ดี โดยที่ระบบ
สามารถตรวจสอบได้ เมื่อมีข้อมูลที่ซ้ำกันระบบจะแจ้ง เตื่อน
ผ่านที่หน้าจอทัสกรีน ให้ทำการเปลี่ยนข้อมูลใหม่ การเก็บ
คะแนนไม่มีปัญหา แต่ต้องกำหนดค่าคะแนนสูงสุดไว้ เพื่อ
ไม่ให้ข้อมูล ที่จ องไว้ในโปรแกรม จึง ได้กำหนดค่าคะแนน
สูงสุดไว้ที่ 60,000 คะแนน ถ้าเกินกว่านั้นระบบจะไม่เก็บค่า
คะแนนเพิ่มอีก
4.4 การทดลองบีบอัดขวดพลาสติก เพื่อลดพื้นที่จัดเก็บ
ขยะพลาสติก โดยกำหนดให้ น้ำดื่มคริสตัล แทนยี่ห้อ A น้ำ
ดื่มเนสท์เล่แทนยี่ห้อ B และน้ำดื่มสิงห์แทนยี่ห้อ C
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการบีบอัดขวดพลาสติกใส
ขวดพลาสติก จำนวน เวลาที่ใช้ การยุบตัว
(ขวด/วินาที) (เฉลี่ย)
350 ml ยี่ห้อ A 100
16
63%
600 ml ยี่ห้อ A 100
17.5
72%
1,500 ml ยี่ห้อ 100
18.3
81%
A
600 ml ยี่ห้อ B 100
17
65%

1,500 ml ยี่ห้อ
B
1,500 ml ยี่ห้อ
C
เฉลี่ย

100

18.1

60%

100

18

85%

17.48

71%

ผลจากตารางที่ 5 นั้น โดยยี่ห้อ A ทำการทดลองทั้ง 3
ขนาด 350 600 และ 1,500 มิลลิลิตร เมื่อทำการทดลอง
พบว่าขนาด 350 มิลลิลิตร ใช้เวลาในการบีบอัดน้อยที่สุ ด
เนื่องจากมีขนาดที่เล็ก แต่ 1,500 มิลลิลิตร มีการยุบตัวมาก
ที่ เนื่องจากมีการคืนตัวที่น้อยกว่าขวดขนาดเล็ก ยี่ห้อ B ทำ
การทดลอง 2 ขนาด คือ 600 และ 1,500 มิลลิลิตรเนื่องจาก
เมื่อทำการเก็บข้อมูลพบว่า นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่มาใช้
บริการอบรมที่สำนักฯ ไม่ค่อยให้ความสนใจกับ ขนาด 330
มิลลิลิตร มากเท่าที่ค วร จึงไม่มีขวดเปล่าเพื่อนำมาทดลอง
เช่นเดียวกับ ยี่ห้อ C ขนาด 330 และ 600 มิลลิลิตร จึงสรุป
ตามข้อมูลที่ได้ทำการทดลองขนาดของน้ำดื่มต่าง ๆ โดยที่ใช้
เวลาสำหรับบีบอัดขวดอยู่ที่ 17.48 วินาที และมีการยุบตัว
อยู่ที่ 71 เปอร์เซ็นต์
5.อภิปรายและสรุปผลงานวิจัย
5.1 โครงงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย เพื่อออกแบบและ
สร้างเครื่อง รับแลกขวดพลาสติกแบบอัตโนมัติ ด้วยการใช้
คอนโทรนเลอร์ PLC Board พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาแลค
เดอร์ ซึ่งเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว คอน
โทรนเลอร์ PLC Board สามารถตอบสนองในเรื่องของราคา
และความสามรถที่ เ พี ยงพอกับโครงงานวิจ ัย นี ้ สามารถ
ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตที่กำหนด และมี
ความสะดวกในการใช้งาน มีการแสดงผล และสั่งงานผ่าน
ทางหน้าจอระบบสั มผัส ซึ่ง มีผ ลการทดลองสำหรั บ การ
ทำงานของเครื่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การทำงานในแต่ละหัวข้อมี
ความสมบูรณ์ และถูกต้อง มากกว่าร้อยล่ะ 81 เปอร์เซ็นต์
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5.2 ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องรับแลกขวด
พลาสติกแบบอัตโนมัติ เมื่อทำการประเมิณผลการทำงาน
จากการทดลองแล้ว พบว่าสามารถรับ และแยกขวดได้ ถึง
3 ขนาด 330 หรือ 350 600 และ1,500 มิลลิลิตร พร้อมทั้ง
ยังมีการลดการใช้พื้นที่เก็บ เพื่อให้สามารถรับปริมาณขวดได้
มากขึ้น ด้วยการติดตั้งชุดบีบอัดขวดพลาสติกก่อนส่ง เก็บยัง
ถังเก็บ แต่ละขวดจะได้คะแนนสะสมที่ต่างกันไป โดยผลการ
ทดสอบการบี บ อั ด ขวด มี ก ารยุ บ ตั ว อยู ่ ท ี ่ ร ้ อ ยล่ ะ 71
เปอร์เซ็นต์ และเวลาที่ใช้ในการรับแลกโดยการทำซ้ำ ๆ กัน
หลายรอบจนได้ค่าเวลาเฉลี่ยต่อ 1 ขวด อยู่ที่ 17.48 วินาที
5.3 ข้อเสนอแนะ จากข้อมูลที่ทำการทดสอบ เนื่องจาก
PLC Board เป็นคอนโทรลเลอร์ ชนิดหนึ่งที่ออกแบบขึ้นมา
ให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรม ไม่ซับซ้อน มีความแตกต่างกับ
PLC ซึ ่ ง PLC ถู ก ออกแบบมาเพื ่ อ ทำงานควบคุ ม ระบบ
อัตโนมัติ ถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ทนความถี่ร บกวน แต่อย่างไรก็ตาม PLC Board มีร าคา
และความสามารถที่น่าสนใจ สามารถที่จ ะนำมาใช้ และ
สามารถพัฒนาต่อไปได้
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เครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม
Automatic marigold sowing machine with pneumatic system
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การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติ ด้วยระบบลม ซึ่งในการสร้างเครื่องหยอด
เมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลมเพื่อทดแทนการใช้แรงงานเกษตรกร มีหลักการทำงานโดยจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
เชื่อมต่อกับตัวโซ่ที่เป็นชุดสายพานลำเลียง เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบ จากผลการทดสอบการปล่อยดินลงหลุมคิดเป็นความถูกต้อง
88% และจากผลการทดสอบการหยอดเมล็ดโดยใช้เข็มทั้ง 2 ขนาด พบว่าขนาดเข็มดูดเมล็ดดอกดาวเรืองเบอร์ 22Gx1 นิ้ว
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
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1.บทนำ
ปั จ จุ บ ั น ประเทศไทยมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี
เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ เข้ามาทดแทนการใช้แรงงาน
มนุษ ย์ทั้ง ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เป็น
หลั ก การนำเครื ่ อ งจั ก รระบบอั ต โนมั ต ิ ม าใช้ ง านและ
สามารถลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต
ลดการสูญเสียของสินค้า ซึ่งอาจเกิดจากการผิดพลาดของ
มนุษ ย์ได้ เพิ่มกำลัง การผลิตได้มาก เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ จึงมี
ความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมและด้านงานเกษตรกร
มากขึ้น
เทคโนโลยี น ั บ เป็ น เครื ่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที ่ ท ํ า ให้
กระบวนการผลิตต่างๆ สามารถผลิตได้ร วดเร็วและง่ า ย
มาก ยิ่ง ขึ้น พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.
2554 ได้ให้ค วามหมายของคํ า ว่ า “เทคโนโลยี” ไว้ ว่ า
เทคโนโลยี หมายถึ ง วิ ท ยาการที ่ น ํ า เอาความรู ้ ท าง
วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นทางปฏิ บ ั ติ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี วรรณ
พงษ์สวัสดิ์ ได้ให้ความหมายของคําว่า “เทคโนโลยี” ว่า
หมายถึง การนําเอาความรู้ท างด้า นวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้น
เป็นตอน จึงสรุปได้ว่า “เทคโนโลยี” คือ การนําเอาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ (Automation) (มาลี
วรรณ พงษ์สวัสดิ์, 2547, หน้า 24) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
การเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรแทนคนในงานอุตสาหกรรม
ดังนั้นคําว่า “เทคโนโลยีอัตโนมัติ” หมายถึง การทําให้
เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น เปลี่ยนไปใช้
เครื ่ อ งจั ก รแทนการทํ า งานของคน ซึ ่ ง เรี ย กว่ า ระบบ
อัตโนมัติ (Automation) เข้าไปควบคุมการทํางานของ
เทคโนโลยีซึ่งการนําระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ควบคู่กับ การ
ทํางานของเทคโนโลยีจะช่วยให้เกิดความง่ายและความ
รวดเร็วในการใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วย
ให้สามารถกําหนดแนวทาง ขั้นตอนในการผลิตได้ อย่าง

ชัดเจน และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด อุบัติเหตุกับ
บุคลากรได้เป็นอย่างมาก รวมถึงการนำเครื่องจักรเข้ามา
ใช้ในภาคของการเกษตร เช่น นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใ น
การสร้ า งเครื ่อ งจัก รอั ต โนมัต ิ ในการเพราะปลูก ดอก
ดาวเรือง ซึ่งดอกดาวเรืองถือเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง
ของประเทศไทย จึงมีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากไม่ว่า
จะปลูกขายเป็นดอกไม้ประดับ หรือขายทั้งต้น และมีการ
ขายเฉพาะต้นกล้าไม่ว่าจะเป็นการขายแบบประเภทใดนั้น
ส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มจากการเพาะกล้าเป็นอันดับแรก ส่วน
การเพาะกล้าในถาดหลุมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จ ะใช้ในการ
เพาะกล้าดาวเรืองเพื่อการจำหน่าย แต่การใช้กำลังคนช่วย
หยอดเมล็ดดอกดาวเรืองเพื่อเพาะกล้านั้นใช้เวลาค่อนข้าง
นานสำหรับการหยอดเมล็ดลงดิน เพราะเกษตรกรต้องใช้
ความแม่นยำในการหยอดเมล็ดดาวเรืองลงทีละ 1 เมล็ด
ใส่ล งทีล ะหลุมซึ่ง เมล็ดดาวเรืองค่อนข้างเล็กทำให้การ
หยอดเมล็ดใช้เวลาที่นานขึ้น ความสามารถในการหยอด
เมล็ดต่อถาดประมาณ 50 ถาดต่อคนต่อวัน(สัญลักษณ์
และจรัส ชัย, 2560) หากใช้ค นหยอดเมล็ดลงหลุมมาก
เกิ น ไป ทำให้ ส ิ ้น เปลือ งเมล็ ด พั น ธุ์ ส ่ ง ผลให้ ต้ น สูง และ
อุปกรณ์หยอดเมล็ดลงถาดเพาะที่นำเข้าจากต่างประเทศมี
ราคาแพงเกินกว่าที่เกษตรกรจะซื้อได้
จากการได้ศึกษาและการเรียนรู้จากการทดลอง
เพาะปลูกดอกดาวเรืองตามแนวทางเกษตรกรนั้ น พบ
ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ 1) ประสบปัญหาความล่าช้าในการ
หยอดเมล็ด 2) การหยอดเมล็ดได้จำนวนน้อย โดยหยอด
ต่อครั้ง 1-2 เมล็ด 3) ขาดความแม่นยำในการหยอดเมล็ด
คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยี อัตโนมัติเข้ามา
ช่ ว ยในการเพาะกล้ า ดาวเรื อ งตามขั ้ น ตอนโดยมี ก าร
ลำเลียง การโหลดถาด การนำดินใส่หลุม การหยอดเมล็ด
และการพรมน้ำ จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตกล้าดาวเรืองได้
เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้จ ัดทำจึง ได้พัฒนาเครื่องหยอด
เมล็ ด ดาวเรื อ งอั ต โนมั ติ ด ้ ว ยระบบลมขึ ้ น เพื ่ อ เริ ่ ม ทำ
การเกษตรในยุคสมัยใหม่
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2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบหยอดเมล็ด
ดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบ
หยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ไพโรจน์ (2544) กล่าวว่า ดาวเรืองมีถิ่นกำเนิด
ในประเทศเม็ ก ซิ โ ก ต่ อ มามี ผ ู ้ น ำเข้ า ไปปลู ก ในยุ โ รป
เนื่องจากเป็นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่าย อีกทั้ง ดอกมีความ
สวยงาม จึงเป็นที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลาย ใช้เป็นดอกไม้
หน้าแท่นบูช าพระนางเมรีและเนื่องจากดอกดาวเรื อ ง
ดั้งเดิมมีเพียงสีเดียว คือ สีเหลือง จึง เรียกชื่อไม้ดอกชนิด
นี ้ ว ่ า Mary's gold ต่ อ มาจึ ง เพี ้ ย นไปเป็ น Marigolds
นอกจากดาวเรืองจะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับและไม้กระถาง
แล้ว ยังใช้ประโยชน์เป็นพืชสีโดยใช้เป็นสีย้อมผ้ามาตั้ง แต่
สมัยโบราณ และใน ปัจ จุบันยัง ใช้ดอกดาวเรืองผสมใน
อาหารสัตว์เป็นอาหารเสริมอีกด้วย
สมพร และคณะ (2560) ได้พัฒนาเครื่องหยอด
เมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ถาดเพาะกล้าสำหรับทำนาโยนขนาด
434 หลุม สำหรับการปลูกข้าวแบบประณีต โดยการใช้
ระบบดูดเมล็ดพันธุ์หย่อยลงหลุมของถาดนาโยน ผลการ
ทดสอบพบว่าการเพิ่มความเร็วในการหยอดจะทำให้เกิด
ความผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นตาม เนื่องจากปริมาณแรงดันลม
ไม่สามารถสร้างสุญญากาศได้เพียงพอและการเพิ่มแรงดัน
ลมในการสร้างสุญญากาศสำหรับการดูดเมล็ด พบว่าหาก
ใช้แรงดันลมต่ำกว่า 6 บาร์ จะเกิดความผิดพลาดสูง และ
ความดัน 8 บาร์ ขึ้นไปจะสามารถดูดเมล็ดได้ดีสูงถึงร้อย
ละ 99 โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลิจะให้ความแม่นยำในการ
หยอดสูงกว่าข้าว กข-6 เพราะขนาดเม็ดเล็กกว่า
4. วิธดี ำเนินการวิจัย
การจัดทำเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมั ติ
ด้วยระบบลมเป็นแนวคิดที่จะนำมาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
กล้ า ดาวเรื อ งและนำเทคโนโลยีม าประยุ ก ต์ใ ช้ ใ ห้ เป็น
ประโยชน์แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ต้นกล้า

ดาวเรืองออกจำหน่าย โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการ
ดำเนินงานดังนี้
1.ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการดำเนินการ
2.ออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม
3.สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์
4.สร้างเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม
4.1 ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการดำเนินการ
ทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาข้อมูลของการเพาะ
กล้าดาวเรื่องแบบถาดหลุมอย่างละเอียด และศึกษาเครื่อง
หยอดเมล็ดพันธุ์แบบต่าง ๆ ที่เคยผลิตขึ้นมาเพื่ อ เป็ น
แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุม ให้
สอดคล้องกับความต้องการในการสร้างเครื่องหยอดเมล็ด
ดาวเรื่องอัตโนมัติด้วยระบบลม ซึ่งได้ศึกษาถึงวิธีการที่จะ
ทำการหยิบจับเมล็ด ขั้นตอนในการปลูก เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำโครงสร้าง รวมถึงอุปกรณ์ที่จะใช้
ควบคุมเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติ ด้วยระบบลม
ให้เป็นไปตามความต้องการหรือขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ได้
กำหนดไว้ มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
1.ศึกษาการเพาะกล้าดาวเรือง
2.ทดลองปลูกเอง
3.ศึกษาเครื่องหยอดเมล็ดต่าง ๆ ที่มีการผลิตออกมาแล้ว
4.2 ออกแบบเครื ่ อ งหยอดเมล็ ด ดาวเรื อ ง
อัตโนมัติด้วยระบบลม
ผู้จัดทำโครงการได้นำคำแนะนำของอาจารย์ที่
ปรึกษา และข้อมูลในด้านโครงสร้างที่ได้ทำการศึกษามา
ทำการออกแบบและสร้างโครงสร้างเครื่องหยอดเมล็ดดาว
เรื่องอัตโนมัติด้วยระบบลม โดยมีรายละเอียดดังนี้
5
4
3
2

1

รูปที่ 4.1 โครงสร้างตามระบบการทำงานของเครื่องหยอด
เมล็ดดาวเรื่องอัตโนมัติด้วยระบบลม
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โครงสร้างทางกลสามารถแบ่งตามระบบการทำงาน
ได้ 5 ส่วน ดังนี้
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
หน้าที่ในการทำงาน คือ เป็นส่วนที่ใช้ในการ
ลำเลี ย งถาดหลุม ไปยั ง ตำแหน่ง ต่ า งๆ ของเครื ่ อ งตาม
โปรแกรมที่ได้ตั้งไว้ โดยใช้ มอเตอร์ขนาด 12 โวลต์
4.2.2 ส่วนโหลดถาดเพาะกล้า 200 หลุม
หน้าที่ในการทำงาน คือ ปล่อยถาดเพาะกล้า
จำนวน 200 หลุ ม ที ่ ค วบคุ ม การทำงานด้ ว ยเซอร์โ ว
มอเตอร์ 180 องศา จำนวน 4 ตัว โดยแบ่งเป็น 2 ชุดการ
ทำงาน คือชุดการทำงานแบบล็อคถาดบน และล็อคถาด
ล่าง โดยควบคุมผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ มีหลักการ
ทำงาน คือ จะมีโฟโต้เซ็นเซอร์ สำหรับจับไกด์ของชุดการ
ลำเลียงถาด ถ้าจับไกด์ได้จะส่งสัญญาณเข้าไปที่ PLC และ
PLC จะส่งคำสั่งไปยัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสั่ง งาน
เซอร์โวชุดการทำงานให้ปล่อยถาดล่าง และล็อคถาดบน
เพื่อให้ถาดถูกปล่อยลงมาครั้งละ 1 ถาด
4.2.3 ส่วนปล่อยดินลงถาด
หน้าที่ในการทำงาน คือ ระบบโหลดดินลงถาด
โดยระบบจะเริ่มการทำงานเมื่อชุดลำเลียงถาดได้ ก าร
ลำเลียงถาดไปถึงจุดที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง ของชุด
โหลดดิน และชุดหยอดเมล็ด เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยัง
PLC แล้ว PLC จะมีคำสั่งมาสั่งงานในมอเตอร์ขนาด 12
โวลต์ ของชุดโหลดดิน 2 ตัวทำงาน โดยจะทำงาน 2 ครั้ง
ต่อ 1 แถวของถาดเพาะกล้า ครั้งแรกจะหยอดแค่ครึ่งหลุม
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 ปั้มดูด และปล่อยเมล็ดโดยจะมี
หลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีการทำงานร่วมกัน
6 Step โดยเซอร์โวมอเตอร์จะทำงานตามองศาที่ได้ตั้งค่าไว้ ดัง
รูปที่ 4.3

รูปที่ 4.3 ส่วนระบบลมดูดเมล็ด
Stepที่ 1 เซอร์โวมอเตอร์จะอยู่ในตำแหน่ง standby
Stepที่ 2 เซอร์โ วมอเตอร์จ ะอยู่ในตำแหน่ง ที่พร้อมไป
หยิบเมล็ด
Stepที่ 3 เซอร์โวมอเตอร์จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปจบถึงจุดที่มี
เมล็ด พร้อมทั้ง จะสั่ง ให้ช ุ ดที ่ เก็ บ เมล็ ดสั่ น และสั่ง ให้
มอเตอร์ปั๊มดูด ดูดเมล็ดมาที่หัวเข็ม
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Stepที่ 4 เซอร์โวมอเตอร์จะอยู่ในตำแหน่ง ที่ยกตัวขึ้นมา
ออกจากชุดเก็บเมล็ดและสั่งให้ชุดหยอดเมล็ดหยุดสั่น
Stepที่ 5 เซอร์โวมอเตอร์จะอยู่ในตำแหน่ง บริเวณปาก
ของถาดหลุม และสั่งให้มอเตอร์ปั๊มดูดหยุดดูด
Stepที่ 6 เซอร์โ วมอเตอร์จ ะอยู่ในตำแหน่งบริเวณปาก
ของถาดหลุม และสั่งให้มอเตอร์ปั๊มเป่าทำงานเป็น เวลา
สั่นๆและหยุด
4.2.5 ส่วนระบบพรมน้ำ
หน้าที่ในการทำงาน คือ พรมน้ำ โดยจะเริ่มการ
ทำงานเมื่อเซนเซอร์จับตำแหน่งถาดบริเวณชุดพรมน้ำได้
จะสั่งสัญญาณเข้า PLC แล้ว PLC จะส่งคำสั่งไปยัง
มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 12 โวลต์ ให้ทำงาน ดังรูปที่ 4.4

หลังจากระบบหยอดเมล็ดทำงานเสร็จ ระบบปล่อยดินจะ
ทำงานอีกครั้งโดยจะปล่อยดินให้เต็มหลุม หลังจากปล่อย
ดินและหยอดเมล็ดในแถวที่ 1 สำเร็จ ระบบลำเลียงถาด
จะทำงานต่อเนื่อง โดยถาดจะถูกเลื่อนไปยังช่องถัดไป การ
ทำงานจะทำตามฟังก์ชั่นซ้ำดังเดิมจนครบ 10 แถว และ
ระบบลำเลียงจะลำเลียงถาดไปยังระบบพรมน้ำ ซึ่งระบบ
พรมน้ ำ จะทำงานโดยมี เ ซนเซอร์ เ ป็ น ตั ว ตรวจจับ ถาด
จากนั้นจะสั่งให้ระบบพรมน้ำทำงาน เมื่อสายพานลำเลียง
ได้ล ำเลียงถาดเพาะกล้าหลัง จากผ่านระบบพรมน้ำแล้ว
เสร็จ ผู้ใช้ง านต้องนำถาดเพาะกล้ าที่จ บกระบวนการ
ทำงานวนแล้ ว เสร็ จ ออกจากเครื ่ อ ง ระบบลำเลี ย งจะ
ทำงานวนซ้ำกระทั้งหยุดการทำงาน
5. ผลการวิจัย
ผลการดำเนินการในโครงการ เครื่องหยอดเมล็ด
ดาวเรืองอัตโนมัติ ด ้ว ยระบบลม(Automatic marigold
sowing machine with pneumatic system) มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ พั ฒ นาเครื ่ อ งต้ น แบบหยอดเมล็ ด
ดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม ซึ่งผู้ศึกษาได้ดำเนินการ
เสร็ จ สิ ้ น เป็ น โครงการตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ซ ึ ่ ง มี ผ ลการ
ดำเนินการดังรูปที่ 5.1

รูปที่ 4.4 ส่วนระบบพรมน้ำ
4.3 หลักการทำงาน
การทำงานงานของเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรือง
อัตโนมัติ ด้วยระบบลม ที่มีร ะบบการทำงาน 5 ขั้นตอน
โดยการสั่ง งานด้ ว ยการกดปุ่ม หรื อการสั ่ง งานผ่ า นบน
จอแสดงผลมอนิ เ ตอร์ (HMI) เมื ่ อ เครื ่ อ งเริ ่ ม ทำงาน
สายพานลำเลี่ยงจะเริ่มทำงานโดยใช้เซนเซอร์ เป็นตั ว
ตรวจจับตำแหน่งเริ่มต้นการทำงาน ระบบโหลดถาดเพาะ
กล้าจะปล่อยถาดลงมาครั้งละ 1 ถาด และชุดลำเลียงถาด
จะลำเลียงถาดไปจนถึงระบบปล่อยดินและระบบหยอด
เมล็ดตามลำดับ เมื่อถึง จุดปล่อยดินระบบปล่อยดินจะ
ทำงาน โดยการที่สายพานลำเลียงดินทำงานตามเวลาที่
กำหนดไว้ โดยการปล่อยดินครั้งแรกจะปล่อยลงหลุมเพียง
ครึ่ง หลุม จากนั้นระบบหยอดเมล็ดจะทำการต่ อ ทั น ที

รูปที่ 5.1 ผลการหยอดเมล็ดด้วยลม
5.1 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
5.1.1 ได้รับรู้ถึงขั้นตอนการเพาะกล้าดาวเรือง
5.1.2 ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการเกษตร
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5.1.3 ทำให้นักศึกษามีความสามัคคี ร่วมมือร่วม
ใจช่วยกันทำโครงการในครั้งนี้ และยอมรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน

5.2 ผลการทดลองปล่อยถาดเพาะกล้า
การทดสอบการทำงานในส่วนของการปล่ อ ย
ถาดเพาะกล้า โดยทดลองการใส่ถาดเริ่มตั้งแต่จำนวน 10
ใบ เพื่อสังเกตุปัญหาในการโหลดถาดอัตโนมัติ สามารถ
ทำงานได้หรือไม่ และบันทึกผลตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ข้อมูลการทดสอบการปล่อยถาดของเครื่อง

ตารางที่ 5.2 ข้อมูลการทดสอบการปล่อยดินลงถาดเพาะ
กล้า

จากตารางที่ 5.2 เป็นการทดสอบอุปกรณ์การ
ปล่อยดินลงหลุมถาดเพาะกล้าจำนวน 200 หลุมใน 1 ถาด
ผลที่ได้จากการทดลองคือ ดินสามารถลงเต็มหลุมเพาะ
กล้าตามฟังก์ชั่นที่กำหนด จำนวน 177 หลุม คิดเป็น 88%
เกิด error ดินลงไม่เต็ม หลุ มจำนวน 23 หลุม คิดเป็ น
12% โดยผลในการทดลองจะพบว่าบริเวณแถวกลางของ
ถาดเพาะกล้าดินจะลงตามฟัง ก์ช ั่น แต่แถวริมของถาด
เพาะกล้าดินจะลงไม่เ ต็มหลุ ม โดย 1 ถาดจะใช้ด ิ น พี
ทมอสจำนวน 1,000 กรัม
5.4 ผลการทดลองการหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล้า

จากตารางที่ 5.1 เป็นการทดสอบอุปกรณ์ชุด
ปล่อยถาดเพาะกล้า โดยเริ่มใส่ถาดเพาะกล้าจำนวน 10
ใบ พบว่าปีกของถาดมีลักษณะอ่อนเกินไป เมื่อซ้อนถาด
กันหลายใบจึงทำให้หลุดจากตัวล๊อคชุดปล่อยถาด จากนั้น
ได้ทดลองลดจำนวนการใส่ถาดลงทีละ 1 ถาดจนได้จำนวน
ที่ทำให้ไม่หลุดจากตัวล๊อคชุดปล่อยถาดอยู่ที่ 4 ถาด ดังนั้น
การใส่ถาดในชุดปล่อยถาดสามารถวางซ้อนถาดได้ไม่เกิน
4 ถาดเท่านั้น
5.3 ผลการทดลองการใส่ดินลงถาดเพาะกล้า
การทดสอบการทำงานในส่วนของการใส่ดินลง
ถาดเพาะกล้า เป็นลำดับขั้นตอนการทำงานถัดจากการ
ทดลองที่ 5.2 โดยการทดสอบจะทำการทดสอบปล่อยดิน
ลงถาดเพาะกล้าใน 1 ถาด จำนวน 200 หลุม และบันทึก
ผลตามตารางที่ 5.2

การทดสอบการทำงานในส่วนของการหยอด
เมล็ดดาวเรืองลงถาดเพาะกล้า เป็นลำดับขั้นตอนการ
ทำงานถัดจากการทดลองที่ 5.2 โดยผลการทดสอบต่อไป
คือ ทดสอบอุปกรณ์เข็มฉีดยาเป็นตัวจับเมล็ด โดยการ
ทดสอบ ทดสอบจำนวน 10 ครั้ง 100 หลุม และตารางที่
5.3 และ ตารางที ่ 5.4 เพื ่ อ ทดสอบขนาดของเข็ ม ที่
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” สามารถดู ด เมล็ ด ได้ ดี 89 คิ ด เป็ น 89% เกิ ด การ
ผิดพลาด เพียง 11% เป็นข้อผิดพลาด ที่พบมีการดูดเมล็ด
ไม่ได้ 11 ครั้ง

รูปที่ 5.2 ผลการงอกต้นกล้า

ตารางที่ 5.4 ทดสอบการหยอดเมล็ดโดยใช้เข็มขนาด
22G x 1.5”
6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

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% เนื่องจากรูเข็มมีขนาดเล็กลง จึง ทำให้
หน้าสัมผัสการดูดเมล็ดแคบลง
ผลจากการทดลองหลั ง จากหยอดเมล็ ด ด้ วย
ระบบลงถาดเพาะกล้า ผลการงอกของต้นกล้า อยู่ที่ระดับ
80% จากเกษตรกรผู้ทดสอบการใช้เครื่องหยอดดอกเรือง
ด้วยระบบลม ดังรูปที่ 5.2

เครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติ ด้วยระบบ
ลม ระบบส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 12 โวลต์ ใช้
การเขียนคำสั่ง Ladder ของ PLC Panasonic fp0r c32t
เพื่อควบคุมการทำงานที่นำไปใช้ค วบคุมการทำงานของ
เครื ่ อ งหยอดเมล็ ด และมี ร ะบบการควบคุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น Arduino mega 2560 r3 ที่รับ
คำสั่งจาก PLC ไปควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 5 โวลต์ ที่ใช้ใน
การหยอดเมล็ดดาวเรือง และปล่อยถาดเพาะ โดยควบคุม
การทำงานด้วยระบบผ่าน touchscreen 4" samkoon
เพื่อใช้ในการสั่งงานระบบต่างๆ ของเครื่องหยอดเมล็ด
ดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม เพื่อนำไปใช้ผลิตเพาะกล้า
ดาวเรือง ด้วยถาดเพาะกล้าจำนวน 200 หลุม
7. สรุป
ผลงานวิจัยการพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองสรุป การ
ทำของเครื่องเป็น 5 ส่วน ดังนี้
7.1 ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ส่วนที่เป็ นโครงสร้ า ง
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
ล็อคถาดล่างโดยควบคุมผ่า นไมโครคอนโทรลเลอร์ มี
หลักการทำงาน คือ จะมีโฟโต้เซ็นเซอร์ สำหรับจับไกด์
ของชุดการลำเลียงถาด ถ้าจับไกด์ได้จะส่งสัญญาณเข้าไป
ที่ PLC และ PLC จะส่งคำสั่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื่อสั่งงานเซอร์โ วชุดการทำงานให้ปล่อยถาดล่าง และ
ล็อคถาดบน เพื่อให้ถาดถูกปล่อยลงมาครั้งละ 1 ถาด

7.3 ส่วนที่สาม ได้แก่ ส่วนที่เป็นโครงสร้างระบบ
โหลดดิ น ลงถาด โดยระบบจะเริ ่ ม การทำงานเมื ่ อ ชุ ด
ลำเลี ย งถาดได้ ก ารลำเลี ย งถาดไปถึ ง จุ ด ที ่ ม ี เ ซ็ น เซอร์
ตรวจจับตำแหน่ง ของชุดโหลดดิ น และชุดหยอดเมล็ ด
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 โดยระบบจะเริ่มการทำงานเมื่อชุดลำเลี ยง
ถาดได้การลำเลี ยงถาดไปถึง จุ ดที่ มี เซ็ นเซอร์ ตรวจจั บ
ตำแหน่งของชุดโหลดดิน และชุดหยอดเมล็ด เซ็นเซอร์จะ
ส่ ง สั ญ ญาณไปยั ง PLC แล้ ว PLC จะมี ค ำสั ่ ง ไปที่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ปั้มดูด และปล่อยเมล็ด โดยจะมี
หลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีการทำงาน
ร่วมกัน 6 Step โดยเซอร์โวมอเตอร์จะทำงานตามองศาที่
ได้ตั้งค่าไว้
7.5 ส่วนที่ห้า ได้แก่ ส่วนที่เป็นโครงสร้างระบบ
พรมน้ำ โดยจะเริ่มการทำงานเมื่อเซนเซอร์จับตำแหน่ง
ถาดบริเวณชุดพรมน้ำได้ จะสั่ง สัญญาณเข้า PLC แล้ว
PLC จะส่งคำสั่งไปยังมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 12 โวลต์ ให้
ทำงาน
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บทคัดย่อ
โครงการนี้เป็นการพัฒนาเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกอินทรีย์ ขนาดเล็กสำหรับ เกษตรกรรายย่อย ระบบที่
นำเสนอจะ ประกอบด้วยส่วนควบคุม ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ทำหน้าที่ประมวลผลชุดคำสั่ง โดยทำหน้าที่รับส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi ทำงานร่วมกับ Relay Module เพื่อเปิด-ปิดอุปกรณ์ของเครื่องอบลดความชื้น
ข้าวเปลือกอินทรีย์ ส่วน Software จะใช้แอพพลิเคชั่น Blynk ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนเป็นชุดควบคุมหลักในการเปิด -ปิดและ
แจ้งสถานะการทำงานของเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกอินทรีย์ จากผลการทดลองพบว่าเครื่องอบข้าวเปลือกอินทรี ย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่งนั้นสามารถลดความชื้นข้าวเปลือกจากประมาณ 25% (w.b.) ลดลงเหลือประมาณ
14 % (w.b.) ได้ที่อุณหภูมิอบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาเฉลี่ย 130 นาที โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายอยู่ที่ เฉลี่ยกิโลกรัมละ
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
ในสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้การบริโภคข้าวถือว่า
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ เพราะข้าว
เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร อีกทั้งยังมี
สารอาหารที่ช่วยในการป้องกันโรคต่าง ๆ แต่หากต้องการ
บริโภคข้าวให้ได้รับคุณประโยชน์สูงสุด ควรคำนึงถึงคุณค่า
ทางโภชนาการและความปลอดภั ย เป็น หลัก ปั จ จุ บัน
ผู ้ บ ริ โ ภคตื่ น ตั ว และห่ ว งใยต่ อ ปั ญ หาสิ ่ง แวดล้ อ มและ
สุขภาพ การผลิตสินค้าเกษตรโดยพึ่ง พาสารเคมีเริ่มถูก
ปฏิเสธและถูกกีดกันมากขึ้นเพราะการใช้สารเคมีนำมาซึ่ง
การทำลายสภาพแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้
สารเคมีเองและผู้บริโภคซึ่งได้รับพิษจากสารเคมีท่ตี กค้าง
ทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้รับความสนใจและมีแนวโน้มที่
จะทวีความสำคัญยิ่งๆขึ้นในอนาคต ประเทศไทยในฐานะ
ที่เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของ
โลกก็ได้มีการริเริ่มและทำการเกษตรอินทรีย์ เนื่องจาก
ผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์มีร าคาที่ส ูง และมีคู่แข่ง ทาง
การตลาดน้อ ยกว่ าผลผลิต เกษตรแบบธรรมดา ซึ่ง พืช
สำคั ญ แรกๆที ่ม ีก ารผลิ ตเพื ่อ จำหน่ ายในประเทศและ
ส่งออก ก็คือข้าวอินทรีย์นั่นเอง
การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่
ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
ผลิตจนเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บเกี่ยวและขัดสีข้าว เช่น
ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัด
วัชพืช สารป้องกันกำจัดโรคแมลงและสัตว์ที่เป็นศัตรูของ
ต้นข้าว รวมไปถึงสารเคมีที่ใช้ รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลง
ศัตรูข้าวในโรงเก็บ สำหรับในขั้นตอนการขัดสีข้าวเปลือก
ให้เป็นข้าวสาร จากงานวิจัยต่าง ๆ [1,2,3] พบว่าข้าวที่
เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม หากนำเมล็ดข้าวเปลือกมา
กองรวมกัน จะมีความชื้นประมาณ 20 - 25% เนื่องจาก
เมล็ดข้าวมีการหายใจจะทำให้กองข้าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 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
ของข้าวนั้นมีหลากหลายวิธีตั้งแต่วิธีดั้งเดิมของชาวนา คือ
การนำข้ า วไปตากบนลาน ไปจนถึ ง การอบข้ า วด้ ว ย
เครื่องจักร การลดความชื้นของข้าวเปลือกด้ วยวิธีการอบ
ลมร้อนด้วยเครื่องอบลมร้อนขนาดกลางและขนาดเล็ก
ได้ร ับความสนใจอย่างแพร่หลายในกลุ่มของนักวิจัยใน
ประเทศไทย เพราะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการอบข้าว
จำนวนไม่ ม ากด้ ว ยตนเองสำหรั บ ชุ ม ชนขนาดเล็ ก ใน
ท้องถิ่น
สำหรั บ การลดความชื ้ น ของข้ า วอิ น ทรี ย ์ ด ้ ว ย
เครื่องจักรขนาดเล็ก นั้นได้รับความสนใจมาโดยตลอดจาก
นักวิจัยจากหลายๆสถาบันซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่น่าสนใจ
พัฒนา ทางคณะวิจัยฯจึงได้เดินทางไปพบกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ทำนาแบบอินทรีย์ ผลิตสินค้าจำพวกข้าวอินทรีย์
ต่ า ง ๆ ระดั บ OTOP 5 ดาว จากการได้ เ ขาไปร่ ว ม
ปรึกษาหารือกัน ระหว่าง คณะผู้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มข้าวอินทรีย์ช าวนาขาเดฟ ทำให้ค ณะผู้จ ัดทำจึงมี
แนวคิ ด จะสร้ างต้น แบบเครื ่ องอบข้า วเปลือ กอิ นทรีย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง เพื่อแก้ไขปัญหา
การอบข้าวเปลือกอินทรีย์สำหรับชุมชน โดยอาศัยความรู้
เกี่ยวกับการอบลมร้อนเพื่อรักษาสารอาหารและเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิ ต และใช้ Internet of Thing มาทำเป็ น ตั ว
ควบคุมกระบวนการอบลมร้อนผ่านสมาร์ทโฟน
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1ทฤษฎี ก ารอบแห้ ง ความชื ้ น เป็ น ค่ า ที ่ บ ่ ง ชี้
ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในผลิตผลทางการเกษตร เมื่อเราทำการ
เก็ บ เกี ่ ย วจะมี ค วามชื ้ น อยู ่ ด ้ ว ยเสมอ มั น หนึ ่ ง ในเป็ น
คุณสมบัติที่สำคัญมากที่สุดของพืชเนื่องจากความชื้นมีผล
ต่ อ การเสื ่ อ มสภาพของพื ช โดยพื ช ที ่ ม ี ค วามชื ้ น หรื อ
ปริมาณน้ำสูง ก็จ ะมีโ อกาสเสื่อมสภาพได้ง ่ายเนื่องจาก
สภาวะนั้นเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำ
ให้พืชเสื่อมสภาพ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ ความชื้นสามารถ
แบ่ง ออกได้เป็น 2 มาตรฐานได้แก่ ความชื้นมาตรฐาน
เปียกและความชื้นมาตรฐานแห้ง
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2.2 ปริมาณความชื้นในวัสดุ (Moisture Content)
1) ปริมาณความชื้นมาตรฐานเปียก (Wet basis,
wb) คืออัตราส่วนของปริมาณความชื้นหรือน้ำในวัสดุต่อ
ปริมาณวัสดุรวม เป็นปริมาณที่นิยมใช้ในทางการค้าและ
การเกษตร โดยประกอบไปด้วยสองส่วนหลักคือ ความชื้น
และมวลแห้ง เขียนเป็นสมการได้ ดังนี้

การพาอากาศร้ อ น(Convection) โดยความร้ อ นที ่ ถู ก
ถ่ า ยเทไปยั ง วั ส ดุ จ ะทำให้ น ้ ำ ในวั ส ดุ ร ะเหยออกมา
กระบวนการนี ้จ ะหยุ ดลงเมื่ อความดั นไอน้ำ ที ่ผ ิ ด วั ส ดุ
เท่ากับความดันไอน้ำที่บรรยากาศ ซึ่งขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ
อากาศ ความชื้นของผลผลิต ความชื้นในอากาศ ชนิดและ
ความสุก - แก่ของผลผลิต

(2.1)

เมื่อ Mw คือ ความชื้นมาตรฐานเปียก, % w.b. W คือ
มวลของวัสดุ (g) Ww คือมวลของความชื้นหรือปริมาณน้ำ
ในวัสดุ (g) Wd คือ มวลแห้งของวัสดุ (g)
2) ปริมาณความชื้นมาตรฐานแห้ง (Dry basis,
db) คืออัตราส่วนของปริมาณความชื้นในวัสดุต่อปริมาณ
แห้ ง ในวั ส ดุ ปริ ม าณความชื ้ น มาตรฐานแห้ ง นิ ย มใช้
วิเคราะห์ปริมาณความชื้นในทางทฤษฎีและเขี ย นเป็ น
สมการได้ ดังนี้

รูปที่ 2.1 แบบจำลองการพาความร้อน
อั ต ราการทำแห้ ง ของอาหาร ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ สภาพ
ธรรมชาติของอาหารเริ่มต้นก่อนการทำแห้ง และสภาวะ
แวดล้อมระหว่างการทำแห้ง เช่น ชนิดของเครื่องทำแห้ง
(drier) อุณหภูมิ เวลา ความชื้นสัมพัทธ์ สัมประสิทธิ์การ
พาความร้อน (heat transfer coefficient) เป็นต้น กราฟ
ระหว่างอัตราการทำแห้ง (drying rate) และความชื้นใน
สารนั้น (moisture content) แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังรูป
ที่ 2.2 คือ

(2.2)

เมื่อ Wd คือ ความชื้นมาตรฐานแห้ง , % d.b.
W คือ มวลของวัสดุ (g) Ww คือ มวลของความชื้นหรือ
ปริมาณน้ำ ในวัสดุ (g)
2.3 วัตถุประสงค์ของการอบแห้ง โดยทั่ ว ไปการ
อบแห้ ง อาหารมีค วามสำคัญ ต่ อการป้ อ งกั น การเสื่อม
คุณภาพอาหาร วัตถุประสงค์การอบแห้งคือเพื่อที่จ ะลด
ความชื้นออกจากอาหารให้อยู่ในปริมาณน้อยลง ในระดับ
ที่ปลอดภัยที่จะการเก็บรักษาเอาไว้ให้ได้อย่างยาวนาน
2.4 การอบแห้ง หรือ การลดความชื้น คือ การแยก
น้ำออกจากวัสดุชื้น โดยการทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะด้ วย

รูปที่ 2.2 กราฟแสดงการพาความร้อน
1) ช่วงการปรับสภาวะเบื้องต้น (Initial adjustment
period -AB )
2) ช่วงอัตราการแห้งคงที่ (Constant rate periodBC)
3) ช่วงอัตราการอบแห้งลดลง (Falling rate period
CD ละ DE)
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2.5 การถนอมอาหารโดยการทำให้แห้ง การถนอม
อาหารโดยการทำให้แห้งนั้น เกษตรกรจะใช้วิธีตากแดด
และผึ่งลม แต่มักจะมีปัญหาสภาพอากาศ มีความชื้นสูง
หรือหากมีฝนตกฝน การตากแดด ก็มาสามรถจะทำไม่ได้
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการปนเปื้อนของ ฝุ่นละอองในขณะ
ตากอี ก ด้ ว ยดั ง นั ้ น จึ ง มี ค วามจำเป็ น ที ่ จ ะต้ อ งอาศั ย
เทคโนโลยีส ำหรับอบผลิตผลทางการเกษตรให้แห้ง ซึ่ง
การทำให้อาหารแห้ง มีหลายวิธี เช่น
1) ใช้กระแสลมร้อนสัมผัสกับอาหาร เช่น ตู้อบ
แสงอาทิตย์ ตู้อบลมร้อน
2) พ่ น อาหารที ่ เ ป็ น ของเหลวไปในลมร้ อ น
เครื่องมือที่ใช้ คือ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
3) ให้อาหารข้นสัมผัสผิวหน้าของลูกกลิ้ง ร้ อน
เครื่องมือที่ใช้ คือ เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง
4) กำจัดความชื้นในอาหารในสภาพที่ทำน้ำให้
เป็นน้ำแข็ง แล้วกลายเป็นไอในห้องสุญญากาศ ซึ่งเป็น
การทำให้อาหารแห้งแบบเยือกแข็ง เครื่องมือ คือ เครื่อง
อบแห้งแบบเยือกแข็ง
5) ลดความชื้นในอาหารโดยใช้ไมโครเวฟ
2.6 เครื่องมือที่ใช้ในการอบแห้ง เครื่องมือที่ใช้ใน
การอบอาหารจำนวนมากในคราวเดียวกันให้แห้ง นั้น มี
หลายแบบ และแต่ล ะแบบก็มีหลายขนาด ดัง นั้น ต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของอาหารที่จะทำการอบ
และคุณสมบัติที่ต้องการของผลิตภัณฑ์อบแห้ง ซึ่งพอจะ
ยกตัวอย่างเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายคือ
1) ตู ้ อ บหรื อ โรงอบที ่ ใ ช้ ค วามร้ อ นจาก
แสงอาทิตย์ การทำอาหารให้แห้งในสมัยโบราณ มักจะ
ตากแดด ซึ่ง ไม่สามารถควบคุมความร้อน และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น จึงได้มีการคิดค้นสร้างตู้อบ หรือ
โรงอบ ที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อ ทำอาหารให้
แห้ง ข้อดีสำหรับการใช้ตู้อบที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์
นี้ คือ ได้ผลิตภัณฑ์สีสวย และสม่ำเสมอ ใช้เวลาน้อยกว่า
การตากแดดตามธรรมชาติ
2) เครื่องอบแห้งที่ใช้ความร้อนจากแหล่งอื่น
ความร้อนที่ใช้กับเครื่องอบประเภทนี้ ส่วนมากจะได้จาก
กระแสไฟฟ้า หรือก๊าซ ซึ่ งสร้างขึ้น เพื่อใช้อบอาหารให้
แห้งในระบบอุตสาหกรรม มีหลายแบบหลายขนาด โดยใช้

หลักการที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องอบแห้งด้วยลมร้อนแบบ
ตู้หรือถาด เครื่องอบแห้ง ด้วยลมร้อนแบบต่ อเนื่ อง มี
ลักษณะคล้ายอุโมงค์ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่อง
อบแห้งแบบลูกกลิ้ง และตู้อบแห้งแบบที่ใช้ไมโครเวฟเป็น
ต้น
3. การออกแบบระบบ
เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวคิดการออกแบบ
เครื ่ อ งอบข้ า วเปลื อ กอิ น ทรี ย ์ ค วบคุ ม ด้ ว ยระบบ
อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่งรวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบดังต่อไปนี้
3.1 โครงสร้างของเครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
ในการออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบนั้น
ผู้จ ัดทำได้ออกแบบโดยใช้ โ ลหะเนื้อ แข็ง เป็น วัส ดุ ห ลั ก
เนื่องจากมีความแข็ง แรง รับน้ำหนักได้มาก ทนทานต่อ
การใช้ ง าน และราคาถู ก โดยนำมาตั ด และต่ อ เป็ น
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
อิ น ทรี ย ์ ค วบคุ ม ด้ ว ยระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในสรรพสิ่ ง
เครื่องอบข้าวเปลือกนั้นจะใช้หัวแก๊สในการทำความร้อน
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จากตู้ทำความร้อนด้านนอกแล้วจากนั้นใช้เครื่องเป่าลม
ร้อน เป่าลมร้อนเข้า ไปในตั วเครื่ องจากด้ านล่า งขึ ้ น สู่
ด้านบนของตัวเครื่องแล้วจากนั้นความร้อนจะเข้าไปสู่ถัง
ใส่ข้าวเปลือกผ่านรูที่เจาะไว้ทำให้ความร้อนนั้นเข้าถึงตัว
ข้าวเปลือกในขณะเดียวกันนั้นถังใส่ข้าวเปลือกก็จะหมุน
ไปด้วยจนกว่าจะได้ความชื้นตามที่ต้องการ

ความร้อนโดยมีหลักการทำงานตามผังงานดังแสดงในรูปที่
3.4

รูปที่ 3.2 ถังใส่ข้าวเปลือก(ด้านหน้า)
3.3 ระบบทำความร้อน ความร้อนที่ป้ อนให้ กั บ
โครงสร้างเครืองอบข้าวเปลือกอินทรีย์ควบคุมด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง ทำได้โดยการต่อพัดลมดูดอากาศ
เข้ากับถังตู้ทำความร้อนที่สร้างความร้อนจากการเผาไหม้
ของแก๊ส LPG

LPG Gas

รูปที่ 3.4 ระบบควบคุมความร้อน
3.5 การ ออกแบบระบบการทำงานของ
เครื ่ อ งอบข้ า วเปลื อ กอิ น ทรี ย ์ ค วบคุ ม ด้ ว ยระบบ
อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง แสดงได้ดังรูปที่ 3.5-3.9

รูปที่ 3.3 ระบบส่งความร้อนจากถังพักไปยังเครื่องอบ
ข้าวเปลือก
3.4 ระบบควบคุมความร้อน ระบบควบคุมความ
ร้อนที่ป้อนให้กับโครงสร้างเครื องอบข้าวเปลือกอิ นทรีย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง ทำได้โดยการใช้
โปรแกรมสั ่ ง งาน ปิ ด -เปิ ด ตั ว จุ ด แก๊ ส โซลิ น อยวาวล์
ควบคุมแก๊ส หรือพัดลมที่ควบคุมการดูดอากาศเข้าถังตู้ทำ

รูปที่ 3.5 แผนภาพ Dataflow Diagram
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เริ่มต้น

เชื่อมต่อ Node MCUกัย WIFI

ตั้งเวลา และ อุณหภูมิที่ต้องการอบ
โปรแกรมนับเวลาและเซ็นเซอร์วัดค่า
อุญหภูมิทางาน
แสดงผลค่าอุณหภูมิและเวลาบน
Application
มอเตอร์หมุนถังทางาน
ระบบจุดแก๊สทางาน

ระบบควบคุมความร้อนทางาน

ไม่ใช่

เครื่อง
ทางานครบตามเวลา
ที่ตั้งไว้

ใช่

รูปที่ 3.7 แผนภาพ Schematic Diagram

ทุกระบบหยุดทางาน

จบการทางาน

รูปที่ 3.6 ขั้นตอนการทำงานของเครื่อง
รู ป ที ่ 3.7 แสดงแผนภาพ Schematic Diagram
การต่อวงจรทั้ง หมดของเครื ่องอบข้า วเปลือกอิ น ทรี ย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง โดยบอกถึง
รายละเอียดการต่อวงจรและการเดินสายไฟและในเรื่อง
ของสัญลักษณ์

รูปที่ 3.8 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับบอร์ด Node
MCU
จากรูปที่ 3.8 ขั้นตอนนี้จ ะเป็นการออกแบบการ
ทำงานของชุดควบคุมการทำงานของเครื่องอบข้าวเปลือก
อินทรีย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง โดยมี
การต่อ Node MCU เข้ากับอุปกรณ์ทั้งหมด
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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 การเตรี ย มการทดลองอบแห้ ง ข้ า วเปลื อ ก
อินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ด้วยเครื่องอบข้าวเปลือก
อินทรีย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
1) การเตรียมข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียว
เขี้ยวงู การทดลองนี้ใช้ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียว
เขี้ยวงู โดยบรรจุข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุข์ ้าวเหนียวเขี้ยวงู

ลงในถัง อบข้า ว 30 กิโ ลกรัมจากนั้ นทำการอบข้ า วใน
อุณหภูมิ 60, 70, 80 องศาเซลเซียส โดยขั้นตอนการ
เตรียมข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู สำหรับ
การทดลองมีดังนี้
- นำข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ออก
จากกระสอบมาพัก ไว้ใ นอากาศแวดล้อ มประมาณ 12
ชั่วโมง เพื่อให้อุณหภูมของข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ ข้ าว
เหนียวเขี้ยวงู มีอุณหภูมิเท่ากับสภาพแวดล้อม
- ทำความสะอาดข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียว
เขี้ยวงู ชื้นเพื่อแยกเศษฟางและเมล็ดข้าวที่ลีบออกไป
- บรรจุข้าวเต็มเมล็ดที่ได้ลงในถังอบข้าวจากนั้นทำ
การทดลอง
4.2 เงื่อนไขการทดลองอบแห้งข้าวเปลือกอินทรีย์
พันธุข์ ้าวเหนียวเขี้ยวงู
- อัตราการอบข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ ข้าวเหนี ยว
เขี้ยวงู 30 กิโลกรัมต่อการอบ 1 ครั้ง
- อุ ณ หภู ม ิ อ บแห้ ง ที่ 60 องศาเซลเซี ย ส ทำการ
ทดลองซ้ำ 3 ครั้งที่ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกอินทรีย์
พั น ธุ์ ข ้ า วเหนี ย วเขี ้ ย วงู 25%,24% และ 25% w.b.
ตามลำดับ โดยวัดจากเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือก
- อุ ณ หภู ม ิ อ บแห้ ง ที่ 70 องศาเซลเซี ย ส ทำการ
ทดลองซ้ำ 3 ครั้งที่ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกอินทรีย์
พั น ธุ์ ข ้ า วเหนี ย วเขี ้ ย วงู 25%,24% และ 25% w.b.
ตามลำดับ โดยวัดจากเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือก
- อุ ณ หภู ม ิ อ บแห้ ง ที่ 80 องศาเซลเซี ย ส ทำการ
ทดลองซ้ำ 3 ครั้งที่ความชื้นเริ่มต้นของข้าวเปลือกอินทรีย์
พั น ธุ์ ข ้ า วเหนี ย วเขี ้ ย วงู 25%,24% และ 25% w.b.
ตามลำดับ โดยวัดจากเครื่องวัดความชื้นของข้าวเปลือก
4.3 ขั้นตอนการอบแห้งข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าว
เหนียวเขี้ยวงู ด้วยเครื่องอบข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ ข้าว
เหนียวเขี้ยวงู อินทรีย์ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ ตใน
สรรพสิ่ง
- นำข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่ต้องการ
อบใส่ลงไปยังถังอบเพื่อทำการอบข้าวเปลือ กอินทรีย์ พันธุ์
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จากนั้นปิดผาถัง
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- เปิดชุดทำความร้อนโดยใช้แก๊ส หุงต้มเป็นตัวทำ
ความร้ อ น ติ ด ตั ้ ง ควบคู ่ เ ครื ่ อ งเป่ า ลมร้ อ นเพื ่ อ สร้ า ง
ความเร็วอากาศเฉลี่ยที่ท่อดูดอากาศที่ 2 เมตรต่อวินาที
- วัดค่าอุณหภูมิอากาศอบแห้งด้วย Temparature
และ Humidity เซ็ น เซอร์ จากนั ้ น ส่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง
แอพพลิเคชั่น Blynk และจอ LCD I2C 20*4 บนกล่อง
ควบคุมเพื่อบอกสถานะและอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้
- เมื่อถึงอุณหภูมิที่ได้กำหนดไว้ พัดลมดูดอากาศก็
จะทำงาน ทำการดูดอากาศออกไปจนกว่าจะถึงอุณหภูมิที่
กำตั้งไว้
- เก็บตัวอย่างข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ ข้าวเหนียว
เขี้ยวงู ทุก ๆ 10 นาที ทุกครั้งที่ทำการทดลอง
- ทำการอบแห้ง ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งวัดความชื้น
ของตัวอย่างข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ ข้าวเหนียวเขี ้ย วงู ที่
เก็บทุกๆ 10 นาที มีความชื้นประมาณ 14% w.b. โดยวัด
จากเครื่องวัดความชื้น ของข้า วเปลือ ก จึง สั่ง หยุดการ
ทำงานของเครื่อง
- หลังจากเสร็จกระบวนการอบแห้งให้เก็บตัวอย่าง
ข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ ข้าวเหนียวเขี้ ยวงู ประมาณ 1
กิ โ ลกรั ม เก็ บ ลงในถุ ง พลาสติ ก ปิ ด ให้ส นิ ท เพื ่ อ นำไป
ทดสอบหาคุณภาพข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ ข้าวเหนี ย ว
เขี้ยวงู หลังอบแห้ง
- นำตัวอย่างข้า วเปลือ กอิ นทรีย์ พั นธุ์ ข้า วเหนี ย ว
เขี้ยวงู ที่เก็บระหว่างการทดลองไปพักตัว ให้คลายความ
ร้อน ก่อนนำไปทำการทดลองวัดความชื้นด้วยวิธีการใช้
เครื่องวัดความชื้น
4.4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผ ลการทดลอง
อบแห้งข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุข์ ้าวเหนียวเขี้ยวงู
ในการทดลองอบแห้งข้าวเปลือกอินทรีย์ ที่เงื่อนไข
การอบแห้ ง ที ่ ก ำหนดคื อ อุ ณ หภู ม ิ อ บแห้ ง ข้ า วเปลื อ ก
อินทรีย์ พันธุ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 60, 70 และ 80 องศา
เซลเซียสความเร็วอากาศอบแห้งเท่ากับ 2 เมตรต่อวินาที
ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง ผลการทดลองจะนำเสนอในรูป
ของกราฟเส้นโค้ง คือ เส้นโค้ง การอบแห้ง โดยการจั บ
เวลา : ความชื่นเทียบต่อเวลาโดยหาได้จ ากน้ ำหนั ก ที่
หายไปของข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุข์ ้าวเหนียวเขี้ยวงู เทียบ
ต่อเวลา

- กราฟผลการทดลองการลดลงของความชื้ น
ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เทียบต่อเวลา
แสดงในรูปที่ 4.1 พบว่าชุดข้อมูล การทดลอง ได้ผลการ
ทดลองที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากสภาพอากาศแวดล้ อมใน
การทดลองใกล้เคียงกันแต่เส้ นแนวโน้ม การลดลงของ
ความชื ้ น เที ย บต่ อ เวลาของการทดลองทั ้ ง สามครั ้ ง มี
แนวโน้มในลักษณะเดียวกัน สาเหตุที่เส้นกราฟจึงไขว้กัน
อาจเนื่องมาจากอากาศแวดล้อมในขณะอบแห้งโดยเฉพาะ
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อมอาจจะมีผลต่อการ
ลดลงของความชื้นของข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ข้าวเหนียว
เขี้ยวงู

รูปที่ 4.1 การลดลงของความชื้นต่อเวลาที่เงื่อนไข
อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส
จากรูปที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบการลดลง
ของความชื้นที่เงื่อนไขอุณหภูมิอากาศอบแห้ง 60, 70
และ 80 องศาเซลเซียส ตามลำดับในแต่ละครั้งของการ
ทดลอง แนวโน้มของการลดลงของความชื้นเทียบต่อเวลา
จากความชื้นเริ่มต้น 24-25% w.b. ลดลงเหลือ 14%
w.b. โดยวัดจากเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ทุก ๆ 10
นาที และหาค่าเฉลี่ยของเวลาในการอบแห้งโดยทดลองซ้ำ
ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ อ ากาศอบแห้ ง ละ 3 ครั ้ ง โดยการทดลอง
อบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียสใช้เวลาน้อยที่สุดเวลาเฉลี่ย
125 นาที โดยที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียสใช้เวลาเฉลี่ย
160 นาที น้อยกว่าที่ 60 องศาเซลเซียสเวลาเฉลี่ย 180
นาที และเป็ น แนวโน้ ม เดี ย วกั น ในแต่ ล ะครั ้ ง ของการ
ทดลอง แต่ในขณะเดียวกันอากาศแวดล้อมในขณะอบแห้ง
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โดยเฉพาะความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อมอาจจะมี
ผลต่อการลดลงของความชื้นของข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู โดยที่การคายความชื้นของข้าวเปลือก
อินทรีย์ พันธุ์ ข้าวเหนียวเขี้ ยวงู อาจใช้เ วลานานมากขึ้ น
ในช่วงฝนตกเพราะเมื่อฝนตกอุณหภูมิของอากาศแวดล้อม
จะลดลงและค่าความชื้นสัมพัทธ์จะเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 65 –
80% จากเดิมที่ไม่มีฝนความชื้นสัมพัทธ์จะอยู่ในช่วง 50 –
60%

รายการ

เวลา (นาที)

กำลังวัตต์ (W)

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้
(Unit)

ปริมาณแก๊ส ที่ใช้
(Kg)

ราคาต่อ หน่วย
(บาท)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ตารางที ่ 4.1 แสดงการคำนวณค่ า ใช้ จ ่ า ยในการอบ
ข้ า วเปลื อ กอิ น ทรี ย ์ด ้ ว ยเครื ่อ งอบข้ าวเปลื อ กอิ นทรีย์
ควบคุมด้วยระบบอินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง

แก๊สหุง
ต้ม

130

-

-

1.9

17

32.3

130

80

0.16

-

5

0.8

130

750

1.5

-

5

7.5

เครื่อง
เป่าลม
ร้อน
มอเตอร์

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น(บาท)

40.6

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการออกแบบและสร้างเครื่องอบข้าวเปลือก
อินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู อินทรีย์ควบคุมด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่งโดยใช้แก๊ส LPG เป็นตัวให้ความ
ร้ อ นในถั ง อบขนาดกว้ า ง 70 เซนติ เ มตร ยาว 80
เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร โดยใช้พัดลมดูดอากาศ
ขนาด 80 วัตต์ในการดูดเอาลมร้อนเข้าไปยัง ตัวถั ง อบ
ข้ า วเปลื อ กอิ น ทรี ย์ พ ั น ธุ์ ข ้ า วเหนี ย วเขี ้ ย วงู เพื ่ อ ให้ ได้
อุณหภูมิและความชื้นตามที่ต้องการ โดยทำการทดลอง
ด้วยข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุข์ ้าวเหนียวเขี้ยวงู อินทรีย์พันธุ์
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู โดยใช้อัตราข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ข้าว
เหนียวเขี้ยวงู 30 กิโลกรัมต่อการอบ 1 ครั้ง การอบใน

อุณหภูมิที่ต่างกัน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่อุณหภูมิ 60 70 และ 80
องศาเซลเซียส โดยใช้พัดลมดูดเอาอากาศเข้าไปที่ 2 เมตร
ต่อวินาที จากนั้นทำการอบไปเรื่อย ๆ จนอุณหภูมิของ
ข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่อยู่ในถัง อบ
ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู นั้นมีอุณหภูมิอยู่
ที่ประมาณ 43 องศาเซลเซียส ความชื้นของข้าวเปลือก
อินทรีย์ พั นธุ์ ข ้า วเหนี ย วเขี ้ย วงู อินทรีย์นั้ นจะได้อ ยู ่ ที่
ประมาณ 14% อ้างอิงจากผลการทดลอง
จากผลการทดลองอบข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ข้าว
เหนียวเขี้ยวงู อินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จะเห็นได้ว่า
เมื่อเทียบการลดลงของความชื้นที่เงื่อนไขอุณหภูมิอากาศ
อบแห้ ง 60, 70 และ 80 องศาเซลเซี ย สในแต่ล ะครั้ง
แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิข้าวเปลือกอินทรีย์
พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เทียบต่อเวลาจากอุณหภูมิ 27-29
องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้นเป็น 43 องศาเซลเซียส โดยวัดจาก
เทอร์โมมิเตอร์และหาค่าเฉลี่ยของเวลาในการอบแห้งโดย
ทดลองซ้ำที่อุณหภูมิอากาศอบแห้ง ละ 3 ครั้ง โดยการ
ทดลองอบแห้งที่ 80 องศาเซลเซียสใช้เวลาน้อยที่สุดเวลา
เฉลี่ย 105 นาที โดยที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียสใช้
เวลาเฉลี่ย 155 นาที น้อยกว่าที่ 60 องศาเซลเซียสเวลา
เฉลี่ย 160 นาที และเป็นแนวโน้มเดียวกันในแต่ล ะครั้ง
ของการทดลอง แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น อากาศแวดล้ อ ม
ในขณะอบแห้ง โดยเฉพาะความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
แวดล้ อ มอาจจะมี ผ ลต่ อ การลดลงของความชื ้ น ของ
ข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู โดยที่การคาย
ความชื้นของข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จะ
ใช้เวลานานมากขึ้นในช่วงฝนตกเพราะเมื่อฝนตกอุณหภูมิ
ของอากาศแวดล้อมจะลดลงและค่าความชื้นสัมพั ทธ์จ ะ
เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 65 – 80% จากเดิมที่ไม่มีฝนความชื้น
สัมพัทธ์จะอยู่ในช่วง 50 – 60%
เมื่อพิจ ารณาจากค่าใช้จ ่ายในการอบ แล้วพบว่า
การอบข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุข์ ้าวเหนียวเขี้ยวงูที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียสจะประหยัดต้นทุนได้มากที่สุดโดยจะมี
ค่าใช้จ ่ายเฉลี่ยอยู ่ที ่กิโ ลกรัมละ 1.35 บาท ในขณะที่
ค่าใช้จ ่ายในการอบข้าวเปลือกอินทรีย์ พันธุ์ ข้าวเหนียว
เขี้ยวงูที่อุณหภูมิ 70 และ 60 องศาเซลเซียส มีค่าใช้จา่ ย
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เฉลี ่ ย อยู ่ ท ี ่ ก ิ โ ลกรั ม ละ 1.68 บาท และ 2.11 บาท
ตามลำดับ
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บทคัดย่อ
คณะผู้วิจัยได้จัดทำโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การดื่มน้ำขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับคนรักสุขภาพ
โดยเฉพาะต้องการควบคุมปริมาณการดื่มน้ำ โดยหลักงานทำงานของอุปกรณ์จะทำการแจ้งเตือนการดื่มน้ ำของผู้ใช้งานว่าควร
ดื่มน้ำเวลาใด ซึ่งปริมาณการดื่มน้ำนั้นจะมีการคำนวณการดื่มน้ำให้เหมาะสมต่อร่างกายของผู้ใช้งานแต่ละคน ผลการทดลอง
โดยการเก็บผลจากอาสาสมัครจำนวน 2 คน ใช้ระยะเวลา 7 วัน อาสาสมัครมีปริมาณน้ำที่ควรดื่มอยู่ที่ 2310 และ 2145
มิลลิลิตร ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์อาสาสมัครคนที่ 1 ดื่มครบปริมาณที่ร่างกายต้องการได้เพียง 3 วัน และดื่มไม่ครบตามที่
ร่างกายต้องการ 4 วัน อาสาสมัครคนที่ 2 ดื่มครบปริมาณที่ร่างกายต้องการได้เพียง 2 วัน และดื่มไม่ครบตามที่ร่างกาย
ต้องการ 5 วัน อาสาสมัครทั้ง 2 คนมีการแจ้งเตือนของเครื่องวัดปริมาณการดื่มน้ำตรงตามข้อกำหนด
คำสำคัญ : โปรแกรมประยุกต์, การดื่มน้ำ, 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 เป็นภาวะพบได้บ่อยโดยมากมั ก
เกิดจากอาการท้องเสียหรือท้องเดินรุนแรงหรือที่เรียกว่า
ท้องร่วงเป็นภาวะที่พบได้ทุก เพศและทุก วัยโดยเมื ่ อ มี
อาการท้ องเสี ย จะเกิด ภาวะขาดน้ำ จะพบได้ส ู ง ในเด็ก
โดยเฉพาะเมื่ออายุต่ำกว่า 5 ปี และในผู้สูงอายุร ่างกาย
ของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 น้ำในร่างกาย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือน้ำที่ประกอบอยู่ในเซลล์ประมาณร้อย
ละ 60 มีอยู่นอกเซลล์ประมาณร้อยละ 30 และที่อยู่ใน
เนื้อเยื่อหรือเลือดอีกร้อยละ 10 เหตุนี้จึงทำให้คนต้องการ
น้ำประมาณ 2 - 3 ลิตรต่อวัน ในทางกลับกันแต่ล ะวัน
ร่างกายก็มีการขับน้ำออก ในลักษณะของปัสสาวะ 0.5 2.3 ลิตร ยัง มีการขับน้ำออกทางเหงื่อ อุจ จาระและลม
หายใจ ถ้าเราดื่มน้ำน้อยจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ เลือด
ของเรามีความหนืดและข้นขึ้น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การไหลเวียนของเลือดไปตามส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ภาวะ
ขาดน้ำ คือ ภาวะที่ร ่างกายมีปริมาณน้ำไม่เพี ยงพอจน
ส่งผลต่อการทำงานของระบบไหลเวียนและอวัยวะต่าง ๆ
เช่น หัวใจ ไต สมอง ทางเดินอาหาร กล้ามเนื้อ เป็นต้น
อาการของภาวะขาดน้ ำ กั บ ความรุน แรง ช่ ว งต้ น จะมี
อาการปากแห้ง คอแห้ง กระหาย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
มึนงง วิงเวียน หากขาดน้ำมากขึ้นจะเริ่มกระทบต่อระบบ
ไหลเวียนโลหิต เช่น ปัสสาวะออกน้อย ชีพจรเต้นเบา ซึม
ลง หรือความดันโลหิตต่ำ ซึ่งความรุนแรงที่มากจะส่งผลให้
การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือ ไตวายเฉียบพลัน หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ด้วย
จากปัญหาดังกล่าวนี้คณะผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดจะ
สร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเ คราะห์การดื่มน้ำขึ้น เพื่อ
เป็นแนวทางการรักษาพฤติกรรมการดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกาย
มีน้ำเพียงพอและกลับมามีสมดุลต่อร่างกายตามปกติ โดย
มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่ม
น้ำ เป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะกับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ
ต้องการควบคุมปริมาณการดื่มน้ำ เป้าหมาย เพื่อบอก
ปริมาณดื่มน้ำที่ดื่มพอเหมาะต่อวัน สามารถแจ้งเตือนว่า
ควรดื่มน้ำตอนไหนและปริมาณที่เหมาะสมในการดื่ม แต่
ละครั้งและสามารถเก็บข้อมูลปริมาณการดื่มน้ำได้

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การ
ดื่มน้ำ เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภ าพ คณะผู้
ดำเนินงานได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยจะกล่ าวถึง บทบาทหน้ าที ่ ของน้ำภายใน
ร่างกาย การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ ผู้สูงอายุกับภาวะการณ์
ขาดน้ำ น้ำกับการออกกำลังกาย
2.1 การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ
[1]ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็ นส่วนประกอบอยู่
ถึงร้อยละ 75 ของน้ำหนักตัว เราอาจจะอดอาหารได้เป็น
เดือน ๆ แต่ร่างกายไม่สามารถขาดน้ำได้เกินกว่า 3 ถึง 7
วัน การดื่มน้ำ อย่างถูกต้อง จะช่วยให้การไหลเวียนของ
โลหิตดี หัวใจทำงานปกติ และมีประสิทธิภาพแข็งแรงขึ้น
ขณะเดียวกันการขับถ่ายของเสียก็ทำงานได้ดี ที่สำคัญยัง
ช่วยให้ใบหน้าชุ่มชื่น มีเลือดฝาดและไม่ปวดหลังหรือบั้น
เอวเพราะสุขภาพไตแข็งแรง การดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว จะ
ช่วยทำให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลง อาจเป็นเรื่อง
เหลือเชื่อที่น้ำจะเป็นสิ่งสำคัญที่มีส ่วนช่วยในการดูแล
รูปลักษณ์อย่างถาวร น้ำที่ควรดื่มควรเป็นน้ำธรรมดาไม่
เป็ น น้ ำ ที ่ ร ้ อ นมากหรื อ ที ่ เ ย็ น จั ด แต่ ถ ้ า เป็ น น้ ำ อุ ่ น ๆ
เล็กน้อยก็ควรดื่มในตอนเช้า เพราะจะให้การขับถ่ายดีขึ้ น
ลำไส้ ส ะอาดระยะเวลาที ่ ด ื ่ ม น้ ำ ใน 1 วั น อาจจะ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับตัวเอง ตื่นนอนตอนเช้า ดื่มน้ำ 1
แก้ว ตอนสาย ดื่มน้ำ 2 แก้ว (เวลาประมาณ 9.00 ถึง
10.00 น.) ตอนบ่าย ดื่มน้ำ 3 แก้ว (เวลาประมาณ 13.00
ถึ ง 16.00 น.) ตอนเย็ น ดื ่ ม น้ ำ 3 แก้ ว (เวลาประมาร
19.00 ถึง 20.00 น.) ก่อนเข้านอน ดื่มน้ำ 1 แก้ว เพื่อให้
น้ำที่ดื่มไหลเวียนชะล้างสิ่งตกค้างในลำไส้และกระเพาะ
อาหาร ถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายดีขึ้น รวมแล้วให้
สามารถดื่มน้ำเปล่าได้วันละ 10 แก้ว นอกเหนือจากนั้น
ท่านสามารถดื่มน้ำนม น้ำผลไม้ ฯลฯ ได้อีกไม่จำกัด
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2.2 น้ำดื่มและการชะลอวัย
[2]น้ำได้ถูกเรียกขานว่าเป็นยาอายุวัฒนะตั้งแต่
สมัยโบราณ ทางการแพทย์แนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดอย่าง
น้อยวันละ 8 แก้ว น้ำทำหน้าที่กำจัดสารพิษและของเสีย
ออกจากร่างกาย ร่างกายผู้ใหญ่ที่แข็ง แรงจะมีน้ ำ เป็ น
องค์ประกอบประมาณร้อยละ 60 แต่เมื่ออายุมากขึ้น น้ำ
ในร่างกายจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 45 การลดลง
ของปริมาณน้ำในร่ างกายนี ้อ าจนำไปสู่ป ัญ หาสุ ข ภาพ
ปัจจุบันทุกคนตื่นตัวเรื่องการรักษาสุขภาพและกลัวความ
แก่ชรา ไม่ว่าจะไปที่ใด จะพบผู้คนรุ่นใหม่พกพาขวดน้ำดื่ม
ติ ด ตั ว ไปทุ ก ที ่ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ชาวต่ า งประเทศ
จนกระทั่งเรียกว่า Aquaholic หมายถึงการเสพติดน้ำดื่ม
นั่นเอง (ความหมายเช่นเดียวกับการเสพติดเหล้าเบี ยร์)
ดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่ อวันมีคำแนะนำ ๆ
ดังนี้ จำนวนลิตรต่อวัน = น้ำหนักตัว (กก.) คูณ 33 เช่น
น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม.คูณ 33 = 1980 มิลลิลิตร/วัน ถ้า
เราออกกำลังกาย เราควรจะเพิ่มการดื่มน้ำมากกว่าปกติ
ร้อยละ 20 ของน้ำที่ร่างกายต้องการจะมาจากอาหารที่เรา
รับประทานเข้าไปในแต่ละวัน ส่วนอีก ร้อยละ 80 จะเป็น
น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ควรบริโภคให้เพียงพอในแต่ล ะวัน
ตามน้ำหนักตัวแต่ละคนอย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มประเภท
แอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน ไม่ควรนำมานับรวม เนื่องจาก
เครื่องดื่มประเภทนี้ จะมีผ ลทำให้ร ่างกายขับปัส สาวะ
มากกว่าปกติ
2.3 น้ำกับการออกกำลังกาย
[3]ความสำคัญของน้ำต่อการทำงานของเซลล์
กล้ามเนื้อ ความสมดุลของน้ำในร่างกาย ผลกระทบของ
การขาดน้ ำ และเกลื อ แร่ การสู ญ เสี ย เหงื ่ อ และ
องค์ประกอบของเหงื่อในนักกีฬา ความจำเป็นในการให้น้ำ
โซเดียมและกลูโคสระหว่างออกกำลังกาย การป้องกันการ
ขาดน้ำซึ่ง จะทำให้ส มรรถภาพในการแข่ง ขันลดลงและ
เครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ นักกีฬาควรเลือกดื่มแต่
เครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ความสำคัญของน้ำต่อ
การทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อ 1) เป็นองค์ประกอบของ
เซลล์ แ ละช่ ว ยหล่ อ เลี้ ย งเซลล์ ใ ห้ ท ำงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 2) ช่วยในปฏิกิริยาชีวเคมีและการสันดาป

สารอาหารต่าง 3) ช่วยลำเลียงสารอาหารและออกซิเจน
เข้าสู่เซลล์ และระบายของเสีย ออกจากเซลล์ 4) ช่วย
ระบายความร้อนออกจากร่างกาย 5) เป็นองค์ประกอบที่
สำคัญในระบบไหลเวียนเลือด โดยปกติ ร่างกายจะมีการ
สู ญ เสี ย น้ ำ ประมาณวั น ละ 2,300 มิ ล ลิ ล ิ ต ร โดยแบ่ ง
ออกเป็นการสูญเสียน้ำทางปัสสาวะ 1,400 มิลลิลิตร ทาง
อุจจาระ 100 มิลลิลิตร และระเหยออกทางเหงื่อ และลม
หายใจ 800 มิลลิลิตร โดยประมาณ แต่จะมีน้ำเกิดขึ้นจาก
กระบวนการสลายไกลโคเจนเพียงวั นละ 300 มิล ิล ิตร
เท่านั้น ดั ง นั้น ร่างกายจึง จำเป็นจะต้องได้ร ับน้ำ จาก
ภายนอกประมาณวันละ 2,000 มิลลิลิตร จึงจะเกิดความ
สมดุลของน้ำภายในร่างกาย ระหว่างการออกกำลังกายจะ
มีการสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากการระเหยของเหงื่อเพื่อ
ระบายความร้อนออกจากร่างกาย แม้ว่าไตจะได้ทำหน้าที่
ดูดน้ำกลับแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยได้เพียงพอ
พบว่าถ้าออกกำลังกายท่ามกลางอากาศที่ร้อนและอบอ้าว
อาจมีการสูญเสียน้ำ ออกจากร่างกายได้มากถึง 3 ลิตรได้
ดัง นั้น ระหว่างการออกกำลัง กาย จำเป็นต้องดื่มน้ำให้
เพียงพอเพื่อให้เซลล์กล้ามเนื้อทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ขั ้ น ตอนการจั ด ทำโปรแกรมประยุ ก ต์ เ พื่ อ
วิเคราะห์การดื่มน้ำ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1.
ศึกษาข้อมูลส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.ออกแบบ
โครงสร้างภายในและภายนอก 3.ประกอบชิ้นงานและ
วงจร 4.เขียนโปรแกรมและโปรแกรมประยุกต์ 5.ทดสอบ
การทำงาน 6.ทดสอบการทำงาน 7.ทดลองนำไปใช้ง าน
และ 8.เก็บผลการใช้งานและสรุปผลการทดลอง
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รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรม
หลั ก การทำงาน ตั ว เครื ่ อ งชั ่ ง หรื อ อุ ป กรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ได้จากโทรศัพท์
เพื่อเป็นตัวประมวลผลการทำงานหลักของเซนเซอร์และ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์รับน้ำหนักโดยจะส่ง
ข้อมูลผ่านบลูทูธ จากนั้นทำการส่งข้อมูลไปยังโทรศั พท์
ใ นส ่ ว นของ โ ทร ศ ั พ ท์ จ ะทำห น้ า ที ่ ร ั บ ส่ ง ข้ อ มู ล
แจ้งเตือนเพื่อควบคุมการทำงานแสดงผลผ่านหน้าจอแล้ว
จัดเก็บข้อมูล การดื่มน้ำกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่อบลู ทู ธ
เครื่องจะทำการเก็บข้อมูลลง
ไมโครเอสดีการ์ดและแจ้งเตือน หากมีการเชื่อมต่อบลูทูธ
อีกครั้งจะทำการส่งข้อมูลที่จัดเก็บส่งไปยังโทรศัพท์
3.1 การออกแบบตัวเครื่อง
เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การ
ดื่มน้ำ ต้องเป็นเครื่องที่ต้องพกพาได้ส ะดวกโดยคณะ
ผู้จัดทำจึงต้องออกแบบทำให้มีน้ำหนักเบาที่สุดจึง เลือกใช้
พลาสติกและแผ่นอะคริลิค เพราะมีน้ำหนักเบาง่ายในการ
พกพาโดยที่ทั้งหมด 5 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 1. ส่วนแรก
ส่วนด้านฐานจะใช้อะคริลิค หนา 3 มิลลิเมตรส่วนที่ 2 จะ
เป็นส่วนของอุปกรณ์รับน้ำหนักจะใช้โหลดเซลล์ขนาด 2
กิ โ ลกรั ม ส่ ว นที่ 3 จะเป็ น แผนวงจรพิ มพ์ ที ่ ม ี อุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Real Time Clock (RTC) จอ
OLCD ไว้ แ สดงสถานนะแบตเตอรี ่ วั น ที ่ เ วลา และค่ า
น้ำหนัก ส่วนที่ 3 จะเป็น กรอบปิดกล่องซึ่ง ใช้พลาสติก
ส่วนที่ 4 จะเป็นส่วน ฝาปิดกล่องจะใช้แผนอะคริลิคหนา
1 มิลลิเมตรส่วนสุดท้ายคือส่วนรับน้ำหนัก จะใช้แผ่ นอะคิ
ลิคหนา 5 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 2 การออกแบบตัวเครื่อง

รูปที่ 3 ผังงานของตัวเครื่อง
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การทดลองการชั่งขวดน้ำขนาด 600 มิลลิลิตร
ซึ่งขวดน้ำแต่ละขวดจะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากัน สมการที่ 1
แสดงการเปรียบเทียบน้ำหนัก ดัง นั้นเราจะสุ่มขวดน้ำ
จำนวน 10 ขวดและทำการติดหมายเลข จากนั้นทำการชั่ง
ขวดแรกจนถึงขวดสุดท้ายทั้งหมด 10 รอบ โดยจะบันทึก
ผล และหาค่าเฉลี่ยของขวดน้ำแต่ละขวด เพื่อปรับค่าให้
ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน โดยใช้หน่วย
100 มิลลิลิตร = 100 กรัม การหาปริมาณน้ำทีด่ ื่มไป ผู้ใช้
จะต้องวางขวดน้ำที่ดื่มที่เครื่อง ทั้งก่อนดื่มและหลัง ดื่ม
เพื่อเครื่องจะคำนวณหาปริมาณน้ำดื่มที่หายไป หากผู้ใช้ไม่
ทำตามข้อกำหนด เครื่องจะสามารถรู้ปริมาณที่ได้ดื่มไป
ปริ ม าณน้ ำ ที ่ ค วรดื ่ ม น้ ำ จะขึ ้ น อยู ่ ก ั บ น้ ำ หนั ก ตั ว เช่ น
น้ำหนักตัว 56 กิโลกรัม ปริมาณน้ำที่ควรได้รับ คือ 1.848
ลิตร มีสูตรคำนวณ ดังนี้ น้ำหนักตัว (กิโลกรัม X 33) และ
จะแบ่งการดื่มน้ำเป็นระยะ ๆ ตื่นนอนตอนเช้า ดื่มน้ำ 1
แก้ว จะให้การขับถ่ายดีขึ้น ตอนสาย ดื่มน้ำ 2 แก้ว (เวลา
ประมาณ 9.00 – 10.00 น) ตอนบ่าย ดื่มน้ำ 3 แก้ว (เวลา
ประมาณ 13.00 – 16.00 น) ตอนเย็ น ดื ่ ม น้ ำ 3 แก้ ว
(เวลาประมาร 19.00 – 20.00 น) ก่อนเข้านอน กรณีที่
บางคนเวลาตื่นเวลานอนไม่เหมือนกันเวลาในการดื่ม น้ำ
ต้องปรับเปลี่ยน

รูปที่ 5 แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

รูปที่ 6 หน้าต่างหลักของแอพพลิเคชั่น
จากรูปที่ 6 จะมีไอคอนบลูทูธอยู่ด้านบนซ้ายมือ
ให้ผู้ใช้งานกดเลือกบลูทูธให้ตรงกลับเครื่องที่ใช้งานเพื่อทำ
การเชื่อมต่อ ไอคอนที่สองเป็นไอคอนการออกกำลังการ
อยู่ขวามือและรูปที่ตรงกลางเป็นรูปไอคอนของโครงงาน
โปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การดื่มน้ำด้านล่างรูปเป็น
ปริมาณน้ำที่ดื่มต่อปริมาณน้ำที่ควรดื่มต่อวัน และไอคอน
ฟั ง ก์ ช ั น เปอร์ เ ซ็ น ต์ บ อกปริ ม าณการดื ่ มน้ ำ ต่ อ วัน และ
ไอคอนข้อมูลผู้ใช้งานอยู่ทางด้านล่างซ้าย และฟังก์ชันการ
ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้งานด้านล่างขวา โดยฟังก์ชันออกกำลัง
กาย

รูปที่ 4 ตัวเครื่องโปรแกรมประยุกต์
เพื่อวิเคราะห์การดื่มน้ำ
3.2 การออกแบบแอพพลิ เ คชั ่ น บนโทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ
เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์การ
ดื่มน้ำ มีการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นเพื่อทำการแสดงค่า
ปริมาณการดื่มน้ำของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการแสดงค่าและ
ข้อมูลต่าง ๆ โดยมีรูปไอคอนและรูปหน้าต่างดังต่อไปนี้

รูปที่ 7 หน้าต่างออกกำลังกาย
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รูปที่ 9 แนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้
แสดงหน้าต่างแนะนำการใช้งานโดยมีมีปุ่มกด
ย้อนกลับอยู่ทางด้านบนซ้ายและแสดงข้อกำหนด จำนวน
3 ข้อ
รูปที่ 8 หน้าต่างออกกำลังกาย
จากรูปที่ 8 จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้ง าน ช่องแรกเป็นการกรอกชื่อ ช่องที่ส องเป็นการ
กรอกนามสกุล ช่องที่สามเป็นการกรอกอายุ ช่องที่ที่สี่เป็น
การกรอกเพศ ช่องที่ห้าเป็นการกรอกน้ำหนัก และการ
กรอกส่วนสูง ช่องที่หกเป็นการกรอกเวลาตื่น ช่อ งที่เจ็ด
เป็นการกรอกเวลานอน ช่องที่แปดเป็นการแสดงปริมาณ
น้ำที่ต้องดื่มต่อวัน ช่องที่เก้าเป็นปริมานน้ำที่ผู้ใช้อยากเพิ่ม
ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับได้ตามความต้องการ ช่องที่ส ิบการ
ออกกำลังกายที่ผู้ใช้ส ามารถปรับเพิ่มปริมาณน้ำได้ต าม
ความต้องการเพื่อปรับสมดุลร่างกาย ช่องที่ สิบเอ็ด เป็น
ช่องปริมาณแอลกอฮอล์เมื่อผู้ใช้ดื่มแล้วสามารถปรับได้
ตามความต้องการดื่มน้ำเพื่อปรับสมดุลร่างกายช่องที่สิบ
สองให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดปิดแจ้งเตือนได้ ช่องที่สิบ
สามผู ้ ใ ช้ ส ามารถปรั บ การแจ้ ง เตื อ นได้ ต ามจำนวนที่
ผู้ใช้งานต้องการ ช่องสุดท้ายคือช่องระยะเวลาในการแจ้ง
เตือนแต่ละครั้งในการดื่มน้ำ

รูปที่ 10 ผังงานระบบปฏิบัติการแอนดรอย
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100 มิลลิลิตร = 100 กรัม

(1)

ร้อยละ = (จำนวนทั้งหมด/100) * เลขเปอร์เซ็นต์ (2)

∑ 𝒙−𝒙

S. D. = √(𝒏−𝟏)

เมื่อ S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
x คือ ข้อมูลตัวที่ 1, 2, 3, ..., n
x̄ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ตารางที่ 1 ข้อมูลอาสาสมัคร

(3)

น้้าขวด ขนาด 600 มิลลิลิตร
640
635

630
ขวดที่ 1
ขวดที่ 2
ขวดที่ 3
ขวดที่ 4
ขวดที่ 5
ขวดที่ 6
ขวดที่ 7
ขวดที่ 8
ขวดที่ 9
ขวดที่10

4. ผลการวิจัย
การชั่งน้ำเปล่าขนาด 600 ml จากนั้นทำการชั่ง
ขวดเปล่าทั้งหมด 10 ขวด จากขวดเดิมที่มีการชั่งน้ำพบว่า
ขวดทั้ง 10 ขวดนั้น พบว่าค่าเฉลี่ยของขวดเปล่าชั่งได้ 16
กรัม จากนั้นนำมาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามสมการที่
3ของโหลดเซลล์เทียบตราชั่งดิจิตอล ซึ่งได้ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 20.20 ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 6 การชั่งน้ำหนักขวดเปล่า
การเก็บข้อมูลของอาสาสมัครซึ่งการเก็บข้อมูล
จะเก็บตาม วันเวลาที่ผู้เก็บข้อมูลได้ดื่มน้ำจากนั้นจึง นำ
ข้อมูลนั้นมาแสดงเป็นกราฟการดื่มน้ำต่อปริมาณที่ค วรดื่ม
พอเหมาะต่อบุคคล
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การเก็บผลจากอาสาสมัครจำนวน 2 คน โดยใช้
ระยะเวลา 7 วัน พบว่าอาสาสมัครคนที่ 1 มีปริมาณน้ำที่
ควรดื่มอยู่ที่ 2,310 มิลลิลิตร อาสาสมัครคนที่ 1 ดื่มครบ
ปริมาณที่ร่างกายต้องการได้เพียง 3 วัน และดื่มไม่ค รบ
ตามที่ร่างกายต้องการ 4 วัน อาสาสมัครคนที่ 1 คนมีการ
แจ้ ง เตื อ นของเครื ่ อ งวั ด ปริ ม าณการดื ่ ม น้ ำ ตรงตาม
ข้อกำหนด

ปริมาณน้้าที่ดื่มของอาสาสมัครคนที่1
2400
2200
2000
ปริมาณที่ดื่ม

ปริมาณที่ตอ้ งดื่ม 2310 ml

รูปที่ 6 ผลการดื่มน้ำของอาสาสมัครคนที่ 1
อาสาสมัครคนที่ 2 มีปริมาณน้ำที่ควรดื่มอยู ่ที่
2,145 มิล ลิล ิตร อาสาสมัค รคนที่ 2 ดื่มครบปริมาณที่
ร่ า งกายต้ อ งการได้เ พี ย ง 2 วั น และดื ่ ม ไม่ ค รบตามที่
ร่างกายต้องการ 5 วัน อาสาสมัครคนที่ 2 คนมีการแจ้ง
เตือนของเครื่องวัดปริมาณการดื่มน้ำตรงตามข้อกำหนด
ปริมาณน้้าที่ดื่มของอาสาสมัครคนที่2
3000
2000
1000
0
ปริมาณที่ดื่ม

ปริมาณที่ตอ้ งดื่ม 2146 ml

รูปที่ 7 ผลการดื่มน้ำของอาสาสมัครคนที่ 2

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการนำข้อมูล วิจัยต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมเพื่อ
นำมาสร้างงานนวัตกรรมโปรแกรมประยุกต์เพื่อวิเคราะห์
การดื่มน้ำ เนื่องจากพบว่าพฤติกรรมการดื่มน้ำของคน
ทั่วไป มีการดื่มน้ำน้อยกว่าความต้องการของร่างกายที่
ควรจะได้รับ
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้จ ัดทำขอแสดงความขอบคุณหลักสู ต ร
วิ ศ วกรรมอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตาก ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และเครื่องมือในการดำเนิ นงาน
วิจัย
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มาตรฐานและเทคโนโลยีสำหรับการถ่ายโอนพลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า
A Standard and Technology of Vehicle 2 Grid Bidirectional Converter
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นำเสนอภาพรวมของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เทคนิค และมาตรฐานการอัดประจุ เครื่องแปลงผัน
กำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางและมาตรฐานระบบสื่อสารสำหรับการถ่ายโอนพลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้การเชื่อมโยงส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าจากยานยนต์ไฟฟ้ าไปสู่ระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย โดยมาตรฐานระบบสื่อสารจะส่งข้อมูลรายละเอียดชนิดและรุ่น สถานะของอุปกรณ์ การแจ้งเตือน ป้องกันความ
เสียหาย การอัดประจุและการถ่ายโอนพลังงานจะถูกควบคุมและสั่งการจากเครื่องอัดประจุ หรือศูนย์สั่งการจากส่วนกลาง
โดยผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรฐาน CAN Bus ที่เป็นมาตรฐานสำหรับสื่อสารกับภายในยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐาน
ISO15118 ที่เป็นมาตรฐานสำหรับ สื่อสารระหว่างสถานีอัดประจุกับ ยานยนต์ไฟฟ้า 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
ปริ ม าณการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทนแต่ ก ็ ไ ม่
เนื่องจากความต้องการปริมาณการใช้พลังงาน
เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในปัจจุบันมีสูงขึ้นมาก การพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อาจ
ในช่วงเวลาที่มีค่าความต้องการไฟฟ้าสูง (Peak Demand)
มีไม่เพียงพอกับความต้องการ แม้จ ะมีการเพิ่มรูปแบบ
ซึ่ง ในปัจจุบันช่วงเวลากลางวันก็มีระบบผลิตไฟฟ้าจาก
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พลังงานแสงอาทิตย์ และช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าที่สูงมักจะ
เกิดในช่วงหัวค่ำและกลางคืน เนื่องจากมีปริมาณยานยนต์
ไฟฟ้าที่ต้องการพลังงานในการอัดประจุมีมากขึ้น จึงทำให้
พฤติกรรมคุณลักษณะการใช้ไฟฟ้าเป็นไปในรูปแบบเส้น
โค้ง เป็ด (Duck Curve) จากสถานการณ์แ ละแนวโน้ ม
ดังกล่าว ประกอบนโยบายการส่งเสริม และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคตกว่า
2 ล้านคัน ในปี 2572 โดยยานยนต์ไ ฟฟ้ าในละคั น จะ
ประกอบด้วยชุดแบตเตอรี่ ซึ่งเมื่อรวมความจุแล้วจะเป็น
ขนาดความจุแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มาก จึงมีแนวคิดที่
จะใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้ง อยู่ในยานยนต์ไฟฟ้านี้เพื่อเป็ น
แหล่งพลังงานสำรองฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ และ
ช่วยจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ Grid เพื่อลดภาระโหลด
ของ Power plant ในช่วง Peak Load โดยมีการคืนค่า
ไฟฟ้าที่จ่ายสู่ Grid ให้กับผู้ใช้ยานยนต์ที่เชื่อมต่อเข้าระบบ
Grid ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าว จะเกิดผลกระทบทั้งเชิง
บวกและอาจเกิ ดผลกระทบในเชิง ลบได้ หากขาดการ
บริหารจัดการที่ดี ในบทความนี้จึงจะได้นำเสนอแนวคิด
ทฤษฎีหลักการ มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของ
ถ่ า ยโอนพลั ง งานจากยานยนต์ ไ ฟฟ้ า สู ่ ร ะบบไฟฟ้ า
(Vehicle 2 Grid : V2G) มาตรฐานระบบสื่อสารระหว่าง
ยานยนต์ไฟฟ้ากับสถานีอัดประจุ มาตรฐานระหว่างสถานี

อัดประจุกับระบบจำหน่าย และการสื่อสารระหว่างยาน
ยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุกับศูนย์ควบคุม ตามลำดับ
2. ทฤษฎีแ ละหลักการของถ่า ยโอนพลังงานจากยาน
ยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า V2X (V2G, V2H, V2B)
รูปแบบของถ่ายโอนพลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้า
สู่ระบบไฟฟ้า อาจจะเป็นแบบทิศทางเดียว
Unidirectional V2G หรื อ ที ่ ร ู ้ จ ั ก ว่ า V1G หรื อ แบบ
สองทิศ ทางว่า V2G ซึ่ง อาจจะเป็นรูปแบบของการถ่าย
โอนพลั ง งานไฟฟ้ า แบบไม่ เ ชื ่อ มต่ อ กั บ ระบบจำหน่าย
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
ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ในกรณี ท ี ่ เ กิ ด ไฟฟ้ า ดั บ จะมี
พลัง งานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นแหล่ง สำรองพลัง งาน
ขึ้นอยู่ กับรูป แบบของการถ่ า ยโอนพลัง งานไฟฟ้ า แบบ
สองทิศทางที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการ
ไฟฟ้า ซึ่ง จะเน้นไปที่การบริหารจัดการพลังงานทั้งการ
ชดเชยพลังงานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ และยัง
สามารถส่งกำลังไฟฟ้าไปสู่ระบบจำหน่ายได้ เพื่อลดความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Decrease Peak Power Demand)
หรือ การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในกรณีที่มีอัตราค่าไฟสูง เพื่อ
การประหยัดพลังงานเป็นต้น

รูปที่ 1 (ก) รูปแบบของ การถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า
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รูปที่ 1 (ข) การปรับพฤติกรรมเส้นโค้งภาระโหลด
การเรียกชื่อของระบบว่าจะเป็นระบบใดนั้นขึ้นอยู่กับว่า
แหล่งใดเป็นแหล่งจ่ายพลังงานและจ่ายไปสู่แหล่งใด เช่น
V2L คือการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า
ไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาเสียบต่อพ่วงกับยานยนต์ไฟฟ้า
V2H คือการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า
ไปสู่บ้านที่พักอาศัยที่ยานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่อสายชาร์จอยู่
ในขณะนั้น และ V2G คือการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ไปสู ่ ร ะบบ Grid ซึ ่ ง หมายระบบสายส่ง
พลังงานไฟฟ้าที่ยานยนต์ไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่
3. เทคโนโลยีวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทาง
(Bidirectional Converter)

AC Grid

Synchronization
and Filter

เครื ่ อ งแปลงผั น กำลั ง ไฟฟ้ า ที ่ จ ะเชื ่ อ มโยง
พลังงานจากระบบไฟฟ้ามายังแบตเตอรี่ (Charging) และ
จ ่ า ยพล ั ง ง านจ าก แ บ ตเ ต อร ี ่ ไ ป ยั ง ร ะบบ ไ ฟ ฟ้ า
(Discharging) ประกอบด้วย วงจรคอนเวอร์เตอร์ DC/DC
วงจรแปลงผัน กำลั ง ไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ น กระแสสลับ
(อินเวอร์เตอร์) หรือ Rectifier AC/DC และวงจรกรอง
กำลัง (Filter) และชุดเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้ากับระบบไฟฟ้า
ดังรูปที่ 2

Bidirectional
AC/DC
Conveter

Bidirectional
DC/DC
Conveter

Battery

รูปที่ 2 วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทาง (Bidirectional Converter)
จากรูปที่ 2 อุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจาก
แบตเตอรี่ เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อเชื่อมโยง
และส่งผ่านกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สู่ระบบไฟฟ้า (V2G)
หรือรับพลัง งานจากระบบไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ (G2V) คือ
อินเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่
ใช้ ใ นการเชื ่ อ มต่ อ ยานยนต์ ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยวิ ธ ี ก าร

ควบคุมการสวิตช์ แบบเดิม (Hard Switching) และแบบ
นุ่มนวล (Soft Switching) ซึ่งออกเป็น Load resonant,
Resonant Link, Load Resonant แ ล ะ Resonant
Transition เป็นต้น ในส่วนของการสวิตช์ แบบ (Hard
switching) จะเป็นเทคโนโลยีแบบ VSI และ CSi ดังแสดง
ในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 รูปแบบ วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็นกระแสสลับ (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 วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบกระแสตรงเป็นกระแสตรง (DC-DC Converter)
เทคนิคการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้า
กระบวนการสำคัญ อีกกระบวนการคือ เทคนิค
การเข้ า จั ง หวะ (Grid Synchronization Techniques)

ซึ่งมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไฟฟ้าของตัว เชื่อมต่อพลัง งาน
ไฟฟ้ า เข้ า กั บ ระบบจำหน่า ย (Grid Connected) จะใช้
วิธีการที่หลากหลาย ดังแสดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 5 เทคนิคการเข้าจังหวะสู่กริด (Grid synchronization) และ การแยกองค์ประกอบแบบสมมาตร (Symmetrical
components extraction) โดย วิธีการเฟสล๊อคลูปสำหรับวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อสู่กริด
4. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อ งกับ การถ่า ยโอนพลังงานจาก
ยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า (V2G Standard)
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ า แบ่ง
ออกได้เป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ มาตรฐาน Plug & Cords,

มาตรฐานการอัดประจุ (Charging Topology), มาตรฐาน
การสื่อสาร (Communication Standard) มาตรฐานด้าน
ความมั ่ น คง (Security Standard) และมาตรฐานด้ า น
ความปลอดภัย (Safety Standard) ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 มาตรฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้า
มาตรฐานการอัดประจุ (Charging Topology)
ประเภทการอัดประจุแบ่ง ออกเป็ น การอั ด
ประจุ ไ ฟฟ้ า แบบปกติ (Normal Charge) เป็ น การอั ด
ประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ผ่านอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า
ที ่ ต ิ ด ตั ้ ง ภายในยานยนต์ ไ ฟฟ้ า (On-Board Charge)
โดยทั่วไปจะสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 22 KW และ

44 KW ซึ ่ ง การประจุไ ฟฟ้า รูป แบบนี้ เ หมาะกั บการอัด
ประจุที่ สำนักงานหรือที่จอดรถสาธารณะ เวลาที่ใช้ในการ
อัดประจุคือ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง และการอัดประจุไฟฟ้า
แบบรวดเร็ ว (Quick Charge) เป็ น การอั ด ประจุ ไฟฟ้า
แบบกระแสตรง (DC) เข้าสู่แบตเตอรี่โดยตรง โดยจะมี
BMS (Battery Management System) ทำหน้าที่ควบคุม
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การอัดประจุ สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ร วดเร็วและจ่า ย
กระแสไฟฟ้าได้กำลังแรงสูง เนื่องจากไม่มีข้อจำกัด OnBoard Charge เวลาที่ใช้ในการอั ดประจุค ือ ประมาณ
20-30 นาที
หัวอัดประจุ (Plug & Outlets)
ในส่วนของหัวอัดประจุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ตามรูปแบบของการอัดประจุไฟฟ้า ในรูปที่ 7
หั ว ปลั ๊ ก สำหรั บ การอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า แบบกระแสสลั บ
ประกอบด้วย อเมริกาเหนื อ และ ญี่ปุ่น ใช้ มาตรฐาน

Type 1 SAEJ 1772, EU ใช้มาตรฐาน Mennekes Type
2 IEC 62196 จีนใช้มาตรฐานGB-T
หั ว ปลั ๊ ก สำหรั บ การอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า แบบ
กระแสตรง ประกอบด้วย ห้วอัดประจุของอเมริกาเหนือ
ใช้มาตรฐาน CCS1 ญี่ปุ่นใช้มาตรฐาน CHAdeMO ยุโรป
ใช้มาตรฐาน CCS2 และจีน ใช้มาตรฐาน GB-T
หัวปลั๊กของรถ Tesla USA มีมาตรฐานของตัวเอง ทั้งการ
อัดประจุไฟฟ้าแบบ กระแสสลับและกระแสตรง

รูปที่ 7 มาตรฐานหัวต่อของระบบอัดประจุ

รูปที่ 8 การแบ่งประเภทของปลั๊กสำหรับอัดประจุ
โหมดของการอัดประจุ (Charging Mode)

สำหรับ การอัดประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำเป็นวิธีที่
ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และมีใช้แพร่หลายในประเทศ
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ไทย จะใช้เป็นระบบ Type2 ตามมาตรฐาน IEC62196
ซึ่ง รูปแบบการเชื่อมต่อสำหรับการอัดประจุไฟฟ้า ตาม
มาตรฐาน IEC 62196 มีด้วยกัน 4 รูปแบบ ดังนี้
โหมด 1 (Mode 1) ยานยนต์ไฟฟ้าจะเชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้าผ่านเต้ารับจากที่อยู่อาศัยโดยตรง เป็นการ
อัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งระบบไฟฟ้าภายในที่
อยู่อาศัยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย มีการ
ติดตั้งสายดิน อุปกรณ์การตัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกั น
การเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว เนื่องจากการอัดประจุไฟฟ้าใน
โหมด 1 ใช้เวลาดำเนินการนานอาจทำให้เกิดความร้อนที่
เด้ารับ และสายไฟฟ้าทำให้ก่อเกิดอันตราย จึงจำเป็นที่
จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว
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
ควบคุ มวงจรในการอัด ประจุไ ฟฟ้ า และควบคุ มความ
ปลอดภัยในการอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ได้ดีกว่า
โหมด 1 และโหมด 2 ซึ ่ ง การอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า โหมดนี้
สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า
สาธารณะที่ส ามารถจอดรถเป็นระยะเวลานานได้ เช่น
ห้างสรรพสินค้า ที่ทำงาน เป็นต้น
โหมด 4 (mode 4) ยานยนต์ไฟฟ้าจะเชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้าผ่านเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
เข้าสู่แบตเตอรี่โดยตรง โดยเครื่องจะมีระบบควบคุมการ
จ่ายกระแสไฟฟ้า ควบคุมความปลอดภัย และสายเคเบิลที่
ติดตั้งมากับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า จึงทำให้การอัดประจุ
ไฟฟ้าโหมดนี้มีค วามรวดเร็ว และมีค วามปลอดภัยมาก
ที่สุด สามารถพบเห็นได้ในสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า

รูปที่ 9 โหมดของการอัดประจุแบบต่าง ๆ
มาตรฐานระบบสื่อสารสำหรับการถ่ายโอนพลังงานจาก
ยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า (V2G Standard)
มาตรฐานระบบสื ่ อ สารสำหรั บ การถ่ า ยโอน
พลังงานจากยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ส ำคัญ ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC15118 ซึ่ง

เป็นมาตรฐานที่ใช้สื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับสถานี
อัดประจุ และมาตรฐาน IEC61850 ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้
สื่อสารระหว่าง สถานีอัดประจุกับระบบไฟฟ้า ดังแสดงดัง
รูปที่ 10
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รูปที่ 10 มาตรฐานการสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุและระบบไฟฟ้า
มาตรฐาน ISO 15118
เป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ใช้เชื่อมต่อระหว่ าง
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า กั บ อุ ป กรณ์ อั ด ประจุ แ ละคายประจุ
แบบสองทิศทาง
ISO 15118 เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ใน 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] ด้ า นยานยนต์ บ นท้อ งถนน ,
ความสะดวกของผู้ใช้ และ ความปลอดภัย ที่กำหนดใน
ISO 15118 ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถทำหน้าที่ยืนยัน
ประเภทของระบบการอัดประจุของตัวเอง กับสถานีอัด
ประจุ เพื่อที่จะรับพลังงานในการอัดประจุแก่แบตเตอรี่
แทนผู้ขับขี่ยานยนต์ โดยผู้ขับขี่มีหน้าที่เพียงแค่เสียบปลั๊ก
การอัดประจุเชื่อมระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัด
ประจุ
1) ISO 15118 ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยมี
รายละเอียดแยกกันไปตามแต่ละมาตรฐาน
• ISO 15118-1 ข้อมูลทั่วไปและ ข้อกำหนดการใช้งาน
(General information and Use-Case
definition)

•

•
•

•
•

•

•

•

ISO 15118-2: ความต้องการด้านข้อกำหนดข้อตกลง
ในการสื ่ อ สารกั บ เครื อ ข่ า ย Network Protocol
Requirement
ISO 15118-3: ความต้ อ งการทาง Physical และ
data link layer
ISO 15118-4: การทดสอบความสอดคล้องกันของ
ข้ อ ตกลงการสื ่ อ สารเครื อ ข่ า ยและการใช้ ง าน
( 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 ข อ ง wireless communication
(ยังไม่ใช้งาน)ให้ใช้ ISO/DIS 15118-20 แทน
ISO 15118-8: ความต้ อ งการของ Physical layer
และ data link layer สำหรับการสื่อสารไร้สาย
ISO 15118-20: ขอกำหนดเครือข่ายและการใช้งาน
รุ่นที่ 2
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อุ ป กรณ์ แ ปลงผั น กำลั ง ไฟฟ้ า เพื ่ อ เชื ่ อ มต่ อ สู ่ ก ริ ด
(Bidirectional Converter for V2G)

รูปที่ 11 โปรโตคอล การสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุและศูนย์ควบคุมสั่งการ
2) IEC61850 เป ็ น มาตร ฐานนานาช าติ ก ำห นดถึ ง
โปรโตคอลการสื ่ อ สารสำหรั บ อุ ป กรณ์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ค
อัจ ฉริ ยะที่ส ถานีจ ่ายไฟฟ้ าย่อ ย ซึ่ง จะมีทั้ง ส่วน ระบบ
Communication. โดยเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ the International Electrotechnical Commission's (IEC)
Technical Committee 57[1] เป็ น ระบบไฟฟ้ า กำลั ง
อ้ า งอิ ง รู ป แบบของข้ อ มู ล อย่ า งย่ อ ที ่ ก ำหนดใน IEC
61850 สามารถจับคู่ได้หลายโปรโตคอล การจับคู่ ใ น

ปั จ จุ บ ั น ในมาตรฐานนี ้ 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 ปร โ ตค อล ส าม าร ถทำง า น บ น
เครือข่าย TCP/IP หรือ substation LANs โดยใช้ high
speed switched Ethernet เพื่อให้ได้ค ่าตอบสนองต่ ำ
กว่า 4 มิลลิวินาที สำหรับ protective relaying.

รูปที่ 12 เอกสารในประกอบใน IEC61850IEC 61850-90-8
— Object Models for Electrical Transportation (E-Mobility)
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เป็ น มาตรฐานการสื ่ อ สารเครื อ ข่ า ย สำหรั บ
ระบบการใช้ง านกำลัง ไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นการรายงาน
ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างยานยนต์
ไฟฟ้ า ,การเชื ่ อ มต่ อ ยานยนต์ ส ู ่ ก ริ ด ไปยั ง แหล่ ง การ
กร ะจ ายพล ั ง ง าน( Distributed Energy Resources
(DER) IEC 61850-7-420,) รายงานข้อมูลทางเทคนิคนี้มี
ข้อมูล พื้นฐานที่จ ำเป็น และวัต ถุประสงค์ ของยานยนต์
ไฟฟ้าในการเชื่อมต่อปลั๊กเข้าสู่ระบบกริดตามหลักการของ
IEC 61850-7-420 ซึ่งครอบคลุมสิ่งที่ต้องการในด้าน EMobility หลายอย่าง

3) OCPP (Open Charge Point Protocol)
โปรโตคอลจุดชาร์จ แบบเปิด (Open Charge
Point Protocol (OCPP)) เป็ น โปรโตคอลในโปรแกรม
สำหรับการสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีชาร์จ
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
ในการเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ ร ะบบกริ ด
เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรอง และ ปรับปรุงเสถียรภาพของ
ระบบกริดนั้นต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อคือ อุปกรณ์ช าร์จ
แบบสองทิ ศ ทาง Bidirectional charger เพื ่ อ ส่ ง ถ่ า ย
พลัง งานระหว่างกริดกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง การส่ง ถ่าย
พลังงานนี้จะต้องอาศั ยการควบคุมและสั่ง การจากศู น ย์
ควบคุมระบบส่วนกลาง เพื่อกำหนดทิศทางการไหลของ
พลังงานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงเสถียรภาพของระบบก

ริดที่ดีขึ้น และคืนค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า
ศูนย์ค วบคุมระบบส่วนกลางจะใช้โปรโตคอล
IEC63110 และ IEC61850 เพื่อติดต่อกับสถานีช าร์จให้
ควบคุมการจ่ายพลัง งานหรือรับพลัง งานจากยานยนต์
ไฟฟ้า โดยสถานีช าร์จ จะสื่อสารและควบคุม ยานยนต์
ไฟฟ้าผ่านโปรโตคอล IEC/ISO15118 ให้ส อดคล้อ งกั บ
SOC (ปริมาณการชาร์จ) ของแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า
และ ความต้องการของระบบกริดในขณะนั้น
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การพั ฒ นาเทคนิ ค และอั ล กอริ ท ึ ม ของศู น ย์
ควบคุมส่วนกลางให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลทางเทคนิค
ที่เกิดขึ้นจริงในระบบกริดจึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องพัฒ นา
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ต้องนำไปใช้ง านในระบบกริ
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การตรวจสอบคุณภาพดินย้อนหลังและยังสามารถพิมพ์รายงานผลการวิเคราะห์ดิน ทดลองโดยใช้ชุดดินจำนวน 10 ชุดดิน
ด้วยการเปรียบเทียบจากอุปกรณ์ของระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันกับเครื่องมือวัดความ
อุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวม ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ สามารถสรุปได้ว่า ระบบวัดความอุดมสมบูรณ์
ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ โดยมีเปอร์เซ็นต์ค วามถูกต้องเฉลี่ยอยู่ที่ 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 เพื่อสนอง
ความต้องการของประชากร โดยประเทศไทยมีวัตถุดิ บ
ด้านการเกษตรที่มีศักยภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มี
ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว ยางพารา
อ้อย ผักและผลไม้สด เป็นต้น ในปัจจุบันจำนวนประชากร
มีแนวโน้มเพิ่ม มากขึ้น จึง ส่ง ผลต่อ ความมั่น คง เรียกว่า
ความมั่ น คงทางอาหาร (Food Security) เพื่อ ความอยู่
รอดของประชากร การผลิตอาหารโดยภาคการเกษตรต้อง
เพิ่มกำลังการผลิตตามการเพิ่มของจำนวนประชากรโลกที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องการใช้ทรัพยากรในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม ขึ้นอย่างมาก จึง ทำให้ ค วามต้องการ
วัตถุดิบจากภาคเกษตรเพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมาก
จากความต้องการที่เพิ่มสูง ขึ้นทำให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มผลผลิตเพียงเพื่อผลตอบแทนที่เพิ่ม
มากขึ้ น โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของผลผลิ ต โดยการ
ควบคุมผลผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ใส่ลงไปโดยอาจ
ไม่ทราบถึงความต้องการของพืชหรือสภาพดินที่มีค วาม
อุดมสมบูร ณ์ ม ากน้อยเพียงใด ทำให้เกิด การลงทุ นที่ ไม่
จำเป็นจนพืชไม่สามารถให้ผลผลิตที่ได้คุณภาพตามปกติ
ทำให้ผลผลิตที่ออกมาสู่ท้องตลาดมีคุณภาพต่ำ ทำให้ราคา
วัตถุดิบทางการเกษตรตกต่ำ จึงทำให้เกษตรกรมีผลกำไร
ลดลงและปัญหาหนี้สินของเกษตรกรมีเพิ่มขึ้นตามลำดับ
จึงต้องใช้เทคโนโลยีมาเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพของดิน
เพื่อเพิ่มคุ ณ ภาพให้ กับผลผลิตและมีคุณ ภาพสม่ำเสมอ
ตลอดจนลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาระบบ
ตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน เอ็น-พี-เค แสดงผลผ่านเว็บ
แอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการวัดความ
เข้ ม ข้น ของธาตุ อ าหารหลั ก ของพื ช ในดิ น โดยใช้ ในการ
วิเคราะห์ปัญหาของดิน เพื่อให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของ
ธาตุอาหารหลักในดิน สำหรับการเตรียมดินหรือใส่ปุ๋ยให้
เหมาะสมกับสภาพของดินและความเหมาะสมต่อความ
ต้องการของพืช แต่ล ะชนิด อีกทั้งยังสามารถควบคุมธาตุ

อาหารหลักของพืชรวมไปถึง การให้น้ำของพื ชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบความเข้มข้นของ
ธาตุอาหารหลักของพืช
2. เพื่อให้ได้โปรแกรมสำหรับการตรวจวัดความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน
3. เพื่ อ นำข้ อ มู ล มาใช้ แ ก้ ปั ญ หาปรับ ปรุ ง และ
พัฒนาคุณภาพของดินให้ เหมาะสมกับความต้องการของ
พืช
4. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปลู ก พื ช ของ
เกษตรกร
เป้าหมายของงานวิจัย
1. วัดนาข้าวในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก
2. วัดไร่อ้อยในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก
3. วัดไร่มันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก
4. แสดงค่า เอ็น-พี-เค ผ่านจอแสดงผลได้ทันที
บนอุปกรณ์วัดค่า
5. ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ง าน บ อ ร์ ด Devio NB-IOT
Shield ในการส่งข้อมูลแบบออนไลน์
6. แสดงผลของการวัด ค่า เอ็น -พี-เค ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชัน
7. สามารถแสดงข้อมูลคุณภาพของดิน แสดงผล
ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
8. บันทึกประวัติการตรวจสอบคุณภาพดินในแต่
ละพื้นที่
9. ค้นหาประวัติการตรวจสอบดินย้อนหลังได้
ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
10. แสดงสูตรปุ๋ยตามความต้องการธาตุอาหาร
ของนาข้าว ไร่มันสำปะหลัง และไร่อ้อย
11. แสดงปริ ม าณการใช้ ปุ๋ ย ในนาข้ า ว ไร่ มั น
สำปะหลัง และไร่อ้อย ปริมาณกิโลกรัมต่อไร่
12. สามารถพิ ม พ์ ข้ อ มู ล ผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินได้
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักการการทำงานและภาพรวมของระบบ เป็น
ขั้นตอนการทำงานของระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยการวัดค่า
เอ็น -พี-เค ของดิน จากแปลงทดลองแล้วส่ง ข้ อมูล มายั ง
บอร์ ด ไมโคคอลโทรเลอร์ แ ละแสดงข้ อ มู ล การวั ด บน
จอแสดงผล จากนั้ น ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ ได้ ขึ้ น ฐานข้ อ มู ล และ
แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน นำข้อมูล จากฐานข้อมูล
เพื่ อ มาแสดงค่ า วิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการของพื ช โดย
สามารถนำผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อนำไปสั่ง ปุ๋ ย ตาม
ความต้องการ ตามรูปที่ 1

แปลง
เกษตร

เอ็น-พี-เค
เซนเซอร์

อดูโน่

จอแสดง
ผล

เอ็นบีไอโอที

เว็บแอป
พลิเคชัน

แมก
เจ
ลแลน

ปลู ก พื ช ต่ างกั น ใช้ ปุ๋ ยต่ างกั น มี สีต่ างกั น ควรแบ่ ง พื้ น ที่
ออกเป็นแปลงย่อยและแยกเก็บตัวอย่างดิน
2.3 เวลาที่ ต้ อ งการเก็ บ ดิน จะเก็ บ เมื่ อใดก็ได้
หากปลูกพืชตามฤดูกาล ควรเก็บก่อนปลูกพืช 1-2 เดือน
และควรเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ 2-3 ปีต่อครั้ง
2.4 หากต้องการคำแนะนำ ควรกรอกข้อมูลต่าง
ๆ ในแบบลงทะเบียนวิเคราะห์ให้มากที่สุด
2.5 อุป กรณ์ ในการเก็บ ตัวอย่างดิน เช่ น จอบ
เสียม หรือพลั่ว ถุง พลาสติก หรือกระป๋ องพลาสติก ผ้ า
พลาสติ ก ขนาดประมาณ 1x1 เมตร อุ ป กรณ์ ทุ ก อย่า ง
ต้องสะอาด
วิธีการเก็บตัวอย่าง
2.1 แบ่งพื้นที่ ในกรณีพื้นที่ใหญ่หรือดินมีความ
แตกต่างกัน หากแบ่งแล้วให้กำหนดหมายเลขแต่ละแปลง
หรือทำแผนที่แสดงการแบ่งแปลง ดังรูปที่ 2 การแบ่งพื้นที่
ที่มีความต่างกันของดินออกเป็นส่วน ๆ

ฐานข้อมู
ล

รูปที่ 1 ภาพรวมขั้นตอนของระบบวัดความอุดมสมบูรณ์
ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การเก็บตัวอย่างดิน (The Soil Samples)
การเก็บตัวอย่างดิน เพื่อให้ทราบถึงความอุดม
สมบู ร ณ์ และปั ญ หาของ ดิ น ในแปลงปลู ก พื ช พร้ อ ม
คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุง บำรุง ดิน เช่น การใช้ปุ๋ย
การใช้ปู น ปรับ ปรุงดิน กรด รวมทั้ง การใช้ วัส ดุ หรือสาร
ปรับปรุงดินอย่างอื่น ตามความจำเป็นเพื่อให้การปลูกพืช
ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น
หลักการการเก็บตัวอย่างดิน
2.1 ดิน ตัวอย่างเป็ นดิน ที่ใช้ท ำการทดลอง ใน
พื้นที่ที่ต้องการเก็บดิน
2.2 พื้น ที่เก็บดิ นแต่ ล ะตัวอย่ าง ควรมีพื้ นที่ ไม่
เกิน 50 ไร่ ดิ นที่ ใช้ค วรมี ลัก ษณะเหมื อนกัน หากพื้ น ที่
ใหญ่มากหรือดินไม่สม่ำเสมอ มีลักษณะแตกต่างกัน เช่ น

รูปที่ 2 แบ่งพื้นที่ ที่มีความต่างกันของดินออกเป็นส่วน ๆ
2.2 เก็บตัวอย่างดิน
1) กรณี ที่ เป็ น พื้ นที่ ไร่น าหรือ พื้น ที่ ยั ง ไม่ มี
การปลูก พืช ให้ สุ่มเก็บ ตัวอย่างดิน ให้ ทั่วแปลงในแต่ล ะ
แปลง แปลงละประมาณ 15 จุ ด ดั ง รู ป ที่ 3 การเก็ บ
ตัวอย่างดินภายในไร่นา

รูปที่ 3 การเก็บตัวอย่างดินภายในไร่นา
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2) การเก็บดินแต่ละจุดให้ใช้พลั่วขุดดินเป็น
รูปลิ่มลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หลังจากนั้นเก็บดิน โดย
ใช้พลั่วแซะดินข้างหลุมด้านเรียบ ให้ได้ดินเป็นแผ่นหนา
ประมาณ 2-3 เซนติ เมตร จนถึ ง ก้ น หลุ ม ดิ น ที่ ได้ เก็ บ
รวบรวมใส่ถุง หรือถังพลาสติก ดังรูปที่ 4 การเก็บตัวอย่าง
ดินแต่ละจุดที่ทำการสุ่มตรวจ

รูปที่ 4 การเก็บตัวอย่างดินแต่ละจุดที่ทำการสุ่มตรวจ
ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช (Nutrients Needed
for Plant)
ธาตุอ าหารพื ช คื อ ธาตุที่ พื ช ดู ดไปใช้เพื่ อการ
เจริญเติบโต ดำรงชีพ ให้ผลผลิตและขยายพันธุ์ที่จำเป็นมี
ทั้งหมด 16 ธาตุ คือ ธาตุอาหารที่ได้จากน้ำและอากาศ มี
3 ธาตุ ได้แก่ ไฮโดรเจน คาร์บอนและออกซิเจน คิดเป็น
95-99 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการธาตุอาหารของพืช
ทั้ ง หมด นอกนั้ น พื ช จะได้ รั บ จากดิ น เป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง
แบ่งเป็น 3 ธาตุอาหาร ดังนี้
ธาตุอาหารหลัก มี 3 ธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม พืชต้องการในปริมาณมาก
2.1 ไนโตรเจน ทำหน้าที่ เป็นส่วนประกอบของ
โปรตีน ช่วยให้พืชมีสีเขียวเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต
อาการขาด - ใบเหลืองเล็ก ต้นแคระแกร็น ผลผลิตต่ำ
2.2 ฟอสฟอรัส ทำหน้าที่ เร่ง การเจริญ เติบโต
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
ธาตุ อ าหารเสริ ม มี 7 ธาตุ คื อ เหล็ ก แมงกานี ส
ทองแดง สั ง กะสี โบรอน โมลิ ดี นั ม และคลอรี น พื ช
ต้องการในปริมาณเล็กน้อย แต่จะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้
อุปกรณ์วัด เอ็น-พี-เค ในดิน
เครื่องมือสำหรับวัดคุณภาพของดิน สามารถใช้
วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ของดินและผลรวมของ
ค่า เอ็น-พี-เค ในดินความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืช
ในดิน ใช้ตรวจสอบสภาวะของแปลงปลูกทั้งกลางแจ้งหรือ
ในโรงเรือน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเตรียมและปรับ
สภาพดิ น ก่อ นปลู กพื ช หรื อปรั บปรุ ง สภาวะต่ าง ๆ ให้
เหมาะสมกั บ ชนิ ด ของพื ช ที่ ป ลู ก หรื อ วางแผนจะปลู ก
เหมาะกับเกษตรกรสมัยใหม่และบุคคลทั่วไปที่รักการปลูก
ต้นไม้เป็นงานอดิเรก
อุ ป กรณ์ วิ เ ค ราะห์ ธาตุ อาห ารในดิ นด้ ว ย
สัญญาณไฟฟ้าได้รับ การพั ฒ นาคิดค้น เพื่อวิเคราะห์ห า
ปริมาณธาตุอาหารในดินสำหรับกระบวนการเพาะปลูก
เพื่ อ ประเมิ น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืช ให้สามารถเลือกชนิดและปริมาณปุ๋ย
ที่ เหมาะสมกั บ พื ช ได้ โดยอาศั ย เครื่อ งมื อ ตรวจวัด ที่ ได้
มาตรฐาน ในรูปแบบขั้วไฟฟ้าแบบเลือกผ่านนำไปทดสอบ
ตรวจวัดเทียบกับวิธีมาตรฐานอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ง านได้ ส ะดวกและ
สามารถวัดค่าในรูปแบบ Real Time Monitoring ได้ค่า
มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบระดับสารอาหารในดินจะอยู่
ในช่วงค่าดังนี้
Too Little = ไน โต ร เจ น (N) < 5 0 PPM,
ฟอสฟอรั ส (P) < 4 PPM, โพแทสเซี ย ม (K) < 50
PPM
Ideal = ไน โต ร เจ น (N) 5 0 - 2 0 0 PPM,
ฟอสฟอรัส (P) 4 - 14 PPM, โพแทสเซียม (K) 50 - 200
PPM
Too Much = ไนโตรเจน (N) > 200 PPM,
ฟอสฟอรั ส (P) > 14 PPM, โพแทสเซี ย ม (K) > 200
PPM
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วิธีการแก้ปัญหาดินเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีของปริมาณ
สารอาหารโดยรวมในดิ น แม้ ว่ า ไม่ ใ ช่ ส ารอาหารที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่งแบ่งเป็นช่วง 3 ช่วง คือ
2.1 Too Little หมายถึง มีปริมาณสารอาหาร
ไม่ เพี ยงพอที่ พื ช จะนำไปใช้ได้แ ละอาจแสดงว่าในดิน มี
กิจกรรมของจุลินทรีย์ต่ำ
2.2 Ideal หมายถึง มีปริมาณสารอาหารในดิน
ที่เพียงพอยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสม
2.3 Too Much หมายถึง มีปริมาณสารอาหาร
ในดินสูงมากเกินไป ซึ่งอาจหมายถึงมีปริมาณปุ๋ยเคมีที่มาก
เกินไปหรืออาจมีปัญหาจากดินเค็ม อาจทำให้เกิดปัญหา
รากไหม้ ใบไหม้และจุลินทรีย์ในดินตายได้
บอร์ด เดวิโอ เอ็นบี ไอโอที-ชิลด์ เอไอเอส (Devio NBIoT Shield AIS)
บอร์ด เดวิโอ เอ็นบี ไอโอที-ชิลด์ เอไอเอสบอร์ด
ที่มาพร้อมกับ eSim ในตัวและไลบรารี Arduino โดยตัว
ไลบรารี นั้ น อยู่ ใน Library Manager ของ Arduino IDE
ตัวบอร์ดนั้นจะเป็นลักษณะ Breakout Board ของอดูโน่
คือ สามารถเสียบทับ pin ของ Arduino Uno R3 ได้ ดัง
รูปที่ 5 บอร์ด เดวิโอ เอ็นบี ไอโอที-ชิลด์ เอไอเอส
2.1 ข้อดีของ บอร์ด เดวิโอ เอ็นบี ไอโอที -ชิลด์
เอไอเอส
1) ใช้พลังงานต่ำ แบตเตอรี่เล็กชุดหนึ่ง อาจ
ให้พลังงานตัวเซนเซอร์ได้นานนับสิบปีหรือถ้าใช้พลังงาน
จาก Solar Cell ก็จะแผงเล็กกว่าเดิมมาก
2) รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จ ำนวน
มากพร้อม ๆ กัน
3) สามารถใช้ ได้ ทั้ ง ในอาคาร และนอก
อาคาร
4) อุ ป ก ร ณ์ ร าค าถู ก ก ว่ า เพ ร าะก าร
ออกแบบให้ซับซ้อน
5) เริ่มต้นใช้งานง่ายทำงานผ่านเครือข่ายที่
ครอบคลุมพื้นที่

รูปที่ 5 บอร์ด เดวิโอ เอ็นบี ไอโอที-ชิลด์ เอไอเอส
แมกเจลแลน (Magellan)
แมกเจลแลน เป็น บริการคลาวด์แ พล็ ตฟอร์ ม
หรือเครื่องแม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ คล้ายๆ กับ NETPIE แต่แมก
เจลแลน จะรองรับการเชื่อมต่อของบอร์ด NB-IoT AIS
โดยเฉพาะสามารถเพิ่ ม อุป กรณ์ เข้ าไป ในระบบ เขี ย น
โปรแกรมเพื่อส่งค่าและนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างแดชบอร์ดดัง
รูปที่ ดังรูปที่ 6 แมกเจลเลน

รูปที่ 6 แมกเจลเลน
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การออกแบบวงจรโดยรวม
เป็ น การออกแบบวงจรโดยรวมของระบบวั ด
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
ค่ า เฉลี่ ย คำนวณสู ต รปุ๋ ย เป็ น ต้ น ซึ่ ง ระบบสามารถ
แสดงผลผ่านทางจอแสดงผลและบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อแสดงค่าต่าง ๆ และระบบยังสามารถแสดงผลสถิติการ
วัดที่มาแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน แสดงดังรูปที่ 7
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1

4

2

รูปที่ 8 ตัวเครื่องระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3

รูปที่ 7 การออกแบบวงจรโดยรวมของระบบวัดความอุดม
สมบูรณ์ของดิน
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในวงจรที่แสดงดังรูปที่ 7
นั้นประกอบด้วย
หมายเลข 1 คือ หน้าจอ LCD เพื่อการแสดงผล
ของความสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข 2 คื อ บอร์ ด ATMEGA เพื่ อ ใช้
สำหรับรับค่าจากเซนเซอร์วัดความสมบูรณ์ของดินเพื่อทำ
การประมวลผลต่างๆ เช่น คำนวณสูตรปุ๋ย การหาค่าเฉลี่ย
ในการวัดความสมบูรณ์ของดิน
หมายเลข 3 คือ ปุ่ม กดที่ ใช้ส ำหรับการเลือ ก
โหมดการใช้ง าน คือ โหมดที่ใช้ทำการวัดค่าความอุด ม
สมบูรณ์ของดิน และโหมดที่ใช้สำหรับการเช็คค่าเซนเซอร์
หมายเลข 4 คื อ เซนเซออร์วั ด ค่า ความอุ ด ม
สมบู ร ณ์ ข องดิ น เมื่ อ มี ก ารวั ด ค่ า แล้ ว จะทำการส่ ง ค่ า
ดังกล่าวให้กับไมโครคอนโทรเลอร์ในการประมวลผลต่อไป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
เป็นตัวเครื่องระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน
แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะมีกล่องควบคุมและ
แสดงผลอยู่ด้านบนของกล่องและมีเซนเซอร์อยู่ทางด้าน
ล่างของตัวเครื่อง แสดงดังรูปที่ 8

ขั้นตอนการทดลอง
การเตรี ย มดิ น เพื่ อ ทดลอง โดยกำหนดจุ ด ใน
แปลงนาที่จะลงไปวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อมา
ตรวจประเมิ น ต้ น ทุ น ธาตุ อ าหารหลั ก นั้ น ในพื้ น ที่ น า 1
แปลงที่จะลงไปทำการวัดธาตุอาหารหลักของดินนั้น ควร
แบ่งจุดที่จะทำการวัดค่าดินออกเป็น 15 จุดกระจายให้ทั่ว
แปลง แสดงดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 ทำการแบ่งพื้นที่วัดค่าดินมาตรวจสอบคุณภาพดิน
ให้กระจายทั่วแปลง 15 จุด
การเปรี ย บเที ย บด้ วยเครื่ อ งมื อ วัด ความอุ ด ม
สมบูรณ์ของดินโดยรวม กระทำหลังจากการแบ่งพื้นที่เพื่อ
ทำการตรวจสอบ จากนั้ น ทำการตรวจสอบโดยนำ
เครื่องมือวัดความอุดมสมบูรณ์โดยรวม ทำการวัดทีละจุด
โดยทำการนำอุปกรณ์ ที่ส ร้างขึ้นมานั้นนำไปวัดลงในดิน
โดยมีค วามลึกของการวัดคืออยู่ในช่วง 5-10 เซนติเมตร
ซึ่งเป็นระยะความลึกที่รากของข้าวหาอาหาร ทั้งหมด 15
จุด ทำให้ทราบระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทำ
การเพาะปลูกโดยการแสดงออกมาเป็นปริมาณธาตุอาหาร
ในดิ น โดยที่ N คื อ ไนโตรเจน P คื อ ฟอสฟอรั ส K คื อ
โพแทสเซียม แสดงดังรูปที่ 10
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รูปที่ 10 การใช้เครื่องมือวัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน
โดยรวม
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ทำการทดลอง โดยใช้ ชุ ด ดิ น ในการทดลอง
จำนวน 10 ชุดดิน ซึ่งแสดงตัวอย่างผลการทดลองการวัด
ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ดัง ตารางที่ 1 และตารางที่ 2
โดยการเก็บผลการทดลองในแต่ล ะชุดดิน นั้น จะทำการ
ทดสอบ ด้ ว ยเค รื่ อ งมื อ 2 ชนิ ด ด้ ว ยกั น เพื่ อ นำมา
เปรียบเทียบความถูกต้องเครื่องมือซึ่งเครื่องมือชุดแรกคือ

เครื่ อ งมื อ วั ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น โดยรวม และ
เครื่องมือระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่าน
เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะแสดงค่าเป็นตัวเลขที่วัดได้ว่า
ปริม าณความสมบู ร ณ์ ของธาตุ อ าหาร N-P-K มี ค่า เป็ น
เท่ าไร โดยแสดงตัวเลข 1-5 เพื่อระบุระดับปริมาณธาตุ
อาหารพืชในดิน เลข 1 คือปริมาณธาตุอาหารต่ำ และเลข
5 คื อ ปริ ม าณธาตุ อ าหารสู ง มาก ตามลำดั บ ในการวั ด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในตารางโดยวิธีการวัดในแต่ละ
ครั้งจะวัดครั้งละ 15 จุดกระจายทั่วแปลงและหาค่าเฉลี่ย
ของความอุด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ออกมา แสดงว่า ในการ
ทั้งหมด 10 ครั้งคื อวัดครั้งละ 15 จุดนั่นเอง ซึ่ งแสดงผล
การทดลองดังตารางที่ 1-2 ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 การบันทึกผลการทดลอง

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชุดดินที่ 1
เปรียบเทียบด้วยระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของ
เครื่องมือวัดความอุดม
ดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
สมบูรณ์ของดินโดยรวม
N
P
K
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด (%)

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองจากชุดดินที่
1 บ้านหนองบัวเหนือ ผลการทดลองพบว่า เครื่องมือวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวมมีค่าในระดับ 3 ส่วนวัด

ความผิดพลาด
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
0

ความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
มีค่าเฉลี่ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในระดับ
3
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ตารางที่ 2 การบันทึกผลการทดลอง

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชุดดินที่ 4
เปรียบเทียบด้วยระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของ
เครื่องมือวัดความอุดม
ดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
สมบูรณ์ของดินโดยรวม
N
P
K
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด (%)

จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองจากชุดดินที่
2 บ้านหนองบัวเหนือ ผลการทดลองพบว่า เครื่องมือวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวมมีค่าในระดับ 5 ส่วนวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
มีค่าเฉลี่ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ในระดับ
4 ถึง 5 เนื่องจากสภาพความแตกต่างของน้ำที่อิ่มตัวในดิน
และขนาดของช่องว่างในดิน ทำให้หน้าสัมผัสระหว่างดิน
กับ เซนเซอร์ที่ สัม ผัส ไม่ เท่ ากั นซึ่ ง เป็ น ปัจ จัย ที่ท ำให้ เกิ น
ความผิดพลาดในการทดลองครั้งนี้ โดยมีค่าความผิดพลาด
อยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนในการทำ “สั่งตัดปุ๋ย” ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
ทำการค้นหาแปลงที่ต้องการจะทำการพิมพ์ใบ
รายงานผลการวิเคราะห์ดินเพื่อใช้ในการสั่งตัดปุ๋ยจากนั้น
กดปุ่ม เข้าชมรายละเอียด เมื่อ กดปุ่ม พิ มพ์ จะพิ มพ์ใบ
รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จากการวิเคราะห์ดิน
ตามคำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามระดับธาตุอาหารในชุดดินต่าง
ๆ สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ปุ๋ย
หรือการสั่งตัดปุ๋ยตามปริมาณปุ๋ยที่ต้องการได้การคำนวน
ในแปลงนั้น ๆ ซึ่งสามารถแสดงดังรูปที่ 11

ความผิดพลาด
√
√
√
√
√
×
√
×
√
√
20

รูปที่ 11 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
4. ผลการวิจัย
จากการทดสอบการทำงานของระบบวัดความ
อุดมสมบูร ณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน จาก
การทดลอง 10 ชุดดิน แต่ล ะชุดดิน ทำการทดสอบด้ วย
เครื่ อ งมื อ วั ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น โดยรวมและ
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เปรี ย บเที ย บกั บ ระบบวั ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น
แสดงผลผ่ า นเว็ บ แอปพลิ เ คชั น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องการทำงานของระบบวัดความอุดม
สมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน พบว่าการ
ทดลองครั้ง ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 8 และ 9 มีค่าความถูกต้อง
อยู่ ที่ 100 เปอร์ เซ็ น ต์ การทดลองครั้ ง ที่ 7 มี ค่ าความ
ถูกต้องอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ และการทดลองครั้งที่ 4 และ
10 มีค่าความถูกต้องอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าเฉลี่ย
ความถูกต้องอยู่ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ดังตารางที่ 3
การทำงานในส่ ว นของเว็ บ แอป พลิ เ คชั น
สามารถทำงานได้โดยการรับค่าจากตัวเครื่องของระบบวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
เข้ามาสู่ฐานข้อมูล ของระบบ และแสดงผลข้อมูล ต่าง ๆ
บนเว็บแอปพลิเคชัน เช่น เเปลงที่เท่าไร จำนวนพื้นที่ ผล
การวิเคราะห์ดิน ปริมาณปุ๋ย เป็นต้น โดยสามารถพิมพ์
เป็นเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ซึ่งจะมี
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ปริมาณปุ๋ยจากการวิเคราะห์
ตั ว อย่ า งดิ น ในแปลงนั้ น ๆ ตามคำแนะนำการการใช้
ปุ๋ยเคมีจากกรมพัฒนาที่ดิน
ตารางที่ 3 ผลของการทดลองชุดดิน 10 ชุดดิน
ชุดดินที่ทดลอง
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
ชุดดินที่ 1 บ้านหนองบัว
0
เหนือ
ชุดดินที่ 2 บ้านหนองบัว
0
เหนือ
ชุดดินที่ 3 บ้านหนองบัว
0
เหนือ
ชุดดินที่ 4 บ้านหนองบัว
20
เหนือ
ชุดดินที่ 5 บ้านหนองบัว
0
เหนือ
ชุดดินที่ 6 บ้านหนองบัว
0
เหนือ
ชุดดินที่ 7 บ้านหนองบัว
10
เหนือ
ชุดดินที่ 8 บ้านหนองบัว
0
เหนือ

ชุดดินที่ 9 บ้านหนองบัว
เหนือ
ชุดดินที่ 10 บ้านหนองบัว
เหนือ

0
20

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ระบบวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่าน
เว็บแอปพลิเคชัน สามารถวัดค่า เอ็น -พี-เค และสามารถ
คำนวณปริมาณปุ๋ยตามความต้องการปุ๋ ยของข้ าว อ้อ ย
และมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับเว็บไซต์เพื่อ
เก็บข้อมูลการวัด แสดงผลการวัดย้อนกลับและสามารถ
พิมพ์ผลการตรวจสอบคุณภาพของดินได้
จากการศึกษาและทำการทดลองของระบบวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
สรุปได้ว่าสามารถวัดค่าและแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
ได้ ทางผู้จัดทำได้ทำการทดลองหาค่าความคลาดเคลื่อน
เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ค วามความถูกต้องของระบบวัดความ
อุดมสมบูร ณ์ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดย
การวัดค่ าทั้ งหมด 10 ชุด ดิน ด้วยการเปรีย บเที ย บจาก
อุ ป กรณ์ ข องระบบวั ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น กั บ
เครื่องมือวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวม ในการวัด
ค่า เพื่ อหาค่ าเฉลี่ ย ออกมาเป็ น เปอร์เซ็ น ต์ ค วามถู ก ต้ อ ง
ทั้งหมดของอุปกรณ์ จากการวัดค่าทั้งหมด 10 ชุดดิน
จากการทดลองข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
เปอร์เซ็ น ต์ ค วามถู ก ต้ อ งในการเปรีย บเที ย บการวัด ค่ า
ระหว่างระบบวัดความอุดมสมบูร ณ์ของดินแสดงผลผ่าน
เว็บแอปพลิเคชันกับเครื่องมือวัดความอุดมสมบูรณ์ ของ
ดิ น โดยรวม โดยมี เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามถู ก ต้ อ งอยู่ ที่ 95
เปอร์ เซ็ น ต์ อี ก ทั้ ง ระบบวั ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น
แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ยังสามารถคำนวณปริมาณ
ปุ๋ยตามคำแนะความต้องการธาตุอาหารของพืช จากค่ า
วิเคราะห์ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนางานวิจัย
จากการทดสอบการทำงานระบบวัดความอุดม
สมบูรณ์ ของดินแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เบื้องต้น
ได้เกิดปัญหาและอุปสรรคข้างต้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงทำ
การรวบรวมข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
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5.1 เลื อ กใช้ IoT-Platform ที่ มี ค วามเร็ ว และ
ประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลมากขึ้น เนื่องจากอุป กรณ์ที่
นำมาใช้งานใช้เวลานานในการเชื่อมต่อสัญญาณแต่ละครั้ง
5.2 เลื อ กใช้ ร ะบบ ในพื้ น ที่ ๆ มี ค วามแรง
สัญ ญาณ ไม่เกิ น (-80) เดซิเบล (dBm) เนื่ องจากหากมี
ความแรงสัญญาณที่มีความแรงน้อยทำให้ใช้เวลายาวนาน
มากกว่ าปกติแ ละในบางครั้ ง ทำให้ ไม่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ
สัญญาณได้
5.3 เลื อ กใช้ ส ายสั ญ ญ าณ ที่ ส ามารถรั บ ส่ ง
สัญญาณความเร็วสัมพันธ์กับสัญญาณ เนื่องจากข้อจำกัด
ของสาย เป็ นสายที่ส ามารถยืด หดได้ ซึ่ง สายเหล่ านี้ถู ก
ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณสื่อสารในยุคแรก
ของการใช้โทรคมนาคม อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนเละ
การสูญเสียของสัญญาณเกิดขึ้นภายในสาย
5.4 สามารถปรับปรุงเซนเซอร์ให้มีความแม่นย้ำ
มากขึ้น เนื่องจากเป็นการใช้งานเป็นการสัมผัสกับดินซึ่ง
อาจทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างโรงเรือนขนาด 70x90x90 cm3 เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดฟาง โดยกำหนดขอบเขตในการทดลองคือ อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
สำหรับการเพาะเห็ดฟางไว้ที่ 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 พบว่าอุณภูมิน้ำในถังเก็บน้ำร้อนที่ตั้งไว้ 70 °C เป็นสภาวะที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มและรักษาอุณหภูมิในโรงเรือน ระบบ
ควบคุ ม ความชื ้น สามารถปรับ ค่า ความชื ้น ให้ กลั บมาอยู่ ในช่ว งที่ ต้อ งการได้ ภายในระยะเวลาต่ำ กว่า 1 นาที ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในโรงเรือนไม่เกินค่าที่กำหนด
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 MG8 1 1 . 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 1 2 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 7 0 °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
ในปัจจุบันพบว่าคนไทยหัน มาบริ โภคเห็ด เพิ่ ม
มากขึ้น เนื่องจากเห็ดมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูง
สามารถนำมาแปรรูปอาหารได้อย่างหลากหลาย ทำให้
เห็ดเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งเห็ดยังสามารถนำมา
แปรรู ป เป็ น เห็ ด แห้ ง บรรจุ ก ระป๋ อ งเพื ่ อ ส่ ง ออกไปยั ง
ต่ า งประเทศได้ อ ี ก ด้ ว ย สถานการณ์ ก ารผลิ ต เห็ ด ของ
ประเทศไทยอยู่ที่ 120,000 ตันต่อปี เป็นเห็ดฟาง 55%
(ชาญยุทธ์, 2561) ซึ่งในปริมาณเห็ดทั้งหมด 90% เป็น
การบริโภคภายในประเทศและอีก 10% เป็นการส่งออก
แนวโน้มความต้องการเห็ดของทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด
ทำให้กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บาง
กลุ่มก็ประสบความสำเร็จแต่บางกลุ่มก็ล้มเหลวเนื่องจากมี
ปั จ จั ย หลาย ๆ ด้ า นในกระบวนการผลิ ต เห็ ด เช่ น การ
คัดเลือกเชื้อและการทำเชื้อ วัสดุที่ใช้เพาะ การดูแลรักษา
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด
เห็ดเป็นราชนิดหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตเริ่มมา
จากเส้นใย แล้วรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ในที่ที่มีอาหาร
อากาศลั ก ษณะร้ อ นชื ้ น ภายในเวลาไม่ ก ี ่ ช ั ่ ว โมงใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมดังกล่าว การเพาะเห็ดนั้นจึง
จำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เห็ ด
ต้องการ โดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีความสำคัญต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดเป็นอย่างมาก เห็ดแต่ละชนิดมีความ
ต้องการทางสภาพอากาศที่ไม่เท่ากัน เช่นเห็ดฟางชอบ
อากาศร้อนและชื้น สภาวะที่เหมาะสมแบ่งออกเป็นสอง
ระยะคือ ระยะแรกคือการเจริญของเส้นใย อุณหภูมิที่
เหมาะสมคื อ 35-37 °C ระยะออกดอก อุ ณ หภู ม ิ ที่
เหมาะสมคื อ 28-32 °C ความชื ้ น ที ่ เ หมาะสมคื อ 80%

(ยศนันท์, 2560) อุณหภูมิส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
เห็ด ถ้าร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปเชื้อจะมีการเจริญเติบโต
ช้า จนถึงขั้นไม่เจริญเติบโต ส่วนความชื้นมีความจำเป็นต่อ
การเจริ ญ เติ บ โตของเส้ น ใย การเกิ ด ดอกและการ
เจริญเติบโตของดอกเห็ด ถ้าความชื้นมากเกินไป เส้นใยจะ
ชุ่ ม น้ ำ มากและตายได้ แต่ ถ ้ า แห้ ง เกิ น ไปดอกเห็ ด จะ
กระด้างหรือมีรอยแตกและไม่เจริญเติบโต
ในงานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการศึกษา ออกแบบ
สร้าง และทดสอบประสิทธิภาพโรงเรือนที่มีระบบควบคุม
อุ ณ หภู มิ ความชื ้ น และปริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซด์
สำหรับการเพาะเห็ดที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
เพื ่ อ ให้ ม ี ค วามเหมาะสมต่ อ การเพาะเห็ ด โดยภายใน
โรงเรื อ นจะมี ระบบตรวจจั บ อุ ณหภู ม ิ แ ละความชื ้นอยู่
ตลอดเวลา หากเกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่นเมื่ออุณหภูมิ
หรือความชื้นสูงเกินไปไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้ระบบ
ระบายอากาศทำงานเพื่อลดอุณหภูมิและความชื้นภายใน
โรงเรือน ถ้าหากอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนต่ำ
เกินไปไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้ระบบเพิ่มอุณหภูมิ
และความชื้นทำงานเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและความชื้นให้กับ
โรงเรือน

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เห็ดฟาง
เ ห ็ ด ฟ า ง ( Paddy mushroom ห ร ื อ Straw
mushroom) จัดเป็นเชื้อราชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพืชชั้นต่ำที่ไม่
มีสีเขียว จึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนพืชสีเขียว
โดยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นเห็ดฟางจึงดำรงชีวิตโดยอาศัยอาหาร
พวกสารอินทรีย์ และสารอนินทรี ย์จาก ดิน ปุ๋ยหมัก หรือ
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อินทรียวัตถุ ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ดฟางหลังจากที่
เส้นใยเห็ดชั้นที่สองรวมตัวพัฒนาเกิดเป็นจุดขาว ๆ เล็ก ๆ
ต่อมาจะขยายออกเป็นรูปกระดุมอย่า งเด่น ชัด รูปร่าง
ค่อนข้างกลม ต่อมาเห็ดจะขยายออกทางด้านยาวและ
ด้านกว้างของดอกทำให้เป็นรูปไข่ ซึ่งเป็นระยะที่ควรจะ
เก็บดอกเห็ดมาก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเพาะ
เห็ดฟางนั้นประกอบไปด้วย
1) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อเห็ดฟางคือ 35–37 °C
ในช่วงของการเจริญเส้น ใย และ 28-35 °C ในช่วงการ
เจริญเติบโตของดอกเห็ด (ยศนันท์, 2560)
2) ความชื้น เป็นส่วนสำคัญในการเพาะเห็ดฟาง
มาก เป็ น ตั ว กำหนดการเจริ ญ ของเส้ น ใยเห็ ด ที ่ ส ำคั ญ
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมคือ 80% (ยศนันท์, 2560)
3) แสงแดด เห็ดฟางไม่ ควรถูกแสงแดดโดยตรง
เพราะอาจทำให้เส้นใยเห็ดอาจจะตายได้ (ยศนันท์, 2560)
4) อากาศ เห็ดฟางต้องการออกซิเจนทั้งตอนเป็น
ดอกและระยะเส้นใย ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูง
เกินไปจะส่งผลต่อคุณภาพของเห็ด (สราวุธ, 2538)
โรงเรือนและระบบควบคุม
การพั ฒ นาโรงเรื อ นและระบบควบคุ ม เพื ่ อ ให้
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพืชตลอด
อายุการเพาะปลูก สามารถควบคุมได้ทั้งระดับอุณหภูมิ
ความชื ้ น ความเข้ ม แสง และอากาศ วั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ส ร้ า ง
ประกอบโรงเรือนประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1)
โครงสร้างโรงเรือน เห็ดฟางเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีใน
สภาวะที ่ ม ี ค วามชื ้ น สู ง ดั งนั ้ น การเลื อ กวั ส ดุ ใ นการทำ
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
เจริญเติบโตของเส้นใยอยู่ที่ 80% จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์
เพิ ่ ม อุ ณ หภู ม ิ แ ละความชื ้ น โดยมี ก ารนำอุ ป กรณ์
แลกเปลี่ยนความร้ อน ซึ่งทำงานร่ วมเครื ่อ งทำน้ำ ร้ อ น
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้แก่โรงเรือน และ
อุ ป กรณ์ เ พิ ่ ม ความชื ้ น โดยการใช้ ค ลื่ น อั ล ตราโซนิคไป
กระตุ้นโมเลกุลของน้ำ ซึ่งจะทำให้อนุภาคของน้ำมี การ
เคลื่อนที่และหลุดออกจากผิวน้ำ ระเหยออกไปในอากาศ
เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับโรงเรือน แม้เห็ดฟางจะเป็นพืชที่
ชอบอากาศร้อนและชื้น แต่อุณหภูมิที่ร้อนเกินไปหรื อ
แม้กระทั่งสภาวะที่ชื้นเกิ นไปก็ไม่เป็ นผลดีสำหรับ การ
เจริญเติบโต ดังนั้นจึงต้องมีการระบายอากาศด้วยพัดลม
ดูดอากาศ เพื่อระบายอากาศร้อน ความชื้น รวมไปถึง
ปริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซด์ ภ ายในโรงเรื อ นให้ อ อกสู่
ภายนอก โดยอุ ป กรณ์ ท ั ้ ง หมดจะถู ก ควบคุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ ่ งจะวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ าก
เซ็ น เซอร์ ต รวจวั ด อุ ณ หภู ม ิ ความชื ้ น และปริ ม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อประมวลผลในการสั่งงาน ซึ่ง
อุปกรณ์ในระบบควบคุมที่สำคัญประกอบไปด้วย
1) บอร์ด Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์
ตระกูล AVR รองรับแรงดันไฟฟ้า 5-12 V โดยมีขาในการ
ทำงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น ขาสัญญาณที่ติดต่อทาง
พอร์ตอนุกรม ขาสัญญาณที่ใช้ติดต่อสัญญาณอินพุตและ
เอาต์พุต ขาสัญญาณพัลส์วิดท์มอดูเลชัน และยังมีขาที่รับ
สัญญาณแอนะล็อกอีกด้วย (เดชฤทธิ์, 2560)
2) เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณภูมิและความชื้น 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
กว่ า 60 วิ น าที สามารถอ่ า นค่ า ได้ ส ู งถึ ง 10,000 ppm
(ฉัตรสุดา, 2561)
การแลกเปลี่ยนความร้อน
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คือ อุปกรณ์ที่ทำ
การให้ และรับความร้อนระหว่างของไหลอุณหภูมิสูงกับ
ของไหลอุณหภูมิต่ำ มีกระบวนการถ่ายเทความร้ อ นที่
เกิดขึ้นภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คือ ของไหล
กระแสอุณหภูมิสูง มีอัตราการไหลกระแสร้อนเชิงมวล
ไหลเข้าสู่อุปกรณ์และแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อถ่ายเท
ความร้อนให้กับของไหลกระแสอุณหภูมิต่ำ ที่มีอัตราการ
ไหลกระแสเย็นเชิงมวล ส่งผลให้อุณหภูมิของของไหลร้อน
ลดลง และในขณะเดียวกันอุณหภูม ิข องของไหลเย็ น มี
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 การถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน
ซึ ่ ง กระบวนการถ่ า ยเทความความร้ อ นของ
อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี ่ ย นความร้ อ นสามารถคำนวณได้จาก
สมการดังต่อไปนี้

mh Cph Th = mc Cpc Tc
เมื่อ

mh

(1)

คือ อัตราการไหลเชิงมวลของของไหลร้อน kg/s

Cph คือ ค่าความจุความร้อนจำเพาะที่ความดันคงที่
ของของไหลร้อน kJ/kg·K

Th คือ ผลต่างของอุณหภูมิของของไหลร้อน K

mc คือ อัตราการไหลเชิงมวลของของไหลเย็น kg/s
Cpc คือ ค่าความจุความร้อนจำเพาะที่ความดันคงที่
ของของไหลเย็น kJ/kg·K

Tc คือ ผลต่างของอุณหภูมิของของไหลเย็น K
การเพิ่มความชื้นด้วยเครื่องสร้างหมอกชนิด
คลื่นอัลตราโซนิค
เครื ่ อ งสร้ า งหมอกโดยคลื ่ น อั ล ตราโซนิ ค เป็ น
อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการทำให้น้ำหรือสารละลาย
เกิดเป็นละอองไอน้ำเล็ก ๆ ฟุ้งกระจายไปในอากาศได้โดย
ใช้คลื่นอัลตราโซนิคที่มีความถี่สูงมาก ตั้งแต่ 1,000 ถึง
2,000 kHz ความถี่ดังกล่าวทำให้โมเลกุลของน้ำเกิดการ
สั่นสะเทือนมีการหดและขยายตัว เกิดแรงดันสูงทำให้
ความหนาแน่ น และอุ ณ หภู ม ิ ข องน้ ำ เปลี ่ ย น เกิ ด การ
เคลื่อนที่ของอนุภาคน้ำด้วยความเร่งสูงมากกว่าแรงโน้ม
ถ่วงของโลกนับแสนเท่า ทำให้อนุภาคน้ำหลุดออกจากผิว
น้ ำ มี ล ั ก ษณะเป็ น น้ ำ พุ เ ล็ ก ๆ และละอองไอน้ ำ ขนาด
ประมาณ 0.4 ถึง 1.5 Micron ลอยไปในอากาศได้

3. วิธีดำเนินการวิจัย
วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ สร้ า งโรงเรื อ นและ
ระบบควบคุม
1) วัสดุในการสร้างโรงเรือน จะประกอบไปด้วย
เหล็กกล่องใช้ในการสร้างโครง แผ่นโพลีคาร์บอเนตและ
ฉนวนกันความร้ อ นใช้สำหรับ ทำผนั งของโรงเรื อ นเพื่ อ
ป้องกันการถ่ายเทความร้อน ทำให้สามารถรักษาอุณหภูมิ
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

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในโรงเรือน แล้วนำมา
ประมวลผลโดยอัลกอริทึม เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรือน แล้วสั่งงานระบบต่าง ๆ ให้ทำงาน โดย
อุปกรณ์ ควบคุมและประมวลมีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้ง
ระบบอยู่ที่ 5 W

รูปที่ 4 บอร์ดอาดูโน (Arduino Uno)

รูปที่ 5 เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมแิ ละความชื้น
รูปที่ 2 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟางอัจฉริยะ

รูปที่ 6 เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

รูปที่ 3 ต้นแบบโรงเรือนเพาะเห็ดฟางอัจฉริยะ
2) อุปกรณ์ควบคุมและประมวลผล ประกอบไป
ด้วยบอร์ดอาดูโนดังรูปที่ 4 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ใี ช้
สำหรั บ การเชื ่ อ มต่ อ สั ญ ญาณแอนะล็ อ กจากเซ็ นเซอร์
ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 ดังรูปที่ 5 ที่ใช้
สำหรับตรวจวัดค่าอุณหภูมิ และความชื้นทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรื อ น และเซ็ น เซอร์ ต รวจวั ด ปริ ม าณ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ MG811 ดั งรู ป ที ่ 6 เพื ่ อ ตรวจวั ด

3) พัดลมสำหรับหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือน
ดังรูปที่ 7 ให้มีสภาพแวดล้อมเท่ากันทั้งโรงเรือน และ
ระบายอากาศภายในโรงเรือนออกสู่ภายนอก เมื่อภายใน
โรงเรื อ นมี ค ่ า อุ ณ หภู ม ิ ความชื ้ น หรื อ ปริ ม าณ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ส ู งเกิ น ไป โดยมี พ ั ด ลมทั ้ งหมด 6
ตัวการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 12 W

รูปที่ 7 พัดลมระบายอากาศ
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4) ระบบเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนด้วยเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน และฮีตเตอร์เพื่อใช้จำลองเครื่องทำ
น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะมีปั๊มน้ำขนาด 3.6 W
ลำเลียงน้ำเข้าสู่ระบบ เป็นกระบวนการเพิ่มความร้อน
ให้กับโรงเรือนโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อน
ทำให้อากาศภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังแสดงใน
รูปที่ 8

เซ็ น เซอร์ ต รวจวั ด อุ ณ ภู ม ิ แ ละความชื ้ น และเซ็ น เซอร์
ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจะส่งคำสั่งไปยัง
อุปกรณ์ 3 ส่วน ได้แก่ 1) อุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิโดยใช้แผง
รังผึ้งขนาด 40x70 cm2 โดยท่อทำจากทองแดง และครีบ
ทำจากอะลูมิเนียม ทำหน้าที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
โดยจะรับน้ำที่มีอุณหภูมิ 70 °C จากถังเก็บน้ำร้อน ดังรูป
ที่ 11 2) อุปกรณ์เพิ่มความชื้น โดยใช้เครื่องพ่นหมอก
ขนาด 550 ml/h เพื ่ อ เพิ ่ ม ความชื ้ น ให้ ก ั บ โรงเรื อ น 3)
อุปกรณ์ลดอุณหภูมิ ความชื้นและ ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ ใช้พัดลม DC 12V ขนาด 8x8 cm2
จำนวน 3 ตัว ทำหน้าที่ระบายอากาศภายในโรงเรือนเพื่อ
ลดอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ภายในโรงเรือน และอีก 3 ตัวสำหรับเวียนอากาศภายใน
โรงเรือนให้มีสภาวะเท่ากันทั้งโรงเรือน

รูปที่ 8 ระบบเพิ่มอุณหภูมิด้วยเครือ่ งแลกเปลี่ยนความ
ร้อนและฮีตเตอร์
5) ระบบเพิ่มความชื้นให้กับโรงเรือนด้วยเครื่อง
สร้ า งหมอกชนิ ด อั ล ตราโซนิ ค ขนาด 19 W เป็ น
กระบวนการเพิ่มความชื้นเข้าสู่โรงเรือน ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 10 ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์
รูปที่ 9 ระบบเพิ่มความชื้นด้วยด้วยระบบอัลตราโซนิค
การกำหนดการทำงานของระบบควบคุม
1) การทำงานของระบบควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ แ ละ
ความชื ้ น และปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ท ี ่ได้ทำการ
ออกแบบ มี ล ั ก ษณะดั งแสดงในรู ปที ่ 10 ระบบสั ่งการ
ทั้งหมดจะถูกควบคุมผ่าน Arduino ซึ่งจะรับค่ามาจาก

รูปที่ 11 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทำงาน
ร่วมกับฮีตเตอร์
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วิธีดำเนินการทดลอง
1) การเก็ บ ข้ อมูล ในงานวิจ ัย นี้ ใ ช้ การเชื่อมต่อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วส่งข้อมูล
อุณหภูมิ ความชื้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน และ
อุณหภูมิของน้ำในถังเก็บน้ำร้อนทุก ๆ 1 นาที เพื่ อบันทึก
ผลการทดลอง โดยกำหนดเงื ่ อ นไขให้ ร ั ก ษาอุ ณ หภู มิ
ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในโรงเรือน
อยู่ที่ 30-35 °C, 80-90% และ 2,000 ppm ตามลำดับ
2) การทดสอบผลการทำงานของระบบควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ โดย
ยั ง ไม่ ม ี ก ารเพาะเห็ ด จริ ง ภายในโรงเรื อ น และมี ก าร
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
เป็ น ชั ้ น ๆ หนา 5 cm แล้ ว โรยเชื ้ อ เห็ ด 1 ก้ อ นต่ อ 1
ตะกร้ า สลั บ กั บฟางจนเต็ม ตะกร้า ดั งรูป ที่ 12 ซึ ่ งเป็น
ลั ก ษณะของการทดลองเพาะเห็ ด ในโรงเรื อ นที ่ ไ ด้
พั ฒ นาขึ ้ น นี้ โดยกำหนดการทำงานของฮี ต เตอร์ ปรั บ
อุณหภูมิน้ำทีใ่ ช้อยู่ที่ 70 °C

ในฤดูหนาวได้ แต่โรงเรือนเพาะเห็ดฟางที่ได้ทำการพัฒนา
นี้ จะทำให้สามารถเพาะเห็ดฟางได้ตลอดทั้งปี โดยเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตกับระยะเวลาในการเพาะที่
ต่างกัน 3 เดือนแล้วจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 25%

4. ผลการวิจัย
ผลการทดสอบเบื้องต้น การทำงานของระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ผลการทดสอบการทำงานของระบบควบคุ ม
อุณหภูมิและความชื้น กับระบบจำลองเครื่องทำน้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิ 50 °C, 60 °C และ 70 °C
ในช่วงเวลา 20.00-08.00 น. โดยยังไม่มีการเพาะเห็ดจริง
พบว่ า อุ ณ หภู ม ิ ภ ายนอกมี ค ่ า ต่ ำ กว่ า 30-35 °C ซึ ่ งเป็ น
อุณหภูมิที่ต้องการ และมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วง
2-5 °C แต่ อ ุ ณ หภู ม ิ ภ ายในโรงเรื อ นยั ง สามารถรั ก ษา
อุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้ และที่อุณหภูมิของน้ำ
ในถังเก็บน้ำร้อน 70 °C เป็นช่วงอุณหภูมิที่ดีที่สุด เพราะ
สามารถควบคุมอุณหภูมิ ภายในโรงเรือนให้อยู่ ในช่ วงที่
ต้องการได้ดีเพราะอุณหภูมิของน้ำในถังยังคงอยู่ที่ 39 °C ดัง
แสดงในรูปที่ 13-15 ตามลำดับ

รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในโรงเรือน
ภายนอกโรงเรือน และน้ำในถังเก็บที่อุณหภูมิ 50 °C
รูปที่ 12 การทดลองเพาะเห็ดจริงในโรงเรือน
4) ความสามารถในการเพาะเห็ด ฟางในตะกร้า
โดยทั ่ ว ไปจะอยู ่ ท ี ่ 2 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตะกร้ า ต่ อ เดื อ น ซึ่ ง
สามารถเพาะได้เพียงแค่ 9 เดือนเท่านั้น ไม่ สามารถเพาะ
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รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในโรงเรือน
ภายนอกโรงเรือน และน้ำในถังเก็บที่อุณหภูมิ 60 °C

รูปที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นภายใน
โรงเรือน และภายนอกโรงเรือน ที่อุณหภูมิ 60 °C

รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายในโรงเรือน
ภายนอกโรงเรือน และน้ำในถังเก็บที่อุณหภูมิ 70 °C

รูปที่ 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นภายใน
โรงเรือน และภายนอกโรงเรือน ที่อุณหภูมิ 70 °C

ในส่วนของระบบควบคุมความชื้น พบว่าความชื้น
ภายนอกโรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 15% แต่ภายใน
โรงเรือนยังสามารถรักษาความชื้นให้อยู่ในช่วง 80-90%
ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องการได้ แม้ว่าจะมีบางช่วงที่ค่าความชื้น
ภายในโรงเรือนลดลงต่ำกว่า 80% แต่ระบบก็สามารถ
ปรับสภาพภายในโรงเรือนให้กลับมาอยู่ในช่วงที่ต้องการ
ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 นาที ดังรูปที่ 16-18 ตามลำดับ

ผลการทำงานของระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
ความชื้น และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ขณะ
เพาะเห็ดฟาง
ผลการทำงานของระบบควบคุ ม อุ ณ หภู ม ิ แ ละ
ความชื้นขณะเพาะเห็ดฟาง โดยกำหนดให้ฮีตเตอร์ทำงาน
ที ่ 70 °C ซึ่ ง เป็ น อุ ณ หภู ม ิ จ ากการทดลองที ่ ท ำให้
สภาพแวดล้อมในโรงเรือนอยู่ช่วงที่ต้องการ ซึ่งช่วงเวลา
08.30-17.00 น. พบว่า แม้ว่าค่าอุณหภูมิและความชื้ น
ภายนอกโรงเรื อ นจะมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอยู ่ น อกช่ ว งที่
ต้ อ งการ แต่ ภ ายในโรงเรื อ นยั ง สามารถรั ก ษาระดั บ
อุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้ และพบว่า
ช่ ว งเวลาหลั ง จากหยุ ด การทำงานของฮี ต เตอร์ แ ล้ ว
อุณหภูมิภายในโรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลงมากถึง 4 °C
แต่ ย ั ง อยู ่ ใ นช่ ว งที ่ ต ้ อ งการ ส่ ว นความชื ้ น แม้ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงนอกช่วงบ้าง แต่ระบบยังสามารถปรับสภาพ
ให้ค่าความชื้นกลับมาอยู่ในช่วงที่ต้องการได้ภายในเวลาไม่
ถึง 1 นาที ดังแสดงในรูปที่ 19 และ 20

รูปที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นภายในโรงเรือน
และภายนอกโรงเรือน ที่อุณหภูมิ 50 °C
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

รูปที่ 19 ผลการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิภายใน
โรงเรือน ภายนอกโรงเรือน และน้ำในถังเก็บ

รูปที่ 20 ผลการทำงานของระบบควบคุมความชื้นภายใน
โรงเรือน
ในส่วนของระบบควบคุมปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าช่วงวันเวลาที่ทำการทดสอบ
โรงเรือน ยังไม่พบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เกินค่ าที่
ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 21 เนื่องจากในตอนกลางวันมี
ช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงว่าที่ต้องการ และระบบมีการระบาย
ความร้อนออก จึงทำให้ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ใน
โรงเรือนถูกระบายออกไปด้วย

จากการศึกษาการพัฒนาต้นแบบโรงเรือนเพาะ
เห็ดฟางอัจฉริยะ พบว่าระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น
และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถทำงานร่วมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno เพื ่ อ รั บ ค่ า
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเพื่อนำมาวิเคราะห์การ
ทำงานอื่น ๆ ต่อไปได้
ระบบเพิ่มอุณหภูมิและความชื้น ใช้แผงรังผึ้งเป็น
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับโรงเรือน ทำงานร่วมกับ
ฮี ต เตอร์ ท ี ่ จ ำลองการทำงานของเครื ่ อ งผลิ ต น้ ำ ร้ อ น
พลังงานแสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิ 70 °C สามารถควบคุม
อุ ณ หภู มิภ ายในโรงเรือ นให้ อยู่ ใ นช่ ว งที ่ต ้อ งการได้ 24
ชั่วโมง ตลอดการทดลอง ในส่วนของความชื้นและแม้ว่า
จะมีช่วงที่ค่าความชื้นเปลี่ยนไปนอกช่วงที่ต้องการ แต่
เครื่องพ่นหมอกก็สามารถสร้างความชื้นเพื่อทำให้ความชืน้
อยู่ในช่วงที่ต้องการได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที
จากการพั ฒ นาต้ นแบบโรงเรื อ นเพาะเห็ดฟาง
อัจฉริยะ ผลการออกแบบและสร้างสามารถรักษาอุณหภูมิ
และความชื้นให้คงอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 30-35 °C ความชื้น
80-90% ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องการสำหรับการเพาะเห็ดฟางได้
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สัญญาณอัลตร้าโซนิคที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของด้วงเต่าแตงแดง
Ultrasonic Signal Affecting Behavior of Red Cucurbit Leaf Beetle
ธนพงศ์ คุ้มญาติ1* สมบัติ สันกว๊าน1 และ ปรีชา มหาไม้1
Tanapong Khumyat1*, Sombat Sankwan1 and Preecha Mahamai1
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการหาความเป็นไปได้ในการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงอัลตร้าโซนิคในการรบกวน
พฤติกรรมการกินของศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร งานวิจัยนี้ทำการทดลองปล่อยสัญญาณอัล ตร้าโซนิคหลาย
รูปแบบและหลายความถี่ ผ่านทรานสดิวเซอร์เพื่อแพร่กระจายสัญญาณบนพื้นที่แปลงปลูกแตงกวาที่ทำการเกษตรจริง ใน
ตำบลหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก ความถี่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับรบกวนศัตรูพืชชนิดทั่วไปที่ใช้ในการทดลอง สามารถกำหนด
ได้จากข้อมูลงานวิจัยอ้างอิง เพื่อใช้ค้นหารูปแบบและความถี่ของสัญญาณอัลตร้าโซนิคที่เหมาะสม ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อ
พฤติกรรมของด้วงเต่าแตงแดง (red cucurbit leaf beetle) จากผลการทดลองพบว่าสัญญาณอัลตร้าโซนิคแบบกวาดความถี่
ตั้งแต่ 25 - 50 กิโลเฮิรตซ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้ลดความเสียหายบนใบของต้นแตงกวาที่เกิดจากด้วงเต่าแตงแดงได้
และแบบความถี่คงที่ 40 กิโลเฮิรตซ์ มีประสิทธิภาพรองลงมา สัญญาณในโหมดทั้งสองสามารถลดความเสียหายบนใบของต้น
แตงกวาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.05) พร้อมกับวิเคราะห์ปัจจัยทางธรรมชาติร่วมด้วย
คำสำคัญ: การไล่ศัตรูพืช 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
แตงกวาเป็นผักที่มีค วามสำคัญทางเศรษฐกิจ
และบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยสามารถปลูก
ได้ตลอดปีทุกภูมิภาค จากข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
เมื่อปี พ.ศ. 2559 รายงานเนื้อที่ปลูกแตงกวาทั้งประเทศ
ประมาณ 65,987 ไร่ ครอบคลุม 69 จัง หวัด ปริมาณ
ผลผลิตต่อปี 102,998 ตัน ส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศ
ส่งออกเพียงเล็กน้อย
ปัญหาสำคัญคือ ปัญหาจากศัตรูพชื ที่
ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (พิสุทธิ์
เอกอำนวย, 2553) ศัตรูพืชสามารถกัดกินทำลายต้นพืชใน
ทุ ก ช่ ว งการเติบ โต เกษตรกรนิ ยมใช้ ส ารเคมี ฆ ่ าแมลง
เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย และใช้ได้ผล (McWilliams, E. J.,
2008; Gilden et al., 2010) ในขณะที่การใช้สมุนไพรทำ
ยาฆ่าแมลงใช้ในพื้นที่จำกัด ไม่เหมาะสมกับการใช้ในพื้นที่
กว้าง ยัง ไม่มีจ ำหน่า ยในปริ มาณมาก (Murray et al.,
1990; ไอลดา ใจสมัค ร และคณะ, 2557; วิโ รจน์ เจ้ย
เปลี่ยน และคณะ, 2560) โดยที่ปัญหาจากการใช้ย าฆ่า
แมลงก็ ม ี ผ ลเสี ย มากมายตามมา (McWilliams, E. J.,
2008; ไอลดา ใจสมัค ร และคณะ, 2557; วิโ รจน์ เจ้ย
เปลี ่ ย น และคณะ, 2560) จึ ง มี ง านวิ จ ั ย ที ่ ใ ช้ ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าในการไล่แมลง การเปลี่ยนพฤติกรรมการ
กินหรือการผสมพันธุ์ หรือการฆ่าแมลงโดยใช้คลื่นวิ ทยุ
ด้วยวิธีการต่างๆ (Brézot et al., 1996) และการใช้คลื่น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ทำให ้ เ กิ ด ค วามร้ อ นในตั ว แ มล ง
(Santalunai et al., 2016) มีงานวิจัยเรื่องการให้ค วาม
ร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วงถั่วเขียวเมื่อปี
พ.ศ.2554 โดยใช้ ห ลั ก การการทำความร้ อ นจาก
สนามไฟฟ้ า ระหว่ างแผ่ น โลหะขนาน (Hansen et al.,
1990; ภราดร ณ พิจ ิตร และคณะ, 2554) การใช้คลื่น
อัลตร้าโซนิคในการไล่แมลงศัตรูพืช ประสิทธิภาพขึ้นอยู่
กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ที่ปล่อยออกไป เพื่อ
ไม่ ใ ห้ แ มลงเกิด ความเคยชิ น และให้ เ กิ ด ความรำคาญ
(Khapare et al., 2015) มี ก ารใช้ ค ลื ่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
ความถี่ 39 เมกะเฮิรตซ์ ส่งผ่านแผ่นตัวนำแบบขนานสร้าง
ความร้ อ นในตั ว มอด เพื ่ อ ฆ่ า ตั ว มอดที ่ อ ยู ่ ใ นข้ า วสาร
(Santalunai et al., 2016) นอกจากนี้พบว่าคลื่นอัลตร้า

โซนิ ค สามารถรบกวนการใช้ ช ี ว ิ ต ของผี เ สื ้ อ กลางคื น
(Huang et al., 2003) และการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่าน
สายอากาศสามารถไล่แมลงออกจากตำแหน่งที่อยู่ใกล้
สายอากาศได้ (Aliakbarian et al., 2010) จากงานวิจัยที่
ผ่านมา ในส่วนของงานวิจัยที่ใช้ความถี่สูงเพื่อสร้างความ
ร้อนในแมลง เป็นการแก้ปัญหาในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต มิได้เป็นการแก้ปัญหาในช่วงต้น
ของการเพาะปลูก ในขณะที่งานวิจัยที่มีการใช้คลื่นวิทยุใน
การไล่แมลง โดยส่วนใหญ่ทำการทดลองในพื้นที่ปิดของ
ห้องทดลองที่ไม่ได้ทำการทดลองในสิ่งแวดล้อมจริง ไม่มี
การทดลองกับพืชผัก และแมลงของประเทศไทย
จากปั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น มาข้ า งต้ น
งานวิจ ัยนี้ทดลองใช้ค ลื่ นอัล ตร้าโซนิค ที่มีค วามถี ่ แ ละ
รูปแบบสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อค้นหารูปแบบสัญญาณ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรบกวนพฤติกรรมการกินของ
ศัตรูพืชในสภาพแวดล้อมจริง ที่มีปัจจัยตามธรรมชาติร่วม
ด้วย โดยทำการทดลองบนแปลงเพาะปลูกแตงกวา ที่มี
ด้ ว งเต่ า แตงแดง (Mitchell, 1988) เป็ น ศั ต รู พ ื ช ตาม
ธรรมชาติ เพื่อหาความเป็นไปได้ที่จะนำคลื่นอัล ตร้าโซนิค
ไปใช้ เพื ่ อ ลดปริ ม าณการใช้ ย าฆ่ า แมลง ซึ ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์หลายด้านต่อการทำการเกษตรในประเทศต่อไป
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1การศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล พบว่ า
ประสาทการรับรู้ของแมลงส่วนแรกคือประสาทรับรู้ทาง
เคมี ส่วนที่สองคือประสาทรับรู้เชิงกล ที่ใช้เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวทั่วไป การหนีจ ากศัตรู การสืบพันธุ์ การกิน
อาหาร การรับรู้เชิงกลทำได้โดยอวัยวะที่มีความไวต่อแรง
กระตุ้นทางกล เช่น การสัมผัส และการสั่นสะเทื อนบน
หนังกำพร้าบนตัวของแมลง (Zill et al., 1993) แมลงมี
การรับรู้และสื่อสารโดยใช้อวัยวะต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเซลล์
ประสาท ซึ่งตอบสนองต่อความถี่ตั้งแต่ 100 เฮิรตซ์ จนถึง
240 กิโ ลเฮิร ตซ์ (Triplehorn et al., 2005; Gullan et
al., 2004) และแมลงยั ง สามารถวิ เ คราะห์ ส ั ญ ญาณที่
รั บ เข้ า มาในเซลล์ ป ระสาทได้ (Gerald et al., 1999)
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ระดับความอันตรายที่แมลงได้รับจากเสียงรอบๆ ตัวขึ้นอยู่
กั บ ระดั บ ความดั ง ระยะเวลาการฟั ง และความถี ่ ซึ่ ง
ตอบสนองต่อความถี่สูงมากกว่ามนุษย์ (Brouček, 2014)
งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบของสัญญาณอัลตร้า
โซนิคหลายความถี่ ที่มีต่อพฤติกรรมของด้วงเต่าแตงแดง
คือ จำนวนแมลงในแปลงผัก และความเสียหายบนใบผัก
จากการกัดกิ น ของแมลง เมื่อแปลงผัก ได้ร ับ สั ญ ญาณ
อัลตร้าโซนิคที่มีความถี่แตกต่างกัน โดยทำการทดลองบน
พื้นทีท่ ำการเกษตรจริง ในสิ่งแวดล้อมแบบเปิด ซึ่งมีปัจจัย
ทางด้านภูมิอากาศตามธรรมชาติ คือ อุณหภูมิ ความชื้น
ปริมาณน้ำฝน และความเร็วลม ดังนั้นการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดลองกับปัจจัย
ทางธรรมชาติ จ ึ ง ต้ อ งทำร่ ว มกั น โดยใช้ แ ผนภาพการ
กระจาย (Scatter plot) ระหว่ า งสภาพภู ม ิ อ ากาศกั บ
จำนวนแมลงในแปลงผั ก และคำนวณค่ า สั ม ประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ (Correlation coefficient) ในสมการที่ 1
(Chan, 2003) เพื่ออธิบายว่ าจำนวนแมลงที่ นับ ได้ บ น
แปลงผัก เมื ่ อ ปล่อ ยสัญ ญาณอัล ตร้ า โซนิ ค ที ่ม ีค วามถี่
แตกต่างกันนั้น มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยทางภูมิอากาศ
ตามธรรมชาติร ่ ว มด้ ว ยอย่า งไร โดยใช้ ข ้อ มู ล จากกรม
อุตุนิยมวิทยา เมื่อค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หาได้จาก
𝑟=

∑𝑛
̅)
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ )(𝑦𝑖 −𝑦
2 𝑛
̅)2
√∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ ) ∑𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

(1)

เมื่อ 𝑥̅ และ 𝑦̅ คือค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล x และชุดข้อมูล
y ตามลำดับ โดยที่ 𝑥 = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … 𝑥𝑛 } คือ
ชุดข้อมูล ค่าใดค่าหนึ่ง ของอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณ
น้ำฝน หรือความเร็วลม และ 𝑦 =
{𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 , … 𝑦𝑛 } คือ ชุดข้อมูลของจำนวนแมลง
2.2 สมมติฐาน และตัวแปร
คลื ่ น อั ล ตร้ า โซนิ ค ที ่ ม ี ค วามถี ่ แ ละรู ป แบบ
แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อพฤติกรรมแมลงแตกต่างกัน
เป็น

รูปที่ 1 การทดสอบจากสมมุติฐาน

รูปที่ 2 การทดสอบเพิ่มเติม
สมมติ ฐ านของงานวิ จ ั ย นี้ และการทดสอบที ่ ใ ช้ มีส อง
รูปแบบดังนี้ การทดสอบจากสมมุติฐานมีตัวแปรต้น คือ
สัญญาณอัล ตร้าโซนิค 5 โหมด คือ 30 กิโ ลเฮิร ตซ์ , 35
กิโลเฮิรตซ์, 40 กิโลเฮิรตซ์, 45 กิโลเฮิรตซ์ และแบบกวาด
ความถี่ในช่วง 25 กิโลเฮิรตซ์จนถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ รวมถึง
โหมดที่ไม่ปล่อยสัญญาณ และตัวแปรตาม คือผลกระทบ
ของคลื่นอัลตร้าโซนิคที่มีต่อพฤติกรรมของแมลงศัตรูพืช
คือ จำนวนแมลงในแปลงผัก และความเสียหายจากการ
กัดกินใบผัก ดังรูปที่ 1
การทดสอบเพิ่มเติมคือ การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางภูมิอากาศของพื้นที่ทดลองกับจำนวน
แมลงที่พบบนแปลงผักว่ามีความสัมพันธ์กั นหรือไม่ โดย
ตัวแปรต้นคือ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน
และความเร็วลม ตัวแปรตามคือ จำนวนแมลงในแปลงผัก
ดังรูปที่ 2
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การกำหนดพื้นที่การทดลอง และการออกแบบวงจร
งานวิจัยนี้ทดลองปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิคที่
มีค วามถี่ และรูปแบบการปล่อยสัญญาณที่แตกต่างกัน
โดยให้ค วามถี่มี ค วามสัมพันธ์กับประสาทการรับรู้ของ
แมลงโดยทั่วไปเพื่อค้นหาว่า
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สี่เหลี่ยมสำหรับโหมดกวาดความถี่ และใช้ตั้งค่าลักษณะ
ของสัญญาณพัลซ์สี่เหลี่ยม คือ กำหนดความถี่
กำหนดจังหวะการสร้างพัลซ์ โดยการป้อนค่าที่ตั้งไว้

รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมของสถานีปล่อยสัญญาณ
อัลตร้าโซนิค
ความถี่และสัญญาณรูปแบบใดที่กระทบกับพฤติกรรมการ
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 กำหนดให้มีช ่ วงเวลาการ
เติบโตของพืชแต่ละแปลงเหลื่อมกัน 2 สัปดาห์ เพื่อให้
แปลงผักแต่ละแปลงได้รับสัญญาณในโหมดที่แตกต่างกัน
โดยทำการทดลองปล่อยคลื่นขณะที่ผักในแปลงเติบโตได้
3 สัปดาห์เท่ ากั น มีการปล่อยสัญ ญาณต่ อเนื่ องกัน 1
สัปดาห์ และมีช ่วงการหยุดปล่อยสัญญาณ 1 สัปดาห์
ก่อนจะปล่อยสัญญาณอีกโหมดหนึ่งไปยังแปลงผักถัดไป
สถานีติดตั้งห่างจากแปลงผัก 50 เซนติเมตร โดยสามารถ
เคลื่อนย้ายสถานีไปยังแปลงถัดไปเมื่อมีการเปลี่ยนโหมด
การปล่อยสัญญาณ
สถานีปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิค ประกอบด้วย
วงจรและโมดู ล ต่ า งๆ ที ่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งสั ญ ญาณคลื่ น
สี ่ เ หลี ่ ย ม โมดู ล ตั ้ ง เวลา วงจรขยายสั ญ ญาณ และ
ทรานส์ดิวเซอร์ ดังการอธิบายบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 3
หลักการทำงานของสถานีปล่อยสัญญาณเริ่มจากการใช้
โมดูลเวลา RTC 3231 เพื่อใช้ในการกำหนดช่วงเวลาการ
ทำงานของวงจรสร้างสัญญาณที่มีอยู่ 2 ชุด โดยทำงานชุด
ละ 6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเสียหายจากการใช้งานนาน
เกินไปบอร์ด Arduino Nano V3.0 ใช้สร้างสัญญาณพัลซ์

รูปที่ 4 การติดตั้งวงจรและอุปกรณ์ในสถานีปล่อย
สัญญาณ
ให้บอร์ด AD9833 เพื่อสร้างสัญญาณพัลซ์สี่เหลี่ยมที่มี
รูปแบบ และความถี่ตามที่กำหนดไว้ สัญญาณที่ออกจาก
โมดูล AD9833 จะผ่านวงจรตามแรงดันที่ใช้ออป-แอมป์
เบอร์ 741 ที่มีหน้าที่ปรับอิมพิแดนซ์ด้านเอาท์พุตของ
ออป-แอมป์ให้ต่ำลง ทำให้มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปที่อินพุต
ของวงจรขยายสูงขึ้น และส่งผ่านกำลังงานได้มากเพียงพอ
ต่อการป้อนสัญญาณให้วงจรขยายสัญญาณ ถัดไปคือรีเลย์
ใช้ส ำหรับเลือกโหมดในการปล่อยสัญญาณว่าจะเลือก
ปล่อยสัญญาณในโหมดความถี่คงที่จากบอร์ด AD9833
หรือโหมดกวาดความถี่จากบอร์ด Arduino Nano V3.0
และวงจรขยายสัญญาณเพิ่มกำลังให้แรงขึ้น 18 เดซิเบล
ก่อนจะส่งผ่านทรานส์ดิวเซอร์ ซึ่งเป็นลำโพง 2 ทางยี่ห้อ
YAMAHA รุ่น NS-C700 ตอบสนองความถี่ 60 เฮิร ตซ์
จนถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ สามารถตั้งค่าต่างๆ บนแผงหน้าตู้
ดังรูปที่ 4
3.2 ช่วงความถี่และรูปแบบคลื่นอัลตร้าโซนิค
สถานีปล่อยสัญญาณ 5 โหมด คือ 30 กิโ ลเฮิร ตซ์ , 35
กิโลเฮิรตซ์, 40 กิโลเฮิรตซ์, 45 กิโลเฮิรตซ์ และแบบกวาด
ความถี่ในช่วง 25 กิโลเฮิรตซ์จนถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ จาก
การศึกษาธรรมชาติการตอบสนองต่อความถี่ของแมลง
จากเอกสารอ้ า งอิ ง (Triplehorn, A. et al., 2005;
Gullan, P. J. et al., 2004) และงานวิจัยเกี่ยวกับการไล่
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แมลงพบว่าแมลงโดยทั่วไปจะมีการตอบสนองต่อความถี่
ในย่านอัลตร้าโซนิค และระยะเวลาในการปล่อยสัญญาณ
ที ่ เ หมาะสมกับ แมลงแต่ ล ะชนิด ดั ง นั ้ น งานวิ จ ั ย นี้จึง
ทดลองปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิคแบบรูปคลื่นสี่เหลี่ยม
(Square wave) เพื่อให้มีช่วงความถี่ครอบคลุมช่วงการ
ตอบสนองของแมลงในย่านกว้าง โดยส่ง สัญญาณโหมด
ต่างๆ ที่มี

รูปที่ 5 การวัดความเข้มและการแพร่กระจายสัญญาณ
อัลตร้าโซนิค
แอมปลิจูดแต่ละฮาร์มอนิคแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 แถว
ที่ 1 ถึง 4 เป็น คือโหมดที่เป็นสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมที่มี
ความถี่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาซึ่งคลื่นสี่เหลี่ยมแต่ละ
ความถี่ประกอบไปด้วยสัญญาณไซน์ฮาร์มอนิคคี่จ ำนวน
มาก แต่ในตารางแสดงเฉพาะฮาร์มอนิคที่ 1, 3 และ 5
โดยมีแอมปลิจูดของแต่ละฮาร์มอนิคแตกต่างกัน ในขณะ
ที่สัญญาณโหมดที่ 5 ในแถวที่ 5 ถึง 10 ของตาราง เป็น
โหมดคลื่นสี่เหลี่ยมแบบกวาดความถี่ที่มีแอมปลิจูดของแต่
ละฮาร์มอนิคแตกต่างกัน ซึ่งประกอบไปด้วยสัญญาณไซน์
ที่มีความถี่แตกต่างกัน 17 ความถี่เมื่อสัญญาณกวาดไป
ครบรอบ พฤติกรรมของแมลงที่ถูกกระทบจากสัญ ญาณ
ทุกโหมดจะถูกสัง เกต โดยนับจำนวนแมลงบนแปลงผัก
และความเสียหายบนใบผัก โดยเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่
มีการปล่อยสัญญาณ จากรูปที่ 5 ลักษณะการแพร่กระจาย
สัญญาณของทรานส์ดิวเซอร์จากสถานีหมายเลข 1 ไปยัง
แปลงผั ก ถู ก วั ด โดยเครื่ อ งมื อวั ด ความแรงสัญ ญาณที่
ตำแหน่ ง หมายเลข 2 ซึ ่ ง วางห่ า งจากสถานี 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

ฮาร์มอนิคที่ 1
แอมปลิจูด 0.636A
vp-p
ความถี่ (kHz)
30
35
40
45

ความถี่คลื่นสี่เหลี่ยม (kHz)

1
2
3
4

ฮาร์มอนิคที่ 3
แอมปลิจูด 0.212A
vp-p
ความถี่ (kHz)
90
105
120
135

ฮาร์มอนิคที่ 5
แอมปลิจูด 0.127A
vp-p
ความถี่ (kHz)
150
175
200
225

75

125

90

150

105

175

120

200

135

225

150

250

30
35
40
45
แบบกวาดความถี่ที่ 25 kHz
25
(ช่วงเวลาที่ 1)
แบบกวาดความถี่ที่ 30 kHz
30
(ช่วงเวลาที่ 2)
แบบกวาดความถี่ที่ 35 kHz
35
(ช่วงเวลาที่ 3)
5
แบบกวาดความถี่ที่ 40 kHz
40
(ช่วงเวลาที่ 4)
แบบกวาดความถี่ที่ 45 kHz
45
(ช่วงเวลาที่ 5)
แบบกวาดความถี่ที่ 50 kHz
50
(ช่วงเวลาที่ 6)
*เมื่อ A คือระดับแรงดันคลื่นสี่เหลี่ยมก่อนเข้าวงจรขยายมีหน่วยเป็น vp-p
ตารางที่ 2 จำนวนด้วงเต่าแตงแดงเฉลี่ยที่พบ

จำนวนด้วงเต่าแตงแดงเฉลี่ยที่พบในโหมดต่างๆของสัญญาณอัลตร้าโซนิค (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 ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายเฉลี่ยบนใบผัก 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% ที่จะอยู่ในช่วงร้อยละของพื้นที่ความเสียหายบนใบผักเฉลี่ย  2SE
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รู ป ที่ 6 กราฟแบบรู ป การแผ่ ก ำลั ง นอร์ ม ั ล ไลซ์ จ าก
ทรานสดิวเซอร์ (ก) แนวราบ (ข) แนวดิ่ง

รูปที่ 7 สัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่คงที่ 30 กิโลเฮิรตซ์ (ก)
โดเมนเวลา (ข) โดเมนความถี่

รู ป ที่ 8 สั ญ ญาณสี ่ เ หลี ่ ย มแบบกวาดที ่ ค วามถี่ 50
กิโลเฮิรตซ์ (ก) โดเมนเวลา (ข) โดเมนความถี่
สัญญาณ ดัง กราฟแบบรูปการแผ่กำลังนอร์มัล ไลซ์จาก
ทรานส์ดิวเซอร์ในแนวราบและแนวดิ่ง ในรูปที่ 6 (ก) และ
6 (ข) ตามลำดับ ลักษณะสัญญาณในโหมดความถี่คงที่ 30
กิ โ ลเฮิร ตซ์ ถู ก วั ด สั ญ ญาณโดยเครื ่อ งออสซิล โลสโคป
แสดงไว้ในรูปที่ 7 (ก) และ (ข) ตามลำดับ
จากรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่าสัญญาณที่ได้จากโมดูล AD9833
ยังมีส่วนประกอบของฮาร์มอนิคช่วงสูงค่อนข้างมาก ทำให้
มีรูปสัญญาณเพี้ยนไปจากคลื่นสี่เหลี่ ยมเล็กน้อย ดังนั้น
เมื่อปล่อยสัญญาณออกอากาศ จะมีสัญญาณไซน์หลาย
ความถี่ส่งออกไปพร้อมกัน และสำหรับการปล่อยสัญญาณ
ในโหมดกวาดความถี่ตั้ง แต่ 25 กิโ ลเฮิร ตซ์ไปจนถึง 50
กิโลเฮิรตซ์ มีการเพิ่มความถี่ครั้งละ 5 กิโลเฮิรตซ์ โดยมี

ช่วงเวลาการปล่อยสัญญาณแต่ละความถี่ประมาณ 1.7
วินาที รวม
ช่วงเวลาการกวาดความถี่ทุกย่านรอบละ 10.2 วินาที แล้ว
วนรอบการกวาดความถี ่ไ ปอย่ า งต่อ เนื ่อ ง รู ป ที่ 8 คื อ
ตั ว อย่ า งสั ญ ญาณในโหมดแบบกวาดความถี่ โดยจั บ
สัญญาณเมื่อกวาดความถี่ไปที่ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าสัญญาณจากบอร์ด Arduino Nano ในโหมด
นี้ มีส่วนประกอบของ ฮาร์มอนิคด้านสูงมากกว่าสัญญาณ
จากโมดูลสร้างสัญญาณ AD9833 จึงทำให้มีรูปคลื่นเข้า
ใกล้สัญญาณคาบสี่เหลี่ยมในอุดมคติมากกว่า
4. ผลการวิจัย
จากการทดลองปล่อยสัญญาณอัลตร้าโซนิค 5
โหมดไปยังแปลงผัก โดยมีความถี่คงที่จำนวน 4 โหมด คือ
ความถี่ 30 กิโ ลเฮิร ตซ์ , 35 กิโ ลเฮิร ตซ์ , 40 กิโ ลเฮิร ตซ์
และ 45 กิโลเฮิรตซ์ และแบบกวาดความถี่ 25 กิโลเฮิรตซ์
ถึง 50 กิโลเฮิรตซ์ จำนวน 1 โหมด โดยสัญญาณทุกโหมด
ถูกปล่อยไปยังแปลงผักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์
มีการหยุดพักการปล่อยสัญญาณ 1 สัปดาห์ ก่อนที่จ ะ
ปล่อยสัญญาณในโหมดถัดไป เพื่อเป็นการเว้นช่วงการ
ปล่อยสัญญาณไม่ให้มีผลกระทบต่อเนื่องกับแมลง และ
โหมดสุดท้ายเป็ น แบบไม่ป ล่ อยสั ญญาณอั ล ตร้า โซนิ ค
พบว่าในแปลงผักมีแมลง 2 ชนิดคือ ด้วงเต่าแตงแดง และ
เพลี้ยซึ่งมีจำนวนน้อยมาก จึงไม่มีการบันทึกผลในงานวิจัย
นี้ จากการทดสอบสมมุติฐานในรูปที่ 1 พบว่าการปล่อย
สัญญาณแต่ละโหมดส่งผลกระทบต่อความเสียหายบนใบ
ผัก และจำนวนแมลงเฉลี่ยที่อยู่ในพื้นที่แปลงผักแตกต่าง
กัน ดังข้อมูลต่อไปนี้
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จำนวนแมลง (ตัว)

12
10
8
6
4
2
0
30

32

34

36

38

อุณหภูมิ (องศำเซลเซียส)
รูปที่ 9 แผนภาพการกระจายของจำนวนแมลงที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05 และอุณหภูมิ มีค่า r = 0.267
14

จำนวนแมลง (ตัว)

12
10
8
6
4
2
0
67

72

77

82

87

92

ควำมชื้นสัมพัทธ์ (%)
รูปที่ 10 แผนภาพการกระจายของจำนวนแมลงที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05 และความชื้นสัมพัทธ์
มีค่า r = 0.022
ตารางที่ 2 จำนวนเฉลี่ยของด้วงเต่าแตงแดงที่พบใน 1
สัปดาห์ ที่เวลา 17.00 น. ของทุกวัน ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง
โดยนับจำนวนด้วงเต่าแตงแดงที่พบในแปลงแตงกวา ทุกๆ
5 นาที หรือเก็บข้อมูล 12 ครั้งในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ดังนั้น
ทุกโหมดสัญญาณจะบันทึกจำนวนแมลงรวม 84 ครั้งใน 1
สัปดาห์ โดยทำการนับจำนวนแมลงในทุกโหมดสัญญาณที่
ปล่อยในแต่ละสัปดาห์ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์
พบว่าจำนวนแมลงของทุกโหมดสัญญาณมีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (P<.05) โดยที่ค ่าเฉลี่ยของจำนวนแมลงที่
ได้รับผลกระทบจากคลื่นแต่ละโหมดมีโอกาส 95% ที่จะ
อยู่ในช่วงจำนวนด้วงเต่าแตงแดงเฉลี่ย  2SE ซึ่งเป็นค่า

ผิดพลาดมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Standard error of the
mean : SE) โดยที่จำนวนแมลงเฉลี่ยที่เป็นผลมาจากคลื่น
อัลตร้าโซนิค 5 โมด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น
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จำนวนแมลง (ตัว)

12
10
8
6
4
2
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รูปที่ 11 แผนภาพการกระจายของจำนวนแมลงที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05 และปริมาณน้ำฝน มีค่า r = 0.061
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รูปที่ 12 แผนภาพการกระจายของจำนวนแมลงที่ระดับความเชื่อมั่น p<0.05 และความเร็วลม มีค่า r = 0.01
P<.05 เมื่อไม่ปล่อยสัญญาณจะมีจำนวนแมลงในแปลงสูง
ที่ส ุดคือเฉลี่ยประมาณ 9.274 ตัว มีค ่า 2SE เท่ากับ 
0.563 และโหมดที่พบแมลงน้อยที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P<.05) คือ โหมดกวาดความถี่พบเฉลี่ยประมาณ
1.536 ตั ว มี ค ่ า 2SE เท่ า กั บ 0.213 และโหมด 40
กิโลเฮิรตซ์ พบเฉลี่ยประมาณ 3.452 ตัว มีค่า 2SE เท่ากับ
กระทบต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยในพื้นที่ของด้วงเต่าแตง
แดงน้อยที่สุด
ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของพื้นที่ความเสียหายบน
ใบผัก ซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกประสิทธิภาพของคลื่นในแต่ละ
โหมด โดยนิ ย ามให้ ป ริ ม าณความเสี ย หายบนใบผั ก

0.226 ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าโหมดกวาดความถี่ เป็นโหมด
ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการอยู่อาศัยในพื้นที่ของด้วง
เต่าแตงแดงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับโหมดสัญญาณ
4 โหมดที่ปล่อยสัญญาณแบบความถี่คงที่ ในขณะที่การไม่
ปล่อยสัญญาณไปที่แปลงผัก พบจำนวนด้วงเต่าแตงแดง
เฉลี่ยมากที่สุด ชี้ให้เห็นว่าเมื่อไม่ปล่อยสัญญาณ จะส่งผล
หมายถึง ค่าร้อยละของขนาดพื้นที่บนใบแตงกวาที่ถูก
แมลงกัดกินหายไป ต่อขนาดเฉลี่ยของพื้นที่ใบแตงกวาที่
ไม่ถูกกัดกิน โดยค่าเฉลี่ยของพื้นที่ใบแตงกวา คำนวณจาก
ต้นผักที่ปลูกใน 1 แปลง เป็นจำนวน 96 ต้น ซึ่งคำนวณได้
จากจำนวนพิกเซลรวมของภาพถ่ายดิจ ิทัล จากผลการ
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ทดลองพบว่าโหมดที่มีค วามเสียหายบนใบผักน้อยที ่สุด
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.05) คือโหมดกวาดความถี่
มีค วามเสียหายเฉลี่ ยร้ อ ยละ 3.645 มีค ่า 2SE เท่า กั บ
0.249 รองลงมาคือแบบความถี ่ค งที่ 40 กิโ ลเฮิ ร ตซ์
เสียหายเฉลี่ยร้อยละ 7.316 มีค ่า 2SE เท่ากับ 0.385
ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าโหมดกวาดความถี่เป็นโหมดที่ส่งผล
กระทบต่ อ พฤติ ก รรมการกิ น อาหารมากที ่ ส ุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับโหมดสัญญาณ 4 โหมดที่ปล่อยสัญญาณ
แบบความถี่ค งที่ ในขณะที่ก ารไม่ปล่อ ยสั ญ ญาณไปที่
แปลงผัก พบว่าพื้นที่ของใบแตงกวาถูกกัดกินเฉลี ่ย มาก
ที่สุด ชี้ให้เห็นว่าเมื่อไม่ปล่อยสัญญาณ จะส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการกินอาหารน้อยที่สุด และเมื่อวิเคราะห์ผล
การทดลองจากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ร่วมกัน พบว่า
สัญญาณอัลตร้าโซนิคโหมดต่างๆกับจำนวนของด้วงเต่า
แตงแดง และพื้นที่ความเสียหายบนใบผัก มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน
จากการทดสอบเพิ่มเติมในรูปที่ 2 เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางภูมิอากาศตามธรรมชาติกับ
จำนวนแมลงที ่ พ บบนแปลงผั ก โดยใช้ แ ผนภาพการ
กระจายของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน
และความเร็วลมกับจำนวนแมลง ดังการอธิบายในรูปที่ 9,
10, 11 และ 12 ตามลำดับ สมการที่ 1 ใช้เพื่อวิเคราะห์ว่า
จำนวนแมลงที่พบบนแปลงผักในช่ วงทำทดลองนั้ น มี
ความสัมพันธ์กับภูมิอากาศรอบๆ แปลงผักหรือไม่ จาก
กราฟในรูปที่ 9 ถึง 12 พบว่าปัจ จัยทางภูมิอากาศ คือ
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน และความเร็วลม
กับจำนวนแมลงนั้น มีค วามสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก
(Chan, 2003) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.267,
0.022, 0.061 และ 0.01 ตามลำดับ
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
งานวิ จ ั ย นี ้ ส ร้ า งสั ญ ญาณอั ล ตร้ า โซนิ ค ที ่ มี
รูปแบบสัญญาณแตกต่างกัน 6 โหมด และทำการทดลอง
ปล่อยสัญญาณแต่ล ะโหมดไปยังแปลงเพาะแตงกวาจน
ครบทุ ก โหมดสั ญ ญาณ เมื ่ อ ทำการเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของสัญญาณแต่ละโหมดพบว่า สัญญาณที่มี
ความถี ่ ห ลั ก และความถี ่ ย ่ อ ยของแต่ ล ะฮาร์ ม อนิ ค ที่

แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการกินของแมลง
แตกต่างกัน เมื่อไม่ปล่อยสัญญาณจะพบจำนวนด้วงเต่า
แตงแดงมากที่ส ุด และใบผักมีความเสียหายจากการถูก
แมลงกัดกินมากที่สุด ในขณะที่โหมดปล่อยสัญญาณแบบ
กวาดความถี่ 25–50 กิโลเฮิรตซ์ มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การกิน และการย้ายที่อยู่ของด้วงเต่าแตงแดงสูงที่สุด โดย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ช่ ว งความถี ่ ท ี ่ แ มลงตอบสนอง
(Triplehorn et al., 2005; Gullan et al., 2004) และ
สอดคล้ อ งกั บงานวิ จ ั ย อ้ า งอิ ง ที ่ส รุ ป ผลว่ า การเปลี ่ยน
ความถี่จ ะสามารถไล่แมลงได้ ดีที ่ส ุด (Khapare et al.,
2015) และสัญญาณที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการกิน
ของด้วงเต่าแตงแดงรองลงมาคือโหมดความถี่ค งที่ 40
กิโลเฮิรตซ์ โดยความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ
กับจำนวนแมลงที่พบในแปลงผักอยู่ในระดับต่ำมาก
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อุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติ
Semi-automated driving system for hospital bed
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติส ำหรับ
ประกอบเข้ากับเตียงผู้ป่วยที่ใช้ในโรงพยาบาลโดยไม่ดัดแปลงโครงสร้างของเตียงใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด
450 W พิกัดแรงดัน 24 VDC เป็นตัวขับเคลื่อนระบบที่เตียงผู้ป่วยน้ำหนักรวม 220 กิโลกรัม ทางลาดความชันไม่เกิน 1:12
ของความยาว ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิวทางลาด 0.087 และความเร็วสูงสุดของการขับเคลื่อน 1.2 เมตรต่อวินาที
ควบคุมความเร็วแบบ 2 ระดับผลการวิจัยพบว่าการทดสอบความเร็วกับน้ำหนักของผู้ใช้งานตั้งแต่ 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
การพัฒนาประเทศเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลด
เวลาในการทำงานโดยเฉพาะในโรงพยาบาลจำเป็นที่ต ้อง
อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้การเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่ต้องอาศัยทั้ง
บุค ลากรและเครื่องมื อต่างๆในการช่วยเหลือผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำนวนจำกัดเครื่องไม้เครื่องมือ
ในโรงพยาบาลจะต้องมีความพร้อมและสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การดูแลความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการ
ใช้อุปรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเฉพาะฝ่ายที่ทำ
หน้าที่บริการรับส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลที่ต้องพบกับ
ปั ญ หาการขนส่ ง ทั ้ ง ในทางราบและทางลาดชั น ตาม
มาตรฐานทางลาดความชันไม่เกิน 1:12 ของความยาวยิ่งใน
พื้นที่สูงเส้นทางการขนส่งมีความลำบากเพิ่มมากขึ้น
จากปัญหาของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อำเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ในพื้นที่สู่งที่มีข้อจำกัดทั้ง
พื้นที่และจำนวนบุคลากร ประกอบกับความต้องการจาก
ทางโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ ทางคณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภฏเชี ย งราย พั ฒ นา
อุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่ง อัตโนมัติเพื่อ
ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ
ทางโรงพยาบาลและความปลอดภัย ของผู้ ป ่ ว ยที ่มาใช้
บริการโดยไม่มีการดัดแปลงโครงสร้างของเตียงเพื่อให้
สามารถนำไปใช้กับเตียงได้หลายแบบและลดต้นทุนในการ
ผลิต
ในการออกแบบอุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อน
เตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติจะใช้วงจรการควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง
ปลอดภัยในพื้นที่ทางลาดชันและทางราบโดยมีการควบคุม
ความเร็วอยู่ 2 ระดับตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เตียงผู้ป่วยจะมีฐานกว้างมั่นคงและมีราวกันตก
เพื่อทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกปลอดภัยต่อการขนย้าย ส่งผล
ทำให้ผู้ป่วยกลัวน้อยลง โดยส่วนมากผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

ไม่ ร ู ้ ส ึ กตั ว หรื อหมดสติ จ ะใช้เ ตี ย งมากกว่ ารถเข็น การ
ออกแบบเตียงต้องมี ความสูงของเตียงที่เหมาะสมกับการ
ย้ายเพราะสามารถปรับระดับได้ และเตียงผู้ป่วยมีอยู่หลาย
แบบเช่นเตียงมีล ้อติด และไม่มีล้อเตียงมีล้อที่ใช้ขนย้าย
ผู้ป่วยโดยจะมีอุปกรณ์ประกอบเช่น ถังออกซิเจน ที่แขวน
ขวดน้ำเกลือ และเครื่องช่วยรักษาติดกับเตียงเวลาใช้งาน
กับผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อช่ วยในการปฐมพยาบาลในขณะขน
ย้ายผู้ป่วยไปยังห้องที่จะรักษา
การใช้เตียงขนย้ายผู้ป่วยบางครั้งผู้ป่วยมีน้ำหนัก
มากเตี ย งต้ อ งสามารถปรั บ ระดั บ เตี ย งในตำแหน่ ง ที่
เหมาะสมก่อนแล้วค่อยปรับไประดับที่เหมาะสมในการขน
ย้ายและสามารถดึงราวกั้นเพื่อกันผู้ป่วยไหลตกจากเตี ยง
หรือยกผู้ป่วยขึ้นสูงตามระดับเตียงที่ปรับไว้โดยต้องไม่ส่งผล
กระทบต่ออาการของผู้ป่วยและที่สำคัญผู้ป่วยต้องไม่ได้รับ
แรงสั่นสะเทือนจากเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

รูปที่ 1 ลักษณะของเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ที่มา : รถเข็นฉุกเฉินเคลื่อนย้าย (2559)
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบระบบขับเคลื่อน
ทางลาดตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความ
สะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
พ.ศ.2548 เพื่อนำมาออกแบบระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วย
ให้เหมาะสมนั้นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์สำหรับระบบ
ขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจาก
ข้อมูล ที่ได้พบว่า โครงสร้างของเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมี
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ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 640 มิลลิเมตร มีขนาดความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1,950 มิล ลิเมตร ปรับสูงได้ไม่น้อยกว่า
910 มิล ลิเมตร และสามารถปรับต่ำได้ไ ม่น้อยกว่า 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
สามารถคำนวณอัตรากำลังของมอเตอร์ในระดับพื้นที่เอียง
เป็นช่วงที่มอเตอร์ไฟฟ้าใช้กำลังสูงสุดดังแสดงในรูปที่ 3

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 นิ้ว มีรัศมีของล้อ 6.5 นิ้ว หรือ 0.1625 เมตร)
ในสมการที่ (2)
จะได้
T = 375.034 x 0.1625 = 60.943 N.m
จากสมการกำลังทางกล คือ

P=T× V
r

รูปที่ 2 ลักษณะทางลาดพร้อมราวจับตามมาตรฐาน
ที่มา : กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
อาคาร
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
(2555)
Fm
mg sin 



F

mg mg cos 

รูปที่ 3 การคำนวณแรงในระดับพื้นเอียง
จากรูปที่ 3 จะได้สมการ (1) ของแรงดึงเตียง
ผู้ป่วย ดังนี้
Fm =(mg cos) + (mg sin)
(1)
แทนค่า  = 0.087, m = 220 kg, g = 9.807 m/s2 และ
 = 5 องศา ในสมการที่ (1)

หรือ

P=T×

(3)

แทนค่า T = 60.943 N.m, v = 1.2 m/s และ r
= 0.1625 ในสมการที่ (3) สามารถหาขนาดกำลังของ
มอเตอร์ได้ คือ

P=60.943

1.2
0.1625

=450.04 W

ดังนั้นจึงเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด
450 W พิกัดแรงดัน 24 VDC นำมาออกแบบและประกอบ
เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติโดยการติดตั้ง
กับเตียงซึ่งไม่มีการดัดแปลงโครงสร้างหลักของเตียงเพื่อให้
สะดวกต่อซ่อมแซมและการบำรุงรักษาดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 ลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์ขับเคลื่อนเตียง
ผู้ป่วย
3.2 อุปกรณ์ประกอบชุดระบบขับเคลื่อน
ในการประกอบและติ ด ตั ้ ง อุ ป กรณ์ ข องชุ ด
ขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติประกอบด้วย2 ส่วนได้แก่
ชุดขับเคลื่อนหลักและชุดควบคุมความเร็วโดยในแต่ละ
ส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญดังนี้
1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 450 วัตต์
แบบ
มี เ กี ย ร ์ ท ดร อบ อั ต ร าทด 1 : 5 / 600RPM ใช ้ กั บ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 VDC
2. ชุดเกียร์ฝากสโลว์มีเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง
สามารถเข้าเกียร์สโลว์ได้เพื่อให้กำลังฉุดเพิ่มขึ้น
3. ชุดเฟืองทดสำหรับมอเตอร์ไซค์อัตราทด
เกียร์
1.789 (34/19) สำหรับช่วยทดแรงเพิ่มขึ้น
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

4. ผลการวิจัย
ในการทดสอบอุ ป กรณ์ข ั บ เคลื่ อนเตี ยงผู้ ป่วย
กึ ่ ง อั ต โนมั ติ บ นทางลาดชั น ของพื ้ น ที ่ ใ ช้ ง านจริ ง ของ
โรงพยาบาลแม่ ฟ ้ า หลวง อำเภอแม่ ฟ ้ า หลวง จั ง หวั ด
เชียงรายโดยใช้น้ำหนัก ในการทดสอบตั้งแต่ 50 ถึง 130
กิโลกรัม โดยไม่รวมน้ำหนักของเตียงผู้ป่วย จะแบ่งระดับ
ความเร็วออกเป็น 2 ระดับ ตามความต้องการของพนักงาน
เปลที่ทำหน้าที่เข็นเตียงผู้ป่วยเพื่อให้สามารถใช้งานได้อยาง
ปลอดภัยกับผู้ป่วยและพนักงานเปลของโรงพยาบาลโดย
แบ่งความเร็วได้ดังนี้ ความเร็วระดับที่ 1 มีความเร็วเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วระดับที่ 2 มี
ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยทำการ
ทดสอบหาเพื่อหาระยะทางต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ 12 VDC 2 ลูกต่ออนุกรม ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
โดยการทดสอบดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึ่งอัตโนมัติ
ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับ
ระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึงอัตโนมัติด้วยความเร็วระดับ
ที่ 1 ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง
ครั้งที่

รูปที่ 5 การประกอบชุดขับเคลื่อนเข้ากับเตียงผู้ป่วย

1
2
3

ระยะทาง
(กิโลเมตร)
10.20
10.33
10.45

เวลา
(ชั่วโมง)
5.02
5.07
5.02
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4
5
6
7
8
9
10
เฉลี่ย
ความเร็ว

10.55
5.12
10.65
5.09
10.66
5.05
10.77
5.11
10.79
5.03
10.85
5.10
10.95
5.14
11.00
5.18
2.12 กิโลเมตร ต่อ ชัว่ โมง

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง
พบว่ า อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ระบบขั บ เคลื ่ อ นเตี ย งผู ้ ป ่ ว ย
กึ่งอัตโนมัติสามารถวิ่งได้ ระยะทางเฉลี่ย 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
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เฉลี่ย
ความเร็ว

ระยะทาง
เวลา
(กิโลเมตร)
(ชั่วโมง)
15.72
3.23
15.53
3.37
15.67
3.22
15.82
3.28
15.91
3.19
15.62
3.41
15.73
3.21
15.88
3.34
15.58
3.27
15.83
3.36
15.73
3.29
4.78 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบจำนวน 10 ครั้ง
พบว่ า อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ระบบขั บ เคลื ่ อ นเตี ย งผู ้ ป ่ ว ย

กึ่งอัตโนมัติสามารถวิ่งได้ ระยะทางเฉลี่ย 15.73 กิโลเมตร
ในเวลาเฉลี่ย3.29 ชั่วโมง ดังนั้นความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78
กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ต่อการชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ครั้ง
การทดสอบเพื่อหาอัตราการสิ้นเปลืองพลัง งาน
ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในการขนย้า ยผู้ป่ วยที ่ไม่ วิก ฤตเพื่ อ
ป้ อ งกั น อั น ตรายกั บ ผู ้ ป ่ ว ยขึ ้ น ทางลาดในพื ้ น ที ่ ข อง
โรงพยาบาลแม่ ฟ ้ า หลวง โดยใช้ ค วามเร็ ว ระดั บ ที ่ 1
ความเร็วเฉลี่ย 2.12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้น้ำหนักใน
การทดสอบอยู่ที่ 50 – 130 กิโลกรัมผลการทดสอบดังรูปที่
7

ความเร็ ว ระดั บ ที่ 1
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ (%)

ระยะทาง (km)

100
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รูปที่ 7 กราฟแสดงอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
เทียบกับระยะทางที่ความเร็วระดับที่ 1
จากรูปที่ 7 พบว่าการทดสอบน้ำหนักผู้ป่ วยกับ
อุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึงอัตโนมัติใน
การขึ้นทางลาดในพื้นที่ของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง โดยใช้
น้ำหนักทดสอบตั้งแต่ 50 – 130 กิโลกรัมพบว่าอัตราการ
สิ ้ น เปลื อ งพลั ง งานไฟฟ้ า ของแบตเตอรี่ เ มื ่ อ เที ย บกั บ
ระยะทางจะได้อัตราเปอร์เซนต์การลดลงของกระแสไฟฟ้า
ในแบตเตอรี่เฉลี่ยอยู่ที่ 7.67 เปอร์เซ็นต์ต่อกิโลเมตรและได้
ระยะทางเฉลี่ย 13.04 กิโลเมตร ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1
ครั้ง (เวลา 4 ชั่วโมง) โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลต่ออัตราการใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นโดยไม่
มีผลกระทบกับพนักงานเปลเนื่องจากกำลังขับเคลื่อนเตียง
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จะอยู่ที่ชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและระบบเฟืองทดเป็น
หลักทำให้การใช้งานมีความปลอดภัยต่อพนักงานเปลและ
ผู้ป่วยเนื่องจากความเร็วที่ใช้คงที่สม่ำเสมอในแต่ละระดับ
ความเร็วตามที่เลือกใช้งาน

ความเร็ ว ระดั บ ที่ 2
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ (%)

ระยะทาง (km)
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รูปที่ 8 กราฟแสดงอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
เทียบกับระยะทางที่ความเร็วระดับที่ 2
และจากการทดสอบความเร็ ว ระดับ ที ่ 2 โดย
ความเร็วเฉลี่ย 4.78 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้น้ำหนักใน
การทดสอบอยู ่ ท ี ่ 50 – 130 กิ โ ลกรั ม เพื ่ อหาอั ต ราการ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่และระยะทางเฉลี่ย
ของการใช้งานผลการทดสอบดังรูปที่ 8
จากรูปที่ 8 พบว่าการทดสอบน้ำหนักผู้ป่ วยกับ
อุปกรณ์สำหรับระบบขับเคลื่อนเตียงผู้ป่วยกึงอัตโนมั ติใน
การขึ้นทางลาดในพื้นที่ของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง โดยใช้
น้ำหนักทดสอบตั้งแต่ 50 – 130 กิโลกรัมพบว่าอัตราการ
สิ ้ น เปลื อ งพลั ง งานไฟฟ้ า ของแบตเตอรี ่ เ มื ่ อ เที ย บกั บ
ระยะทางจะได้อัตราเปอร์เซนต์การลดลงของกระแสไฟฟ้า
ในแบตเตอรี่เฉลี่ยอยู่ที่ 8.14 เปอร์เซ็นต์ต่อกิโลเมตรและได้
ระยะทางเฉลี่ย 12.29 กิโลเมตร ต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1
ครั้ง (เวลา 4 ชั่วโมง)
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ ระบบขั บ เคลื ่ อ นเตี ย งผู ้ ป ่ ว ย
กึ่ง อัตโนมัติส ามารถใช้ง านที่ค วามเร็ว 2 ระดับแบ่ง เป็น
ความเร็วระดับที่ 1 ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงและความเร็วระดับที่ 2 ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ
4.78 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถใช้ในการขนย้ายผู้ ป่ วย
โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 130 กิโ ลกรัมในการขึ้นทางลาดที่
ระดับ 1 : 12 ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่ง อำนวยความ
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 ชั่วโมงเพื่อให้แบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอต่อการใช้
บริการ
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การสังเคราะห์สารกันความชื้นจากขี้เถ้าทะลายปาล์มเปล่า
Synthesis of moisture-proof solution from oil palm empty fruit bunch ash
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ สารกันความชื้นโดยใช้ขี้เถ้าทะลายปาล์มเปล่า และทำการศึกษา
สารละลายที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวด ลักษณะของสารละลายที่สังเคราะห์ได้ถูกวิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติส ารกั น
ความชื้น ทะลายปาล์มเปล่าที่ใช้ในงานวิจัยเก็บรวบรวมจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศไทย
การศึกษาคุณลักษณะของสารเคลือบผิวไม่ชอบน้ำ นำทะลายปาล์มเปล่าเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
6 ชั่วโมง จากนั้นนำขี้เถ้าทะลายปาล์มเปล่าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ และนำทะลายปาล์มเปล่าผสมกับ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองเบอร์ 2 และทำการ
ปรับค่าความเป็นกรด เบส ด้วยกรดซัลฟิวริก จากนั้นนำสารละลายซิลิกามาผสมกับสารละลายปรับแต่ง ทำให้เกิดเป็น
สารละลายที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดและทำการวิเคราะห์ด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
ผลการวิจัย พบว่าขี้เถ้าทะลายปาล์มเปล่ามีองค์ประกอบหลักคือ ซิลิกอนไดออกไซด์ และสารละลายที่สังเคราะห์ได้
พบว่า มีหมู่ฟังก์ชันที่มีลักษณะเดียวกับ สารละลายที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวด 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
ในช่ ว ง 5 ปี ท ี ่ ผ ่ า นมา (2557-2561) ความ
ต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบจากทั่วโลก (เพื่อบริโภค และ
ผลิตเป็นเชื้ อเพลิง ) เพิ่มขึ้ นเฉลี่ย 3.4 เปอร์เซ็นต์ ต ่ อ ปี
ในขณะที ่ ป ริ ม าณน้ ำ มั น ปาล์ ม ดิ บ เพิ ่ ม ขึ้ น เฉลี ่ ย 4.5
เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส่งผลทำให้น้ำมันปาล์มดิบคงเหลือสะสม
อยู่ที่ 11.0 ล้านตัน ในปี 2561 (ชัยวัช, 2563)
ประเทศไทยเพาะปลู ก ปาล์ ม น้ ำ มัน มากเป็น
อันดับที่ 3 ของโลก และเป็นสินค้าการเกษตรที่สำคัญ ของ
ไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 5 รองจาก ข้าว ยางพารา อ้อย และ
มันสำปะหลัง (สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร, 2562)
แนวโน้มการอุปโภค บริโภคผลผลิตจากปาล์มน้ำมันเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่จะเกิดตามมานั้นก็คือ เศษวัสดุเหลือ
ทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม ได้แก่ ทะลายปาล์ม
เปล่า เส้นใยปาล์ม กะลาปาล์ม กากตะกอนดีแคนเตอร์
และเมล็ดในปาล์มน้ำมัน โดยปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก
กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของ
กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม (สนธยา, 2557) เศษวัส ดุ
เหลื อ ทิ ้ ง เหล่ า นี้ ห ากมี ก ารจั ด การไม่ ถ ู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิ ช าการ จะเป็ น ปั ญ หากั บ สิ ่ ง แวดล้ อ ม ดั ง นั ้ น จึ ง เป็ น
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำของเสียดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
ทะลายปาล์มเปล่า มีปริมาณร้อยละ 20-30 ของ
น้ำหนักผลปาล์มน้ำมันสด และในทะลายปาล์มเปล่านั้นจะ
มีน้ำมันปาล์มเหลืออยู่ หากมีการสะสมในปริมาณมากจะ
ทำให้เกิดการหมักหมมและเมื่อฝนตกจะชะล้างน้ำมันลงสู่
แม่น้ำส่ง ผลต่อแหล่งน้ำ ทำให้แหล่ง น้ำเกิดการเน่าเสีย
(ณัฏฐาทัศน์, 2558) นอกจากนั้น ทะลายปาล์มเปล่ามีค่า
ความร้อนอยู่ในช่วง 16.32 – 19.26 MJ/kg (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2563) ทำให้เหมาะ
ในการนำมาเป็นเชื้อเพลิงที่หม้อไอน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติทาง

กายภาพที่เอื้ออำนวยต่อการนำไปใช้ง าน ทำให้โรงงาน
สกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่งมีการติดตั้งหม้อไอน้ำร่วมกับ
กังหันไอน้ำ (Steam turbine) เพื่อผลิตทั้งไอน้ำและไฟฟ้า
ใ ช ้ ภ า ย ใ นโ ร ง ง า น ( Lau et al. , 2016) บ า ง กร ณี
ผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม มีโครงการตั้งโรงไฟฟ้า
ชี ว มวล ผลิ ต ไฟฟ้ า ขายให้ ก ั บ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค
(กฟภ.) ในลักษณะของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
โดยใช้ทะลายปาล์มเปล่าเป็นเชื้อเพลิงหลัก (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2563) อย่างไรก็
ตาม ผลของการนำทะลายปาล์มเปล่าไปเผาเพื่อผลิตเป็น
พลังงานจะก่อให้เกิดขี้เถ้าปริมาณมาก จากการเผาชีวมวล
ดังกล่าว
เถ้าปาล์มน้ำ มั นมีล ักษณะเป็ นผงฝุ่ น น้ ำหนั ก เบา
สามารถฟุ้งกระจายได้ง ่าย เถ้าปาล์มน้ำมันที่เกิดขึ ้ นนั้ น
นำไปใช้ประโยชน์น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้น
ในแต่ละปี ส่วนใหญ่ต้องนำไปทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการ
กำจัดตามมา เช่น มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดสูง เกิดปัญหา
ฝุ่นภายในโรงงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจ จุบันมีนัก วิ จั ย
พยายามหาวิธีการใช้ประโยชน์จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่า
โดยงานวิจัยส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้เป็นวัสดุคอมโพสิต เพื่อ
ใช้เป็นวัส ดุเสริมแรง สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น
วั ส ดุ ท ดแทนไม้ วั ส ดุ ท ดแทนทราย เป็ น ต้ น (สนธยา,
2557) จุดเด่นอีกประการนึงของเถ้าทะลายปาล์มเปล่า
คื อ มี อ งค์ป ระกอบของซิล ิ กาเป็ น องค์ ประกอบสำคัญ
(Yusof et al., 2020) ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาทำเป็นสาร
กันความชื้นได้ งานวิจ ัยนี้จึงต้องการนำเถ้าจากทะลาย
ปาล์มเปล่าไปใช้ประโยชน์ โดยสังเคราะห์สารกันความชื้น
จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้สารปรับแต่งเป็นตัวช่วย
ปรั บ สภาพ และทำการศึ ก ษาคุ ณ สมบั ต ิ ข องสารกั น
ความชื้นที่สังเคราะห์ได้จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่า
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-IR spectrometer
( Fourier Transform Infrared Spectrometer) เ ป็ น
เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุล โดยข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างทางโมเลกุลที่ได้เป็นทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ นิยมใช้วิเคราะห์ทดสอบสารอินทรีย์ ใช้ได้ดี
กับสารตัวอย่างที่มีความบริสุทธิ์สูงทั้งที่อยู่ในรูปของแข็ง
ของเหลว และก๊าซ โดยเป็นเทคนิคการกระตุ้นสารด้ว ย
พลังงานแสง เมื่อแสงอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ
ผ่ า นอิ น ทรี ย ์ พั น ธะเคมี ในโมเลกุล ของสารจะดู ดกลืน
พลั ง งานที ่ ม ี ค ่ า ความยาวคลื ่ น หนึ ่ ง ข้ อ มู ล นี ้ จ ะถู ก
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โดยการใช้สมการเชิงอนุพันธ์
ที่เรียกว่าฟูเรียร์ทรานฟอร์ม ซึ่งจะคำนวณพลังงานของแต่
ละความยาวคลื ่ น และแปรผลออกมาเป็ น สเปกตรั ม
เนื่องจากสารแต่ล ะชนิดให้ส เปกตรัมที่มีล ักษณะเฉพาะ
สามารถนำมาเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของสารที่มีอยู่ใน
ฐานข้ อ มู ล เพื ่ อ ใช้ ใ นการพิ ส ู จ น์ แ ละบ่ง ชี้ ช นิ ด ของสาร
ตัวอย่างได้
จากงานวิ จ ั ย ต่ า ง ๆ พบว่ า พี ค ความกว้ า งที่
3550-3200 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ O-H,
2900 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ C-H (CH3),
1700-1600 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ O-CO, 1250-1000 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ SiO-Si และ 880 cm-1 เป็นการสั่นระหว่างอะตอมของ SiCH3 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จะประยุกต์ใช้ทฤษฎีดังกล่าวใน
การบ่งชี้การเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายซิลิกอนและ
สารปรับแต่ง (Modifier agent)
งานวิจ ัยของ Saharudin et al (2018) ศึกษา
การสังเคราะห์สารเคลือบผิวไม่ช อบน้ำโดยใช้เถ้าปาล์ม
น้ ำ มั น และ นอน-ฟลู อ อโรพอลิ ไ ดเมทิ ล ไซโลเซน
ผลการวิจัย พบว่า พื้นผิวกระจกที่เคลือบด้วยพอลิไดเมทิล
ไซโลเซนและสารละลายซิ ล ิ ก าในอัต ราส่ ว น 1:2 มี มุ ม
สัมผัสน้ำ 156 ± 1 องศา และ Kejing et al (2013) ศึกษา
ผลของสารปรั บ สภาพต่ อ ความไม่ ช อบน้ ำ ของฟิ ล์ ม
ซิ ล ิ ก าไดออกไซด์ จ ากเถ้ า แกลบขนาดนาโน โดยสาร
ปรับแต่งที่ใช้มี 3 ตัว คือ ไฮดรอกซีซิลิโคนน้ำมัน (HSO),
เมทิลไตรอีทอกซีไซเลน (MTS), เฮกซะเมทิลไดไซลาเซน

(HMS) พบว่า เมื่อเติมสารปรับแต่งจะทำให้ค่ามุมสัมผัสน้ำ
เพิ่มจากเดิม
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 วัสดุ/สารเคมีที่ใช้ในการศึกษา
สารเคมีที่ใช้ในการทดลองนี้ ประกอบด้วย กรด
ซัล ฟิวริก (Sulfuric Acid; H2SO4) โซเดียมไฮดรอกไซด์
( Sodium Hydroxide; NaOH) ค ว า ม บ ร ิ ส ุ ท ธ ิ ์ 99
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เอทานอล (Ethanol) ความบริ ส ุ ท ธิ ์ 99.9
เปอร ์ เ ซ ็ น ต์ ส าร ล ะล าย พอล ิ ไ ด เมท ิ ล ซ ิ โ ล เ ซ น
(Polydimethylsiloxane; PDMS) สารละลายแอมโมเนีย
ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 28 และน้ ำ ปราศจากไอออน
(Deionized water)
ทะลายปาล์มน้ำมัน เก็บรวบรวมจากโรงงาน
สกัดน้ำมั นปาล์ม แห่ง หนึ่ง ในพื้ น ที ่จ ัง หวั ดชลบุร ี ภาค
ตะวันออก ประเทศไทย
3.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติ
งานวิจัยนี้ องค์ประกอบของขี้เถ้าทะลายปาล์ม
เปล่าวิเคราะห์ โดยใช้หลักการเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์
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
การตรวจสอบเฟสองค์ ป ระกอบของส าร
วิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (X-ray
diffractometer; XRD) บริษัท Rigaku Asia Pacific
3.3 วิธีการทดลอง
3.3.1 ขั้นตอนการสังเคราะห์สารละลายซิลิกา
จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่า
1) นำทะลายปาล์มเปล่ามาเผาที่เตาเผาอุณหภูมิ
สูงที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
2) นำเถ้าทะลายปาล์มเปล่ามาร่อนที่ตะแกรง
ขนาด 300 ไมโครเมตร
3) ผสมเถ้ า ทะลายปาล์ มเปล่า 10 กรั ม และ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 100 มิลลิลิตร
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4) นำสารละลายที่ผ สมกันแล้ว มาทำการปั่น
กวนและให้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
ชั่วโมง
5) นำสารที่ส ัง เคราะห์ทิ้งไว้ให้เย็นและนำมา
กรองด้วยกระดาษกรอง
6) นำสารที่สังเคราะห์มาปรับค่าความเป็นกรด
ด่างให้มีค่าเท่ากับ 3 ด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 1 โม
ลาร์ แสดงดังรูปที่ 1
7) นำสารละลายซิ ล ิ ก าไปทำการตรวจสอบ
เอกลักษณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ

(ก) ก่อนทำการกรอง

3.3.2 ขั้นตอนการสังเคราะห์สารกันความชื้น
1) การเตรียมสารละลาย A
นำเอทิลแอลกอฮอล์ แอมโมเนียน้ำ (28 wt%) และ
DI water มาผสมในอัตราส่วน 25: 2: 3
2) การเตรียมสารละลาย B
นำเอทิล แอลกอฮอล์ สารละลายซิล ิกา และสาร
ปรับแต่ง มาผสมในอัตราส่วน 1: 1: 0.05-0.25
3) นำสารละลาย A หยดลงในสารละลาย B
4) ให้ความร้อนกับสารละลายที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
5) ทิ้ง สารละลายไว้ที่อุณหภูมิ ห้อง เป็นเวลา 48
ชั่วโมง
6) นำสารละลายไฮโดรโฟบิกไปทำการตรวจสอบ
เอกลักษณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ

(ข) หลังจากปรับความเป็น กรด-ด่างเท่ากับ

รูปที่ 1 สารละลายซิลิกาจากเถ้าทะลายปาล์มเปล่า
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบและเฟส
องค์ประกอบของเถ้าทะลายปาล์มเปล่า
องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าทะลายปาล์มเปล่า
แสดงในตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบส่วนใหญ่มีซิลิกา
ไดออกไซด์ (SiO2) 32.1% และมี โพแทสเซียมออกไซด์
( K2O) 25.1% แ ค ล เ ซ ี ย ม อ อ ก ไ ซ ด์ ( CaO) 9.59%
ฟอสฟอรัส เพนตะออกไซด์ (P2O5) 7.12% แมกนีเซีย ม

ออกไซด์ (MgO) 6.96% ขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับงานวิจัยอื่น ๆ พบว่าในเถ้าปาล์มน้ำมันมีองค์ประกอบ
ส ่ ว นให ญ่ เ ป็ น ซ ิ ล ิ ก าไดออกไซ ด์ ( SiO2) 61.57%
โพแทสเซี ย มออกไซด์ (K2O) 7.99% และแคลเซี ย ม
ออกไซด์ (CaO) ออกไซด์ 7.08% (Saharudin et al.,
2018)
รูปที่ 2 แสดงการตรวจสอบเฟสองค์ประกอบ
ของสารด้ ว ยเครื ่อ ง XRD พบว่ า มี โ ครงสร้ า งผลึกแบบ
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Alpha–quartz (SiO2) และแบบ Cristobalite (SiO2) มี

สารละลายซิลิกา (SS), PDMS และสารละลายที่ไม่ชอบน้ำ

ปริมาณ 70.5% และ 29.5% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบ

อย่างยิ่งยวด (PDMS: SS 1:4) ตามลำดับ

กับงานวิจัยอื่น ๆ พบว่าในเถ้าปาล์มน้ำมัน มีโครงสร้าง

กราฟ FTIR ของสารละลายซิล ิกา บ่ง ชี้ถึง พีค
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

ผลึ ก แบบ Alpha–quartz (SiO2), แบบ Cristobalite
(SiO2) แ ล ะ แ บ บ Grossular (Ca3Al2 (SiO4)2 (OH)4) มี
ปริมาณ 67%, 22% และ 11% ตามลำดับ (Saharudin
et al., 2018)
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค ุ ณ ลั ก ษณะของเถ้ า
ทะลายปาล์มเปล่า , PDMS และสารละลายที่ไม่ชอบน้ำ
อย่างยิ่งยวด (PDMS: SS 1:4)
รูปที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันของ
สารอนิ น ทรี ย ์ แ ละสารอิ น ทรี ย ์ ด ้ ว ยเครื ่ อ ง FTIR ของ
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าทะลายปาล์มเปล่า
SiO2
6.1 KCps
32.1%

K2O
599.4 KCps
25.1%

CaO
139.2 KCps
9.59%

P2O5
71.6 KCps
7.12%

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเถ้าทะลายปาล์มเปล่าด้วยเครื่อง XRD

MgO
82.6 KCps
6.96%
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SS

PDMS

PDMS: SS

รูปที่ 3 กราฟ FT-IR ของสารละลายซิลิกา (SS), PDMS และสารละลายที่ไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวด (PDMS: SS 1:4)

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการสัง เคราะห์ ส ารกันความชื้นจากขี้เถ้า

6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัยนี้ได้รับการสนับสนุน จากวิทยาลัยพลังงาน

ทะลายปาล์ม โดยการนำเถ้าทะลายปาล์มเปล่าร่อนผ่าน

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัย

ตะแกรง ขนาด 300 ไมโครเมตร นำไปผสมกั บ สาร

เทคโนโลยีร าชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการอนุญาตให้ใช้

ปรับแต่ง สรุปผลการทดลองได้ดังนี้

สถานที่ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

1) การนำทะลายปาล์มเปล่ามาเผา สามารถ
สังเคราะห์ซิลิกาได้

สุ ด ท้ า ยขอขอบพระคุ ณ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ที่ กรุ ณ าให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาครั้งนี้

2) การนำสารละลายที่เกิดจากเถ้าทะลายปาล์ม
เซน) สามารถผลิตเป็นสารกันความชื้นได้โ ดยจากกราฟ
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การชะลอการเน่าเสียจากจุลินทรีย์บนผักสลัดด้วยน้ำมันหอมระเหยของใบคำแสด
Delaying the Microbial Spoilage on Lettuce by Bixa orellana L.
Leaf Essential Oil
สาวิตรี กาทองทุ่ง1* กิตติชัย จินะชัย1 และ สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ1
Sawitree Kathongthung1* Kittichai Jinachai1 and Samuch Taweekasemsombut1
1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1
Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology, Lanna
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
ยังพบสารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเช่น Camphor Caryophyllene และ Borneol จากผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของน้ำมันหอยระเหยใบคำแสดในการลดปริมาณเชื้อ อีโคไล (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
เนื่องจากพบปริมาณเชื้อใกล้เคียงกับการใช้น้ำกลั่น และน้ำมันหอยระเหยใบคำแสดเข้มข้น 5%w/v มีประสิทธิภาพในการ
ชะลอการเน่าเสียของผักสลัดนานถึง 14 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำกลั่นผักสลัดเน่าเสียภายใน 7 วัน
คำสำคัญ: คำแสด น้ำมันหอมระเหย สารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 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 1HCycloprop [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
ยืน ต้ น ขนาดเล็ ก สู ง 3-5 เมตร เป็ น พื ช พื้ น เมื อ งในทวี ป
อเมริกา ในประเทศไทยนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทุกภาค มี
ชื่อเรียกหลากหลายเช่น คำเงาะ คำแงะ คำไทย คำแฝด
คำยง ซาตี จำปู้ ส้ ม ปู้ ชาด ชิ ติ ห มัก มะกายหยุ ม แสด
หมากมอง เป็นต้น คำแสดมีสรรพคุณทางยา เช่น ดอก ใช้
รักษาโลหิ ต จาง รั กษาอาการแสบร้อ น คัน ตามผิ วหนั ง
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 ขับปัส สาวะ ขับเสมหะ ขับระดู แก้บิด แก้
โรคผิวหนัง ไข้มาลาเรีย บำรุงโลหิต แก้ไข้ทับระดู รักษา
พิษจากมันสำปะหลังและสบู่ แดง ตำพอกหรือทาแก้ปวด
บวม ตำพอกหัวหน่าวแก้ ปวดมดลูกหลัง คลอด เนื้ อหุ้ ม
เมล็ด รสหวานร้อน เป็นยาระบายท้อง ขับพยาธิ รักษา
โรคผิวหนัง และเป็นสีแต่งอาหาร หรือย้อมผ้า เป็นสีที่ไม่มี
พิษ ให้ สีแสด น้ ำมันจากเมล็ ด รสร้อ น ทาแก้อัม พฤกษ์
อัมพาต แก้ขัดตามข้อ และจากงานวิจัยที่ผ่านมาสารสกัด
จากคำแสดมีองค์ ประกอบทางเคมี เช่ น carotenoide,
beta-carotene, vitamin C, saturated and
unsaturated
fatty
acids,
flavonoids,
apocarotenoids, terpenes, terpenoids, steroids,
alkaloids และ aliphatic compounds [1,2] และจาก
การศึกษาการยับยั้งทางชีวภาพ สารสกัดของใบคำแสดมี
ประสิ ทธิภ าพยับยั้ง การออกซิ เดชัน มะเร็ง เชื้อรา และ
แบคทีเรีย [3]
คำแสดเป็นสมุนไพรและเป็นพืชที่ปลูกอยู่ทั่วไป
ในทุกภาคของประเทศไทย นักวิจัยจึงเห็นคุณค่าและสนใจ
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางเคมี ข องน้ ำ มั น หอยระเหยใบ
คำแสด และศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยของ
ใบคำแสดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและการชะลอการเน่า
เสียบนผักสลัด

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผักและผลไม้หลายชนิดเป็นผลผลิตทางเกษตรที่
มีการเสื่อมสภาพและเน่าเสียได้ง่าย ระยะเวลาของการ
เสื่ อ มสภาพและเน่ า เสี ย หลั ง การเก็ บ เกี่ ย วขึ้ น อยู่ กั บ
กระบวนการทางชี ว เคมี ข องพื ช แต่ ล ะชนิ ด และปั จ จั ย
ภายนอกเช่ น สภาพอากาศ และการปนเปื้ อ นของ
จุลิน ทรีย์ โดยผั กประเภทใบจะมี อายุก ารเก็ บ รักษาสั้ น
เนื่องจากเป็นผักที่มีโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์สูง
ที่สุด เพราะมีพื้นผิวสัมผัส มากทำให้ ง่ายต่อการยึดเกาะ
ของจุลินทรีย์ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผักปนเปื้อนได้
จากแหล่งเพาะปลูกจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการผลิต โดย
อาจมาจากดิน น้ำ หรือปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดของแบคทีเรียที่
มักปนเปื้อนในผักสดที่ขายทั่วไปในตลาดคือ E. coli และ
Listeria spp. [4,5] ซึ่ง การเสื่อ มสภาพและเน่ าเสีย ของ
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาผลผลิต
ไม่มีคุณภาพ ทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
ปัจจุบันมีการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ และทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอม
ระเหยจากพืช เพื่ อยับ ยั้ง จุลิ นทรีย์ ชะลอการเน่าเสี ยใน
อาหาร และกำจัดสัตว์ตรูพืช แทนการใช้สารเคมีที่อาจจะ
ก่อ ให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ ร่ างกาย [6,7] น้ ำ มั น หอมระเหย
(essential oil) เป็น สารประกอบอิ น ทรีย์ ของพืช มี กลิ่ น
หอมและระเหยง่ายที่ อุณ หภูมิห้ องสามารถพบได้ในพื ช
หอมทุ กชนิด และสามารถพบในหลายส่วนของพืช เช่น
ราก ใบ ดอก และเมล็ด ปริมาณของน้ำมันหอมระเหยพบ
ในพื ช ได้ 0.01% ถึง 10% และมี องค์ป ระกอบทางเคมี
มากกว่า 100 ชนิด น้ำมันหอมระเหยนำมาใช้ประโยชน์
กันอย่างแพร่หลายในการการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ฆ่าพยาธิ ยา
ฆ่ า แมลงยา และเครื่ อ งสำอาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
อุตสาหกรรมยา เครื่องสำอางอุตสาหกรรมเกษตร และ
อาหารเพราะน้ำมันหอมระเหยมีสารประกอบทางชีวภาพ
ที่หลากหลายเช่น เทอฟีน (terpenes) และ เทอฟีนอยด์
(terpenoids) ส่ ว นประกอบที่ ได้ จ ากฟี น อล (phenol)
และส่วนประกอบของอะลิฟ าติก (aliphatic) [8] น้ำมั น
หอมระเหยจากสมุน ไพรไทย (ตะไคร้ ตะไคร้ห อม กระ
เพรา มะกรู ด และโหระพา) และสารมี พ ฤกษ เคมี
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(Borneol แ ล ะ Geramal) มี ฤ ท ธิ์ ใ น ก า ร ยั บ ยั้ ง
เชื้ อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหารและทำให้อาหารเน่าเสีย
[6]
3. วิธีดำเนินงานวิจัย
นำใบคำแสดแห้ง บดหยาบ 200 กรั ม ใส่ ขวด
เติมน้ำกลั่น 1.2 ลิตร กลั่นด้วยน้ำด้วยชุดกลั่นเคลเวนเจอร์
(Clevenger) กลั่ น ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ 200ºC เป็ น เวลา 6
ชั่ ว โมง ห ลั ง จากนั้ น นำน้ ำ มั น ห อมระเห ยที่ ไ ด้ เ ติ ม
โ ซ เดี ย ม ซั ล เฟ ส แ อ น ไ ฮ ด รั ส (sodium sulfate
anhydrous; Na2SO4.nH2O) เพื่อกำจัดน้ำ
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย
ใบคำแสดโดยแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปกโตรเมตรี
(Gas Chromatography-Mass spectrometry (GCMS))
นำน้ ำ มั น หอมระเหยใบคำแสดไปวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เครื่องแก๊ส โครมาโทกราฟี แมสสเปกโตรเมตรี หรือ GC-MS การวิเคราะห์ ใช้เครื่อง
วิเคราะห์ รุ่น Agilent 6890 เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจจับ
แบบ 5973 ระบบปฏิ บั ติ ก ารในโหมด IE ที่ 70 eV
อุณหภูมิหัวฉีด 250ºC และใช้คอลัมน์รุ่น HP-5MS (ความ
หนา 30 เมตร x 0.25 เมตร x 0.25 ไมโครเมตร) โดยใช้
แก๊ ส ฮี เลี ย มเป็ น ตั ว พาด้ ว ยอั ต รา 1 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ นาที
อุ ณ หภู มิ ข องเตาอบเริ่ ม ต้ น ที่ 50ºC เป็ น เวลา 3 นาที
จากนั้ น เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ ด้ ว ยอั ต รา 7ºC ต่ อ นาที จนถึ ง
อุ ณ หภู มิ 260ºC ข้ อ มู ล ที่ ได้ เป็ น สั ด ส่ วนมวลต่ อ ประจุ
(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
นำไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (32±2˚C) เป็ น เวลา 8 ชั่ วโมง
จากนั้นนำผักสลัดที่ผ่านการล้างน้ำกลั่นและพึ่งให้แห้งแล้ว
มาจุ่มในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อ E. coli ที่เตรียมไว้ 1 นาที
พึ่งให้แห้งแล้วนำผักสลัดตัวอย่างจุ่มในน้ำมันหอมระเหย
ใบคำแสดเจื อ จาง 0.5%w/v 2%w/v และ 5 %w/v

อย่างละ 5 ชุดการทดลอง และน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ 5
ชุดการทดลอง โดยแช่ผักทิ้งไว้ 5 นาที หลังจากนั้นนำมา
ตรวจนับ จำนวนโคโลนีของ E. coli บนอาหารเลี้ยงเชื้ อ
Eosin Methylene Blue Agar (EMB Agar) ด้วยเทคนิ ค
Spread Plate โดยวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 ซ้ำ โดยใช้ผักสลัด
ที่แช่น้ำกลั่นปราศจากเชื้อเป็นชุดควบคุม
การทดสอบการเน่าเสียของผักสลัก
นำน้ำมันหอมระเหยมาเจือจางโดยผสมน้ำมัน
หอมระเหยของใบคำแสด 1 กรัม ในน้ำกลั่น 20 มิลลิลิตร
(5%w/v) หลั ง จากนั้ นสเปรย์ น้ำมั น หอมระเหยเจือ จาง
5%w/v ให้ทั่วผักสลัด 3 ใบที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (ทดลอง
3 ซ้ำ) หลังจากนั้นสเปรย์เชื้อ E. coli บนผักสลัด อีกชุด
การทดลองนำผักสลัดล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นสเปรย์
เชื้ อ E. coli บนผั ก สลั ด ผึ่ ง ผั ก สลั ด ให้ แ ห้ ง แล้ วเก็ บ ใน
ถุงพลาสติกในอุณหภูมิ 13-15 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 14
วัน โดยทดลองเปรียบเทียบการเน่าเสียกับผักสลัดที่ล้าง
น้ำสะอาดแล้วพึ่งให้แห้ง บันทึกการสูญเสียน้ำหนัก และ
คำนวณเปอร์เซ็นต์การเน่าเสีย
4. ผลการวิจัย
จากการนำใบคำแสดแห้ง 200 กรัม นำมาสกัด
น้ ำ มั น หอมระเหยด้ ว ยการกลั่ น ด้ ว ยน้ ำ ได้ น้ ำ มั น หอม
ระเหยมีลักษณะเหนียวข้น สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นฉุน และ
พบร้อยละการกลับคืน (percent recovery) 1.04
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย
ใบคำแสดโดยแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปกโตรเมตรี
(Gas Chromatography-Mass spectrometry (GCMS))
จากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีด้วย
เทคนิคโครมาโทรกราฟี -แมสสเปคโทรมิเตอร์ โดยข้อมูล
GC-MS spectroscopic เปรี ย บเที ย บฐานข้ อ มู ล ของ
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
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(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 Retenti Relati
al
on
ve %
formul Time
area
a
(min)
1HC15H26
15.6
50.0
Cycloprop[e]azule
ne
2-Isopropenyl-4a
C15H24
15.9
13.9
8-di methyl-1 2 3
4 4a 5 6 7octahydronaphtha
lene
Camphor
C10H16
9.1
6.5
O
C15H24
15.8
5.4
𝛽-Cubebene
D-Germacrene
C15H24
15.9
4.7
Guaiol
C15H26
17.6
3.9
O
C15H24
15.2
3.8
𝛽 -Selinene
TranC15H24
14.8
3.3
Caryophyllene
C15H24
14.2
2.8
𝛽 -Elemene
L-Borneol
C10H18
9.7
1.4
O
2C11H10
18.7
1.3
Napthalenemetha
O
nol
1HC15H24
17.3
1.0
Cycloprop(e)azule
O

ne-7-ol
𝛾-Copaene
𝛿-Elemene
𝛾-Guaiene

C15H24
C15H24
C15H24

14.0
13.2
13.6

0.9
0.5
0.4

การวิเคราะห์ปริมารเชื้อ E. coli บนผักสลัด
จากการทดสอบประสิท ธิภ าพของน้ำมัน หอม
ระเหยของใบคำแสดในการยับยั้งเชื้อ E. coli บนผักสลัด
พบว่า ผักสลัดที่จุ่มในในน้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือ
จาง (0.5 2 และ 5 %w/v) มีประสิทธิภ าพในการยับยั้ง
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 โลนี 53.07±4.15 logCFU/g) ดั ง ผ ลการ
วิเคราะห์ตารางที่ 2 จากผลการทดลองพบว่าผักสลัดที่จุ่ม
ในน้ำกลั่นปราศจากเชื้อพบปริมาณเชื้อมากที่สุด และผัก
สลัดที่จุ่มในน้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือจาง 0.5%w/v
พบปริมาณเชื้อมาก ส่วนผักสลัดที่จุ่มน้ำมันหอมระเหยใบ
คำแสดเจื อ จาง 5%w/v พบปริ ม าณ เชื้ อ น้ อ ยที่ สุ ด
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E. coli มากกว่าผักสลัดที่
จุ่มน้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือจาง 2%w/v
ตารางที่ 2 ปริมาณเชื้อ E. coli (logCFU/g) บนผักสลัด
หลัง จากแช่ ในน้ำมัน หอมระเหยของใบคำแสด และน้ ำ
กลั่นปราศจากเชื้อ
สารทดสอบ
E. coli
(logCFU/g)
น้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือจาง 52.35±5.34a
0.5%w/v
น้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือจาง 34.56±5.24 a
2%w/v
น้ำมันหอมระเหยใบคำแสดเจือจาง 26.66±4.74 a
5%w/v
น้ำกลั่นปราศจากเชื้อ
53.07±4.15a
a
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบการเน่าเสียของผักสลัก
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จากการเก็ บ รั ก ษาผั ก สลั ด ที่ อุ ณ หภู มิ 15-17
องศาเซียลเซียส พบว่าผักสลัดที่มีเชื้อ E. coli เริ่มเน่าเสีย
ในวั น ที่ 2 ของการเก็ บ รัก ษา มี เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารเน่ าเสี ย
7.51 และเน่าเสีย 100 เปอร์เซนต์ ในวันที่ 7 ของการเก็บ
รักษา ส่วนผักสลัดที่สเปรย์ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากใบ
คำแสด และล้างด้วยน้ำกลั่นเริ่มเน่าเสียในวันที่ 8 ของการ
เก็บ รักษา มี เปอร์เซ็ นต์ การเน่ าเสี ย 30.59 และ 29.95
ตามลำดั บ ผั ก สลั ด ที่ ล้ า งด้ ว ยน้ ำ กลั่ น เน่ า เสี ย 100
เปอร์เซนต์ ในวันที่ 14 ของการเก็บรักษา และผักสลัดที่
สเปรย์ ด้ว ยน้ ำมั นหอมระเหยจากใบคำแสดในวัน ที่ 14
ของการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์การเน่าเสีย 95.33 ดัง รูปที่
1

เปอร์เซนต์การสูญเสียน้้าหนัก (%)

น้้ากลั่น

5%w/v oil
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รูปที่ 1 แสดงเปอร์เซนต์การสูญเสียน้ำหนักของผักสลัดที่
มีเชื้อ E. coli แล้วแช่ด้วยน้ำมันหอมระเหยของใบคำแสด
และน้ำกลั่น เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13-15 องศาเซียลเซียส
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข อง
น้ำมันหอมระเหยใบคำแสดพบองค์ประกอบทางเคมี 15
ชนิด สารประกอบหลักที่พบมากคือสารกลุ่ม แอลคีน 10
ชนิด แอลกอฮอล์ 4 ชนิ ด และ คีโ ตน 1 ชนิด และสาร
ส่วนใหญ่เป็นเสสควิเทอปีน (sesquiterpenes) จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบคำแสด
ในการยับยั้งเชื้อ E. coli บนผักสลัด และการทดสอบการ
ชะลอการเน่าเสียของผักสลัดพบว่าน้ำมันหอมระเหยจาก
ใบคำแสดความเข้มข้น 5%w/v มีประสิทธิภ าพมากกว่า
2%w/v และ 0.5%w/v โดยผั กสลั ดที่ จุ่ม ในน้ำมั นหอม
ระเหยใบคำแสดเจื อจาง 0.5%w/v พบปริมาณเชื้อมาก

ใกล้ เคียงกั บผัก สลัด ที่จุ้ม ในน้ำปราศจากเชื้อ เนื่อ งจาก
ความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยน้อยทำให้มีปริมาณของ
องค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ยังยั้งเชื้อจุลินทรีย์น้อยมาก
จึงไม่มีผลในการยับยั้งเชื้อ E. coli เนื่องจากองค์ประกอบ
ทางเคมี ข องน้ ำ มั น หอมระเหยใบคำแสดหลายชนิ ด
สามารถยั บ ยั้ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ได้ เช่ น Camphor หรือ การบู ร
เป็นคีโตนที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพหลากหลายซึ่งเป็นสาร
ต้านไวรัส , ยาต้านจุล ชีพ , ยาแก้ปวด และยาแก้ป วด DGermacrene มีคุ ณ สมบั ติต้ านเชื้อแบคที เรีย พบว่า Dgermacrene และ caryophyllene พบในพื ช สายพั น ธุ์
Origanum vulgare มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่
สำคัญ [9] Guaiacol ยังเป็นหนึ่งในสารประกอบที่มีฤทธิ์
ต้านจุลชีพ [10] และ Borneol มีประสิทธิภาพการยับยั้ง
จุลินทรีย์ปานกลาง [6] และจากการทดสอบการเน่าเสีย
ของผักสลัดพบว่า ผักสลัดที่มีเชื้อ E. coli เริ่มเกิดการเน่า
เสียตั้งแต่วันที่ 2 และเน่าเสียอย่างรวดเร็วในเวลา 6 วัน ที่
อุณ หภู มิ 13-15 องศาเซียลเซีย ส ส่วนผั กสลัดที่ ส เปรย์
ด้วยน้ำมันหอมระเหย และล้างด้วยน้ำกลั้นเริ่มเน่าเสียใน
วัน ที่ 8 ของการเก็บรักษา ดัง นั้นการล้างน้ ำและการใช้
น้ำมันหอมระเหยจากใบคำแสดสเปรย์บนผักสลัดสามารถ
ชะลอการเน่าเสียได้ เนื่องจากเชื้อ E. coli ที่อยู่บนผักสลัด
ซึ่งเชื้อจุลิ นทรีย์ที่ปนเปื้อนในผักเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
การเน่าเสียทำให้อายุการเก็บรักษาสั้น ประสิทธิภาพการ
ยั บ ยั้ ง เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ข องน้ ำ มั น หอมระเหยขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบทางเคมี และขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อจุลินทรีย์
ซึ่ง กระบวนการยับยั้งเชื้อจุล ลินทรีย์จ ะเกี่ยวข้องกับการ
ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอม
ระเห ยส่ ว นให ญ่ ไม่ มี ขั้ ว จึ ง ไม่ ช อบน้ ำจ ะส ะส มใน
สภาพแวดล้อ มที่ เป็ น ไขมั น ของโครงสร้ างเยื่ อหุ้ ม เซลล์
จุ ลิ น ทรี ย์ แ ละทำให้ โ ครงสร้ า งเกิ ด ความเสี ย หาย แต่
ความสามารถในการทำลายโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ได้
เป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียว ยังมีความเป็นพิษของสารมีขั้ว
ที่ ช อบน้ ำ ในสภาวะที่ เ หมาะสมจะสามารถทำลาย
เชื้อจุลินทรีย์ได้ [11]
6. กิตติกรรมประกาศ
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การตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ดป่ากินได้
The Investigation of Antioxidant in Wild Edible Mushrooms
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัยนี้ เพื่อตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเห็ดป่ากินได้ 8 ชนิด โดยใช้น้ำเป็นสารสกัด ผลพบว่า ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดพบมากที่สุดในเห็ดไข่ขาว คือ 166.21 ± 0.032 mg (GAE)/g. การตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
โดยวิธี DPPH เห็ดหาดน้ำตาลทองให้ผลร้อยละการยับยั้งสารอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ 47.70± 0.000 µg./ml. และให้ผลค่า
ปริมาณความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่ทำให้สารอนุมูลอิสระลดลงร้อยละ 50 (IC50) ต่ำที่สุด คือ 1.25 ± 0.001 mg./ml. การ
ตรวจหาความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่ นโดยวิธี FRAP พบว่า เห็ดหนวดข้ามีความสามารถในการต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชันได้สูงที่สุดโดยให้ค่า Fe(II) equivalents เท่ากับ 0.830 ± 0.001 µmole Ferrous2+/mg. การตรวจหาฤทธิ์ในการ
กำจัดสารอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS พบว่า เห็ดหนวดข้ามีฤทธิ์ในการกำจัดสารอนุมูลอิสระ ABTS+ ได้มากที่สุด 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

การตรวจหาคุณสมบัติส ารต้านอนุมูลอิสระ
สารอนุมูลอิสระเป็นตัวการสำคัญหนึ่งที่ทำให้

ของสารประกอบฟี น อลลิ ค ในเห็ ด กิ น ได้ Agaricus

เกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน และเซลล์ชรารูป ทั้งนี้ในเซลล์

bisporus, Boletus edulis, Calocybe gambosa,

ปกติจะมีขบวนการสลายสารอนุมูลอิสระคอยควบคุมอยู่

Cantharellus

cibarius,

Craterellus

แต่ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมสารอนุมูลอิสระได้ทั้ง หมด

cornucopioides,

Hygrophorus

marzuolus,

การรับประทานอาหารที่สารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่น ผัก

Lactarius deliciosus และ Pleurotus ostreatus พบว่า

ผลไม้ รวมถึง เห็ด นับเป็นแนวทางหนึ่ง ที่ช ่วยเพิ่ ม สาร

เห็ ด ทุ ก ชนิ ดมี ค ุณ สมบั ต ิ ต้ า นอนุ ม ูล อิ ส ระ โดยเห็ ด C.

อนุมูลอิสระให้แก่ร่างกาย ซึ่งได้มีรายงานวิจัยหลายฉบับ

cibarius มีผลต้าน lipid oxidation มากที่สุด (74 % of

ค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ด เช่น เห็ดแดง เห็ดชิตา

inhibition) และ A. bisporus ให้ผลต้านอนุมูล อิส ระต่ำ

เกะ เห็ดนางฟ้า เห็ดหาด และเห็ดขมิ้น เป็นต้น

ที่สุด (10 % of inhibition) (Palacios และคณะ, 2011)

ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน
เห็ดป่ากินได้พื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยเห็ดป่าเป็นอาหารพื้น
ถิ่นที่ช ุมชนหารั บประทานได้ง ่า ย ราคาไม่แพง และมี

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การเก็บและการเตรียมตัวอย่างเห็ดป่ากินได้
ตัวอย่างเห็ดป่ากินได้ 8 ชนิด ได้แก่ เห็ดหน้าม่อย

คุณค่าทางโภชนาการสูง

เ ข ี ย ว ห ม ่ น ( Russula cyanoxantha) เ ห ็ ด พุ ง
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เห็ดป่า กินได้ ในจังหวัดน่านมีประมาณ 58 ชนิด

ห มู (Russula foetens) เ ห ็ ด แ ก ้ น (Schizophyllum

เป็นเห็ดสมุนไพร 17 ชนิด (พรรณพร กุลมา, 2554) เห็ด

( Thelephora palmata) เ ห ็ ด ไ ข ่ ข า ว (Amanita

เป็นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งทั้งเห็ดการค้าและ

princeps) เห็ ด หาดเหลื อ งอ่ อ น(Lactarius volemus

เห็ดป่าต่างมีค่าอนุมูลอิสระ เช่น เห็ดนางฟ้า (Pleurotus

var. flavus) แล ะเห ็ ด ห า ด น้ ำ ต าล ท อง (Lactarius

ostreatus) ให้ค ่าปฏิกิริยาของสารต้านอนุมู ล อิสระ ค่า

hygrophoroides) นำตัวอย่างมาทำแห้ง แล้วบดเป็นผง

reducing power ค่าscavenging ability และค่าtotal

จากนั้นเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส

phenol ดี ก ว่ า เห็ ด Winter (Flammulina velutipes)
เห็ ด ชิ ต าเกะ(Lentinula edodes) และ เห็ ด Abalone
(Yang และคณะ, 2002) สารสกัดน้ำจากเห็ด

commune) เห็ดแดง (Russula emetica) เห็ดหนวดข้า

3.2 การสกั ด สาร (ดั ด แปลงจาก Hearst,
2009 และ Lee, 2007)

ชิตา

การสกัดสารใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย โดยชั่ง

เกะให้ค่า potent radical scavenging activity สูงที่สุด

ตัวอย่างเห็ดแห้ง 10 กรัม ใส่ลงในน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร

คือ 79 % (ที่ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) โดยวิธี β-carotene

นำไปเหวี่ยงที่อุณหภูมิห้อง 200 รอบต่อนาที นาน 24

bleaching, ค่าDPPH radical scavenging 55.4 % (ที่ 6

ชั ่ ว โมง แล้ ว เก็ บ ที ่ 4 องศาเซลเซี ย ส นาน 48 ชั ่ ว โมง

มิล ลิกรัม /มิล ลิล ิตร) และให้ค ่าการยับยั้ง erythrocyte

จากนั้นนำมาปั่นเหวี่ยงที่ 8000 รอบตอบนาที เป็นเวลา

hemolysis 94.9% (ที่ 5 มิล ลิกรัม/มิล ลิล ิตร) สารสกัด

10 นาที เก็บเฉพาะสารละลาย (Supernatant) แล้วนำไป

จากน้ำให้ค่า total phenolic compounds สูงกว่าสาร

ระเหยน้ำออกด้วยเครื่องระเหยสารภายใต้ส ุญญากาศ

สกัดจากเมทานอล (Cheung และคณะ, 2003)

(Rotary evaporator) ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 40 องศาเซลเซี ย ส
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ภายใต้ค วามดัน 72 มินิบาร์ (mbar) แล้วระเหิดให้แห้ง
แข็งอีกครั้งด้วยเครื่องทำแห้งแข็ง (Freeze dry) จากนั้น
ชั่งน้ำหนักสารที่ได้ เก็บในที่เย็น 4 องศาเซลเซียส
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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 และตรวจหาฤทธิ์
ด้วยวิธีต่างๆ 4 วิธี คือ

4. ผลการวิจัย
จากการตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยการหา
ปริมาณกรดฟินอลิกทั้งหมด การตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิ ส ระโดยวิ ธ ี DPPH วิ ธ ี FRAP และวิ ธ ี ABTS assay

1) ตรวจหาปริมาณกรดฟีนอลิคทั้ง หมด (Total

(ตารางที่ 1) พบว่า

phenolic acid) โ ด ย ว ิ ธ ี Folin – Ciocalteu assay

เห็ดไข่ขาวมีปริมาณกรดฟีนอลิกทั้งหมดและมีฤทธิ์

(ดั ด แปลงจาก Singleton and Rossi, 1965; อ้ า งโดย

ต้านอนุมูลอิสระตรวจตามวิธี ABTS สูงที่สุด คือ 166.21

Cheung และคณะ, 2003)

± 0.032 mg. GAE/ g. dry extract และ 1.477 ±0.013

2) ตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

(DPPH) radical

scavenging activity)
3) การตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP
(Ferric-reducing antioxidant power (FRAP assay))
4) การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระด้วย2,2-Azino-bis (3-ethylbenzothia-zoline-6sulfonic acid (ABTS assay)

mg./ml. ตามลำดับ
เมื่อตรวจสอบฤทธิ์ด้วยวิธี DPPH พบว่า เห็ดหาด
น้ำตาลทอง ให้ค่า ร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระมากที่สุด
และมีค่าปริมาณความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่ทำให้สาร
อนุ ม ู ล อิ ส ระ DPPH ลดลงร้ อ ยละ 50 น้ อ ยที ่ ส ุ ด คื อ
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 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH วิธี FRAP และวิธี ABTS assay
เห็ดป่าตัวอย่าง

ปริมาณ
ฟีนอลิก
ทั้งหมดของ
สารสกัด
(mg. GAE/
g. dry
extract)

เห็ดหน้าม่อยเขียว
หม่น
เห็ดพุงหมู

74.90 ±
0.016
115.72 ±
0.028
159.82 ±
0.047
105.72 ±
0.006
108.34 ±
0.035
166.21 ±
0.032
121.95 ±
0.030
90.48 ±
0.003
-

เห็ดแก้น
เห็ดแดง
เห็ดหนวดข้า
เห็ดไข่ขาว
เห็ดหาดเหลือง
อ่อน
เห็ดหาดน้ำตาล
ทอง
สารมาตรฐาน
BHT

การต้านปฏิกิริยา
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิธี DPPH
ออกซิเดชัน
ร้อยละการยับยั้ง ปริมาณความ
อนุมูลอิสระ (% เข้มข้นของสาร วิเคราะห์โดยวิธี
FRAP
Inhibition)
ตัวอย่างที่ทำให้
(µmole
(µg./ml.)
สารอนุมูลอิสระ
Ferrous2+/mg
DPPH ลดลง
ของสารสกัด)
ร้อยละ 50
(IC50)
(mg./ml.)
5.23±0.011
8.07±0.011
0.329 ±0.004

ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระในสารสกัด
เห็ดป่าตัวอย่าง
โดยวิธี ABTS
(mg./ml.)

0.811±0.013

9.83±0.003

10.32±0.005

0.395 ±0.003

0.720±0.008

15.37±0.000

3.63±0.001

0.184 ±0.001

1.039±0.038

8.72±0.001

6.40±0.002

0.069 ±0.001

1.168±0.013

44.22±0.009

1.27±0.002

0.830 ±0.004

0.416 ±0.039

45.48±0.002

1.45±0.003

0.365 ±0.001

1.477 ±0.013

45.48±0.000

1.52±0.002

0.182 ±0.001

0.992 ±0.039

47.70±0.000

1.25±0.001

0.223 ±0.004

1.191 ±0.041

-

0.063±0.002

-

-
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ป ร ิ ม า ณ ก ร ด ฟ ี น อ ล ิ ก ท ั ้ ง ห ม ด (Total

การตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี
DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)

phenolic acid)

radical scavenging activity)

สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารต้านอนุมูลอิส ระที่

สารสกัดจากเห็ดป่ากินได้ จำนวน 8 ชนิดมีค่าร้อย

พบในพืชผลไม้และสมุนไพร ทำหน้าที่กำจัดอนุมูลอิสระ

ละการยั บ ยั ้ ง อนุ ม ู ล อิ ส ระ (% Inhibition) อยู ่ ใ นช่ ว ง

ในวิจัยครั้งนี้เห็ดป่าพบปริมาณสารฟีนอลิกในช่วง 74.90-

ระหว่าง 5.23-47.40 และมีค ่า IC50 อยู่ร ะหว่าง 1.25-

166.21 mg. GAE/ g. dry extract เมื่อเปรียบเทียบกับ

10.32 mg./ml. ซึ่งในการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

พืชผักผลไม้กลุ่มต่างๆ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในเห็ด

โดยวิธี DPPH ซึ่งจากการทดสอบครั้งนี้พบว่า เห็ดหนวด

จะมีปริมาณมากกว่า เช่น ในเปลือกผลไม้ ดอกไม้สด และ

ข้า เห็ดไข่ขาว เห็ดหาดเหลืองอ่อน และเห็ดหาดน้ำตาล

ผลไม้ พบประมาณ 9.51-72.8 , 5.76-16.83 และ

ทอง (ตารางที่ 1) มีความแตกต่างของค่าร้อยละการยับยั้ง

21.86-27.58 mg. GAE/ g. dry extract ตามลำดับ (ปฏิ

อนุมูลอิสระกับค่า IC50 มาก แสดงว่า กลุ่มเห็ดดังกล่าวมี

วิทย์ และคณะ, 2554) (พัชรี และคณะ, 2556) (Fu และ

สารต้านอนุมูลอิสระได้ดี

คณะ, 2011)

เมื่อพิจารณาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH

กลุ่มเห็ดที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด

โดยพิจารณาจากค่าร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระโดยวิธี

ในปริมาณมาก เช่น เห็ดป่าชุมชนบ้านน้ำจาง จัง หวัด

DPPH และ ค่ า IC50 วิ ธ ี DPPH ควบคู ่ ก ั บ ปริ ม าณ

เพชรบูรณ์ พบว่า เห็ดระโงกขาวหรือเห็ดไข่ขาว (15.033

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (ตารางที่ 1) พบว่าเห็ดทั้ง 4

± 0 . 0 1 1 mg. GAE/ g. dry extract) มี ป ร ิ ม า ณ

ชนิด ได้แก่ เห็ดหนวดข้า เห็ดไข่ขาว เห็ดหาดเหลืองอ่อน

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดพบมากที่สุด รองมา คือ เห็ด

และเห็ดหาดน้ำตาลทอง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก

แดงน้ำหมาก (11.569 ± 0.19 mg. GAE/ g. dry extract)

ทั้งหมดสูง มีค่าร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระสูง แต่มีค่า

และเห็ดตะไคลเขียว หรือ เห็ดด่านเขียว (5.098 ± 0.19

IC50 ต่ำ แสดงว่าเห็ดทั้ง 4 ชนิดนี้มีสารประกอบฟีนอลิกที่

mg. GAE/ g. dry extract) (น้ ำ ฝน เบ้ า ทองคำ และ

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้มาก

ถนอมนวล พรหมบุญ, 2556) เห็ดในป่าสะแกราชพบ

ทั้ ง นี ้ ผ ลที ่ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมากที่สุดในเห็ ด ตะ

สารประกอบฟีนอลิกกับปฏิกิริยาสารต้านอนุมูลอิสระใน

ไคลเขียว หรือ เห็ดด่านเขียว (275.09 mg. GAE/ g. dry

เห็ดกินได้และเห็ดเป็นยาจากประเทศเกาหลีซึ่งได้ยืนยันว่า

extract) เห็ดขมิ้น (76.29 mg. GAE/ g. dry extract)

สารฟีนอลิกในเห็ดนี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

และเห็ดแดงน้ำหมาก (65.99 mg. GAE/ g. dry extract)

อย่างมีนัยสำคัญ (Kim และคณะ, 2008)

(ธารทิพย์ รัตระ และ ธนากร แสงสง่า, 2559) แสดงว่า
ภายในเห็ดมีสารประกอบฟีนอลิกมาก
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การตรวจสอบฤทธิ ์ ต ้ า นอนุ ม ู ล อิ ส ระโดยวิ ธี

เห็ดหาดน้ำตาลทอง จะเป็นกลุ่มที่มีกลไกการทำลายสาร

FRAP (Ferric-reducing antioxidant power (FRAP

อนุมูลอิสระด้วยวิธีการรวมตัวกับสารอนุมูล อิสระอย่าง

assay))

DPPH ที ่ เ ด่ น ชั ด กว่ า แต่ ก ็ ม ี ก ลไกปฏิ ก ิ ร ิ ย าการต้ า น

เป็นการตรวจความสามารถในการต้านปฏิกิร ิ ยา
ออกซิเดชันของสารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดตัวอย่าง
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ ทั้งนี้

ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมดัวยเช่นกัน ส่วนเห็ดแก้นและเห็ด
แดงจะมีทั้ง 2 กลไกทำงานร่วมใกล้เคียงกัน
การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูล

สารที่มีค ่า Fe(II) equivalents สูง จะมีความสามารถใน

อิสระด้วย 2,2-Azino-bis (3-ethylbenzothia-

การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันได้สูง ผลการทดสอบพบว่า

zoline-6-sulfonic acid (ABTS assay))

สารสกั ด เห็ ด ป่ า ตั ว อย่ า งที ่ ใ ห้ ค ่ า Fe(II) equivalents

วิธี ABTS เป็นวิธีศึกษาความสามารถในการกำจัด

ค่อนข้างสูง ได้แก่ เห็ดหนวดข้า (0.830±0.004 µmole

สารอนุมูลอิสระ ABTS.+ ซึ่งหลักการจะคล้ายกับวิธี DPPH

Ferrous2+ /mg.) เห็ ด พุ ง หมู (0.395±0.003 µmole

เมื่อเปรียบเทียบค่าความสามารถในการกำจัดสารอนุมูล

Ferrous2+/mg.) เห็ ด ไข่ ข าว (0.365±0.001 µmole

อิสระ (IC50) ระหว่างวิธี DPPH กับวิธี ABTS (รูปที่ 3) โดย

Ferrous2+/mg.) เห็ดหน้าม่อยสีเขียวหม่น (0.329±0.004

ค่า IC50 ต่ำจะมีความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระได้ดี

µmole Ferrous2+/mg.) แสดงว่ า กลุ ่ ม เห็ ด ดั ง กล่ า วมี

พบว่า เห็ดส่วนใหญ่มีค่า IC50 วิธี ABTS น้อยกว่า ค่า IC50

ความสามารถในการต้านปฏิกิร ิยาออกซิเดชัน สามารถ

ของวิธี DPPH โดยเฉพาะสารสกัดเห็ดหน้าม่อยเขียวหม่น

ป้องกันการเกิดสารอนุมูลอิสระได้ดี

เห็ดพุงหมู เห็ดแก้น และเห็ดแดง มีความแตกต่างอย่าง

พิจารณาปฏิกิริยากลไกการต้านสารอนุมูลอิสระ

ชัดเจน ส่วนเห็ดหนวดข้าและเห็ดหาดเหลืองอ่อนมีความ

ระหว่างวิธี DPPH กับวิธี FRAP ซึ่ง วิธี DPPH เป็ น วิ ธี

แตกต่างเพียงเล็กน้อย แต่เห็ดไข่ขาวและเห็ดน้ำตาลทอง

ทดสอบความสามารถของสารต้ า นอนุ มูล อิส ระในการ

แทบไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามสารสกัดเห็ด

รวมตั ว กั บ สารอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH ส่ ว นวิ ธ ี FRAP เป็ น

ทุกชนิดมีฤทธิ์ค วามสามารถในการกำจัดอนุมูลอิส ระทั้ง

วิ ธ ี ก ารทดสอบความสามารถในการต้ า นปฏิ ก ิ ร ิ ย า

DPPH และ ABTS ได้

ออกซิเดชันของสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งในการพิจารณานี้
ต้ อ งทำการปรั บ ค่ า Fe(II) equivalents ของ FRAP ให้
เป็นค่าร้อยละ Fe(II) equivalents หรือ ร้อยละ FRAP
(% FRAP) เช่นเดียวกับร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระของ
DPPH เมื่อนำค่าทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน (รูปที่ 2) พบว่า
เห็ดหนวดข้า เห็ดพุงหมู และเห็ดหน้าม่อยเขียวหม่น มีค่า
ร้อยละ FRAP สูง กว่าร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระของ
DPPH อย่างชัดเจน แสดงว่าเห็ดกลุ่มดังกล่าวมีกลไกการ
ทำลายสารอนุ ม ู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธ ี ก ารต้ า นปฏิ ก ิ ร ิ ย า
ออกซิเดชันที่เด่นชัดกว่าวิธีการรวมตัวกับสารอนุมูล อิสระ
อย่าง DPPH ทั้ง นี้กลุ่มเห็ดไข่ขาว เห็ดหาดเหลืองอ่อน
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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
งานวิจัยนี้ได้ทำการสกัดเปลือกต้นเพกา เพื่อใช้เป็นน้ำย้อมสีธรรมชาติสำหรับย้อมฝ้าฝ้าย ศึกษาปริมาณฟีนอลิก
ทั้งหมดโดยทำปฏิกิริยากับโฟลิน-ซีโอแคลทูรีเอเจนต์ และได้ทำการวัดค่าสี และการต้านยูวีของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยน้ำย้อมจาก
เปลือกเพกาและสารช่วยย้อมชนิดต่าง ๆ พบว่าสารสกัดที่ได้จากเปลือกเพกามีสารประกอบฟีนอลิกรวมทั้งหมด 28 มิลลิกรัม
สมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่างแห้ง สีผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยเปลือกเพกามีสี เหลือง เมื่อใช้สารช่วยย้อมเป็นเฟอรัสซัลเฟต สี
ของผ้าฝ้ายเปลี่ยนเป็นสี น้ำตาลอมเทามีการต้านรังสียูวีอยู่ในระดับระดับดีเยี่ยม และเมื่อใช้สารช่วยย้อมเป็นเป็น คอปเปอร์
ซัลเฟต เกลือแกง สารส้ม และน้ำปูนใส ระดับการต้านรังสียูวีอยู่ในระดับดี ร้อยละการต้านรังสียูวีของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยเปลือก
เพกาและมีส ารช่วยย้อมเป็น 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

332

1. บทนำ
สีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ค นรุ่นหลัง การใช้ส ีธรรมชาติ
เป็นที่นิยมทั้งในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางหรือใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเฉพาะเสื้อผ้างานแฟชั่นและงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว อีกทั้งในสังคมปัจจุบันมี
การตระหนักถึง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ผู้บริโ ภค การใช้ส ีธรรมชาติ ซึ่งเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Eco-friendly) จึ ง ยั ง คงมี ส ่ ว นแบ่ ง ในตลาดได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
สีย้อมธรรมชาติ ถ ูก นำมาใช้ ย้ อมผ้า ในชุ ม ชน
และวิสาหกิจชุมชน โดยส่วนมากนิยมใช้กับการย้อ มผ้า
ไหม เนื่องจากสีติดดีและมีความคงทนกว่าผ้าฝ้าย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพความคงทนของสี สามารถเติมสารช่วยติดสี
ชนิดต่าง ๆ หรือสารละลายโลหะ ได้แก่ คอปเปอร์ซัลเฟต
(CuSO4) เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4)
โซเดี ย มซั ล เฟต (Na2SO4) และ แมกนี เ ซี ย มซั ล เฟต
(MgSO4) (Moiz et. al., 2010)
ได้มีการศึกษาการย้อมผ้า ฝ้า ยโดยใช้ เปลื อ ก
มะพร้ า วและเปลื อ กประดู ่ โดยทำการทดลองใน
ห้องปฎิบัติการ วัดหาค่าเฉดสีในระบบ CIELAB พบว่าสีน้ำ
ย้อมที่สกัดได้ มีองค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วย แทน
นิ น สารประกอบฟิ น อลิ ก และแอนทราควิ โ นนเป็ น
องค์ประกอบ แต่ไม่มีฟลาโวนอยด์ การดูดซับสีย้อมโดย
เส้นด้ายฝ้าย ค่อนข้างต่ำ ค่าสีของเส้นด้ายฝ้ายหลัง การ
ย้อม เฉดสีไปทางสีน้ำตาลชมพู เปลือกประดู่ มีเฉดสีไป
ทางสีน้ำตาล (พรเพ็ญและคณะ, 2551) นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายจากห้อมโดยวิธีการ
เลือกใช้ตัวติดสี การย้อมสีทับ พบว่ากระบวนการย้อมสี
โดยการวิธีการย้อมทับ โดยใช้ห้อมเป็นตัวหลักในการย้อม
ติดสีทำให้เกิดโทนสีใหม่ที่มีความแตกต่างกันกับสีเดิม โดย
สังเกตได้จากผลการทดสอบค่าสีด้วยเครื่ องวัดสี (สุวิมล
และคณะ, 2557)
นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการ
ต้านรังสียูวีในผ้า ได้แก่ องค์ประกอบของผ้า โครงสร้าง
ของผ้าการบิดของเส้นใย ความหนา น้ำหนัก การเปียก

ความชื้นการคลายตัว สารเคมี และสารเติม รวมทั้งสีของ
ผ้า (Kan, 2014) ความสามารถต้านรังสียูวียัง ขึ้นอยู ่กับ
สารประกอบในกลุ่มฟีนอลิก (Phenolic compounds)
(Grifoni et. al., 2014)
เ พ ก า ( Oroxylum indicum) เ ป ็ น พ ื ช ที ่ มี
สรรพคุณทางยา ต้านแบคทีเรีย ต้านเบาหวาน ต้านการ
อั ก เส บ ต้ า นส าร ก่ อ มะเร ็ ง ( Ahad et. al., 2012)
นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้เพกาเป็นสีธรรมชาติ เช่น ใน
รัฐอุตตรันชัล ตอนเหนือของอินเดีย ได้มีการสกัดสีจ าก
วัสดุธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับงานศิลปะ ย้อมผ้า หรือ ผสม
อาหาร ซึ่ง รวมถึง การใช้เปลือกและผลเพกาซึ่ง ให้ส ีดำ
(Gaur, 2008) โดยฟลาโวนอยด์สำคัญที่พบในเปลือกเพกา
ได้แก่ Chrysin, Oroxylin-A, Scutellarin และ Baicalein
(Shrikant et.al., 2011) สำหรับในประเทศไทยได้มีการ
ใช้เปลือกเพกาเป็นสีย้อมธรรมชาติส ำหรับย้อมเส้น ใย
ธรรมชาติ โดยให้สีเขียวอ่อน (ประภากร, 2560). แต่จนถึง
ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ
น้ำย้อม และการต้านรังสียูวีของเส้นใยที่ได้จากการย้อม
ด้วยเปลือกเพกา
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีได้แก่ ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในน้ำ
ย้อมจากเปลือกเพกา 2) เพื่อศึกษาเฉดสี และค่าสีของผ้า
ฝ้ายที่ย้อมด้วยน้ำย้อมจากเปลือกเพกาเมื่อใช้สารช่วยย้อม
ชนิดต่าง ๆ 3) เพื่อศึกษาการต้านรังสียูวีของผ้าฝ้ายที่ย้อม
ด้วยน้ำย้อมจากเปลือกเพกา
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 สารประกอบฟีนอลิก
สารประกอบฟี น อลิ กจั ด เป็ น สารต้ า นอนุมูล
อิสระที่พบมากในธรรมชาติ ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ชาเขียว
ชาดำ ช็อกโกแลต และไวน์แดง เป็นต้น ปัจ จุบันนี้พบ
สารประกอบฟีนอลิกในธรรมชาติมากกว่า 8,000 ชนิด
ตั้ง แต่ส ารที่มีโ มเลกุลอย่างง่าย เช่น กรดฟีนอลิก และ
ฟลาโวนอยด์ เป็นต้น โดยสารประกอบฟีนอลิกมีโครงสร้าง
ทั่วไปที่ประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นวงอะโรมาติก และมี
หมู่แทนที่เป็นหมู่ไฮดรอกซีอย่างน้อย 1 หมู่ (รูปที่ 1) และ
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สามารถละลายน้ ำ ได้ ส ารประกอบฟี น อลิ ก มี ค วาม
ห ล ากห ล าย ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ โครงส ร้ า งทางเคมี ข อง
สารประกอบฟีนอลิก เช่น สารฟี นอล กรดฟีนอลและ
โพลีฟีนอลซึ่งทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในพืช

รูป 1 โครงสร้างพื้นฐานของสารประกอบฟีนอลิก
(a) Phenol, (b) Phenolic acid และ (c) Flavonoid
(Gangopadhyay et.al., 2015)
2.2 สารช่วยย้อม
สารช่วยติด หรือสารช่วยย้อม (Mordant) เป็น
สารเคมี (ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่มีประจุบวก) หรือสารจาก
ธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อช่วยให้เส้นใยดูด
ซั บ สี แ ละยึ ด เกาะกั บ เส้น ใยได้ด ี ย ิ่ ง ขึ ้น ซึ ่ ง สารเหล่านี้
นอกจากจะเป็นตัวยึดสี และเพิ่มการติดสีในเส้นใยแล้ว ยัง
ช่วยเปลี่ยนเฉดสีให้เข้มขึ้น จางลง หรือช่วยให้สีสว่างสดใส
ขึ้นหรือหม่นลง (ผ่องศรี, 2551)
2.3 การป้องกันรังสียูวี
รัง สียูวี หรือ รัง สีอัล ตราไวโอเลต หรือ รัง สี
เหนือม่วง เป็นช่วงหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีค วาม
ยาวคลื่นสั้นกว่าแสงที่มองเห็น แต่ยาวกว่า รังสีเอกซ์อย่าง
อ่อน มีความยาวคลื่นในช่วง 200-400 นาโนเมตร
รังสียูวี เป็นต้นเหตุของความเสียหายมากสุดใน
การสร้างอนุมูลอิสระ ซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าอนุมูลอิสระ
เป็นตัวก่อกวนการทำงานของเซลล์ปกติในร่างกาย อนุมูล
อิสระนั้นคือโมเลกุ ลที่ไม่เสถียรอย่างมากเพราะมีอีเล็กต
รอนไม่ครบคู่ เพื่อจะทำให้อนุมูลอิสระเสถียร อนุมูลอิสระ
จะไปดึ ง อิ เ ล็ ก ตรอนจากโมเลกุ ล อื ่ น เพื ่ อ มาจั บ คู ่ กั บ
อิเล็กตรอนไร้คู่ของตัวเอง ซึ่งก่อเกิดเป็นปฏิกิ ริยาลูกโซ่ที่
ทำให้การทำงานของเซลล์ เสื่อมลง 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
ชั่งเปลือกเพกาแห้ง น้ำหนัก 100 กรัม ใส่ลงใน
บีกเกอร์ ขนาด 1,000 มิล ลิล ิตร เติมน้ำ กลั่น ปริมาตร
500 มิลลิลิตร นำไปต้มจนเดือดเป็นเวลา 20 นาที กรอง
แล้วแบ่ง สารสกัดเป็น 2 ส่วนสำหรับทดสอบปริมาณฟี
นอลิกทั้งหมด และสำหรับย้อมผ้าฝ้าย
3.2 การหาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด
1) ปิเปตน้ำสารสกัดเปลือกเพกาเจือจาง (เจือ
จางด้ ว ยน้ ำ 10 เท่ า โดยใช้ น ้ ำ ย้ อ มเปลื อ กเพกา 200
ไมโครลิ ต ร ผสมน้ ำ 1,800ไมโครลิ ต รโดยปริ ม าตร)
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 และอ่ า นค่ า สั ญ ญาณด้ ว ยเครื ่ อ ง
microplate reader รุ ่ น SPECTROstar Nano บริ ษั ท
BMG LABTECH
คำนวณปริมาณฟีนอลิกเทียบกับสารมาตรฐาน Gallic
acid ความเข้าข้น 7.8 - 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร ในหน่วย
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของตัวอย่างแห้ง
(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
ทิ้ง ไว้ 90 นาทีที่อุณหภูมิห้อง 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
ตั ด ผ้ า ฝ้ า ยเป็ น สี ่ เ หลี ่ ย ม ขนาด 3  3 นิ้ ว
จำนวน 10 แผ่น ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่แล้วล้างด้วย
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น้ำกลั่นให้สะอาด บิดให้หมาด นำไปย้อมด้วยน้ำย้อ มที่
สกัดได้จ ากเปลื อกเพกา อุณหภูมิขณะย้อ ม 80 องศา
เซลเซียส แช่ผ้าไว้ เป็นเวลา 30 นาที แล้วนำขึ้นตากจนผ้า
แห้ง
จากนั้นนำผ้าที่ย้อมและตากจนแห้งแล้ว ไปแช่
ในสารช่วยย้อมชนิดต่าง ๆ ตามตารางที่ 1 เป็นเวลา 15
นาที แล้วล้างด้วยน้ำกลั่น
3.4 การวัดค่าสี
นำผ้าที่ทำการย้อมสีเปลือกเพกาและผ้าที่ผ่าน
การย้อมด้วยสารช่วยย้อมแล้ว มาวัดค่าสีในระบบ
CIELAB (เครื่อง CHROMA METER รุ่น CR-400 บริษัท
KONICA MINOLTA)
ตาราง 1 สารช่วยย้อม
น้ำหนักสารช่วยย้อม น้ำหนักสารช่วย
ย้อม
(g)
เฟอรัสซัลเฟต
0.5
FeSO4
น้ำขี้เถ้า
0.5
(pH 9)
คอปเปอร์ซัลเฟต
0.5
CuSO4
เกลือ
0.5
NaCl
สารส้ม
0.5
Al2(SO4)3
น้ำปูนใส
13
(pH 10)
(น้ำหนักเปียก)
น้ำโคลน
13
(น้ำหนักเปียก)
น้ำมะขาม
13
(pH 4)
(น้ำหนักเปียก)

ปริมาตรน้ำที่ใช้
(ml)
60
60
60

( เ ค ร ื ่ อ ง Ultraviolet Meter ร ุ ่ น UV 340B บ ร ิ ษั ท
PROTRONICS) นำค่าที่ได้ไปคำนวณค่าการต้านรังสียูวี
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 มีค ่าสหสัมพันธ์ (R2)
เท่ากับ 0.9992 สมการเส้นตรง y = 0.0056x + 0.0278
เมื่อ Gallic acid หรือ สารสกัดเปลือกเพกา ทำปฏิกิริยา
กับ FCR ซึ่งมีสีเหลือง หมู่ฟีนอลจะทำปฏิกิริยากับ FCR
ได้ส ารละลายสีน้ำเงิน มีค ่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 760 นาโนเมตร (รูป 3-4)

60
60
60
60
60

3.5 การวัดค่าการต้านรังสียูวี
นำผ้าที่ทำการย้อมสี เปลือกเพกาและผ้าที่ผ่าน
การย้อมด้วยสารช่วยย้อมมาวัดค่า UV transmittance

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
รู ป ที ่ 3 แสดง UV-Vis spectrum ปฏิ ก ิ ร ิ ย า
ระหว่าง Gallic acid และ FCR reagent ให้การดูดกลืน
แสดงสูงสุดที่ 760 นาโนเมตร และรูปที่ 4 แสดง UV-Vis
spectrum ของปฏิกิริยาระหว่างสารสกัดเปลือกเพกาและ
FCR reagent ซึ่ง ให้การดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 760 นาโน
เมตร
ผลการทดลองพบว่าปริมาณฟินอลิกทั้งหมด
ของสารสกัดเปลือกเพกามีเท่ากับ 28 mgGAE/gDW
4.2 เฉดสีและการวัดค่าสี
ทำการย้อมผ้าฝ้ายขนาด 3 x 3 นิ้ว ในน้ำย้อม
เปลือกเพกา ตากให้แห้ง แล้วแช่ผ้าในสารช่วยย้อมชนิด
ต่าง ๆ พบว่าผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยเปลือกเพกาให้ส ีน้ำ ตาล
และเฉดสีที่ได้เปลี่ยนไปเมื่อใช้สารช่วยย้อมต่างชนิดกัน ดัง
ตารางที่ 2

4.3 การต้านรังสียูวี
งานนี้ศึกษาอิทธิพลของสารช่วยย้อมต่อการต้าน
รังสียูวีของผ้าฝ้ายย้อมเปลือกเพกา ได้ผลดังตารางที่ 2
พบว่าการใช้เฟอรัสซัลเฟตเป็นสารช่วยย้อม ผ้าฝ้ายที่ได้มี
สีน้ำตาลอมเทา และมีค ่าการป้องกันรังสียูวีในระดับดี
เยี่ยม ส่วนการใช้คอปเปอร์ซัลเฟต เกลือแกง สารส้ม และ
น้ำปูนใส่ จะช่วยให้ผ้าฝ้ายมีการป้องกันรังสียูวีในระดับดี
ดังตารางที่ 3

ตาราง 2 เฉดสีและค่าสีของผ้าฝ้ายย้อมด้วยเปลือกเพกา
และสารช่วยย้อมชนิดต่าง ๆ
ค่าสี
สารช่วยย้อม
เฉดสี
L*
a*
b*
เฟอรัสซัลเฟต
31.87 59.06 13.06
น้ำขี้เถ้า

56.41 10.82 36.87

คอปเปอร์
ซัลเฟต
เกลือแกง

57.34 16.26 45.85

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

54.31 17.91 44.24

ตาราง 3 ค่าการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายย้อมเปลือก
เพกา
สารช่วยย้อม % UV Light ระดับการป้องกัน
Blocked
รังสียูวี*
เฟอรัสซัลเฟต
98.84
ดีเยี่ยม
ขี้เถ้า
93.25
น้อย
คอปเปอร์
ดี
95.37
ซัลเฟต

336

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 *ระดั บ การป้อ งกั น รั ง สีย ู ว ี (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
เยี่ยม
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จ ั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เปลื อ กเพกา
ประกอบด้วยสารประกอบฟีนอลิก โดยสารประกอบฟี
นอลิกที่ พบในสารสกัดน้ำ ได้แก่ แทนนิน กรดอินทรีย์
ได้ แ ก่ Ellagic acid และฟลาโวนอยด์ ได้ แ ก่ Chrysin,
Baicalein, Biochanin-A, (Shrikant et.al., 2011)
เมื ่ อ นำผ้ า ฝ้ า ยย้ อ มด้ ว ยเปลื อ กเพกา พบว่ า
เปลือกเพกาทำให้ผ้าฝ้ายมีสีน้ำตาล โดยเฉดสีเปลี่ยนไป
เมื ่ อ ใช้ ส ารช่ ว ยย้ อ มชนิ ด ต่ า ง ๆ ทำการประเมิ น ค่าสี
(Color coordinate) ตามมาตรฐาน CIE Lab เมื ่ 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 ซึ่งได้ศึกษาสีธรรมชาติจากพันธุ์พืชป่า
ชายเลน พบว่าการใช้สารส้มเป็นสารช่วยย้อม จะช่วยยืดสี
เส้นใยให้สีสดและสว่างขึ้น และเมื่อใช้เฟอรัสซัลเฟตเป็น
สารช่วยย้อมจะทำให้ผ้าฝ้ายที่ได้มีสีเข้มมากที่สุด (ภัทรา
และคณะ, 2562)

ผลการศึกษาการป้องกันรัง สียูวี พบว่าการใช้
สารช่วยย้อมต่างชนิดกันส่งผลต่อระดับการป้องกันรังสียูวี
ที่แตกต่างกันโดยพบว่าการใช้เกลือเหล็กเป็นสารช่วยย้อม
ส่งผลให้การต้านรังสียูวีอยู่ในระดับดีเยี่ยมซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยการย้อมผ้าไหมย้อมด้วยใบหูกวางซึ่งพบว่าการใช้
เกลือเหล็กเป็นสารช่วยย้อมส่งผลให้ผ้าไหมสามารถต้าน
รังสียูวีได้ (Masae et.al., 2018)
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บทคัดย่อ
สภาวะอารมณ์ (Temperament) เป็นลักษณะนิสัยหรือรูปแบบการแสดงออกในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในโคเนื้อและ
เป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรม การเรียนรู้ประสบการณ์ของโคแต่ละตัวที่ส่งผลให้โคมีลักษณะทางอารมณ์นิสัยที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมที่
แตกต่างกันและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและผลผลิตของโคเนื้อ 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: โคเนื้อ อารมณ์โคเนื้อ การทดสอบสภาวะอารมณ์ในซองบังคับ ความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ
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 คือลักษณะนิสั ย
หรือรูปแบบการแสดงออกทางอารมณ์ในโคเนื้อเป็นรูปแบบ
หนึ่งของพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ได้และถูกควบคุมด้ วยหน่ วยพันธุกรรมหรือยี น (Burrow,
1997) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาได้โดยไม่ต้องผ่านการ
เรียนรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อนแต่พฤติกรรมนี้สามารถ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม (Burrow
et al., 1988) Grandin 1993 ให้ น ิ ย ามความหมายของ
อารมณ์ คือ ความหวาดกลัว ปฏิกิริยาที่สัตว์แสดงต่อมนุษย์
สิ ่ ง เร้ า ใหม่ ห รื อ สภาพแวดล้ อ มใหม่ ซึ ่ ง การเรี ย นรู้
ประสบการณ์ ของโคแต่ ละตั วส่ งผลให้ โคมี ล ั กษณะทาง
อารมณ์นิส ัยที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมที่แตกต่างกั นและ
เป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและผลผลิ ต
ของโคเนื้อ การเจริญเติบโต คุณภาพซาก และการจัดการ
ฟาร์ม (Cafe et al., 2011) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของ
อารมณ์และนิสัยของโคอาจเป็นรูปแบบในการปรับตัวให้ เข้า
กับสภาพแวดล้อม การจัดการ การจัดลำดับทางสังคมในกลุ่ม
สัตว์ (Mitlohner et al., 2002) ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้โค
เกิ ดความเครี ย ด หากโคเกิ ด ความเครี ย ดหรื อ อยู ่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียดในระยะยาวอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการผลิตหรือการแสดงออกทางพฤติ กรรม
(Wyatt et al., 2013) ซึ ่ งในปั จจุ บั นการวัดอารมณ์ โคถูก
นำมาใช้เพื่อประเมินอารมณ์ของโคในช่วงเวลานั้นๆที่ส ่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการผลิต การแสดงออกทางพฤติกรรมที่
จะสามารถบ่ ง บอกได้ ว ่ าโคมี ล ั กษณะทางอารมณ์ และ
พฤติกรรมอย่างไร (Grandin, 1993; Burrow, 1997)
วัตถุประสงค์
ศึ กษาอารมณ์ และพฤติ กรรมของโคเนื ้ อพั นธุ์
กำแพงแสนโดยนำเทคนิ ค Chute test และ Exit velocity

ในการประเมินอารมณ์ผ่านการแสดงออกของพฤติกรรมและ
เปรียบเทียบลักษณะนิสัย รูปแบบการแสดงออกทางอารมณ์
ศึกษาพฤติกรรมความแตกต่างของระดับอารมณ์
ของโคเนื้อและศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่าเทคนิค Chute
test และ Exit velocity ในการจำแนกโคที่มีอารมณ์สงบและ
อารมณ์รุนแรง
เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการทดสอบ
อารมณ์แม่โคที่เหมาะสมในสภาพการผลิตฟาร์มประกอบกับ
การใช้ประโยชน์จากลักษณะพฤติกรรมและอารมณ์เพื่อการ
ผลิตโคในอนาคต
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การประเมินอารมณ์ (Measures of temperament)
ในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการทดสอบอารมณ์ในซองบังคับ
(Chute test) และการประเมินความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ
(Exit velocity) (Burrow et al., 1988) เป็นวิธีในการประเมิ น
สภาวะอารมณ์ ในโค (Burrow, 1997) เพื่อหาวิ ธี การในการ
ตรวจสอบและศึกษาสภาวะอารมณ์พฤติกรรมของกลุ่มโคที่มี
อารมณ์เย็นและอารมณ์รุนแรงต่อสภาพการเลี้ยงและการให้ผล
ผลิต ระบบการจัดการ อีกทั้งการประเมินอารมณ์สัตว์สามารถ
บ่งบอกถึงการมีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีหรือไม่ ซึ่งอารมณ์ ลักษณะ
นิสัยและพฤติกรรมสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิต
โคเนื้อได้ (Cafe et al., 2011) ดังนั้นการวัดอารมณ์ในโคเนื้อจะ
สามรถบ่งบอกถึงสภาวะอารมณ์และพฤติกรรมของโคแต่ละตัว
อีกทั้งยังสามารถระบุได้ว่าโคมีลักษณะอารมณ์เย็นหรืออารมณ์
รุนแรง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการผลิตของโคกลุ่ม
นั ้ นๆได้ เช่ น การเจริ ญเติ บโต คุ ณภาพเนื ้ อ รวมถึ งการมี
สวัสดิภาพที่ดีหรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันแรงกระตุ้นที่ดี
และเป็นพื้นฐานในการทดลองทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อต่อไป
ในอนาคต
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3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 การจัดการสัตว์ทดลอง
วางแผนการทดลองจัดกลุ่มผสมพันธุ์โคทั้งหมด 30
ตัว ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 3 คนทำหน้าที่สังเกตพฤติกรรมและบันทึก
ข้อมูลการแสดงออกทางพฤติกรรมจากโคทั้งหมดในฟาร์ม 30
ตัว การจัดกลุ่มผสมพันธุ์แม่โคแบ่งตามความสมบูรณ์ของ
ร่างกายแม่โคแต่ละตัวซึ่งแตกต่างกัน จัดกลุ่มผสมแบ่งเป็น 5
กลุ่ม ตามแผนการจัดกลุ่มผสม การเป็นสัดและความพร้อม
สภาพร่างกายของแม่โคเพื่อเข้าโปรแกรม การกระตุ้นและปรับ
ขนานและในแต่ละกลุ่มโคทุกตัวจะผ่านการมีลูกมาแล้วอย่าง
น้อย 1 ตัว หลังจากการจัดเข้ากลุ่มผสมพันธุ์จะฉีดฮอร์โมน
Prostaglandin F2 alpha (PGF2α) เพื ่ อเหนี ่ยวนำให้แม่โค
เป็นสัด เมื่อแม่โคแสดงอาการเป็นสัดหลังฉีดฮอร์โมนภายใน
2-3 วัน จะได้รับการผสมผสมเทียม หากแม่โคไม่แสดงอาการ
เป็นสัดในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ดูแลจะฉีดฮอร์โมนซ้ำอีกรอบและ
จัดแม่โคเข้ากลุ่มผสมพันธุ์ในกลุ่มถัดไป
3.2 การทดสอบอารมณ์
แม่โคแต่ละตัวจะถูกทดสอบอารมณ์ 4 ครั้ง คือ
ก่อนแม่โคฉีดฮอร์โมน Prostaglandin F2 alpha (BPGF2α ),
ก่อนแม่โคเข้ารับการผสมเทียม (BFAI), ก่อนการตรวจการตั้ง
ท้องของแม่โค (BFP) และหลังการตรวจการตั้งท้องของแม่โค
(AFP) การทดสอบอารมณ์จะทดสอบโดยวิธี 1.การทดสอบ
อารมณ์ ในซองบั ง คั บ (Chute test, CT) 2.การทดสอบ
ความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ ( Exit velocity, EV )
3.2.1 การทดสอบอารมณ์ Chute test และ Exit
velocity
Chute test
การทดสอบอารมณ์ ในซองบั งคับดั ดแปลงจาก
Grandin (1993) การทดสอบมีผ ู้ร ่วมทดสอบ 3 คน ผู้ร ่วม
ทดสอบคนที่ 1 ทำหน้าที่ในการบันทึกวีดีโอระหว่ างการ
ทดสอบ ผู้ร่วมทดสอบคนที่ 2 เป็นผู้ควบคุมการปล่อยตัวแม่
โคจากซองพักเข้าการทดสอบ ผู้ร่วมทดสอบคนที่ 3 ทำหน้าที่
สังเกตพฤติกรรมแม่โคระหว่างการทดสอบและทำหน้ าที่ใน

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 หลังแม่โคเข้าซองทดสอบผู้ ร ่ วม
ทดสอบจะปิดประตูด้านหลังและพักแม่โคอีก 20 วินาที และ
เริ่มการทดสอบโดยสังเกตพฤติกรรมแม่โคและเริ่มจับเวลา
หลังจากพักแม่โค จนครบ 60 วินาที หลังครบ 60 วินาที ผู้
ทดสอบจะเปิ ดประตู เพื ่ อให้ แม่ โคออกจากซองทดสอบ
พฤติกรรมและเข้าสู่การทดสอบความเร่งเมื่อออกจากซอง
บังคับ ดังในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ซองทดสอบอารมณ์ (Chute test)
ขณะที่โคอยู่ในซองทดสอบผู้ทดสอบจะสั งเกต
พฤติกรรมของแม่โคด้วยตาเปล่า โดยให้คะแนนอารมณ์ที่
แสดงออกผ่านพฤติกรรม โดยผู้ประเมินเป็นคนเดียวตลอด
การทดสอบ เกณฑ์การให้คะแนน (Chute score, CS) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 การตอบสนองไม่ร ุนแรง ยืนนิ่งและ
เคลื่อนที่ช้าในระหว่างการทดสอบ
ระดับที่ 2 กระวนกระวายเล็กน้อย เคลื่อนที่บ่อย
และจะไม่หยุดนิ่งนาน
ระดับที่ 3 กระสับกระส่าย อาจพยายามถอยออก
จากซองทดสอบหรือเดินไปเอาหัวชนประตูหน้า หัวเคลื่อนที่
ขึ้นลงในบางครั้ง
ระดับที่ 4 พยายามที่จะออกจากซองทดสอบ ไม่
อยู่นิ่ง ดิ้น และเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลัง
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ระดับที่ 5 ดุร ้าย อารมณ์ร ุ นแรง หันหน้ ามอง
ด้านซ้ายและขวา เดินไปข้างหน้าและถอยหลัง พยายามออก
จากซองทดสอบ
Exit velocity
การประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ
ดัดแปลงจาก Burrow (1998) การทดสอบประเมินค่าความเร่ง
เมื่อออกจากซองบังคับจะเริ่มทดสอบหลังจากการทดสอบ
อารมณ์ในซองบังคับทันที ผู้ทดสอบจะติดตั้งกล้องเพื่อบันทึก
วีดีโอขณะที่โคเคลื่อนที่ออกจากซองทดสอบพฤติกรรม ผู้
ทดสอบเปิดประตูให้โคเข้ามาในซองทดสอบขนาด กว้าง 1.2 ×
ยาว 2.9 × สูง 1.9 เมตร โดยระยะทางในการเดินออกจากซอง
ทดสอบของโคเท่ากับ 2.9 เมตร ใช้วิธีการแบ่งระยะทางตามที่
โคเดินผ่านซึ่งจะทำให้ความเร่งในการเดินออกเป็นเมตรต่อ
วินาที (m/s2) ค่าความเร่งในการเดินผ่านของโคจะถู กจั ด
หมวดหมู่ ช้า และ เร็ว ดังในภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ภาพที่ 2 ซองทดสอบความเมื่อออกจากซองบังคับ
(Exit velocity test)

ภาพที่ 3 ซองทดสอบอารมณ์และซองทดสอบความเร่ง เมื่อ
ออกจากซองบังคับ
3.3 การจัดกลุ่มแม่โคตามผลการทดสอบ
Chute test
การจั ดกลุ ่ มอิ งตามคะแนน Chute score หรื อ
คะแนนซองทดสอบ โดยการนำคะแนนซองทดสอบทั้ง 4 ครั้ง

นำมาหาค่าเฉลี่ยของโคแต่ละตัวแล้วนำผลที่ได้มาจั ดกลุ่ม
โดยแบ่งโคออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มโคที่มีค่าเฉลี่ยระดับ 1-2.5
ต่ ำ (Low) และกลุ ่ มโคที ่ม ี ค ่าเฉลี ่ยระดั บ 3-5 สู ง (High)
ดัดแปลงจาก Grandin (1993)
Exit velocity
การจัดกลุ่มอิงตามค่าความเร่งเฉลี่ยในการเดินออก
จากซองทดสอบของแม่โค 2.9 เมตรต่อวินาที (m/s2) ซึ่งค่าที่
ได้จะออกมาเป็นวินาที ค่าเวลาที่ได้จาการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง
มาหาค่าความเร่งในการออกจากซองทดสอบโดย ระยะทางที่
โคเคลื่อนที่หน่วยเป็นเมตร (m) หารด้วยระยะเวลาทั้งหมดที่
โคเคลื่อนที่หน่วยเป็นวินาที (s2) ค่าที่ได้จะออกมาเป็นค่า
ความเร่งในการเดินออกของโค (EV) เพื่อแบ่งโคออกเป็น 2
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโคที่เดินออกช้าค่าความเร่งเฉลี่ยอยู่ที่ 0.10.25 (m/s2) และกลุ่มโคที่เดินออกเร็วค่าความเร่งเฉลี่ยอยู่ที่
0.3 (m/s2) ขึ้นไป ดัดแปลงจาก Burrow (1998) การหาค่า
ความเร่งในการเดินออกของโคมีแบบหุ่นทางสถิติดังนี้

v หมายถึง อัตราเร่งหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s2)
s หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่หน่วยเป็นเมตร (m)
t หมายถึง ระยะเวลาทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่หน่วยเป็ น
วินาที (s2)
หลังการทดสอบอารมณ์ซองบังคับและประเมินค่า
ความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับจะนำผลการทดสอบโดยเฉลี่ย
ที่ได้มาจัดกลุ่มแม่โคโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโคที่มี
อารมณ์สงบ (Calm cattle) และกลุ่มโคที่มีอารมณ์รุนแรง (Illtempered cattle) โดยกลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบจะมีค่าคะแนน
ทดสอบอารมณ์อยู่ในระดับที่ต่ำและมีค่าความเร่งเมื่อออกจาก
ซองบังคับที ่ช ้ า และในกลุ ่มโคที่ มี อารมณ์ร ุนแรงจะมี ค่ า
คะแนนทดสอบอารมณ์อยู่ในระดับที่สูงและมีค่าความเร่งเมื่อ
ออกจากซองบังคับที่เร็ว วิเคราะห์โดย PROC GLM
วิเคราะห์หาความสหสัมพันธ์ระหว่าง Chute score
และ Exit velocity โดยนำค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบอารมณ์
ในซองบังคับและค่าเฉลี่ยการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจาก
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4. ผลการวิจัย
4.1 การทดสอบอารมณ์ ในซองบั งคั บและการ
ประเมินค่าความเร่งเมือ่ ออกจากซองบังคับ
จากการทดสอบอารมณ์ (n=30) โดยวิ ธ ี ก าร
ทดสอบซองบังคับและการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจาก
ซองบังคับ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบซองบังคับ (CS
ต่ำและ CS สูง; 1.94±0.23 : 3.46±0.60) (P<0.01) ตามลำดับ
และค่าเฉลี่ยการทดสอบค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ
(EV ช ้ า และ EV เร ็ ว ; 0.24±0.04: 0.46±0.17) (P <0.01),
ตามลำดับ จากการทดลองทั้งการทดสอบอารมณ์ ในซอง
บังคับและการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบั งคับ
พบว่ามีแม่โคที่มีระดับอารมณ์อยู่ในระดับกึ่งกลางจำนวน
2 ตัว มีค่าการทดสอบอารมณ์ที่แย้งกันทำให้ระดับอารมณ์
ของโคอยู่ในระดับกึ่งกลางจึงไม่ สามารถนำโคทั้ง 2 ตัวเข้า
ร่วมการวิ เคราะห์ และจั ดเข้ ากลุ่ มอารมณ์ ดี หรื ออารมณ์
รุนแรงทำให้คงเหลือแม่โคจำนวน n=28 ตัว ดังในภาพที่ 4
และสามารถนำค่าที่ได้มาเป็นเกณฑ์จำแนกแม่โคเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มแม่โคที่มีอารมณ์ สงบและกลุ่มแม่โคที่มีอารมณ์
รุนแรง และจากผลการทดลองพบว่ากลุ่มโคที่มีค ่าคะแนน
การทดสอบอารมณ์ในซองบังคับต่ำจะมีค่าความเร่งเมื่ออก
จากซองบังคับช้า และโคที่มีค่าคะแนนการทดสอบอารมณ์ใน

ภาพที่ 4 ภาพการจัดกลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบ อารมณ์รุนแรง
และโคที่มีอารมณ์กึ่งกลาง
4.2 ผลของการจัดกลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบ (Calm
cattle) และโคที่มีอารมณ์รุนแรง (Ill-tempered cattle)
การจัดกลุ่มแม่โค (grouping) การทดลองนี้การ
แบ่งกลุ่มแม่โคจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโคที่มีอารมณ์
สงบ (Calm cattle) และโคที ่ ม ี อ ารมณ์ ร ุ น แรง (Illtempered cattle) เริ่มแบ่งกลุ่มเมื่อรวบรวบข้อมูลการ
ทดสอบอารมณ์ในซองบังคับและการประเมินค่าความเร่ง
เมื่อออกจากซองบังคับครบทั้ง 4 ครั้ง จากการทดลองกลุ่ม
แม่โคที่มีอารมณ์สงบมีจำนวน 13 ตัว กลุ่มแม่โคที่มีอารมณ์
รุนแรง มีจำนวน 15 ตัว
จากการทดสอบอารมณ์ในซองบังคับ (CT) ทั้ง 4
ครั้ง BPGF2, BFAI, BFP, AFP แสดงให้เห็นว่ากลุ่มโคที่มี
อารมณ์สงบ จะมีค ่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบซองบังคับ
จากการทดสอบอารมณ์ในซองบังคับอยู่ในระดับต่ำ ตั้งแต่
ระดับที่ 1-2.5 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มโคที่มีอารมณ์รุนแรงที่
มีค่าเฉลี่ยคะแนนอารมณ์จากการทดสอบพฤติกรรมในซอง
บังคับอยู่ในระดับสูง ตั้งแต่ระดับ 3-5 ดังในภาพที่ 5
Chute score mean
5

Chute score mean

ซองบั ง คั บ ของโคทั ้ ง 28 ตั ว นำมาหาค่ า สหสั ม พั น ธ์
(Correlation) ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ (SAS 9.0)

High CS

4
3
2

Low CS

1
Ill-tempered cattle

0

middle cattle

Calm cattle

ซองบังคับสูงจะมีค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับเร็ว

ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบซองบังคับ
และจากการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจากซอง
บังคับทั้ง 4 ครั้ง BPGF2, BFAI, BFP, AFP แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบมีค่าเฉลี่ยของความเร่งเมื่อออกจาก
ซองบั ง คั บ อยู ่ ใ นระดั บ ช้ า มี ค ่ า ตั ้ ง แต่ 0.1-0.25 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มโคที่มีอารมณ์รุนแรงที่มีค่าเฉลี่ยของค่า
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ความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับในระดับเร็ว มีค่าตั้งแต่ 0.3
ขึ้นไป ดังในภาพที่ 6
Exit velocity mean (s2)

Exit velocity mean

1.2
1

Fast EV

0.8
0.6
0.4
0.2

Slow EV

0

ภาพที่ 6 ค่าเฉลี่ยการทดสอบค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ
จากผลการทดลองพบว่าการทดสอบอารมณ์ใน
ซองบังคับและการประเมินความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ
มีความสอดคล้องกั นของผลการทดสอบอารมณ์ซึ่ ง จาก
รูปภาพแสดงให้เห็ นว่าโคที่มีคะแนนอารมณ์ ต่ำจะมี ค่ า
ความเร่ ง เมื ่ อ ออกจากซองบั ง คั บที ่ ช ้ าและในโคที ่ ม ี ค่ า
คะแนนอารมณ์สูงจะมีค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับที่
เร็ ว และนอกจากนี ้ จ ากผลการทดลองพบว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของค่าระดับคะแนนอารมณ์และเวลาในการ
พุ่งออกซึ่งพบว่าทั้งโคที่มีคะแนนอารมณ์ต่ำและสูง และโค
ที่มีค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับช้าและเร็วมีค่าเฉลี่ย
ความเร่งในการออกจากซองบังคับลดลง สอดคล้องกับผล
การทดลองของ Petherick et al., (2002); Curley et al.,
(2006) พบว่าค่าความเร่งในการออกจากซองบังคับลดลง
เมื ่ อ เกิ ด การทดลองซ้ ำ ๆ ซึ ่ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า เกิ ด จาก
ความคุ ้ น เคย ความเคยชิ น และการปรั บ ตั ว ของโค
(Petherick et al., 2002). ตรงข้ามกับผลการทดลองของ
Bates et al., (2014) พบว่าค่าความเร่งในการออกจาก
ซองบังคับที่ลดลงแสดงถึงความเครียดของโคและปัจจัย
อื่นๆที่ส ่งผลให้โคเกิดความเครียดระยะยาว (Curley et
al., 2006) อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าโคที่ม ีค่า
ความเร่งในการออกจากซองบังคับที่เร็วอาจมีผลมาจากแรง

กดดั นแบบเฉี ย บพลั น เช่ นการจั บหรื อการสั มผั ส เมื่ อ
เปรียบเทียบกับโคที่มีความเร่งในการออกจากซองบังคับช้า
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคนิคการทดสอบอารมณ์
ในซองบังคับ (Chute test) และการประเมินค่าความเร่งใน
การออกจากซองบังคับ (Exit velocity)
จากการวิเคราะห์ค ่าสหสัม พั น ธ์ร ะหว่ างการ
คะแนนการทดสอบอารมณ์ในซองบังคับ (Chute score)
และการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ (Exit
velocity) พบว่ า ทั ้ ง การเพิ ่ ม ขึ ้ น และลดลงของระดั บ
คะแนนในการทดสอบอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความเร่ง
ของโคเมื่อออกจากซองบังคับ (r=0.8739; P< 0.01) ดัง
ในตารางที่ 1 และภาพที่ 7 ซึ่งการนำคะแนนการทดสอบ
อารมณ์ในซองบังคับและค่าการประเมินความเร่งเมื่อออก
จากซองบั ง คั บ มาใช้ใ นการจำแนกกลุ ่ มโคที่ ม ีอารมณ์
รุนแรงและอารมณ์สงบได้ซึ่งค่าการทดสอบอารมณ์ทั้งสอง
มีความสัมพันธ์กันที่สามารถนำมาใช้ในการจำแนกอารมณ์
ได้ทั้ง นี้ส อดคล้องกับผลการทดลองของ Wyatt et al.,
(2013) ที่ศึกษาการประเมินอารมณ์โคพันธุ์ผสมแองกัส
บราห์มันในซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทดสอบอารมณ์ในซอง
บัง คับและการประเมินค่ าความเร่ง ในการออกจากซอง
บังคับมีความสัมพันธ์กันระหว่างค่าคะแนนการทดสอบ
ซองบังคับและค่าทดสอบการประเมินค่าความเร่งในการ
ออกจากซองบังคับ
ตารางที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทดสอบซอง
บังคับ (CS) และค่าความเร่งในการออกจากซองบังคับ (EV)
ตัวแปร

ค่าความเร่งในการออกจากซองบั งคับ
(r; P-value)
คะแนนทดสอบ
0.8739 (< 0.01)
ซองบังคับ
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ภาพที่7 กราฟแสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทดสอบ
ซองบังคับ (CS) และค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับ (EV)
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
เนื่องจากการทดลองนี้ต้องการทดสอบอารมณ์ของ
แม่โคในสภาพแบบการเลี้ยงจริงภายในฟาร์มโค จำเป็นต้อง
ดัดแปลงวิธีการทดสอบอารมณ์ เพื่อลดความเครียดในแม่โค
จากการสัมผัสหรือเคลื่อนย้ายแม่โคในการทดสอบอารมณ์ ซึ่ง
มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของแม่โคและเพื่อลดการรบกวน
ต่ อแม่ โคในการทดสอบอารมณ์ ให้ น ้ อยที ่ส ุ ด ในระหว่ าง
ทดสอบจะไม่มีการตีแม่โคหรือทำให้แม่โคเกิดความเครียดและ
ความกลัว (Burrow,1998) และเป็นวิธีทดสอบอารมณ์ ท ี ่ มี
ความเหมาะสมกับการใช้ในการทดสอบโคภายใต้ระบบการ
เลี้ยงในรูปแบบฟาร์มปิด (Mitlohner et al., 2002) โดยขั้น
การทดลองภายในพื้นที่ทดสอบนั้น จะมีการเตรียมการที ่มี
ขั้นตอนที่ซ ับซ้อนยุ ่งยากและมี ต ้นทุ นต้ องออกแบบคอก
ทดสอบที่เหมาะสม รวมทั้งทางเดินที่ต้องต้อนแม่โคออกจาก
ซองจึงทำให้การทดสอบอารมณ์ การตอบสนองต่อการสัมผัส
กับมนุษย์ที่กล่าวมาทำได้ยากในช่วงการต้อนแม่โคเข้าซองแต่
ไม่ทำเกิดการรบกวนแม่โคจนเกินไป
งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ทดสอบอารมณ์ มักทดสอบกับ
แม่โคสาว โคพ่อพันธุ์ ซึ่งการทดสอบอารมณ์ส ่วนใหญ่ ทำ
ภายในพื้นที่ทดสอบ (Arena test) และระบบการเลี้ยงส่ วน
ใหญ่ของงานวิจัยข้างต้นเป็นแบบเลี้ยงขังคอก ทำให้ง่ายต่อ

การจัดการและการทดสอบพฤติ กรรมทางด้ านต่ างๆ ซึ่ง
แตกต่างจากสภาพระบบการเลี้ยงและคอกในประเทศไทยใน
ปัจจุบันที่ยังเลี้ยงแม่โคโดยการปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้า การ
ทดลองนี้ จ ึงมุ่งเน้นการทดสอบอารมณ์และพฤติกรรมเพื่อ
แบ่ ง กลุ ่ ม แม่ โ คที ่ ม ี อ ารมณ์ ส งบและรุ น แรงและหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบทั้งสองเทคนิคสอดคล้ อง
กับสภาพการการเลี้ ยงในฟาร์ ม ดังนั้นในด้ านของระบบ
สืบพันธุ์จึงไม่ได้นำข้อมูลมานำเสนอในผลของการวิจัย แต่ใน
ขั้นตอนการทดลองที่มี ข้ อมูล การเก็ บข้อมูลอารมณ์ และ
พฤติกรรมในช่วงเวลาที่โคผสมพันธุ์เป็นเพียงขั้นตอนในการ
ทดสอบอารมณ์เพื่อเป็นการแบ่งแยกลำดับในการเก็บข้อมูล
แต่ไม่มีผลต่อวิธีการทดลองหรือผลการทดลองแต่อย่างใด
การใช้เทคนิคการทดสอบพฤติกรรมในซองบังคับ
(Chute test) และการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจากซอง
บั ง คั บ (Exit velocity) ทั ้ ง สองวิ ธ ี ท ี ่ ใช้ ใ นการทดลองมี
ประสิทธิภาพในการประเมินและทดสอบอารมณ์ของโคได้
และสามารถจำแนกกลุ่มและคัดแยกกลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบ
(Calm cattle) และโคที่มีอารมณ์ร ุนแรงได้ (Ill-tempered
cattle) จะเห็ นว่ ากลุ่ มแม่โคที่ ม ี อารมณ์ สงบมักมีค ่าการ
ทดสอบอารมณ์ต่ำและความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับที่ช้า
ตรงข้ากับกลุ่มแม่โคที่มีอารมณ์รุนแรงที่มีค่าการทดสอบ
อารมณ์สูงและมีค่าความเร่งเมื่อออกจากซองบังคับที่เร็ว และ
นอกจากนี้ยังพบว่ามีโคที่มีอารมณ์ในระดับกึ่งกลางที ่ ไม่
สามารถนำมาเข้าร่วมในการแบ่งกลุ่มอารมณ์ได้อาจเป็นผลมา
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในตัวสัตว์เองระหว่างการ
ทดสอบที่อาจส่งผลให้สัตว์มีการแสดงอารมณ์หรือพฤติกรรม
ผิ ดไปจากเดิม และพบความสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนการ
ทดสอบซองบังคับและการประเมินความเร่งเมื่อออกจากซอง
บังคับที่จะสามารถนำเทคนิคทั้งสองวิธีมาใช้ในการทดสอบ
อารมณ์โคร่วมกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองเทคนิคสามารถบ่ง
บอกถึงความสัมพันธ์ของค่าการทดสอบได้
การนำทั้งสองเทคนิคนี้มาใช้ในการประเมินอารมณ์
โคร่วมกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบและประเมิน
อารมณ์โคในการจัดกลุ่มโคที่มีอารมณ์สงบและรุนแรงได้ง่าย
มากขึ้น การทดสอบอารมณ์เพื่อแบ่งกลุ่มแม่โคอารมณ์สงบ
และรุนแรง สามารถทำได้โดยการทดสอบอารมณ์ในซองบังคับ
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(Chute test) และการประเมินค่าความเร่งเมื่อออกจากซอง
บั งคั บ (Exit velocity) ซึ ่ งสามารถจำแนกอารมณ์แม่โคใน
สภาพการเลี ้ ยงแบบฟาร์ มได้ และนอกจากนี ้ ควรได้ รั บ
การศึกษาต่อไปถึงผลของอารมณ์ที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม
การศึกษาความผันแปรของพฤติกรรม ระดับอารมณ์ และการ
พัฒนาวิธีการทดสอบอารมณ์ในระบบการผลิต ที่น่าจะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตโคในอนาคต
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล
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7. เอกสารอ้างอิง
Bates, K. E., R. L. Weaber, J. M. Bormann, D. W.
Moser, J. L. Salak-Johnson, C. C. L. Chase,
R. K. Peel, H. Van and R. M. Enns. 2014.
Temperament can be an indicator of
feedlot performance and carcass merit in
beef cattle. Kansas State Univ. Agric. Exp.
Stn. Coop. Ext. Serv., Manhattan. P. 34–38.
Burrow, H. M. 1997. Measurement of temperament
and their relationship with performance
traits of beef cattle. Aust J Exp Agric. 37:
407-11.
Burrow, H.M., G.W. Seifert, and N.J. Corbet. 1988. A
new technique for measuring temperament
Anim Prod Aust. 17: 154-57.
Cafe, L. M., D. L. Robinson, D. M. Ferguson, B.L.
Mcintyre, G. H. Geesink, and P.L.
Greenwood. 2011. Cattle temperament
persistence of assessments and associations
with productivity efficiency carcass and
meat quality traits. J Anim Sci. 89: 1452-65.

Curley, K. O., J. C. Paschal, T. H. Welsh, Jr., and R. D.
Randel.2006. Technical note: Exit velocity
as a measure of cattle temperament is
repeatable and associated with serum
concentration of cortisol in Brahman bulls.
J. Anim. Sci. 84: 3100–3103.
Grandin, T. 1 9 9 3 . Behavioral agitation during
handling of cattle. Appl Anim Behav
Sci. 36: 1-9.
Mitlohner, F. M., M. L. Galyean and J. J. McGlone
(2002). Shade effects on performance,
carcass traits, physiology, and behavior
of heat-stressed feedlot heifers. J Anim
Sci. 80: 2043-2050.
Petherick, J. C. G. Holroyd, V. J. Doogan, and B. K.
Venus. 2002. Productivity, carcass and meat
guality of lot-fed Bos indicus cross steers
grouped according to temperament. Aust.
J. Exp. Agric. 42: 389-398.
Wyatt W. E., S. M. DeRouen, D. E. Franke. and D. C.
Blouin. 2013. Effects of temperament on
growth and reproductive performance in
heifers. Prof. Anim. Sci. 29: 490-500

346

การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการทำงานด้วยเทคนิคการประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว
กรณีศึกษา พนักงานโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ
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
การศึกษาครั้ง นี้มี วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของท่าทางในการทำงานและเปรียบเทียบความรู้ของ
พนักงานโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ กลุ่มประชากร ได้แก่ พนักงานแผนกขึ้นรูป ของโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ จำนวน
22 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว และแบบทดสอบความรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า T-test ผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของท่าทางในการ
ทำงาน พบว่า อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของกลุ่มประชากรบริเวณที่พบมากที่สุด ได้แก่ บริเวณคอ บริเวณลำตัว และบริเวณ
แขนส่วนบน คิดเป็นร้อยละ 23.08 รองลงมา ได้แก่ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณขา คิดเป็นร้อยละ 15.38 การประเมิน
ความเสี่ยงของท่าทางการทำงานอยู่ที่ระดับ 3 มีความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับการปรับปรุง เมื่อ
เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ ท่าทางการทำงาน 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
พนักงานส่วนใหญ่ที่ทำงานในอุตสาหกรรม
และทำงานในท่าทางเดิมเป็นระยะเวลานานจะพบความ
เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก
รวมทั ้ ง ท่ า ทางที ่ ฝ ื น ธรรมชาติ ท ำให้ เ กิ ด ท่ า ทางการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม จากข้อมูลระบบคลังข้อมูลด้าน
การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพกระทรวงสาธารณสุ ข ปี 2559
พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน
กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที ่ช ่องกระดูกข้ อ มื อ
จำนวน 81,226 คน คิ ด เป็ น อั ต ราป่ ว ยต่ อ แสนคน ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ ่าน กลุ่มอายุที่มากที่ส ุดคื อ 15-59 ปี
จำนวน 58,439 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.01 (แผนงาน
ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพจากการประกอบอาชี พ
ภาคอุตสาหกรรม,2559) และจากอุบั ติ ก ารณ์ ข องการ
บาดเจ็บสะสมในกลุ่ ม พนักงานที่ทำงานซ้ำ ๆ มีมากกว่ า
กลุ่มที่ทำงานหนัก (ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช, 2542)
ลักษณะท่า ทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
ทำให้เกิดแรงกดต่อเส้นเลือด เส้นประสาท และเอ็น เกิด
อาการปวดเมื่อย ตะคริว เหน็บ จนทำให้หมอนรองกระดูก
เสื่อมสภาพ จนเกิดความพิการ (NIOSH, 1997; พัช ริน
พรหมอนันต์ , 2549) การประเมินความเสี่ยงด้านการย
ศาสตร์แบบการประเมินทั้ง ร่างกายแบบรวดเร็ว (Rapid
Entire Body Assessment, REBA) การประเมินด้วยวิธีนี้
เหมาะสำหรับงานที่มีการเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็ว หรือ
ท่าทางที่ไม่อยู่กับที่ งานที่ต้องยืนปฏิบัติง านในท่าทาง
เดิมๆซ้ำๆตลอดเวลา รวมถึงงานที่ไม่สามารถคาดเดาได้
ในโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะจังหวัดชลบุรี มี
พนักงานต้องยืนทำงานด้วยท่าทางซ้ำ ๆ วั นละ 8 ชั่วโมง
ลักษณะทำงานยืนทำงานกับเครื่องจักร การก้มเอียงคอ
มองชิ ้ น งาน การก้ ม บิ ด เอี ้ ย วลำตั ว หยิ บ ชิ ้ น งาน และ
เนื ่ อ งจากมี ก ารจำกั ด ของพื้ น ที ่ การทำงานทำให้ขณะ
ปฏิบัติงานขยับร่างกายได้เพียงเล็กน้อย จึงทำให้เกิดการ
เมื่อยล้าจากการทำงาน ประกอบกับข้อมูล การใช้ห้อง
พยาบาล มีผู้ใช้ห้องพยาบาลด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
อยู่ในอันดับ 3 โรคสูง สุดในแต่ล ะ (ข้อมูล ห้องพยาบาล
บริษัท, 2562) ทีมผู้วิจัยจึงได้ทำการประเมินความเสี่ ยง
ท่าทางการทำงานด้วยเทคนิค REBA ของพนักงานแผนก

ขึ้นรูปของโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ จังหวัดชลบุรี และ
เปรียบเทียบความรู้เ กี่ ยวกับท่าทางในการทำงานของ
พนักงานแผนกขึ้นรูป ของโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ
จังหวัดชลบุรี
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เป็ น กระบวนการวิ เ คราะห์ ค วามเสี ่ ย งโดยพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ของสิ่ง คุกคาม กระบวนการกระทำ และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะท่ าทางการ
ทำงาน การจัดรูปแบบของร่างกาย (สุทธิ์ ศรีบูรพา, 2540)
ซึ่งความซ้ำซากในการทำงาน (Repetition) ก่อให้เกิดการ
บาดเจ็ บ ต่ อ ระบบโครงร่า งและกล้ า มเนื ้ อ (Kroemer,
1989) โดยทั่วไปการทำงานที่ซ้ำซากมักเป็นงานที่เบาไม่
ต้ อ งออกแรงในการทำงานมากนั ก การประเมิ น ทั้ ง
ร ่ า ง ก า ย แ บ บ ร ว ด เ ร ็ ว ห ร ื อ Rapid Entire Body
Assessment(REBA) เหมาะสมกั บ การทำงานที ่ ม ี ก าร
เปลี ่ ย นแปลงท่ า ทางอย่า งรวดเร็ ว และมี ข ั ้ น ตอนการ
ทำงานที่ไม่คงที่ โดยพิจารณาส่วนของร่างกายเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่ม1 คอ ลำตัว ขา จะประเมินท่าทางร่วมกับแรงที่
ใช้ในการทำงาน กลุ่ม 2 แขนท่อนบนและท่อนล่าง ข้อมือ
จะประเมินท่าทางร่วมกับความมั่นคงในการจับยึดของใน
มือ และประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ต่อไป
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้ง นี้ ศ ึกษาการประเมินความ
เสี่ยงของท่าทางการทำงานด้ว ยเทคนิค REBA สำหรับ
พนักงานแผนกขึ้นรูป ของโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ
จังหวัดชลบุรี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ พนั ก งานแผนกขึ ้ น รู ป ของ
โรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ จังหวัดชลบุรี จำนวน 22
คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2
ส่วน
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1. แบบการประเมินความเสี่ยงของท่าทางใน
ก า ร ท ำ ง า นด ้ ว ย Rapid Entire Body Assessment,
REBA) เป็ น การประเมิ น ท่ า ทางการทำงานที ่ เ ป็ น การ
ประเมิน โดยพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ส่วน A ได้แก่ คอ
ลำตัว และขา ส่วน B แขนท่อนบน แขนท่อนล่าง และ
ข้อมือทั้งข้างซ้ายและข้างขวา นำคะแนนส่วน A และ ส่วน
B มาอ่านค่าที่ตาราง C จากประเมินนำคะแนนจากตาราง
C มารวมกับคะแนนที่ได้จากการประเมินการเคลื่อนไหว
และกิ จ กรรมของงานก็ จ ะได้ ค ะแนนความเสี ่ ย งรวม
จากนั้นนำคะแนนที่ได้จากการประเมินมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผล ดังต่อไปนี้
คะแนน
การแปลผล
1
ความเสี่ยงน้อยมาก
2-3
ความเสี่ยงน้อย ยังต้องมีการปรับปรุง
4-7
ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่ม
เติมและควรได้รับการปรับปรุง
8-10
ความเสี่ยงสูง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและ
ควรรีบปรับปรุง
≥11
ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที
2. แบบทดสอบความรู้เรื่องท่าทางการทำงาน
ทดสอบก่อนอบรม-หลังอบรม เป็นลักษณะคำถามจำนวน
10 ข้ อ ตอบถู ก ให้ 1 คะแนน ตอบผิ ด ให้ 0 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผลเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความรู้
คะแนน 07.51–10.00
มากที่สุด
คะแนน 05.01–07.50
มาก
คะแนน 02.51–05.00
ปานกลาง
คะแนน 00.00–02.50
น้อย

ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน มีดังนี้
1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนก เพื่อ
ขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลโดยแจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอน
การดำเนินงาน
2. ผู้วิจัยได้ทำการประเมินท่าทางการทำงาน
ด้วยเทคนิค REBA ประเมินโดยการสังเกตการณ์ จด
บันทึก และนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อทราบคะแนน
ความเสี่ยง
3. หลังจากการประเมินท่าทางการทำงาน ได้
ค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับท่าทางการทำงาน ลักษณะการ
ทำงาน เพื่อนำมาอบรมให้ความรู้แก่พนักงานแผนกขึ้นรูป
4. สร้างแบบทดสอบความรู้ก่อนอบรม-หลัง
อบรม โดยแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจและนำไปใช้
ประโยชน์ นอกจากแบบทดสอบความรู้ ยังจัดทำแผ่นพับ
เพื่อเป็นสื่อประกอบการจัดอบรม
5. ทดสอบความรู้ก่อนอบรม
6. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางการ
ทำงาน และเก็บข้อมูลการทำแบบทดสอบความรู้หลัง
อบรม
7. นำแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังอบรมมา
เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับท่าทางในการทำงาน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยนำข้อมูล มาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า T-test
4. ผลการวิจัย
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การวิจ ัยเรื่ อง การประเมินความเสี ่ยงของท่า ทางการ
ทำงานด้วยเทคนิค REBA สำหรับพนักงานแผนกขึ้นรูป
ของโรงงานผลิตอุปกรณ์ท่อโลหะ จังหวัดชลบุรี โดยมีผล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงท่าทางในการทำงานด้วยเทคนิค REBA
ตารางที่ 1 แสดงการสรุประดับคะแนนจากการประเมินท่าทางการทำงาน (REBA) ของตาราง A
ขั้นตอนของตาราง A
ระดับคะแนนจากการประเมินทางท่าการทำงาน (Reba)
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งคอ
3
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งลำตัว
3
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งขา
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลคะแนนวิเคราะห์ คอ ลำตัว ขา ตาราง A
ผลการสรุ ป ผลคะแนนการวิ เ คราะห์ ท ่ า ทาง
ตำแหน่ ง คอ มี ค ะแนนการประเมิ น 3 คะแนน การ
วิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งลำตัว มีคะแนนการประเมิน 3
คะแนน การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งขา มีคะแนนการ

2
6
ประเมิน 2 คะแนน ผลการสรุปผลคะแนนการวิเคราะห์
คอ ลำตัว และขา ในตาราง A มีค ะแนนการประเมิน 6
คะแนน

ตารางที่ 2 แสดงการสรุประดับคะแนนจากการประเมินท่าทางการทำงาน (REBA) ของตาราง B
ขั้นตอนของตาราง B
ระดับคะแนนจากการประเมินทางท่าการทำงาน (Reba)
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินภาระงานที่ทำ
0
ขั้นตอนที่ 6 นำคะแนน Part A นำไปใช้ในตาราง C
6
ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งของส่วนบน
3
ขั้นตอนที่ 8 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งแขนส่วนล่าง
ขั้นตอนที่ 9 การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งข้อมือ
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากขั้นตอนที่ 7-8 ในตาราง B

1
1
3

ผลการสรุปผลคะแนนการประเมินภาระงานที่
ทำ มีคะแนนการประเมิน 0 คะแนน การวิเคราะห์ท่าทาง
ตำแหน่ง ของส่วนบน มีค ะแนนการประเมิน 3 คะแนน
วิ เ คราะห์ ท ่า ทางตำแหน่ ง แขนส่ ว นล่ า ง มี ค ะแนนการ

ประเมิน 1 คะแนน การวิเคราะห์ท่าทางตำแหน่งข้อมือ มี
คะแนนการประเมิน 1 คะแนน ผลการสรุปผลคะแนนการ
วิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 7-9 ในตาราง B ระดับคะแนนการ
ประเมินท่าทางเท่ากับ 3 คะแนน

ตารางที่ 3 แสดงการสรุประดับคะแนนจากการประเมินท่าทางการทำงาน (REBA) ของตาราง C
ขั้นตอนของตาราง C
ระดับคะแนนจากการประเมินทางท่าการทำงาน (Reba)
ขั้นตอนที่ 11 การจับชิ้นงาน
0
ขั้นตอนที่ 12 นำคะแนน Part B นำไปใช้ในตาราง C
3
ขั้นตอนที่ 13 คะแนนกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย
1
ขั้นตอนที่ 14 การสรุปผล Final Reba Score

7
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ผลการสรุปผลคะแนนการวิเคราะห์จากการจับ

นำสรุปผล Final Reba Score มีคะแนนอยู่ที่ 7 คะแนน

ชิ้นงาน มีคะแนนการประเมิน 0 คะแนน นำคะแนน Part

ดังนั้นจัดอยู่ในระดับที่ 3 : คะแนนอยู่ที่ 4 – 7 เป็นงานที่มี

B นำไปใช้ในตาราง C มีคะแนนการประเมิน 3 คะแนน

ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรได้รับ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายมีคะแนน 1 คะแนน

การปรับปรุง

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับท่าทางการทำงาน
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าเปรียบเทียบจำนวนความแตกต่างของความรู้เกี่ยวกับท่าทางในการทำงานก่อนอบรม และหลังอบรบ
ความรู้เกี่ยวกับท่าทาง

μ

σ

t

df

p-value

ก่อนอบรม

7.18

1.82

-7.13

21

0.00*

หลังอบรม

9.81

0.39

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับท่าทางใน
การทำงานหลังอบรม สูงกว่าก่อนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ท่าทางในการทำงาน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์โดยใช้การประเมินความเสี่ยง
ของท่ า ทางในการทำงานด้ ว ยเทคนิ ค REBA สำหรั บ
พนักงานแผนกขึ้นรูป พบว่า คะแนนความเสี่ยงอยู่ระดับ
3 คือ ความเสี่ยงปานกลาง ควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควร
ได้รับการปรับปรุง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวภา
ห้วยจันทร์ และสุนิสา ชายเกลี้ยง ( เสาวภาและ สุนิส า
,2562) ศึกษาเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์
ต่ อ ความผิ ด ปกติ ทางระบบโครงร่ างและกล้ า มเนื้อใน
คนงานอุตสาหกรรมรีดขึ้นรูปหลังคาเหล็ก พบว่า จากการ
วิเคราะห์ข้ อมู ล ของแบบประเมิ นความเสี่ ยง ทางการ
ศาสตร์ด้วยแบบประเมิน REBA มีระดับความเสี่ยงอยู ่ที่
ระดับ 4 คือ งานนั้นเป็นปัญหาควรรีบทำการปรับปรุงหรือ
แก้ไข เพราะ การทำงานของแผนกขึ้นรูปที่ผู้วิจัยได้ ทำการ
ประเมินความเสี่ยง มีลักษณะการทำงาน เช่น การเอี่ยวตัว

เพื่อหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องจักรการ ซึ่งน้ำหนักของชิ้นงาน
เบากว่าน้ำหนักของเหล็กที่นำไปทำหลังคา จึงทำให้เกิด
ความแตกต่ า งระหว่ า งน้ ำ หนั ก ของชิ ้ น งาน และการ
เคลื่อนไหว กิ จ กรรมของงาน ลักษณะการทำงานที่ ไ ม่
เหมือนกัน อาจจะทำให้ระดับคะแนนความเสี่ยงต่างกัน
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของกลุ่มประชากรที่
พบมากที่สุด ได้แก่ บริเวณคอ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ สุ น ิ ส า ถิ ่ น มาบแค (สุ น ิ ส า
,2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงทางการย
ศาสตร์ของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่องประดับ พบว่า อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการ
ทำงานบริเวณคอมากที่ส ุด ร้อยละ 92.5 ซึ่ง มีล ักษณะ
ท่าทางการทำงานที่คล้ายกันกับการทำงานแผนกขึ้นรูป ที่
ต้องก้มศีรษะและคอในระดับ 20 องศา มีการเอนตัวไป
ด้านหน้า เท่ากับ 2 คะแนน และบวกคะแนนการหมุนตัว
1 คะแนน ตามภาพที่ 1
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ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการทำงานกับ
การประเมินท่าทางREBA บริเวณลำตัว ที่มา : (Hignett &
McAtamney, 2000)

ทำงาน การก้มบิดเอี้ยวลำตัว เพราะ การทำงานโดยการที่
งอหลังหรือการโน้มตัวไปข้างหน้า จะทำให้แนวกระดูกสัน
หลังรับน้ำหนักผิดที่ หรือทำให้แนวกระดูกสันหลังเกิดการ
คดเคลื่อน จึงทำให้เกิดความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณ
หลังได้ไปข้างหน้า และไม่ควรก้มเงยคอไปมาหรือการหัน
หน้าไปมา
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้
1.จากการทำงานที ่ ท ่ า ทางไม่ เ หมาะสม การ
ทำงานซ้ำ ๆ การก้มเงยคอ บิดตัว โค้งงอลำตัว ทำให้เกิด
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จึงควรมีการปรับปรุงสถานที่
ทำงานที่เหมาะสมตามหลัก การทางการยศาสตร์ เพื่อ
แก้ไขและป้องกันอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพในการทำงานของพนักงานต่อไปในระยะ
ยาว
2.จากการทำงานที ่ ท ่ า ทางไม่ เ หมาะสม การ
ทำงานซ้ำ ๆ การก้มเงยคอ บิดตัว โค้งงอลำตัว ทำให้เกิด
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จึงควรมีการ Morning Talk
ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง เพื่อเน้นย้ำ ให้เกิดความตระหนัก
เกี่ยวกับการใช้ท่าทางที่เหมาะสมในการทำงานซ้ำ ๆ
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.จัดให้มีการประเมินความรู้สึกร่วมกับประเมิน
ความเสี่ยงของท่าทางในการทำงานด้วยเทคนิค REBA
เพื่อให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2. ควรมี ก ารจั ด โปรแกรมการให้ ค วามรู้ และ
ปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสมตาม
หลักการยศาสตร์ เพื่อแก้ไข ป้องกันอาการปวดเมื ่ อ ย
กล้ า มเนื ้ อ และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพในการทำงานของ
พนักงานต่อไปในระยะยาว

ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับท่าทางในการ
ทำงาน พบว่า ไม่ควรงอหลังหรือการโน้มตัวไปข้างหน้า
และไม่ ค วรก้ ม เงยคอไปมาหรื อ การหั น หน้ า ไปมา ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ้งกานต์ พลายแก้วและคณะ
(รุ้งกานต์และคณะ,2556) ศึกษาเรื่องท่าทางการทำงาน
และกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้ อในผู้
ประกอบอาชีพผลิตยางพารา พบว่า ท่าทางที่ไม่เหมาะสม
และท่าทางการทำงานซ้ำซากเช่น การก้มเอียงคอขณะ

6. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคันคว้าวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีด้วย
ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
หัวหน้างาน รวมถึง เจ้าหน้าที ่และพนักงานทุกฝ่ า ยใน
แผนกขึ้นรูป และขอขอบคุณอาจารย์ค ณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก และวิ ท ยาลั ย การ
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างสูงที่ได้สละ

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการทำงานกับ
การประเมินท่าทางREBA บริเวณคอ ที่มา : (Hignett &
McAtamney, 2000)
อาการปวดเมื่อยรองลงมาบริเวณลำตัวสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของยุ พยง หมั่นกิจและกติกา สระมณีอินทร์
(ยุพยง และกติกา,2561)ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการปวด
เมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อของพ่อค้าส่งผลไม้ตลาดศรีเจริญ
อำเภอวารินชำราญ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า พ่อค้ามี
อาการปวดเมื่ อยบริ เวณ หลังส่วนบน และหลังส่ วนล่ าง
เพราะลั กษณะการทำงานมี ล ั กษณะยื น ออกแรงยกของ
ทำท่าทางการทำงานที่ผิดธรรมชาติ เนื่องจากการการหมุนตัว
ทำให้แรงน้ำหนักของการยกของไม่เป็นไปตามหลักฟิส ิ กส์
น้ำหนักไม่ตกอยู่ที่จุดศูนย์ถ่วง ส่งผลทำให้เกิดการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ
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เวลาอันมีค ่ าให้ค ำแนะนำตลอดระยะเวลาในการวิ จั ย
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิจัยด้วยความเอาใจใส่ จน
ทำให้วิจัยนี้มีความถูกต้องและสำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์
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บทคัดย่อ
การนำวัสดุเศษเหลือจากการเกษตรมาประยุกต์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ใน
การศึกษาคุณค่าทางโภชนะและความสามารถในการย่อยได้ของวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ด ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD)
โดยมี 6 กลุ่มการทดลอง กลุ่มละ 5 ซ้ำ มีฟางข้าวเป็นกลุ่มควบคุม และมีวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ด 5 ชนิด เป็นกลุ่มทดลอง ผล
ทดลองพบว่า ปริมาณวัตถุ แห้งของวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจทั้ง 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) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดยังคงมีคุณค่าทางโภชนะหลงเหลืออยู่ซึ่ ง
สามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
คำสำคัญ: วัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ด , อาหารหยาบ, สัตว์เคี้ยวเอื้อง, 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 24 or 48

354

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
ผลิ ต สั ต ว์ (Liu et al., 2000) และพื ช แห้ ง ซึ ่ ง เป็ น แหล่ง
สำรองอาหารหยาบในช่วงแห้งแล้งมีคุณค่าทางโภชนะต่ำ ซึ่ง
จัดเป็นปัญหาหลักของการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยมีผล
พลอยได้ทางการเกษตรที่สามารถนำมาปรับใช้เป็นวัตุดิบ
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ เช่นวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ด
ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกเห็ดหลากหลายชนิด เช่น
เห็ดนางรม เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว และ
เห็ ด นางนวล เป็ น ต้ น โดยในหนึ ่ ง ปี อ ุ ต สาหกรรมการ
เพาะปลูกเห็ด ของประเทศไทยสามารถผลิตเห็ดประมาณ
250,000 ตันต่อปี ในการผลิตเห็ด 1 กิโลกรัม ต้องใช้ก้อน
เชื้อเห็ดประมาณ 5 กิโลกรัม (Willis et al., 2007) ภายหลัง
จากการเก็ บ เกี ่ ย วผลผลิ ต เห็ ด จึ ง เกิ ด ปั ญ หาทางด้ า น
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดทิ้งใน
พื้นที่เป็นจำนวนมากประมาณ 1,250,000 ตันต่อปี แม้ว่าใน
ประเทศไทยจะมีวิธีจัดการกับวัส ดุเศษเหลือจากการเพาะ
เห็ดโดยวิธีการ นำไปทำปุ๋ยหมัก เผา ฝังกลบ เป็นต้น แต่
อุตสาหกรรมการเพาะปลูกเห็ดยังคงดำเนินต่อไป จึงทำให้
วัส ดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดยัง คงอยู่ การนำวัส ดุเศษ
เหลือจากการเพาะเห็ดมาพัฒนาเป็นแหล่งอาหาสำหรับสัตว์
เคี้ยวเอื้องจึงเป็นอีกทางเลือก วัสดุเศษเหลือจากการเพาะ
เห็ดได้รับการนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับ แกะ
กระบือ และโคเนื้อในประเทศเกาหลี เนื่องจากมีโ ปรตีน
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
เห ล ื อ จ ากการเพาะเห็ ด Pleurotus osteratus และ
Pleurotus eryngiia โดยเสริมในอาหารข้นทดแทนฟางข้าว
ในโค Hanwoo เจาะกระเพาะ พบว่ า ไม่ ม ี ผ ลกระทบต่อ
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนซึ่งผลการศึกษาข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้วัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดได้
โดยไม่มีผ ลกระทบต่อ การให้ ผ ลผลิ ต และตั วสัต ว์ ดัง นั้ น
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณค่าทางโภชนะ
และการย่อยได้ของวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ที่เหลือทิ้ง หลัง จากการเก็บเกี่ย วผลผลิต ของดอกเห็ ด ใน
ประเทศไทย
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อาหารหยาบนับว่าเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญ
สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง การนำวัสดุเศษเหลือจากการเกษตร
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แหล่ ง อาหารหยาบ จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง
ทางเลือกในการพัฒนาแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยว
เอื้อง เห็ดเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ถูกเพาะจากวัส ดุที่มีไม้เป็น
องค์ประกอบ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เป็นต้น (Milan et
al., 2007) หลังจากเก็บเกี่ยวดอกเห็ดไปแล้วยังคงเหลือวัสดุ
เพาะปลูกซึ่ง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับสัตว์
เคี ้ ย วเอื ้ อ งได้ โ ดยตรงหรื อ ใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในการ
ทำอาหารหมัก (Kwak et al., 2009 และ Rangubhet et
al., 2017) โดยมีล ักษณะทางกายภาพ มีส ีน้ำตาล และมี
กลิ่นหอมอ่อน จากการรายงานของ Fazaeli และ Masoodi
(2006) พบว่า วัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดยังมีค ุ ณค่า
ทางโภชนะ เช่น เยื่อใย โปรตีนหยาบ และไขมัน เพียงพอ
สำหรับการใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ นอกจากนี้
Rangubhet et al. (2019) รายงานว่า วัสดุเศษเหลือจาก
การการเพาะเห็ ดนางรม (P.ostreatus) และเห็ดนางรมสี
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ทอง (P. citrinopileatus) มีค ุณค่าทางโภชนะคือ โปรตีน
(4.85 แล ะ 6.22 % , ตามล ำดั บ ) NDF (75.46 และ
71. 35 % , ต า ม ล ำ ด ั บ ) ADF ( 44. 43 แ ล ะ 40. 58 % ,
ตามลำดับ) พลังงาน (3.56 และ 3.32 Mcal/Kg, ตามลำดับ)
ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับแพะเนื้อได้ถึง
ร้อยละ 35 ของปริมาณวัตถุแห้งในอาหาร โดยพบว่า แพะมี
อั ต ราการกิ น ได้ ข องวั ต ถุ แ ห้ง 855 และ 863 กรั ม ต่ อวัน
ตามลำดับ
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัสดุเศษเหลือจากการ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจโดยทำการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร
สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomize Design
(CRD) และทำการทดลองการย่อยได้ ด้วยการจำลองการย่ อ ย
โดยเลี ย นแบบการหมั ก ย่ อ ยในกระเพาะหมั ก ของโคหรื อ
กระเพาะรู เ มนด้ ว ยวิ ธี in vitro digestibility โดยใช้ เ ครื ่ อ ง
DaisyII Incubator ที่ร ะยะเวลา 24 และ 48 ชั่ว โมง โดยมี
วัตถุดิบอาหารสัตว์ 6 ชนิด คือฟางข้าว (T1) เป็นกลุ่มควบคุม
และวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด ได้แก่
วั ส ดุ เ ศษเหลื อ จากการเพาะเห็ ด โคนญี ่ ป ุ ่ น (Agrocybe
cylindracea; T2) เห็ ด นางรม (Pleurotus ostreatus; T3)
เห็ ด ขอนขาว (Lentinus squarrosulas; T4) เห็ ด กระด้ า ง
(Lentinus polychrous; T5) และเห็ ด นางนวล (Pleurotus
djamor; T6) โดยมีจ ำนวนซ้ ำเท่ า กับ 5 ซ้ำ มีจ ำนวนหน่ ว ย
ทดลองทั้งหมด 30 หน่วยทดลอง ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีข องอาหารทดลองดังนี้ วัตถุแ ห้ง (Dry matter) เถ้า
(Ash) อินทรียวัตถุ (Organic matter) ไขมัน (Ether extract)
และโปรตี น หยาบ (Crude Protein) โดยวิธ ี ก ารของ AOAC
(AOAC.,1990)
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเยื่อใยที่ไม่ล ะลาย
ในสารฟอกที่เป็นกลาง (NDF) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF) และลิก นิ น
(ADL) โดยวิธีการของ Goering (1970)

ว ิ เ คร 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 = ค่าสังเกตจากทรีทเมนต์ ที่ 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
มากที่สุด (95.80%) และพบว่า มีปริมาณโปรตีน ไขมัน และ
ลิกนิน ในวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดทุกชนิดน้อยกว่า
ฟางข้าว (P<0.01) และพบว่าค่า อินทรียวัตถุ (Organic
matter) และ ค่ า Neuter detergent fiber (NDF) มี ค่ า
ใกล้เคียงกันโดยไม่มีค วามแตกต่างกันทางสถิติ วัส ดุเศษ
เหลือจากการเพาะเห็ดมีเยื่อใยประเภท Acid detergent
fiber (ADF) สูงกว่าฟางข้าว (P<0.01) โดยพบว่าวัส ดุ เศษ
เหลือจากการเพาะเห็ดนางรมมีค่ามากที่สุด (73.05%) เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัสดุเศษเหลือจากก้อนเห็ดชนิดอื่นและฟาง
ข้าว (45.03%) และพบว่าคุณค่าทางพลังงานของวัสดุเศษ
เหลือจากก้อนเห็ด นางรมมีค่ามากที่สุด (3.910 Mcal/Kg)
โดยค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) ตารางที่
2 แสดงความสามารถในการย่อยได้ของวัตถุแห้งในกระเพาะ
รู เ มนเที ย มของอาหารทดลองที่ ร ะยะเวลา 24 และ 48
ชั่วโมง มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) โดยพบว่าเห็ด
นางนวลมี ค ่ า การย่ อ ยได้ ข องวั ต ถุ แ ห้ ง มากที ่ ส ุ ด ทั้ งที่
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ระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง (35.21% และ 47.73 %,
ตามลำดับ) จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าวัสดุเศษเหลือจาก
การเพาะเห็ดสกุล Pleurotus มีค่าความสามารถในการย่อย
ได้ใกล้เคียงกัน

จากการเพาะเห็ดสามารถนำมาพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
หยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ โดยเฉพาะวัสดุเศษเหลือจาก
การเพาะเห็ดนางรม เนื่องจากมีมีปริมาณลิกนินต่ำและมีค่า
พลั ง งานสู ง ที ่ ส ุ ด และวั ส ดุ เ ศษเหลื อ จากการเพาะเห็ ด
นางนวลซึ่งมีค่าการย่อยได้ดีที่สุด

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการทดลองสอดคล้องกับรายงานของ Ball and
Jackson (1995) โดยวั ส ดุ เ ศษเหลื อ จากการเพาะเห็ดมี
คุณสมบัติเป็นวัสดุจำพวกลิกโนเซลลูโลสิก (Linocellulosic
material) อีกทั้งยังประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ และ เอนไซม์
ที่สร้างขึ้นภายในเซลล์ (Extracellular enzymes) อาจจะ
สามารถย่อยองค์ประกอบพืชจำพวกลิกนินได้

6. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจ ัยขอขอบคุณภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับทุนวิจัยในการทำปัญหา
พิเศษ และให้ค วามอนุเคราะห์ใ นการใช้ ห้องปฏิบ ัต ิ ก าร
วิเคราะห์อาหารสัตว์ตลอดการศึกษาในครั้งนี้ให้ส ำเร็จ ลุล่วง
ด้วยดี

การศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าทางโภชนะของวัสดุ
เศษเหลือจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ พบว่า วัสดุเศษเหลือ
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของฟางข้าวและวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดทั้ง 5 ชนิด
Chemical
composition1
(T1)
(%)
DM
95.13c

(T2)

(T3)

(T4)

(T5)

(T6)

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

Treatment2

SEM3

P-value
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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

1

DM = 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
2
T1 = 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
3
SEM = 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
Treatment1
Digestibility,
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

1

T1 = 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
2
SEM = 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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การพ่นละอองน้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับกรดซิตริกเพื่อกำจัดเชื้อในอากาศ
Spray of Electrolyzed Water with Citric Acid to Eliminate Airborne Microbes
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำอิเล็กโทรไลต์ (EO) ร่วมกับกรดซิตริกที่พ่นผ่านเครื่องพ่นละอองเพื่อกำจัด
แบคทีเรียและราในอากาศ โดยได้ทำการผลิตน้ำ EO โดยใช้เกลือเข้มข้น 0.1-0.5% ร่วมกับกรดซิตริก 0.01-0.05% ใส่ในเครื่อง
ผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ประกอบด้วยขั้วบวกและขั้วลบที่ทำจากแผ่นแพลตตินัมเป็นเวลา 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 หลังจากนั้นมีแนวโน้มคงที่ตลอดระยะเวลาการทดลอง ดังนั้นการใช้เครื่องพ่นละอองน้ำอิเล็กโทรไลต์ (EO) เป็น
วิธีการที่ใช้ได้ผลดีในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ และเป็นวิธีทางเลือกทีม่ ีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
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
ปั จ จุ บ ั น ปั ญ หาสุ ข ภาพที ่ ป ระชากรทั ้ ง ใน
ประเทศไทยและทั่วโลกกำลัง เผชิญได้ก่อให้เกิดความตึง
เครียดในชีวิตและในสังคมเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จ าก
ข่าวสารที่ผ่านมา เข่น ไข้หวัดใหญ่ H1N1 หรือโรคมือเท้า
ปากในเด็ก ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจึง
เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยซึ่งมีระดับความรุนแรง
น้อยไปจนถึงรุนแรงมาก และบางรายถึงแก่ชีวิต โดยเชื้ อ
เหล่านี้ แพร่กระจายอยู่ในอากาศและจากการสัมผัสใน
สถานที่สาธารณะต่างๆ ได้แพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวาง
และความรุนแรงได้เพิ่มขึ้น ซึ่ง จุลินทรีย์ในอากาศเหล่านี้
และสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นมักพบอยู่ในลักษณะที่เกาะ
กับอนุภาคของละอองหรือฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่แขวนลอย
ในอากาศขนาดตั้งแต่ 0.02-100 ไมโครเมตร ได้มีรายงาน
การพบจุลินทรีย์ที่สามารถก่อโรคที่สำคัญหลายชนิดในฝุ่น
ละออง โดยกระจายอยู่ทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่
ตรวจสอบ และพบกระจายตัวอยู่ในอากาศตลอดทั้งปี เช่น
Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Aspergillus,
Curvularia, Penicillium และ Cladosporium เป็นต้น
(รุ จ ิ ก าญจน์ , 2558) ซึ ่ ง การสู ด หายใจเอาสปอร์ ข อง
จุ ล ิ น ทรี ย์ เ หล่ า นี ้ เ ข้ า ไปอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ
โดยสามารถทำให้เกิดความผิดปกติ ของระบบทางเดิ น
หายใจ เช่น ทำให้ เกิดภูมิแพ้ หอบหืด หรือปอดอักเสบ
เป็นต้น ทั้งนี้ อาการของผู้ป่วยจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ
เชื ้ อ ที ่ ไ ด้ ร ั บ และสภาวะร่ า งกายในขณะนั ้ น ทั ้ ง นี ้ สื บ
เนื่องจากเชื้อโรคมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการ
ดื้อยาของเชื้อที่แม้จะมีการใช้ยาแรงก็ไม่สามารถทำลาย
เชื ้ อ ได้ และในอนาคตอาจมี การระบาดของโรคต่างๆ
รวมทั ้ ง มี การกลายพั น ธุ์ ข องเชื้ อ จุ ล ิน ทรี ย์ เพิ ่ม มากขึ้น

ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะไม่สบายได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน ทำ
ให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลมากขึ้น และ
ทำให้เสียโอกาสในการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องการต่าง
ๆ อี ก ด้ ว ย จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว ทำให้ ค นหั น มาให้
ความสำคัญและดูแลรักษาความสะอาดกันมากขึ้น เพราะ
การที่เราสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวให้สะอาดปราศจาก
การสะสมของเชื้อโรคเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาด้าน
สุขภาพทั้งต่อตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งในปัจ จุบัน
ประชาชนรั บ รู ้ แ ละตื ่ น ตั ว ถึ ง ผลกระทบของ การ
แพร่กระจายเชื้อโรคผ่านทางอากาศมากขึ้น
ในปัจจุบัน การกำจัดเชื้อจุล ินทรีย์ในบ้านส่ วน
ใหญ่มักใช้การเช็ดถูด้วยสารฆ่าเชื้อ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดและฆ่ า เชื ้ อ โรคที ่ ใช้ ท ั ่ ว ไปตามบ้ า นเรื อ นหรื อ
ผลิ ตภั ณฑ์ ฆ ่ า เชื ้ อโรคในท้ องตลาดโดยส่ ว นใหญ่ ย ั ง มี
ส่ ว นผสมของสารเคมี และมี ร ายงานจากกระทรวง
สาธารณสุขว่ามีการนำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นโดยมี
การนำสารกลุ่มอัลดีไฮด์ ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ กลูตารัลดีไฮด์
และไกลออกซอล มาใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อประโยชน์ใน
การฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาด ซึ่งการควบคุมโดยวิธีนี้
ไม่สามารถทำได้ทั่วถึง และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น
ทีมผู้ วิจ ัยจึงสนใจการนำน้ำอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyzed
oxidizing water; EO Water) มาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ
โดยการใช้น้ำ EO ซึ่งผลิตมาจากน้ำและเกลือ น้ำ EO มีการ
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขว้างในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่น ใน
อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ รวมทั้ง ในอุตสาหกรรมอาหาร น้ำอิ
เล็กโทรไลต์ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราต่าง ๆ และยังมีคุณสมบัติ
ในการลดกลิ่น และลดปริมาณฝุ่น
กรดซิ ต ริ ก จั ด เป็ น กรดอิ น ทรี ย ์ ช นิ ด หนึ ่ ง ที่
สามารถพบได้ตามธรรมชาติ เช่น ส้ม มะนาว เป็นต้น กรด
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ซิตริกถูกนิยมนำมาใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อทำหน้าที่
เป็นตัวปรับ pH ให้มีความเป็นกรด อีกทั้งยังนิยมนำใช้
เป็นน้ำยาทำความสะอาดด้วยเช่นกัน
ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้ง นี้คือ เพื่อ
ศึกษาผลของการใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับกรดซิตริกใน
รูปแบบการพ่นเป็น ละอองน้ำ ในการลดปริมาณเชื้อใน
อากาศ

รูปที่ 1 หลักการผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักการของการทำน้ำอิเลคโทรไลต์ คือ การ
แยกสลายสารด้วยขั้วไฟฟ้าบวกและลบ เมื่อผ่านน้ำเกลือ
ลงไปทำให้เกิดการแตกตัวเป็นสารประกอบที่มีไอออน คือ
OH- และ Cl- ซึ่งเป็นไอออนลบจะถูกดึงดูดไปยังขั้วบวก
และเกิ ด เป็ น ก๊ า ซออกซิ เ จน, hypochlorite ion,
hypochlorous, chlorine gas และ hydrochloric acid
(รูปที่ 1) ซึ่งสารไฮโปคลอรัส (hypochlorous) นั้นเป็น
กรดธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในเม็ดเลือดขาวของคนและสัตว์
เลี้ยง เมื่อมีการสัมผัส กรดชนิดนี้จ ึงไม่เกิดอันตรายกับ
ร่างกาย และน้ำอิเล็กโทรไลต์ หรือ HOCl- เป็นสารที่มี
ประจุจึงสามารถกำจัดทั้งจุลินทรีย์ ละอองเกสร และกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ (Rhaman et.al., 2016)
ระบบการทำงานของเครื่อง Ultrasonic humidifier
เครื่องทำความชื้นระบบอัลตร้าโซนิกทำงานโดย

ใช้การสั่นสะเทือนไดอะเฟรมโลหะที่ความถี่ระดับอัลตร้า
โซนิก ทำให้เกิดละอองน้ำเล็กๆที่ลอยออกมาจากเครื่องใน
รูปแบบของไอหมอก โดยใช้หลักการพีโซอิเล็กตริก (ไฟฟ้า
เป็นพลังงานกล) ทำให้เกิดการสั่นด้วยความถี่สูงในน้ำทำ
ให้เกิดละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมากคือมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1 ไมครอน ละอองนี้สามารถระเหยเร็วมากใน
อากาศ การทำงานของเครื่องนี้จะทำให้ส่วนประกอบของ
สารต่างๆ ในน้ำปนออกมาด้วย
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากรายงานการวิ จ ั ย ของ Kim et al. (2000)
เรื่องค่าศักยภาพการออกซิเดชันรีดักชันหรือค่า ORP ของ
น้ ำอิ เล็ กโทรไลต์ ป ั จ จั ยหลั กที ่ ทำหน้ าที ่ ในการฆ่ า เชื้ อ
แบคทีเรีย โดยไฮโปคลอรัส (HOCI) ที่มีความเข้มข้นสูงใน
น้ำอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพที่ ดี
และความเข้มข้นของไฮโปคลอรัสสูงมีผลต่อกิจกรรมของ
จุ ล ิ นทรีย์ และมี ประสิทธิภาพในการยั บยั้ งเชื้ 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) นอกจากนี้ยังมีผลต่อการเจริญของเชื้อราชนิดต่างๆ
ในสภาพหลอดทดลองทั้งหมด 22 ชนิด โดยเชื้อราที่มีผนัง
เซลล์บาง เช่น เชื้อรา Botrytis sp. และ Monilinia sp.
ถูกยับยั้งการเจริญภายในเวลา 30 วินาทีหลังจากได้รับ
น้ ำอิ เล็ กโทรไลต์ และเชื ้ อ ราที ่ ม ี ผ นั ง เซลล์ ห นา เช่ น
Curvularia และ Helminthosporium ใช้ เ วลา 2 นาที
หรือ น้อยกว่านั้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้
(Buck et al., 2002)
สำหรั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างการแพทย์ โ ดย
ศึกษาในโรงพยาบาล National Health Service (NHS)
ของประเทศสก็อตแลนด์ที่มีประชากรผู้สูง อายุจ ำนวน
มาก โดยทำความสะอาดด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์เป็นเวลา
15 วินาทีในบริเวณต่างๆ เช่น ห้องพักคนไข้ เช่น โต๊ะ
ข้างเตียง โต๊ะอาหาร และตู้ใส่เสื้อผ้า โดยสุ่มตัวอย่างเชื้อ
บริ เ วณพื ้ น ผิ ว ทุ ก ชั ่ ว โมงเป็ น เวลา 48 ชั ่ ว โมงพบว่า
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สามารถลดการเกิดเชื้อ 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 เพื่อฆ่าแบคทีเรีย และกำจัดฝุ่น
ขนาด 0.65-7.1 ppm โดยวัดปริมาณฝุ่นที่เหนือพื้นดิน
1.5 เมตร พบว่ า การสเปรย์ ด ้ ว ยน้ ำ อิ เ ล็ ก โทรไลต์
สามารถลดแบคที เ รี ย และฝุ ่ น ในอากาศ ขนาด 2.1
ไมครอน ได้ มากกว่า 49 % ในขณะที่การสเปรย์ด้วย
น้ำเปล่าไม่สามารถลดได้ (Zhang et al., 2014)
3. วิธดี ำเนินการวิจัย
3.1 การผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์
เตรียมเกลือเข้มข้น 0.1-0.5% และกรดซิตริก
เข้มข้น 0.01-0.1% ผสมกับน้ำกลั่นปริมาตร 3 ลิตร ใส่ใน
เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์ (รูปที่ 2) ที่ประกอบด้ ว ย
ขั้วบวกและขั้วลบที่ทำมาจากแผ่นแพลตตินัม ทำปฏิกิริยา
เป็นเวลา 30 นาที นำน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่ได้ไปวิเคราะห์ค่า
ปริมาณคลอรีนอิสระด้วยเครื่องวัดปริมาณคลอรีนอิสระ
(available free chlorine) pH และวั ด ค่ า ศั ก ยภาพใน
การเกิ ด ออกซิ เ ดชั น รี ด ั ก ชั น (Oxidation-reduction
potential; ORP) (Hanna, USA)
หัวพ่นละอองฝอย
ถังผลิตน้ำ
อิเล็กโทรไลต์

พัดลม
เครื่องกำเนิด
คลื่นความถี่สงู

รูปที่ 2 เครื่องพ่นละอองน้ำอิเล็กโทรไลต์
3.2 การทดสอบเพื่อกำจัดเชื้อในอากาศ

ทำการพ่นละอองฝอยของน้ำอิเล็กโทรไลต์ โดย
เครื่องพ่น (รูป 2) เลือกจากชุดทดลองที่เตรียมจากเกลือ
และกรดซิตริกที่มี ความเข้มข้นเหมาะสมที่ส ุดโดยให้ค่า
ปริ ม าณคลอรีน อิส ระ pH และ ORP ที ่ ด ี ท ี ่ ส ุด ในห้อง
จำลองขนาด 130x130x160 เซนติ เ มตร ความจุ 2.7
ลูกบาศก์เมตร และสุ่มตัวอย่างแบคทีเรียและราในอากาศ
ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างเชื้อในอากาศที่ระยะเวลา 15, 30,
45 และ 60 นาที ด้ ว ยอั ต ราการไหล 200 ลิ ต ร/นาที
เปรียบเทียบกับชุดควบคุมคือก่อนการพ่น นำตัวอย่างเชื้อ
ที่เก็บได้เลี้ยงบนอาหาร TSA และ PDA ไปบ่มที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง และจึงนับ
จำนวนโคโลนีที่ปรากฏบนจานเลี้ยงเชื้อ จากนั้นนำไป
คำนวณและรายงานผลเป็ น เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารยั บ ยั ้ ง ทั้ ง
แบคทีเรียและราดังนี้
เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
=

(จำนวนโคโลนีที่เวลาเริ่มต้น -จำนวนโคโลนีทเี่ วลาเก็บ)
จำนวนโคโลนีที่เวลาเริ่มต้น

x 100

4. ผลการวิจัย
จากการทดลองพบว่าความเข้มข้นเกลือที่ 0.10
0.25 และ 0.50 % จะได้ ป ริ ม าณคลอรี น อิ ส ระ 30.7
135.0 และ 310.7 ppm. ตามลำดั บ ค่ า ส่ ว น pH และ
ORP มี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า ง 8.97-9.60 และ 665-680 mV.
ตามลำดับ จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าน้ำอิเล็กโทร
ไลต์ ท ี ่ ม ี ค วามเข้ ม ข้ น ของคลอรี น อิ ส ระ 200 ppm. มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้มากที่สุด ดังนั้น
จึง ได้เลือกความเข้มข้นของเกลือที่ 0.50% ที่จ ะนำไป
ศึกษาต่อไป (ตารางที่ 1)
การควบคุ ม ระดั บ pH ของน้ ำ อิ เ ล็ ก โทรไลต์
พบว่ากรดซิตริกสามารถลด pH ของน้ำอิเล็กโทรไลต์ได้
อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของกรดซิตริก ที่ 0.025 และ
0.050 % ได้
ค่า pH อยู่ที่ 6.84 และ 5.18 ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่า pH ที่
เหมาะสมสำหรับการทำงานของกรดไฮโปคลอรัส (pH 46) แต่ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระกลับลดลงเป็นอย่าง
มากเหลือเพียง 132.7 และ 2.9 ppm. ดังนั้นการใช้กรดซิ
ตริ ก ความเข้ ม ข้ น 0.010% ที ่ ไ ด้ ค ลอรี น อิ ส ระ 259.3
ppm. pH 7.65 และ ORP 833 mV จึงมีความเหมาะสม
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กว่า เนื่องจากค่าคลอรีนอิสระลดลงไม่มาก มีค่า pH ที่
เป็นกลาง รวมถึงค่า ORP ที่สูงกว่าการใช้กลือเพียงอย่าง
เดียว (ตารางที่ 2)
การทดสอบการทำงานของเครื่องพ่นละอองน้ำ
อิเล็กโทรไลต์ในห้องจำลองพบว่า การฉีดพ่นด้วยน้ำอิเล็ก
โทรไลต์อย่างเดียวและน้ำอิเล็กโทรไลต์ร่วมกับกรดซิตริก
พบว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย และรา มีแนวโน้ม
คล้ายกัน โดยมีการลดลงอย่างมากในนาทีที่ 15 และจะ
ค่อยๆ คงที่จนกระทั่งในนาทีที่ 60 เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง
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
ตริกมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งแบคทีเรียและราคือ 92.6 และ
85.7% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าการฉีดพ่นด้วยน้ำอิเล็กโทร
ไลต์ คื อ 63.0 และ 78.2% สำหรั บ แบคที เ รี ยและรา
ตามลำดับ (รูปที่ 3, 4) โดยจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด มีแนวโน้ม
ไปในทางเดียวกัน นั่นคือ ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นอย่ าง
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 เนื่องจากได้มีการทดลองก่อนหน้านี้ว่าเป็นความ
เข้มข้นที่เหมาะจะนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อ รวมถึงให้อายุของ
น้ำอิเล็กไทรโลต์ที่ยาวนานกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าค่า pH
มีบทบาทต่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของน้ำอิเล็กไทรโลต์
เนื ่ อ งจากในน้ ำ อิ เ ล็ ก โทรไลต์ ม ี ส ารไฮโปคลอรั ส เป็ น
องค์ประกอบ พบมากในช่วง pH 4-6 เมื่อ pH อยู่ในช่วง

8.5-10 จะมีการแสดงออกของสารไฮโปคลอไรต์ และเมื่อ
pH ต่ำกว่า 4 กรดไฮโปคลอรัสจะเปลี่ยนไปเป็นคลอรีน
(Fukusaki, 2006)ส่ ว นค่ า ORP จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระ เมื่อมีความเข้มข้นคลอรีน
สูงขึ้น ค่า ORP สูงตามเช่นกัน แต่ค่า pH จะต่ำลง การที่
ค่า ORP สูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดกระบวนการออกซิเดชั่นที่
รุนแรง ส่งผลอันตรายต่อเนื้อเยื่อของเซลล์ ทำให้เกิดการ
ออกซิเดชั่นของหมู่ sulhydril ในสารประกอบที่บนพื้นผิว
ของเซลล์ รวมถึงรบกวนกระบวนการเมตาบอลิซึ่มภายใน
เซลล์ ซึ่งส่งผลทำให้ยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรี ย์ไ ด้
(Rhaman et.al, 2016) จากการศึกษาของ Stevenson
et.al. (2004) พบว่าน้ำอิเล็กโทรไลต์ส ูญเสียกิจกรรมใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเมื่อค่า ORP ลดลงต่ำกว่า 848
mV แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Rahman et.al.
(2012) พบว่ า การลดงของเชื ้ อ ก่ อ โรคที ่ ม ากกว่ า 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 ได้ 3.97 log CFU/ g แล ะ E. coli
O157:H7 ได้ 4 log CFU/g แต่อย่างไรก็ตามการใช้กรดซิ
ตริกที่ค วามเข้มข้น 0.025% และ 0.050% ทำให้ ได้ค่า
pH 6.84 และ 5.18 ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่า pH ที่เหมาะสม
สำหรับการทำงานของกรดไฮโปคลอรัส (pH 4-6) แต่
ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระกลับลดลงหลือเพียง 132.7
แล ะ 2.9 ppm. จ าก 306.7 ppm. ซ ึ ่ ง อาจ ท ำ ใ ห้
ประสิทธิภาพของการยับยั้งเชื้อลดลง
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ จุลินทรีย์โดยน้ำ
อิเล็กโทรไลต์นั้น เนื่องจากสารไฮโปคลอรัส จัดเป็นอนุมูล
อิ ส ระที ่ เ ป็ น ตั ว ออกซิ ไ ดซ์ ที่ ร ุ น แรงสามารถกำจั ด
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้อย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายต่อ
เซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้อยกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรต์
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หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ การเข้าทำลายเชื้อจุลินทรีย์
ของกรดไฮโปคลอรัสทำได้โดยยับยั้งการเจริญเติบโต การ
แบ่งเซลล์ และการสร้างโปรตีน เช่น มีผลออกซิไดส์หมู่ซัล
ไฟลด์ดริลของเอนไซม์ กรดอะมิโน ลดการสร้างอะดีโนซีน
ไตรฟอสเฟท (ADP) ทำลายดี เ อนเอ และยั ง ยั ้ ง การ
สัง เคราะห์ดีเอนเอ (Kiamco et al., 2019) ทำให้เซลล์
ตายได้ ได้มีการศึกษาการกำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยน้ำอิเล็ก
โทรไลต์พบว่า น้ำอิเล็กโทรไลต์มี ค วามสามรถการยับ ยั้ง
เช ื ้ อ แบ ค ที 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
ราหลายชนิ ด เช่ น Alternaria spp., Bortrytis spp.,,
Pseudomonas syringae, Aspergillus spp.,
Botryosphaeria berengeriana, Monilinia fructicola
(Al-Haq et al., 2001) ซึ่ง การกำจัดจุลินทรีย์ โ ดยน้ำอิ
เล็กโทรไลต์นั้น เนื่องจากสารไฮโปคลอรัสมีเรดิคัลที่เป็น
ตัวออกซิไดซ์ที่แรง สามารถย่อยโมเลกุลในเซลล์ รวมทั้ง
สามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์ได้ (Acher et al.,
1997) ทำให้เซลล์ตายได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของพรรณิ
ภา (2555) ได้ทำการทดลองใช้แผ่นฟอกอากาศโฟโตคะ
ตะไลติคในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย S. epidermidis ใน
อากาศ พบว่า อัตราการกำจัดสูงสุด คือที่ 15 นาที และมี
แนวโน้มคงที่ตลอดระยะเวลาการทดลอง
จากการสุ่มตัวอย่างอากาศก่อนการพ่น น้ำอิเล็ก
โทรไลต์ พบว่าเชื้อที่กระจายตัวส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย ซึ่ง
ปัจจัยเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอากาศ เช่น แบคทีเรียจะ
พบสูงในห้องที่ไม่มีการการถ่ายเทอากาศ โดยพัลลพ และ
คณะ (2552) พบว่าการทำความสะอาดโดยการกวาด เช็ด
ถู ไม่สามารถลดจำนวนจุลินทรีย์ลงได้ แต่กลับทำให้เกิด
การฟุ้งกระจายโดยเฉพาะสปอร์ของเชื้อรา นอกจากนี้การ
ใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ที่มี pH เป็นกลางจะช่วยลดปัญหาการ
เกิดออกซิเดชันกับอุปกรณ์ที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบได้
เนื่องจากการใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ที่มี pH สูงนั้นนอกจากมี
กรดไฮโปคลอรั ส แล้ ว ยั ง มี สารไฮโปคลอไรต์ เ ป็ น
องค์ประกอบด้วยเช่นกัน ซึ่งไฮโปรคลอไรต์ทำปฏิกิร ิยา
ออกซิเดชันกับโลหะ ทำให้เกิดสนิมได้และยังทำให้เกิดการ

ระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับผิวหนังเช่นกัน (Fukusaki 2006,
Rhaman et.al. 2016) ดัง นั้น การใช้ เครื่องพ่นละออง
น้ ำ อิ เ ล็ ก โทรไลต์ ซ ึ ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในลดปริ ม าณ
เชื้อจุลินทรีย์ ทั้งแบคทีเรียและราในอากาศในสภาพห้อง
จำลองได้ เ ป็ น อย่ า งดี จึ ง สามารถนำไปใช้ เ พื ่ อ ลด
เชื้อจุลินทรีย์ในห้องทั่วไปได้ เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิด
การเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย์
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ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของเกลือต่อปริมาณคลอรีนอิสระ pH และ ORP ของน้ำอิเล็กโทรไลต์
ความเข้มข้นเกลือ (%)
คลอรีนอิสระ (ppm)
pH
0.10
30.7
8.97
0.25
135.0
9.58
0.50
310.7
9.60

ORP (mV)
665
672
680

ตารางที่ 2 ความเข้มข้นของกรดซิตริกต่อปริมาณคลอรีนอิสระ pH และ ORP ของน้ำอิเล็กโทรไลต์
ความเข้มข้นกรดซิตริก (%)
คลอรีนอิสระ (ppm)
pH
0
306.0
9.02
0.010
259.3
7.65
0.025
132.7
6.84
0.050
2.9
5.18

ORP (mV)
654
833
867
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รูปที่ 3 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งแบคทีเรียหลังการพ่นด้วยน้ำอิเล็กโทรไลต์จากเกลือ 0.5% ร่วมกับกรดซิตริก 0.01%
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การพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยและเยื่อกระดาษจากกากตะไคร้หอม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเส้นใยและเยื่อกระดาษจากกากตะไคร้หอมหลังกระบวนการกลั่นน้ำมันหอมระเหย
เส้นใยถูกเตรียมด้วยวิธีกล (ขัดเนื้อเยื่อบางออก อบแห้ง และคลึงด้วยกระดาษทรายตามแนวยาว) หรือวิธีทางเคมี (ย่อยด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ) พบว่า เส้นใยที่เตรียมด้วยวิธีกลมีคุณสมบัติเปราะและแตกหักง่าย ไม่ส ามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ แต่เส้นใยที่เตรียมด้วยวิธีทางเคมี มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นได้มากกว่า จึงศึกษาการเตรียมเส้นใยด้วยวิธีทาง
เคมีเพิ่มเติม โดยแปรความเข้มข้นของด่าง ระยะเวลาแช่ด่าง จำนวนครั้งที่ ใช้ด่างซ้ำ วิธีการล้างที่สามารถกำจัดด่างหมดจาก
เส้นใย นำเส้นใยที่ได้มาตรวจสอบปริมาณเยื่ออ่อนที่ติดมากับเส้นใย และปริมาณด่างที่ตกค้าง เพื่อคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสม
สำหรับใช้ในการผลิตเส้นใยจริง ผลการทดลองพบว่า ความเข้มข้นของด่างที่เหมาะสมคือ 30% โดยปริมาตร ระยะเวลาแช่ด่าง
ที่เหมาะสมคือ 3 วัน และด่างใช้ซ้ำได้เพียง 3 ครั้งโดยความสามารถในการย่อยสลายยังอยู่ในช่วงยอมรับได้ วิธีล้างเส้นใยที่ไม่
เหลือสารตกค้าง คือ ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง ตามด้วยกรดอะซิติกเข้มข้น 3% 1 ครั้ง และล้างด้วยน้ำอีกครั้ง ได้ นำเส้นใยมาผลิต
กระดาษตามวิธีที่ดัดแปลงจากวิธีผลิตกระดาษสา ทดสอบเก็บข้อมูลพื้นฐานของเส้นใยและกระดาษที่เตรียมได้ สรุปได้ว่า
กระบวนการที่พัฒนาขึ้นทำให้ได้เส้นใยและเยื่อกระดาษที่ใช้ประโยชน์ได้ ในอนาคตควรศึกษาเส้นใยผสมและการย้อมสีเพิ่ม
คำสำคัญ: กากตะไคร้หอม การเพิ่มมูลค่า 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
เป็ น อี ก ธุ ร กิ จ หนึ ่ ง ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น มากมายในประเทศไทย
เนื่องจากมีวัตถุดิบมากทั้งชนิดและปริมาณ น้ำมันตะไคร้
หอมเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน สามารถนำมาใช้ทำสบู่
น้ำหอมทากันยุง ธูปไล่ยุง หรือน้ำมันตะไคร้หอมบริสุทธิ์
สำหรับผสมเครื่ องสำอาง ผู้วิจ ัยได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู ้ ป ระกอบการรายหนึ ่ ง ที ่ ม ี เ ครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ
อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันหอมระเหย และมีความต้องการ
เพิ่มมูล ค่า กากตะไคร้ห อมที่เ หลื อทิ้ ง ปี ล ะเป็ นจำนวน
มหาศาลจากโรงกลั ่ น น้ ำ มั น ตะไคร้ ห อม กากเหล่ า นี้
นอกจากจะเป็นภาระที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดปีละ
มาก ๆ แล้ว ยังแปรรูป เป็นปุ๋ย ได้ยากอีกด้วย เนื่องจาก
กากตะไคร้หอมมีเส้นใยหยาบอยู่มาก ทำให้ย่อยสลายช้า
และไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร
สัตว์ ผลการหารือกับผู้ประกอบการทำให้ได้ แนวคิดว่า
หากสามารถแยกเอาเส้นใยออกมาได้ ก็สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ทางอื่น เช่น ใช้ยัดตุ๊กตาผ้า หมอน นำไปทอเป็น
ผืน หรือทำกระดาษ เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ลด
ภาระในการกำจัด และลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็น
ที่มาของโครงการวิจัยนี้
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ตะไคร้หอม (Cymbopogon citratus) เป็นพืช
ที่นิยมมาสกัดน้ำมันหอมระเหย เพื่อใช้ประโยชน์ในทางไล่
ยุง ไล่แมลงวัน แต่งกลิ่นน้ำหอม และเป็นสารให้กลิ่นใน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ (กนกวรรณและเกตวดี,
2547) การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม จาก
รายงานของดีล๊ะและนิซามีลา (2547) เลือกวิธีกลั่นแบบ
ธรรมดาซึ่งให้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยสูงกว่าวิธีการกลั่น
ไอน้ำ ผลการคำนวณพบว่า ทุก 1 ลิตรของน้ำมันตะไคร้
หอม จะเกิดกากตะไคร้หอมมากถึงประมาณ 67 กิโลกรัม
ดังนั้น หากเดือนหนึ่งผลิตน้ำมันหอมระเหยได้ 1,000 ลิตร
แล้ว ก็จะเกิดกากตะไคร้หอมถึงเดือนละประมาณ 67 ตัน
ทีเดียว กากเหล่านี้ หากนำมาใช้ประโยชน์ก็จะเกิดมูลค่า
มากมาย แต่หากทิ้งให้เน่าสลายเป็น อินทรียวัตถุก็จะสูญ
ค่าไปอย่างน่าเสียดาย เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ใบหรือกาบ
ใบของตะไคร้ ห อมมี ล ั ก ษณะเหมื อ นตะไคร้ แ ละมี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นเส้นใยที่เกิดจากท่อลำเลียง
ขนาดใหญ่ ทำให้มีลักษณะเส้นใยที่หยาบแข็ง อย่างไรก็
ตาม ปัจ จุบัน ยัง ไม่พบว่ามีร ายงานถึง การแปรรูปกาก
ตะไคร้หอมเป็นเส้นใย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด
ดั ง นั ้ น การศึ ก ษากระบวนการเตรี ย มเส้ น ใย จึ ง มี
ความสำคัญในแง่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐาน
ของเส้นใยนี้เป็นเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการ
พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ตะไคร้ ห อมได้จ ากสวนของเกษตรกรภายใน
จัง หวัดลำปาง นำมาคัดแยกให้เป็นใบติดกาบใบ (ไม่ใช้
เหง้า) ทำความสะอาด แล้วนึ่งเป็นเวลา 20 นาทีก่อนการ
ใช้งาน
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3.1 การเตรียมเส้นใยตะไคร้หอมด้วยวิธีทางกล
นำตะไคร้หอมมาหั่นเป็นท่อน ๆ ขนาดประมาณ
3-4 นิ้ว อบให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 70oC จนกว่า
น้ำหนักจะคงที่ ผึ่งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้ว นำมาทุบ
เบาๆ ด้วยของแข็งที่มีน้ำหนัก ใช้กระดาษทรายสำหรับขัด
ไม้เบอร์ 400 วางรองพื้นโต๊ะแผ่นหนึ่ง หันด้านที่มีผิวทราย
ขึ้น วางใบตะไคร้หอม ลงบนกระดาษทรายดังกล่าว และ
ใช้กระดาษทรายอีกแผ่นหนึ่ง วางทับโดยเอาด้านที่มีผิว
ทรายลง คลึงไปมาตามความยาวของเส้นใบตะไคร้ห อม
จนกว่าจะเหลือแต่เส้นใย บรรจุเส้นใยที่ได้ลงในถุง ซีลเก็บ
ในถุงที่ปิดสนิท
3.2 การเตรียมเส้นใยตะไคร้หอมด้วยวิธีทางเคมี
การทดสอบความเข้มข้นที่เหมาะสมของด่าง
โดยนำตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ยาว 5 นิ้ว
นำไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10
20 30 40 และ 50% โดยปริมาตร ใช้สัดส่วนตะไคร้
หอม 1 กิโลกรัมต่อสารละลาย 5 ลิตร หมั่นกวนวัน
ละ 2-3 ครั ้ ง คอยใช้ ป ากคีบ ลองฉีก เส้น ใยทุกวัน
จนกว่าจะเปื่อยยุ่ย เมื่อยุ่ยแล้ว สวมถุงมือแล้วใช้นิ้ว
ขยี้ให้เนื้ อเยื่อ อ่อ นที่ เปื่ อยหลุ ดออก สัง เกตความ
สะอาดของเส้นใยแล้วบันทึกผล
การทดสอบวิธีล้างเส้นใยที่ทำให้ปราศจากด่างตกค้าง
โดยล้างเส้นใยด้วยน้ำกลั่น 5 ครั้ง แล้วล้างด้วย
กรดอะซิติกเข้มข้น 3% 1 ครั้ง ตามด้วยน้ำกลั่นเป็น
ครั้งสุดท้าย จากนั้น 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
ติดตั้งเครื่องชั่งแบบแขวนกับโครงไม้ ยึดปลาย
เส้นใยด้านหนึ่งกับขอแขวน ค่อย ๆ ดึงอีกปลาย ของ
เส้นใยลงด้านล่างพร้อมกับอ่านค่าน้ำหนักที่ปรากฏ
ขึ้น บันทึกค่าสุดท้ายก่อนที่เส้นใยจะขาด
การทดสอบนำเส้นใยไปทำกระดาษ
นำเส้นใยมาแช่น้ำ 15 นาที แล้วนำไปปั่นด้วย
เครื่องปั่นน้ำผลไม้นาน 1 นาที เทเส้นใยที่ปั่นแล้วลง
ในอ่างน้ำ กวนให้เข้ากันแล้วใช้ตะแกรงช้อนเส้นใย
ขึ้นมา ผึ่งแดดให้แห้ง
4. ผลการวิจัย

ภาพที ่ 1 แสดงเส้ น ใยตะไคร้ ห อมที ่ เ ตรี ย มด้ ว ยวิ ธีกล
(ซ้าย) และที่เตรียมด้วยวิธีทางเคมี (ขวา)
เส้นใยตะไคร้หอมที่เตรียมด้วยวิธีกล (ภาพที่ 1
ซ้าย) มีค วามเปราะและแตกหักง่ายกว่า เส้นใยที่เตรียม
ด้วยวิธีทางเคมี (ภาพที่ 1 ขวา) และไม่สามารถขึ้นรูปเป็น
ก้อนได้ จึงไม่สามารถใช้ยัดไส้ตุ๊กตาหรือหมอนได้ และไม่
สามารถนำมาทำเป็นกระดาษได้
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ผลการทดสอบความเข้มข้นของด่างที่เหมาะสม
พบว่ า ด่ า งที ่ ค วามเข้ ม ข้ น 10 และ 20% ไม่
เพี ย งพอต่ อ การย่ อ ยสลายเยื ่ อ อ่ อ น ความเข้ ม ข้ น ที่
เหมาะสมที่สุดคือ 30% การใช้ความเข้มข้นมากขึ้น มีผล
ให้น้ำหนักของเส้นใยที่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (ภาพที่ 2)

ผลการทดสอบการใช้สารละลายด่างซ้ำ พบว่า
สามารถใช้ซ้ำได้ 3 ครั้ง โดยที่ไม่ทำให้คุณภาพการย่อ ย
ลดลง หากใช้เป็นครั้งที่ 4 เส้นใยที่ได้จะมีเนื้อเยื่ออ่อนติด
ออกมาด้วย ผลการทดสอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
แช่ด่าง พบว่า การย่อยสลายที่เพียงพอเกิดขึ้นในวันที่ 3
จึงเลือกสภาวะนี้มาในการทดลองอื่นต่อ ๆ ไป ค่าต่าง ๆ ที่
วัดได้จากเส้นใยตะไคร้หอมที่ย่อยด้วยด่างความเข้ม ข้ น
ต่าง ๆ แสดงไว้ในตารางที่ 1

ภาพที่ 2 แสดงเส้นใยตะไคร้หอมที่ย่อยด้วยด่าง (จากซ้าย
มาขวา) เข้มข้น 10 20 30 และ 40% ตามลำดับ
ตารางที่ 1 แสดงค่าทางคุณภาพของเส้นใยที่ได้จากการย่อยด้วยด่างที่มีความเข้มข้นต่างกัน
ค่าที่วัด
ความเข้มข้นของด่าง (% v/v)
10
20
30
ความยาว (cm)
5.17 ± 0.71
5.00 ± 0.04
5.39 ± 0.30
ความหนา (mm)
0.99 ± 0.22
3.62 ± 0.12
3.35 ± 0.74
โมดูลัสยืดหยุ่น (%)
-27.76 ± 9.88
-27.33 ± 6.03
-38.08 ± 10.16
การคลายตัวหลังถูกแรงกด
0
0
0
(% ความสูงที่เปลี่ยนไป)
ความเหนียวทนทาน (g)
245.22 ±12.75
291.58 ± 5.37
297.69 ± 47.49
ความสามารถหักงอ(องศา)
20
20
20
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า เส้นใยที่ย่อยด้ว ย
ด่างความเข้มข้น 40% มีความเหนียวทนทานสูงที่สุด แต่ก็
มีลักษณะเปราะขาดง่าย ไม่ยืดหยุ่น และรวมเป็นกลุ่มได้
ยาก เส้นใยตะไคร้หอมที่เตรียมได้มีความยาวเริ่มต้นที่ 5
นิ้ว ความยาวจะลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้ด่างเข้มช้นสูงขึ้น
(ตารางที่ 1) เส้นใยที่เตรียมได้มีความหนาอยู่ในช่วง 0.83
– 3.83 มม. การใช้ ด่างเข้มข้น 10% จะทำให้ เส้นใยมี
ความหนาน้อยที่สุด (0.83-1.14 มม.) ความหนาจะเพิ่ม
เป็น 3.53-3.70 มม. เมื่อใช้ด่างเข้มข้น 20% จากนั้นความ
หนาของเส้นใยจะลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้ด่างเข้มข้นมากกว่า
20% ความหนาของเส้นใยแปรผั นตรงกับความเปราะ
แตกหักง่ายของเส้นใยด้ วย ค่าโมดูล ัส ในที่นี้ หมายถึง
ความยาวที่เส้นใยคืนตัวหลังจากถูกดึงให้ยืดออกด้วยแรง

40
4.75 ± 0.59
2.95 ± 0.12
-38.31 ± 4.20
0
474.71 ± 3.02
20

ระดับหนึ่ง เส้นใยที่ผ่านการย่อยด้วยด่าง เมื่อได้รับแรงดึง
แล้วปล่อยให้คืนตัว จะหดสั้นลงกว่าตอนเริ่มแรก โดยเส้น
ใยที่ย่อยด้วยด่าง 10% และ 20% จะหดสั้นลงกว่าเดิม
ประมาณ 27% หลัง ถูกดึงให้ยืดออก ส่วนเส้นใยที่ย่อย
ด้วยด่าง 30% และ 40% จะหดสั้นลงมากถึง ประมาณ
38% หลังถูกดึงให้ยืดออก เส้นใยที่เตรียมด้วยวิธีย่อยด้วย
ด่างทุกความเข้มข้น เมื่อนำมารวมเป็นกลุ่มก้อนแล้วกดให้
ยุบ จะสามารถคืนตัวได้ 100% หลังกดให้แบน สำหรับค่า
การหักงอ ในที่นี้หมายถึง ความสามารถของเส้ น ใยที่
สามารถคืนตัวหลังจากถูกหัก งอจนสองส่วนติดแนบกัน
แล้วปล่อย เส้นใยที่ย่อยด้วยด่างสามารถคืนตัวกลับมาเป็น
มุม 20 องศาได้ แสดงว่าเส้นใยยืดหยุ่นเชิงมุมได้พอสมควร
ส่วนค่า ความเหนียวทนทาน หมายถึง ความสามารถใน
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การทนแรงดึงสูงสุดของเส้นใย แม้ว่าเส้นใยที่ย่อยด้วยด่าง
40% จะทนแรงดึงได้มากที่สุด (474.71  3.02 g) แต่ก็
มีความหนาน้อย และผลผลิตน้อยกว่า ประกอบกับผลการ
ทดสอบก่อนหน้านี้ ที่พบว่าด่างเข้มข้น 30% เริ่มย่อย
สลายเนื้อเยื่อบางได้หมด จึงเลือกใช้ด่างที่ค วามเข้ม ข้ น
30% เป็นค่าที่เหมาะสม
ผลการนำเส้นใยมาผลิตเป็นกระดาษ

ภาพที่ 3 แสดงกระดาษที่ผลิตจากเส้นใยตะไคร้
หอมที่เตรียมขึ้นจากงานวิจัยนี้

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การทดสอบเบื้องต้นก่อนหน้านี้ พบว่า เส้นใย
ตะไคร้หอมมีลักษณะหยาบ แข็งแรงและเหนียวกว่าเส้นใย
ตะไคร้ บ ้ า น เมื ่ อ นำมาผลิ ต กระดาษจะได้ ก ระดาษที่
ทนทานกว่า แต่มีเนื้อหยาบกว่า เส้นใยตะไคร้หอมที่ ย่อย
ด้วยด่าง มีค วามชื้น ประมาณ 9.6 % สูง กว่าเส้นใยที่
เตรียมจากวิธีทางกล (ประมาณ 8.0 %) ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เกิดจากการที่ด่างไปย่อยสลายเซลลูโลสหรือลิกนินซึ่ง เป็น
องค์ประกอบหลักของเส้นใยพืช ทำให้มัด (bundle) ของ
เส้นใยเซลลูโลสแตกออกจากกันบางส่วน หมู่ไฮดรอกซิล (OH) ของน้ำตาลกลูโคสปรากฏออกมามากขึ้น หมู่สำคัญนี้
เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำได้ดีขึ้น จึงทำให้เส้น

ใยเหล่านี้ส ามารถอุ้มน้ำได้มากขึ้น ส่ง ผลให้มีค วามชื้น
สูงขึ้น การที่เส้นใยกระดาษมีความชื้นสูงขึ้น มีผลให้ความ
แข็ง แรงของโครงสร้างน้อยลง แต่ช ่วยให้ค วามเหนี ย ว
ทนทานเพิ่มขึ้น (จรวย, 2540) กระบวนการเตรียมเส้นใย
ตะไคร้หอมด้วยวิธีทางเคมีในงานวิจัยนี้ ได้เส้นใยประมาณ
50% ของน้ำหนักกากตะไคร้หอมเริ่มต้น การย่อยด้วยด่าง
ที่มีค วามเข้มข้นมากขึ้ น ส่ง ผลให้ เส้นใยที่ได้มี ปริ ม าณ
น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ เส้นใยที่แช่ด่างเข้มข้น 40% จะมี
สีคล้ำหรือดำ ซึ่งอาจเกิดจากปฏิกิริยาย่อยสลายของด่าง
รุนแรงเกินไป จนทำให้สารอินทรีย์องค์ประกอบของเส้นใย
บางส่วนกลายเป็นคาร์บอน เส้นใยที่เหมาะสำหรับการใช้
ยัดหมอนหรือตุ๊กตา ไม่ควรแตกหักง่าย เพราะจะทำให้เกิด
ฝุ่นผงมาก เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งการแตกหักยังมี
ผลต่อโครงสร้างของหมอนหรือผ้าห่ม ทำให้ใช้งานได้ไม
คงทนอีกด้วย พบว่า เส้นใยที่ได้จากการย่อยด้วยด่างทุก
ความเข้ ม ข้ น เมื ่ อ นำมารวมเป็ น กลุ ่ ม ก้ อ นแล้ ว มี
ความสามารถในการคืน ตั ว 100% (ตารางที่ 1) จึง ใช้
สำหรับยัดหมอนหรือตุ๊กตาได้ การย่อยด้วยด่างความ
เข้มข้นสูง มีผลให้โมดูลัสยืดหยุ่นน้อยลง ที่เป็นเช่นนี้ อาจ
เป็นเพราะองค์ประกอบทางโครงสร้างของเส้นใยตะไคร้
หอมมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ทำให้โครงสร้างของ
เส้นใยมีแรงดึงดูดกันภายในมากขึ้น ทำให้หดตัวได้มากขึ้น
เมื่อถูกกระตุ้นโดยการดึงให้ยืดออก จากผลการทดลอง
สามารถสรุปได้ว่า การแปรรูปกากตะไคร้หอมเป็นเส้นใย
ทำได้ส ำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ เส้นใยที่ ได้มีค ุณสมบัติที่
สามารถใช้ยัดหมอนหรือตุ๊กตาได้ ตามที่ผ ู้ประกอบการ
ต้องการ และผลการนำเส้นใยมาผลิตกระดาษ ได้กระดาษ
ที่มีคุณภาพดี มีลวดลายเส้นใยที่งดงาม เหมาะสำหรับใช้
ทำภาชนะบรรจุหรือใช้ตกแต่งในงานตกแต่งเครื่องใช้หรือ
งานศิลปะต่าง ๆ ได้ (ภาพที่ 3) นอกจากนี้ยัง ได้สภาวะที่
เหมาะสมสำหรับการเตรียมเส้นใยจากกากตะไคร้หอม
พร้อมข้อมูล คุณภาพเบื้ องต้นของเส้นใย อย่างไรก็ตาม
ควรมีการศึกษาต่อยอดผลิตกระดาษด้วยเส้นใยผสม หรือ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการขนส่งวีแนสให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยต้องการพัฒนากระบวนการขนส่งให้มี
ความรวดเร็วขึ้น ระยะเวลาแต่ล ะกระบวนการลดลง และมีต้นทุนในการขนส่ง ที่ ถู กลง งานวิจ ัยนี้มีวัต ถุประสงค์ เ พื่ อ
ทำการศึกษา ออกแบบ และพัฒนากระบวนการส่งวีแนสในส่วนของโลจิสติกส์ขาออกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้การ
จำลองสถานการณ์เป็นเครื่องมือในการทดลอง แนวทางในการพัฒนาก็คือ การเปลี่ยนรถที่ใช้ในการขนส่งจากเดิมคือ รถสิบล้อ
และ รถพ่วง เปลี่ยนเป็น รถพ่วงทั้งหมดและทำการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากระบบตรงเป็นระบบ Hub & Spoke โดยผล
จากการทดลองพบว่าช่วยเพิ่มจำนวนรอบในการส่งมอบวีแนสแก่ชาวไร่ได้ถึง 1134 รอบ และระยะเวลาเฉลี่ยในการขนส่งวีแน
สจะมีระยะเวลาลดลงถึง 57.34 นาที ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการปรับเปลี่ยนรถในการขนส่งและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการ
ขนส่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้จริง
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
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การผลิตเอทานอลนั้นจะใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้
จากการผลิตน้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบ วีแนสสามารถนำไปใช้
เป็ น สารปรั บ ปรุ ง ดิ น ได้ โดยจะช่ ว ยเพิ ่ ม คุ ณ ค่ า ทาง
สารอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนและโปแตสเซีย ม นิยมใช้
กับพืชล้มลุก เช่น อ้อย เนื่องจากวีแนสนั้นถือว่าเป็นของเสีย
ไม่สามารถทิ้งได้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557) ต้องทำ
การบำบัดก่อนถึงจะระบายทิ้งได้ แต่ทว่าในการบำบัดนั้นมี
ต้นทุนที่สูงมาก ดังนั้นทางโรงงานจึงไม่ใช้วิธีนี้ แต่จะทำการ
แจกจ่ายให้แก่ช าวไร่แทนและให้ช าวไร่ออกเพี ยงแค่ ค่ า
ขนส่ง
ในปัจ จุบันพบว่าปริมาณการผลิตเอทานอลใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้ นทุกปี โดยทางโรงงานที่
ทำการศึกษาก็พบว่ามีปริมาณการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น
ด้วย ส่งผลทำให้มีวีแนสเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยปรกติแล้ว
วีแนสจะถูกเก็บไว้ที่บ่อกักเก็บวีแนส และทำการระบายออก
ด้วยการแจกจ่ายให้แก่ชาวไร่ ในกรณี ที่ไม่สามารถระบาย
วีแนสออกไปได้ทันจนกระทั่งบ่อกักเก็บวีแนสเต็ม จะส่งผล
เสียอย่าร้ายแรง นั่นก็คือการปิดโรงงานชั่วคราว ซึ่งจะส่งผล
กระทบทั้งโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงงานผลิตเอทานอล
และส่งผลทำให้สูญเสียกำไรที่ต้องได้จ ากการขายน้ำ ตาล
และเอทานอลเป็นจำนวนมาก
การระบายวีแนสจึง เป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่ง การ
ระบายวีแนสที่ดีที่สุดนั่นคือการนำไปแจกจ่ายแก่ชาวไร่แต่
ทว่าก็มีชาวไร่เป็นจำนวนมากที่เลือกที่จะไม่ใช้วีแนส โดย
สาเหตุสำคัญนั้นเกิดจากการขนส่งจากการศึกษาพบปัญหา
จากการขนส่งนั้นก็คือ มีต้นทุนในการขนส่ง ที่สูง ทำให้มี
เพียงชาวไร่ที่อยู่ในรัศมี 60 กิโลเมตรรอบโรงงานเท่านั้นที่
เลือกใช้วีแนสของโรงงาน และนอกจากนี้ในบ้างครั้งที่ชาวไร่
ต้องการวีแนสแต่ทางโรงงานไม่มีรถขนส่งในการขนวีแนสไป
ให้ แ ก่ ช าวไร่ ซึ ่ ง ปั ญ หาเหล่ า นี ้ เ ป็ น ปั ญ หาที ่ เ กิ ด จาก
กระบวนการขนส่ง ที่ ไม่มี ประสิ ท ธิภ าพ โดยถ้าสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและจะทำให้
ชาวไร่หันมาใช้วีแนสของทางโรงงาน ซึ่ง จะส่ง ผลทำให้
ระบายวีแนสได้ดียิ่ง ขึ้น ทำให้วีแนสไม่เต็มบ่อกักเก็บ และ
โรงงานก็ไม่จำเป็นต้องปิดตัวลงเนื่องจากการที่วีแนสเต็มบ่อ
กักเก็บนั่นเอง

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ
พั ฒ นา กระบวนการขนส่ง วีแ นสในส่ ว นของโลจิส ติกส์
ขาออก (Outbond Logistic) ซึ่ง เป็นส่วนที่ทำการขนส่ ง
วีแนสให้แก่ช าวไร่ โดยทางผู้จ ัดทำได้นำ ระบบ Hub &
Spoke มาใช้ในการพัฒนาการขนส่งวีแนสในส่วนของโลจิ
สติกส์ขาออกให้มีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายของงานวิจัยนี้
คือการพัฒนาการขนส่ง วีแนสให้มี ประสิทธิ ภ าพมากขึ้น
ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งให้ถูกลงและลดระยะเวลาขนส่ง
เพื่อทำการดึง ดูดชาวไร่ให้หันมาใช้วีแนส ยิ่ง มีช าวไร่ใช้
วีแนสเยอะ จะทำให้สามารถลดปริมาณของวีแนสที่มีอยู่ใน
บ่อกักเก็บ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่มีวีแนสมาก
เกินไปจนส่งผลกระทบใหญ่จนกระทั่งปิดโรงงานชั่วคราว
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
วีแนส (Vinasses) หรือ น้ำกากส่า เป็นของเสียที่
ได้ จ ากการต้ ม กลั ่ น หรื อ ผสมสุ ร า หรื อ จากการผลิ ต
เอทิล แอลกอฮอล์ (เอทานอล) ซึ่ง การผลิตสุราหรือเอทา
นอลนี้จะใช้วิธีการกลั่นลำดับส่วนในหอกลั่นมาก่อน โดย
การกลั่นสุราจะใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ หากเป็นการกลั่น
เอทานอลก็จะใช้กากน้ำตาลหรือมันเส้น (ที่มาจากมันสำ
ประหลัง) เป็นวัตถุดิบ ผลจากการกลั่นลำดับส่วนก็จ ะได้
ผลิตภัณฑ์เป็นสุราหรือเอทานอลกับของเสียจากการกลั่น
ซึ่ง ก็ค ือ น้ำกากส่านั่น เอง โดยน้ำกากส่าจะถู กนำไปใช้
ประโยชน์ในภาคการเกษตรเนื่องจากสามารถนำไปใช้เป็น
สารปรับปรุงดินได้นั่นเอง โดยจะช่วยเพิ่มคุณค่าสารอาหาร
โดยเฉพาะไนโตรเจนและโปแตสเซียม เหมาะที่จะใช้กับพืช
ล้มลุก หรือไม้ยืนต้น เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง
ปาลม์น้ำมัน พืชผัก ฯลฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2557)
การขนส่ง (Transportation) การขนส่ง หมายถึง
การเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ และสิ่งของต่างๆ ด้วยเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการขนส่งจากสถานที่แห่งหนึ่งไปสู่สถานที่
อีกแห่งหนึ่ง ตามประสงค์และเกิดอรรถประโยชน์ตามความ
ต้ อ งการ การขนส่ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาให้ ม ี ค วาม
เจริญก้าวหน้าอยู ่ตลอดเวลา โดยมีจ ุดมุ่ง หมาย ในการ
พัฒนาอยู่ 3 ประการ ได้แก่
1. พัฒนาเพื่อลดเวลาในการขนส่ง
2. พัฒนาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
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3. พัฒนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง
(คํานาย, 2555)
ลักษณะการขนส่งในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วเป็น
ระบบส่งตรง (Direct Shipping) โดยจะเป็นการนำสินค้า
หรือบริการส่งจากแหล่งที่มา ไปยังจุดรับสินค้าโดยตรงซึ่ง
จะทำให้ในบางครั้งมีจำนวนพาหนะขนส่งถูกใช้งานไม่เต็ม
ความจุห รือศักยภาพ ซึ่ง เป็นวิธีที่แพร่หลายมากในการ
ขนส่งสินค้าปัจจุบันเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย และเข้าถึงจุดส่ง
สินค้าได้ง่าย แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ค วรลักษณะ
ของ Direct Shipping ที่ใช้ในปัจจุบันมักจะเป็นการขนส่ง
ในระยะทางใกล้ หรือ ภายในโรงงาน รถทุกคันจะไปถึงจุด
ส่ ง หรื อ ที ่ ห มายอย่ า งละหนี่ ง ที ่ ต ่ อ รถหนึ ่ ง คั น (Julien,
1999) นอกเหนือจากนี้ยังมีระบบที่ถูกเรียกว่า ระบบฮับ
และซี่ (Hub & Spoke) โดยจะทำการสร้าง Hub ซึ่ง เป็น
ศูนย์กลางในการกระจายสิ นค้าอีกแห่ง หนึ่ง ในการขนส่ง
สินค้าจะทำการขนส่งมายังศูนย์กลางในการกระจายสินค้า
ก่อนที่จะทำการขนส่งให้แก่ลูกค้า โดยข้อดีของการใช้ระบบ
นี้คือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น โดยจะลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าลงนอกจากนี้
ยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง แต่ก็มีข้อเสียก็คือต้องเสียเงิน
ลงทุนในการเปิดศูนย์กลางในการกระจายสิ นค้า (สนั่น,
2554)
การ จ ำล อง สถานการ ณ์ (Simulation) เป็ น
กระบวนการ ในการออกแบบ แบบจำลอง (Model) ของ
ร ะบ บ จ ร ิ ง (Real System) โ ดยมี ก าร ใ ช ้ โ ป ร แกร ม
คอมพิ ว เตอร์ (Software) เข้ า มาช่ ว ยในการดำเนินการ
ทดลองเพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมของระบบงานจริงภายใต้
ข้อกำหนดต่างๆที่วางไว้เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ
ระบบ และวิ เ คราะห์ ผ ลลั พ ธ์ ท ี ่ ไ ด้ จ ากการทดลองก่อน
นำไปใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงต่อไป (Shannon,
1975) ปัจจุบันการออกแบบและพัฒนาระบบงานส่ วนใหญ่
ได้มีการนำแบบจำลองสถานการณ์มาใช้ในการพิจารณา
และวิเคราะห์ในการทำงานก่อนที่จะมีการนำไปใช้ในระบบ
จริง (รุ่งรัตน์, 2553)
การใช้ แ บบจำลองสถานการณ์ จ ะช่ ว ยทำให้
สามารถวิเคราะห์ส ภาพจริง ในปัจ จุบันได้และยัง ช่วยหา
วิธีการ แนวทางหรือ ทางเลือ ก (Scenario) ที่เหมาะสม

ก่อนที่จะมีการนำไปใช้กับสถานการณ์หรือการปฏิบัติงาน
จริ ง โดยที ่ ไ ม่ เ ข้ า ไปรบกวนกั บ สถานการณ์ ห รื อ การ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
เกิดความผิดพลาดหรือความล้มเหลวได้ และยัง ช่วยให้
ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาได้อีกด้วย (Maria, 1997)
แบบจำลองสถานการณ์ น ั ้ น สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อาทิเช่น ทางด้านอุตสาหกรรม
จะใช้ในการ จำลองระบบการผลิต หรือ จำลองระบบการ
ขนส่งสินค้า แม้กระทั่งทางด้านงานบริการ เช่น โรงพยาบาล
และธนาคาร เป็นต้น (Kelton et al., 2003)
เหตุผลในการใช้แบบจำลองสถานการณ์
1. แบบจำลองสถานการณ์ ส ามารถใช้ ศ ึ ก ษา
กระบวนการหรือระบบที่ต้องการศึกษา
2. การแก้ปัญหาการตัดสินใจที่ไม่ส ามารถสร้าง
แบบจำลองคณิตศาสตร์ได้
3. การทดลองกับระบบหรือกระบวนการจริงจะ
เสียค่าใช้จ่ายสูง
4. การทดลองกั บ ระบบจริ ง ๆ อาจใช้ เ วลา
ยาวนานเกินกว่าที่จะรอคอบคำตอบได้
5. การทดลองกับระบบจริงๆ อาจทำให้เกิดความ
ยุ่งยากมาก
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาภาพรวมของปัญหาและสภาพปัจจุบัน
ทำการศึ ก ษาภาพรวมของปั ญ หาและสภาพ
ปัจจุบันโดยทำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในการดูแลการขนส่ง
วีแนสและผู้ร ับเหมาที่ทำหน้าที่ในการขนส่ง และชาวไร่
ชาวสวนที่มีความต้องการใช้วีแนส โดยปัญหาที่พบนั้นได้แก่
1.การขนส่งในระยะทางไกลมีต้นทุนที่สูงทำให้
ชาวไร่ไม่ต้องการใช้วีแนส
2.ในเวลาที ่ ช าวไร่ มี ค วามต้ อ งการใช้ ว ีแ นสใน
บางครั้งทางโรงงานไม่สามารถจัดรถไปให้ได้เนื่องจากมีการ
นำรถขนวีแนสไปใช้ในการขนอ้อยทำให้รถขนส่งไม่เพียงพอ
3.ไม่ ส ามารถขนวี แ นสไปให้ ช าวไร่ ไ ด้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กำหนดเมื่อเลยเวลาไปแล้วจะไม่สามารถใช้ได้
อีกเลย
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การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการขนส่งวีแนสในส่วน
ของโลจิสติกส์ขาออก
ในส่วนนี้จะทำการศึกษาและเก็บข้อมูล ของการ
ขนส่งวีแนสในส่วนของโลจิส ติกส์ขาออก เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการและวิธีในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่ง วีแนสไปสู่ชาวไร่ โดยอาศัยการลงพื้นที่ในการเก็บ
ข้อมูลจริงและใช้วิธีการสังเกตการณ์การทำงานจริง ในช่วง
เวลาปฏิบัติงาน และสอบถามผู้รับผิดชอบในหน้าที่นั้นโดยมี
ประเด็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
เมื่อทราบกระบวนการและวิธีในการดำเนิน การ
แล้ ว จะนำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ม าแสดงผ่ า นทาง รู ป แบบของ
Swimlane Diagram ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุด
กระบวนการ โดยการใช้ Swimlane Diagram นั้นใช้เพื่อ
ระบุขั้นตอนการทำงาน และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
โดยแผนภาพจะถูกแบ่งการทำงานเป็นช่อง ในแต่ละช่องจะ
มีชื่อของผู้รับผิดชอบกำกับไว้อย่างชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบ
จะกระทำขั้นตอนการทำงานที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน
ภายในช่องนั้นๆ
โดยกระบวนการและขั้นตอนในการขนส่ง วีแ นส
ในส่วนของโลจิสติกส์ขาออกถูกแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอนดัง
รูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภูมิกระบวนการขนส่งวีแนส
ในส่วนของโลจิสติกส์ขาออก
การเก็บรวมรวมข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างแบบจำลอง
สถานการณ์

ในส่วนนี้จ ะทำการเก็บข้อมูลจริงในการทำงาน
จริ ง โดยเพื ่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการสร้ า งแบบจำลอง
สถานการณ์โดยข้อมูลที่ทำการเก็บนั้นได้แก่
1.ระยะเวลาในการชั่งน้ำหนักก่อนบรรจุวีแนส
2.ระยะเวลาในการชั่งน้ำหนักหลังบรรจุวีแนส
3.ระยะเวลาในการโหลดวีแนสใส่รถบรรทุก
4.ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งไปยังไร่ของชาวไร่
5.ระยะเวลาที่ใช้ฉีดพ่นวีแนสในแต่ละไร่
6.ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพรถ
7.ปริมาณวีแนสที่ชาวไร่ต้องการแต่ละราย
8.ปริมาณวีแนสที่โหลดใส่รถบรรทุก
9.ปริมาณวีแนสที่ฉีดพ่นในแต่ละไร่
การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ของกรณีศึกษา
ในการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในงานวิจัยนี้
จะใช้โปรแกรม Arena Version 16.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
สามารถวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจำลอง
สถานการณ์ที่สร้างขึ้น การสร้างแบบจำลองสถานการณ์จะ
แบ่งเป็นสองกรณีได้แก่
1.แบบจำลองสถานการณ์ปัจจุบัน
2.แบบจำลองสถานการณ์ที่พัฒนาแล้ว

รูปที่ 2 แบบจำลองสถานการณ์ในปัจจุบัน
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รูปที่ 3 แบบจำลองสถานการณ์ที่พัฒนาแล้ว
จากการสร้ า งแบบจำลองสถานการณ์ ข อง
กรณีศ ึกษาในปัจ จุบันแสดงดัง รูปที่ 2 เมื่อนำมาพั ฒ นา
เพื่อให้กระบวนการขนส่งมีประสิทธิภาพขึ้นแสดงดังรูปที่ 3
โดยความแตกต่างของแบบจำลองสถานการณ์ทั้งสองแบบ
อยู่ที่กระบวนการโหลดวีแนส ในแบบจำลองที่พัฒนาแล้ว
จะทำการเปลี่ยนแปลงรถขนส่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งได้แก่
รถสิบล้อ และรถพ่วง เปลี่ยนเป็นรถหัวพ่วง และทำการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง โดยในปัจ จุบันจะเป็นการ
ขนส่งแบบตรง ทำการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบ Hub & Spoke
ผลการวิจัย

รูปที่ 3 ตารางแสดงผลการจำลองสถานการณ์ในปัจจุบัน
จากการรั น ผลการทดลองพบว่ า กระบวนการ
ขนส่งวีแนสในปัจจุบันสามารถส่งมอบวีแนสให้แก่ชาวไร่โดย
เฉลี่ยได้ทั้งหมด 3617 รอบ และมี ระยะเวลาในการขนส่ง
วี แ นสโดยเฉลี ่ ย อยู ่ ท ี ่ 346.16 นาที / รอบ โดยแบ่ ง เป็น
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรอคอยเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
เป็นเวลา 218.7 นาที/รอบ และเป็นระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน
ทุกกระบวนการอยู่ที่ 127.46 นาที/รอบ แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 4 ตารางแสดงผลการจำลองสถานการณ์ที่พัฒนาแล้ว
จากการรั น ผลการทดลองพบว่ า กระบวนการ
ขนส่งวีแนสในปัจจุบันสามารถส่งมอบวีแนสให้แก่ชาวไร่โดย
เฉลี่ยได้ทั้งหมด 4751 รอบ และมีระยะเวลาในการขนส่ง
วี แ นสโดยเฉลี ่ ย อยู ่ ท ี่ 288.34 นาที / รอบ โดยแบ่ ง เป็น
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรอคอยเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
เป็นเวลา 134.59 นาที /รอบ และเป็นระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้
ในทุกกระบวนการอยู่ที่ 153.75 นาที/รอบ แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ตารางแสดงผลการจำลองสถานการณ์ในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับผลการจำลองสถานการณ์ที่พัฒนาแล้ว
เมื่อทำการวิเคราะห์กระบวนการขนส่งวีแนสใน
ปั จ จุ บ ั น โดยละเอี ย ดจากนั้ น นำมาปรั บ ปรุง และพัฒนา
กระบวนการขนส่ ง วี แ นสให้ ด ี ข ึ ้ น ด้ ว ยการปรั บ เปลี ่ ย น
ประเภทรถขนส่งให้เป็นแบบหัวพ่วงกับหาง และเปลี่ยน
รู ป แบบการขนส่ ง ไปใช้ แ บบ Hub & Spoke หลั ง จาก
ทำการรันผลการจำลองสถานการณ์ และนำมาเปรียบเทียบ
กั บ แบบจำลองสถานการณ์ ป ั จ จุ บ ั น พบว่ า มี จ ำนวน
รอบที ่ ส ามารถส่ ง มอบ โดยสามารถส่ ง มอบได้ เ พิ ่ ม ขึ้ น
1134 รอบ และมี ร ะยะเวลาเฉลี ่ ย ในการขนส่ ง วี แ นส
ลดลง 57.34/รอบ ในส่วนของระยะเวลาเฉลี่ยในการรอ
คอยเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ลดลง 84.11 นาที/รอบ
และส่ ว นของระยะเวลาเฉลี ่ ย ที ่ ใ ช้ ใ นทุ ก กระบวนการ
เพิ่มขึ้น 26.29 นาที/รอบ
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ในกระบวนการขนส่ ง ที ่ พ ั ฒ นาแล้ ว จะมี ก าร
ปรับเปลี่ยนไปใช้รถพ่วงทั้งหมด ทำให้ต้องมีกระบวนการต่อ
หัวเข้ากับหางเพิ่มขึ้นมา โดยจะใช้เวลาในการต่อตัวหัวกับ
หางเป็นเวลา 5 ถึง 10 นาที ดังนั้นการที่ระยะเวลาเฉลี่ยที่
ใช้ในทุกกระบวนการเพิ่มขึ้น 26.29 นาที/รอบ มาจาก
สาเหตุนี้ และจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบตรงเป็น
รูปแบบการขนส่งโดยใช้แบบ Hub & Spoke นั้นสามารถ
ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ต่างๆ 84.11 นาที/รอบ เนื่องมาจาก เมื่อรถขนส่งทำการ
ขนส่งไปยังศูนย์กลางที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วสามารถกลับมา
รั บ วี แ นสได้ ท ั น ที ่ ทำให้ ไ ม่ ต ้ อ งไปรอต่ อ คิ ว เพื ่ อ เข้ า สู่
กระบวนการโหลดน้ำวีแนสนั่นเอง นอกจากนี้การใช้รูปแบบ
Hub & Spoke จะช่วยทำให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง การที่
ต้นทุนค่าขนส่งลดลงจะช่วยทำให้ดึงดูดชาวไร่ในระยะที่เกิน
กว่า 60 กิโลเมตรมาใช้วีแนสได้ จากผลการทดลองสามารถ
สรุปได้กระบวนการขนส่ง แบบใหม่นั้นสามารถช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งได้
การที่มีระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการขนส่ง วีแนสต่อ
รอบลดลงนั้นก็หมายความว่าในหนึ่ง วันสามารถส่งมอบ
วีแนสให้แก่ชาวไร่ได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีจำนวนรอบที่สามารถ
ส่ ง มอบให้แ ก่ช าวไร่โ ดยเฉลี ่ย เพิ่ มขึ ้น เช่ น กั น ซึ ่ ง จากที่
สามารถเพิ ่ม จำนวนรอบในการส่ง มอบวีแ นสแก่ช าวไร่
ส่งผลให้สามารถลดปริมาณวีแนสไม่ให้ล้นบ่อกักเก็บ ซึ่งจะ
เป็นการป้องกันการปิดโรงงานชั่วคราว ดังนั้นสามารถบอก
ได้ว่าการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขนส่งนั้นสามารถที่จะ
นำไปใช้ได้จริงและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง
วีแนสที่ไม่มีประสิทธิภาพได้นั่นเอง
สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองด้ ว ยการรั น แบบจำลอง
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าในระยะเวลา 90 วัน การปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการขนส่งวีแนสด้วยการเปลี่ยนประเภท
รถจากรถบรรทุกสิบล้อ และรถพ่วง เปลี่ยนเป็นรถบรรทุก
แบบหัวพ่วงกับหางทั้งหมด และทำการเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่งแบบส่งตรงไปใช้รูปแบบ Hub & Spoke นั้นจะทำให้
กระบวนการขนส่งวีแนสในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการ
ขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยส่งผลทำให้ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการ

ขนส่งลดลง 57.34 นาที/รอบ และมีจำนวนรอบในการส่ง
มอบวีแนสให้แก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น 1134 รอบ และระยะเวลา
เฉลี่ยในการรอคอยเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่างๆลดลงถึง
84.11 นาที/รอบ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การเปลี่ยนรถไป
ใช้ ร ถพ่ ว งทั ้ ง หมด และการเปลี ่ ย นรู ป แบบการขนส่ ง
Hub & Spoke นั ้ น สามารถช่ ว ยปรั บ ปรุ ง การขนส่ ง
วีแนสให้มีประสิทธิภาพในการขนส่ งเพิ่มขึ้นได้จริง โดยจะ
ช่วยลดระยะเวลาเฉลี่ยในการขนส่งลงถึง 57.34 นาที/รอบ
และลดระยะเวลาเฉลี่ยในการรอคอยเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ต่างๆถึง 84.11 นาที/รอบ
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เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และแบบประเมินผลความพึงพอใจ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ส ถิติ
พื้นฐาน
ผลการการวิจ ัย พบว่า คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมมี ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.44 และ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 จากผลการวิจัยข้างต้น
สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษ ณุโ ลก ให้เกิดประสิท ธิภ าพและสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
คำสำคัญ: 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
กระทรวงยุ ต ิ ธ รรม กำหนดนโยบายให้ มี การ
บูร ณาการการทำงานของส่วนราชการสัง กั ดกระทรวง
ยุติธรรมในระดับจัง หวั ด โดยเน้นบทบาทหน้ าที ่ ข อง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับ
ตำบล ทั้งนี้จะต้องประสานงานกับ ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้
เกิดการบูรณาการร่วมกันและพัฒนาการดำเนินงานด้าน
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้เป็นระบบ นอกจากนี้ได้มี
นโยบายที่ส ำคัญเร่งด่วนด้านการอำนวยความยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสัง คม โดยให้มีการพัฒนา
ระบบงานยุติธรรมชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนในการรวมตัวกันป้องกันและบรรเทาอาชญากรรม
การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในชุ ม ชนด้ า นกฎหมายและ
กระบวนการยุ ต ิ ธ รรม การแจ้ ง เบาะแส การกระทำ
ความผิดกฎหมายในชุมชน การสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำผิดในชุมชน และการไกล่เกลี่ยระงับข้อข้อพิพาท
หรือการจัดการความขัดแย้ง ในชุมชนโดยให้ส ำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน
ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กองพัฒนายุติธรรม
ชุ ม ชน สำนั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ต ิ ธ รรม กระทรวง
ยุติธรรม, 2558)
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นสถานที่ที่อยู่ในชุมชน
และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตลอดจนประชาชน
เห็นชอบให้จ ัดตั้ง เป็น ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อใช้เป็น

สถานที่ดำเนินงานของคณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรม
ชุ ม ชน หรื อ ดำเนิ น งานในกิจ กรรมต่ า ง ๆ ของชุม ชน
เป็นการรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคมเพื่อการส่ง เสริม
สนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส ่วน
ร่วมในการป้องกันควบคุมอาชญากรรม จัดการความ
ขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือ
ความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด
ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ช ุมชนด้วยการฟื้นฟู สำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้งหมด
102 แห่ง แต่ละแห่งมีภารกิจหลัก 5 ด้านคือ ด้านการ
ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน การรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทหรือ
การจัดการความขัดแย้ง การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่
เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน และการรับผู้
พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน
ในปัจจุบันศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้องรายงานผล
การดำเนินงานตามภารกิจ 5 ด้านต่อสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดโดยส่งในรูปแบบไฟล์เอกสาร ทำให้ผู้รายงานผล
การดำเนิ น งานของศูน ย์ ยุ ต ิธ รรมชุม ชนไม่ไ ด้ร ั บความ
สะดวกในการส่งข้อมูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดต้องทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำการรายงานผล
การดำเนิ น งานต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารเพื ่ อ กำหนดนโยบาย ซึ่ ง
ขั้นตอนดัง กล่าวทำได้ล ่าช้าส่ง ผลต่อประสิทธิภาพและ
ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน
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เทคโนโลยีส ารสนเทศมีก ารพั ฒนาอย่างก้ า ว
กระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ส่งผล
ให้การใช้งานเว็บไซต์ ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่กับการใช้ง านบน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอีกต่อไป การพัฒนาเว็บไซต์ ใน
รูปแบบ Responsive สามารถรองรับการแสดงผลโดยใช้
URL เดียวกันได้บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอแตกต่างกัน
เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น ช่วย
ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที ่ ส ะดวกรวดเร็ ว เข้ า ถึ ง ได้
ตลอดเวลา และทุกสถานที่
จากปัญหาดังกว่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่ อรายงานผลการดำเนิ นงานของศู นย์
ยุ ต ิ ธรรมชุ มชน โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติ ธรรม
ชุมชนผ่านเว็บแบบ Responsive และเพื่อประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการ
ดำเนิ นงานของศู นย์ ย ุ ต ิ ธรรมชุ มชน การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศดั ง กล่ า ว ช่ ว ยอำนวยความสะดวกให้ แ ก่
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถรายงานงานผล
การดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น ช่วยให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ส ะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลในรูปแบบการสรุปผล
การดำเนิงานที่เข้าใจง่าย ซึ่งผู้วิจัย คาดหวังว่าระบบจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความสะดวกต่อการใช้งานของ
ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ การ
อำนวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความ
สงบสุขในสังคม แต่หากภารกิจดังกล่าวรัฐเป็นผู้ดำเนินการ
แต่เพียงฝ่ายเดียว คงไม่สามารถบรรลุผลได้ อย่างยั่ง ยื น
หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินภารกิจดัง กล่าว
จึงอยู่ที่คนในชุมชนที่จะได้มีโอกาสและช่องทางที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง
โดยเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและ
ร่วมรับผลประโยชน์จากการแก้ปัญหาร่วมกันในลักษณะ
หุ ้ นส่ วน จึ ง เกิ ดแนวคิ ดจั ดตั ้ ง ศู นย์ ย ุ ต ิ ธรรมชุ มชน ซึ่ ง

หมายถึ ง สถานที ่ ท ี ่ อยู ่ ในชุ มชน และสมาชิ กเครื อข่ าย
ยุติธรรมตลอดจนประชาชนเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็น
สถานที่ดำเนินงานของคณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรม
ชุ ม ชนหรื อ ดำเนิ น งานในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของชุ ม ชน
(แผนพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560, 2557) โดยภารกิจ
หลักของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล คือเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การกระทำผิดกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้งเบาะแส
ข้ อ มู ล ของผู ้ ก ระทำผิ ด กฎหมายต่ า ง ๆ ตลอดจนให้
คำแนะนำเบื ้ องต้ นทางด้ านกฎหมายและกระบวนการ
ยุ ต ิ ธ รรม ไกล่ เ กลี ่ ย และประนอมข้ อ พิ พ าท ให้ ค วาม
ช่วยเหลือ ดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ
จากการกระทำความผิ ด และอาชญากรรม ให้ ค วาม
ช่วยเหลือสงเคราะห์ และบำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและ
ผู้พ้นโทษ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำ
ผิดซ้ำ สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมการเข้าถึง
กระบวยการยุ ต ิ ธรรมของประชาชน การส่ ง เสริ มและ
เผยแพร่ ค วามรู ้ ท างกฎหมาย สิ ทธิ และเสรี ภ าพ และ
กระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน จัดประชุม โครงการ
ร่ วมกั บเครื อข่ า ยยุ ต ิ ธรรมชุ มชน และรายงานผลการ
ดำเนินงานไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับ Responsive Web
การพัฒ นาเว็บไซต์ แบบ Responsive เป็นการ
ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับกับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้ าจอ
ต่างกัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ ตโฟน
เป็นต้น โดยใช้งานเว็บไซต์ด้วย URL เดียวกันและใช้โค้ด
เดียวกัน เมื่อเปิดใช้งานเว็บไซต์จะสามารถแสดงผลหรือ
ปรับเนื้อหาให้พอดีกับอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่ง การพัฒนาใช้
เทคนิคหลายอย่างรวมกันเพื่อปรับแก้หน้าจอให้ม ีค วาม
เหมาะสม ได้แก่ 1) Fluid Grid คือการออกแบบ Grid
ให้เป็นแบบ Relative โดยไม่กำหนดขนาดของ Grid แบบ
ตายตัว แต่จ ะกำหนดให้สัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ เช่น การ
กำหนดความกว้ า งเป็ น เปอร์ เ ซนต์ ห รื อ การใช้ ข นาด
ตั ว อั ก ษรหน่ ว ยเป็ น em 2) Flexible Images คื อ การ
กำหนดขนาดของรูปภาพในเว็บไซต์ให้มีความสัมพันธ์กับ
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ขนาดของหน้าจอแสดงผล หากรูป ภาพต้นฉบับมีขนาด
ใหญ่เวลาแสดงผลในแท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือที่มี
หน้าจอขนาดเล็กลง เพื่อให้แสดงผลได้พอดีและสวยงาม
ต้องมีการกำหนดขนาด ตามหน้าจออุปกรณ์ ให้เหมาะสม
3) CSS Media Queries ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกำหนด
ส่ ว นของการจั ด รู ป แบบการแสดงผล (Style Sheets)
สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ Media Queries ช่วยตรวจสอบ
การแสดงผลของอุปกรณ์ที่เปิดเว็บไซต์ เช่น ตรวจสอบ
ความกว้ า ง ความสู ง ตรวจสอบหน้ า จอแนวตั ้ ง หรื อ
แนวนอน ตรวจสอบอั ต ราส่ ว นจอภาพ และจำนวนสี
เป็นต้น (ดวงพร เกี๋ยงคำ, 2560)
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธนยศ ยันตะนะและคณะ (2561) ทำการวิจัย
เรื่องรูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม โดยต้ อ งเน้ น การประสานงานกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภ าพระหว่างบุคคลากรของเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน อาสาสมัครและคณะกรรมการชุมชน ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ศูนย์ดำรงธรรม ให้
สามารถบริ ห ารจั ด การเครือ ข่ า ยยุ ต ิ ธ รรมชุ ม ชน และ
อาสาสมัคร ตลอดจนบุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมดูแลทุกข์สุขของประชาชน
วัฒนพล ชุมเพชร (2560) ทำการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการร้ องเรี ยนและติ ด ตาม
ปัญหาจากประชาชนในท้องถิ่นสู่ภาครัฐ โดยทำงานบน
เว็บแบบ Responsive ประชาชนสามารถส่งข้อร้องเรียน
ติ ด ตามผล และประเมิ น การทำงานของหน่ ว ยงานได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่สามารถเข้ามาใช้
งานร่วมกันบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกัน ซึ่งจะ
ช่วยลดภาระในด้านการจัดหาบุค ลากรสารสนเทศ ลด
เวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้นำแนวคิดการ
บริหารจัดการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและการพัฒ นา
ระบบสารสนเทศบนเว็บแบบ Responsive ไปใช้พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่ อรายงานผลการดำเนิ นงานของศู นย์
ยุติธรรมชุมชนผ่านเว็บแบบ Responsive เพื่อ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภ าพ และความสะดวกในการรายงานผลการ
ดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้ง นี้
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอ
เมืองพิษณุโลก จำนวน 42 คน และเจ้าหน้าที่สำนั กงาน
ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบ
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 47 คน
3.2 ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนผ่านเว็บแบบ Responsive โดยพัฒนาตามวงจรการ
พัฒนาระบบ(System Development Life Cycle:SDLC)
มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1) ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมความต้องการ
ของผู ้ ใช้ ร ะบบ โดยการสั มภาษณ์ ผ ู ้ บริ หาร เจ้ าหน้ าที่
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก
2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ โดยได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขต และระยะเวลา
การทำงานของระบบ หลังจากนั้นจึงได้นำมาออกแบบ
ระบบ
3) การพัฒนาระบบและทดสอบระบบ จากผล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบได้พัฒนาโดยใช้ภ าษาพี
เฮชพี (PHP) และซีเอสเอส (CSS) และระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) หลังจากที่ได้ทำการ
พัฒนาระบบแล้ว ก่อนนำระบบไปใช้งานจริง ได้ทำการ
ทดสอบระบบ ประกอบด้ วยทดสอบความถู กต้ อ งของ
ข้อความ การแสดงผลของทุก หน้ าจอ และทดสอบการ
ทำงานของระบบทุกขั้นตอนของผู้ ใช้งานระบบ เมื่อพบ
ข้อผิดพลาดต้องดำเนินการแก้ไขจนได้ระบบที่เสร็จสมบูรณ์
4) ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบประเมินความพึงพอใจ โดยได้ทำการตรวจสอบ
ความเที ่ ยงตรงเชิ ง เนื ้ อหา (Content Validity) โดยนำ
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาความ
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สอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์
ของการวิจ ัย แล้วนำผลที่ได้มาคำนวณเพื่อหาค่าความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยกำหนดเกณฑ์ค่าดัชนี IOC
ที่คำนวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (ประสพชัย พสุนนท์,
2558) ผู ้ ต อบแบบประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ ่ ม คื อ
เจ้ า หน้ า ที ่ ส ำนั ก งานยุ ต ิ ธ รรมจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยประเมิน 4 ด้าน คือ
ด้านความสามารถของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ด้านความสามารถในการทำงานของระบบ ด้านความง่าย
ต่อการใช้งาน และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐาน
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการออกแบบระบบ
ผลจากการสำรวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวของ
สามารถแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ ใ ช้ ก ั บ ระบบ
สารสนเทศเพื ่ อ รายงานผลการดำเนิ น งานของศู น ย์
ยุติธรรมชุมชน ดังรูปที่ 1 ผู้ใช้ระบบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ ส ำนั กงานยุ ติ ธรรมจั ง หวั ด
พิษณุโลกและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

รูปที่ 2 ER Diagram: การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
ขั ้ น ตอนการออกแบบฐานข้ อ มู ล โดยใช้ แ ผนภาพ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ดังรูปที่ 2 เป็น
การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลตามลักษณะการใช้งาน และการทำงานของเว็บไซต์
4.2 ผลการพัฒนาระบบ
การพั ฒ นาระบบสามารถดำเนิ น การได้ ต าม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน
คื อ ผู ้ ด ู แลระบบ เจ้ าหน้ าที่ ส ำนั กงานยุ ต ิ ธรรมจั ง หวั ด
พิษณุโลกและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีผลการ
พัฒนาระบบ ดังนี้
หน้าแรกของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยเมนู ภารกิจ
เพิ่มภารกิจ ผู้ใช้ และรายงาน จากรูปที่ 3 แสดงการเพิ่ม
ภารกิจ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มภารกิจและข้อคำถามที่
ต้องการให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนรายงานผล โดยสมารถเลือก
วิธีการรายงานผลได้หลายรูปแบบ เช่น เลือกภารกิจที่ได้
ดำเนินการหนึ่งตัวเลือกหรือหลายตั วเลือก พิมพ์ข้อมูล
ภารกิจในรูปแบบข้อความสั้น เป็นต้น

รูปที่ 1 Context Diagram: ระบบสารสนเทศเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
รูปที่ 3 หน้าการเพิ่มภารกิจ
ส่ ว นของคณะกรรมการศู น ย์ ย ุ ต ิ ธ รรมชุ ม ชน
ประกอบด้วยเมนู รายงานผลการดำเนินงานและผลการ
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รายงาน จากรูปที่ 4 แสดงแสดงรายการภารกิจ ผู้ใช้ระบบ
สามารถบันทึกผลการดำเนินงานและแสดงผลที่รายงานได้

รูปที่ 4 แสดงรายการภารกิจ
ส่ ว นของเจ้ า หน้ า ที่ ส ำนั ก งานยุ ต ิธ รรมจัง หวัด
สามารถดูรายงานผลการดำเนินงานโดยแบ่ง ตามเดือ นที่
รายงาน และแบ่ง ตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ร ายงานได้
ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู ้ ว ิ จ ั ยได้ ประเมิน ความพึง พอใจในการใช้ง าน
ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์จากการเก็บ แบบ
ประเมินของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 47 คน ซึ่งผลประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบของคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน แสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึง พอใจในการใช้
งานระบบของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
รายการประเมิน
x̅ S.D.
1.ด้ า นความสามารถของระบบตรง 4.36 0.50
ตามความต้องการของผู้ใช้

2.ด้านความสามารถในการทำงานของ
ระบบ
3.ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
4.ด้านการรักษาความปลอดภัย ของ
ข้อมูล
เฉลี่ย

4.30

0.45

4.02
4.27

0.40
0.43

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 สรุปผลการประเมินความพึง พอใจในการใช้
งานระบบของเจ้ า หน้ า ที ่ ส ำนั ก งานยุ ต ิ ธ รรมจั ง หวั ด
พิษณุโลก
รายการประเมิน
x̅ S.D.
1.ด้ า นความสามารถของระบบตรง 4.36 0.42
ตามความต้องการของผู้ใช้
2.ด้านความสามารถในการทำงานของ 4.24 0.40
ระบบ
3.ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
4.03 0.22
4.ด้านการรักษาความปลอดภัย ของ 4.27 0.48
ข้อมูล
เฉลี่ย
4.23 0.38
ผลประเมินความพึง พอใจในการใช้ง านระบบ
ของเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก แสดงได้
ดังตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
ระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 หากวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า
ด้ า นที ่ ม ี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมากที ่ ส ุ ด คื อ ด้ า น
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
ลั ก ษณ์ (2561) กล่ า วว่ า ความพร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศมี อ ิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตามวงจรการพั ฒ นา
ระบบ (SDLC) โดยได้ศึกษาความต้องการของระบบจากผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ให้ตรงตามความต้องการ มีการเชื่อมโยงการทำงาน
ระหว่างหน่วยงาน คือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
และศูนย์ยุติธรรชุมชน เป้าหมายหลักของการพั ฒ นา
ระบบคือเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดำเนินงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีหลายแห่ง การพัฒนาระบบผ่าน
เว็บแบบ Responsive จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา สุขชาติ (2559) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาด
ของหน้าจออุปกรณ์สำหรับระบบบริหารยุทธศาสตร์ ผล
การศึ ก ษาพบว่ า การออกแบบเว็ บ ไซต์ ใ นรู ป แบบ
Responsive ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ง านระบบทำได้ ง ่ า ย เพิ่ ม
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน และทำให้ผู้พัฒนาระบบใช้
เวลาในการบำรุงรักษาระบบน้อยลง
5.2 การประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่ อ
รายงานผลการดำเนิ นงานของศูนย์ยุ ติ ธรรมชุ มชน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความสามารถของระบบ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีค ่าเฉลี่ยสูงที่ส ุดในทั้ง 2
กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน เนื่องจากกระบวนการดำเนินการ
วิจัยผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการของระบบจากผู้ที่มีส ่ วน
เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระบบที่
พัฒนาขึ้นไม่มีความซับซ้อนในการทำงานสามารถเข้าใจ
กระบวนการทำงานได้ง่าย จึงช่วยให้ง่ายต่อการใช้ง าน
และตรงตามความต้องการ

สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงานของศู นย์ยุติ ธรรมชุมชนผ่านเว็ บ แบบ
Responsive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลการ
ดำเนินงานและการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อระบบของผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้ง 2 กลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
เฉพาะศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ควร
ใช้ระบบนี้เป็นต้นแบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนทุกตำบลในจังหวัดพิษณุโลก และควรพัฒนาให้มี
รูปแบบของการบริการในด้านอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมและ
เผยแพร่ ค วามรู ้ ท างกฎหมาย สิ ท ธิ แ ละสรี ภ าพ และ
กระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชน
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิมใน
ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผู้ให้ข้อมูลคือ ตัวแทนผู้รับบริการและผู้ให้บริการสาธารณสุขที่เป็นสวนหนึ่งของกลุ่มประชากรที่ทําการศึกษา ซึ่งจะเปนผู้ให้
ข้อมูลหลัก จำนวน 70 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้เครื่องมือสำหรับผู้วิจัยและเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต และศึกษาเอกสารตำราที่เกี่ยวข้อง โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย ที่มีดำเนินการควบคุมคุณภาพของข้อมูล ใช้การตรวจสอบสามเส้าหลายวิธีตาม
สภาพและความจำเพาะของข้อมูล เช่น จากแหล่งของข้อมูล จากแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากผู้วิจัยและจากการตรวจสอบ
ด้านระเบียบวิธี
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ประกอบด้วย ผู้สูงวัยมุสลิมที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 51.4 และผู้ให้ข้อมูลหลักทั่วไปประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูงวัยมุสลิม บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำศาสนา อาสาสมัครประจำ
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 48.6 ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พบว่า มีอายุระหว่าง 60 – 65 ปี คิดเป็นร้อยละ
27.8 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.7 และกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีประสบการณ์ในการเข้ารับบริการสุขภาพของ
หน่วยบริการศูนย์สุขภาพชุมชน ทั้งนี้พบว่า แนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้ออกแบบเพื่อพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดของการวิจัยสรุปได้เป็น 4 วงจร คือ วงจรที่ 1 การเตรียมความพร้อมและวางแผน วงจรที่ 2 การปฏิบัติการตาม
แผน วงจรที่ 3 การประเมินและตรวจสอบ และวงจรที่ 4 การปรับปรุงและข้อเสนอแนะ อีกทั้งผลในการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพฯพบว่า ผู้สูง วัยมุสลิมมีความรู้ 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 ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ตลอดจนความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยีก ารแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข ได้ ทำให้ เกิด การเปลี่ ยนผ่านทางประชากร
(Demographic transition) คืออัตราเกิดและอัตราตายที่
ลดลง กับอายุค าดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นของคนไทย ส่งผลให้

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ประเทศไทยมี
จำนวนและสัดส่ วนของผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ระบุว่าในปี
2537 มีจำนวนผู้สูงวัย คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากร
ทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 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
สูง วัยได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลประเทศไทยเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงวัย
ดวงกมล บู ร ณสมภพ (2556) ได้ ก ล่ า วไว้ ถึ ง
ประเด็น ความเป็น ผู้สูงวัยในกลุ่มประเทศต่าง ๆ โดยได้
ระบุ ต ามนิ ย ามของสหประชาชาติ ว่ า ประเทศใดที่ มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนร้อยละ 10.0 หรือ
อายุ 65 ปี ขึ้น ไปเกิน ร้อยละ 7.0 ของจำนวนประชากร
ทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย และจะเป็น
สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น
ร้อยละ 14.0 เมื่อ พิจ ารณาสัด ส่วนประชากรผู้สู ง วัยใน
จังหวัดพัทลุง จากศูนย์ข้อมูลประเทศไทย (2561) พบว่า
อำเภอปากพะยูน มีร้อยละ 11.8 โดยสัดส่วนประชากรใน
ระดับตำบล พบว่าตำบลฝาละมี มีร้อยละ 26.4 ตำบลหาร
เทา มี ร้ อ ยละ 18.2 ตำบลปากพะยู น มี ร้ อ ยละ 17.6
ตำบลดอนประดู่ มีร้อยละ 15.8 ตำบลเกาะนางคำ มีร้อย
ละ 12.0 และตำบลเกาะหมาก มีร้อยละ 10.0 ตามลำดับ
ในปัจจุบันคนมีอายุยืนยาวขึ้น ด้วยอายุที่มากขึ้นผู้สูงอายุ
จะมี โ รคประจำตั ว เรื้ อ รั ง หลายโรคซึ่ ง จะต้ อ งรั ก ษา
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย การ
เข้ารับบริการสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงวัยในการ
ดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ผู้สูงวัยทุกชาติพันธุ์ล้วนมีวัฒนธรรมหลัก
และย่ อยต่า งกัน ไป อาทิ เช่ น อิ ส มาอี ล ลุ ต ฟี จะปะกี ย า
( 2
5
5
5
)
ได้กล่าวถึงความหมาย การเจ็บป่วยในทัศ นะอิส ลาม คือ
สภาวะและความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นด้วยความประสงค์
จากพระเจ้า การเจ็บป่วยเป็นลิขิตที่ต้องเกิดขึ้นพระองค์ได้
ถูกลิขิตไว้แล้ว ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่รับรู้หรือไม่
รับรู้ก็ตาม การพยายามรักษาโรคไม่ว่าจะด้วยยาหรือวิธี
อื่น ๆ การพยายามรักษาบําบัดผ่านความรู้ของแพทย์ซึ่ง
เป็นการลิขิตกำหนดของพระองค์อีกด้วยเช่นกัน ดังนั้ น
การบำบัดรักษาจึงเป็นหน้าที่และสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมที่
เจ็บป่วย ให้รีบบำบัดรักษาด้วยวิธีการที่อนุมัติ ไม่ขัดกับ
หลักศาสนา หลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามที่เรียกว่า “ฮา
ลาล”นั้นไม่ได้เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมเฉพาะการผลิต
สินค้าอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวทางการให้บริการ

ตามหลักการทางศาสนาอีกด้วย จากรายงานการวิจัยเรื่อง
บริการสาธารณสุขที่ จ ำเป็ นสำหรับชาวมุส ลิม : ช่องว่าง
แห่งระบบบริการสาธารณสุขไทยของกิติยา โต๊ะทอง และ
คณะ (2559) พบว่า ประเด็นหลักที่เป็นปัญหาในการเข้า
รับบริการสาธารณสุขของชาวไทยมุสลิม คือ เรื่องอาหาร
ฮาลาล สถานที่ละหมาด และสถานที่อาบน้ำละหมาด ผู้
ให้บริการและผู้บริหารยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถี
มุ ส ลิ ม ที่ ค ลาดเคลื่ อ นอาทิ เช่ น ในเรื่ อ งของอาหารฮา
ลาลหรือสถานที่อาบน้ำละหมาด จึงจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้
มีความจำเป็นที่ควบคู่กับวัฒนธรรมโดยเฉพาะประชากรที่
สภาพร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอ่อนลง อย่างเช่นผู้สูงวัย
เมื่ อ เข้ าสู่ สั ง คมผู้ สู ง วัย จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านร่างกาย สภาพร่างกายและระบบการทำงานต่าง
ๆ ไม่ดีเหมือนก่อนอาจจะมีการเจ็บป่วย ซึ่งการรักษาของ
มุส ลิมจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ขัดกับหลัก
ศาสนา หากไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาจะทำให้บาปซึ่งเป็น
ผลเสียต่อชนมุสลิม การภาคีต่อพระเจ้าเป็นสาเหตุที่ทำให้
ต้องได้รับโทษในขุมนรก ทั้งนี้การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้
ศึกษาผู้สูงวัยมุสลิมตำบลปากพะยูน โดยพื้นที่ตำบลปาก
พะยู น เป็ น พื้ น ที่ พ หุ วั ฒ นธรรมทางศาสนาที่ ไม่ ใช้ พื้ น ที่
มุสลิมเกือบทั้งหมด ซึ่งผู้สูงวัยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ ดังกล่าว
ได้รับบริการสุขภาพสอดคล้องกับวิถีมุสลิมอย่างไม่เด่นชัด
เท่ าพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหนาแน่ น ของมุ ส ลิ ม เช่ น พื้ น ที่ สาม
จั ง หวั ด ชายแดนใต้ ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ ต ามหลั ก อิ ส ลาม
นอกจากการใช้ชีวิตในประจำวันที่ต้องถูกหลักศาสนา ไม่
ว่าจะเป็ นอาหารการกินที่ ต้องฮาลาล (ได้รับ อนุมั ติ ตาม
หลักศาสนา) การเข้ารับบริการสุขภาพต้องได้รับบริการที่
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ศาสนาเช่ น กั น ดั ง ที่ ไ ด้ ร ะบุ จ าก
นักวิชาการมุสลิมข้างต้นไว้แล้ว
ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิมในพื้นที่ตำบล
ปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จะทำให้เกิด
การเรี ย นรู้ วิ เ คราะห์ และแก้ ปั ญ ห าเพื่ อ ใช้ ใ นการ
พัฒนาการจัดบริการสุขภาพ ข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ของการรับ
บริการสุขภาพจากผู้สูง วัยมุสลิม มาเป็นแนวทางในการ
พั ฒ นารู ป แบบการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ
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วัฒนธรรมมุสลิม ในส่วนที่เลือกทำการวิจัยพื้นที่ตำบลปาก
พ
ะ
ยู
น
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนไทยมุสลิมในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
กับไทยพุทธ คิดเป็นร้อยละ 47.0 ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้
เป็นพื้นที่ ริเริมทำการวิ จัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้อง
กับวัฒ นธรรมสำหรับ ผู้สูง วัยมุส ลิ ม จะทำให้ การเข้ารับ
บริ ก ารสุ ข ภาพของผู้ สู ง วั ย มุ ส ลิ ม มี ห ลั ก ศาสนาเข้ า มา
เกี่ยวข้อง หากไม่ตระหนักในการให้บริการที่สอดคล้องกับ
วัฒ นธรรม ก็ อ าจจะมี ผู้สู ง วัย มุ ส ลิ ม ที่ เคร่ ง ครั ดในหลั ก
ศาสนา เกิดการหลีกเลี่ยงที่จะใช้บริการสุขภาพ จึงส่งผล
ไม่เข้ารับบริการสุขภาพตามที่ควรได้รับ ซึ่งจะเกิดปัญหา
ทางสาธารณสุขในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามมา หาก
บุคลากรทางสาธารณสุขเข้าถึงวิถีวัฒนธรรม ก็จะมีผลต่อ
การจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิมอย่างเด่นชัด
และผู้สูงวัยที่เข้ารับบริการสุขภาพเกิดความพึงพอใจจาก
การได้รับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากผลของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องและประเด็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม เครื่องมือในการเข้าใจ เข้าถึง และเครื่องมือในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่ อร่วมกันพัฒ นารูป แบบการ
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย
มุสลิม จนสามารถนําความรู้ที่ได้ทบทวนมาประมวลและ
สรุป เพื่อพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ได้
ใช้ ท ฤษฎี ของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research) ข อ ง (McTaggart,
1997) เป็นหลักซึ่งมีขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการวิจัย
ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอน 4 ขั้ น ตอนคื อ 1) การวางแผน
(Planning) 2) การปฏิ บั ติ ก าร (Acting) 3) การสั ง เกต
ติดตามผล (Observing) และ 4) การประเมินผลจากการ
ลงมื อ ปฏิ บั ติ (Evaluating the Result of the Action)
ทั้ ง นี้ เพื่ อ การสะท้ อ นผลกลั บ (Reflecting) และจะได้
นํ า ไปสู่ ก ารวางแผนใหม่ ห รื อ ปรับ แผน (Re-planning)
โดยทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จะเป็นวงจร (Cycle) ที่
หมุ น วนอยู่ ต ลอดเวลาอย่ า งเป็ น พลวั ต ร (Dynamic)

จนกว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศ ทางที่ดีขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยบูรณาการใช้ในแต่ละวงจรทั้ง
4 วงจรและกระบวนการวิจัยในภาพรวม
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ ก ารออกแบบการวิ จั ย ตาม
รู ป แ บ บ ก าร วิ จั ย เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร แ บ บ มี ส่ วน ร่ ว ม
(Participatory Action Research) โดยผู้ วิ จั ย กำห นด
วิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล
3.1.1 ประชากร คื อ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้
ให้บริการสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาเป็น
ผู้รับบริการสาธารณสุข คือผู้สูงวัยมุสลิมที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปนับถือศาสนาอิส ลาม ผู้นำศาสนา ผู้ดูแลผู้สูงวัยมุสลิม
และในส่ ว นของกลุ่ ม ประชากรที่ ท ำการศึ ก ษาที่ เป็ น ผู้
ให้ บริการสาธารณสุข คือเจ้าหน้าที่ส าธารณสุขที่ทำงาน
ศูนย์สุ ขภาพชุม ชน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อีกทั้งเกณฑ์ที่คัดเข้าคือ เป็นผู้ที่สมัครใจในการเข้าร่วมการ
วิจั ย และต้ อ งอาศั ย อยู่ ในตำบลปากพะยูน อำเภอปาก
พะยู น จั ง หวั ด พั ท ลุ ง และเกณฑ์ ที่ คั ด ออกคื อ ผู้ ที่ ไม่
ประสงค์โดยไม่สมัค รใจที่จะเข้าร่วมการวิจัยและเป็นผู้ที่
ไม่ ได้ อ าศั ย อยู่ ใ นตำบลปากพะยู น อำเภอปากพะยู น
จังหวัดพัทลุง
3.1.2 ผู้ให้ข้อมูลคือ ตัวแทนผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากร
ที่ ท ำก าร ศึ ก ษ า ซึ่ งจ ะเป็ น ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ห ลั ก (Key
Informants) และเป็ น ผู้ เข้า ร่ว มในกระบวนการพั ฒ นา
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่ส อดคล้องกับวัฒนธรรม
สำหรับ ผู้ สู ง วั ยมุ ส ลิ ม โดยจะใช้ เทคนิ ค การค้ น หาแบบ
“Snowball” ที่เริ่มต้นจากผู้ให้ข้อมูล หลักที่เป็นคนแรก
หรือกลุ่มแรกที่ยินดีให้ข้อมูล ที่เรียกว่าผู้กุมกำข้อมูลสำคัญ
ในประเด็นที่ทำการศึ กษาผู้ให้ข้อมูล ต้องเป็นผู้รับรู้และ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี และ
ยินยอมให้ค วามร่วมมือกับผู้วิจัยพร้อมทั้งได้แนะนำผู้ให้
ข้อมูลคนต่อ ๆ ไป จนได้ข้อมูลที่มีค วามสมบูรณ์เพียงพอ
ต่อ วิเคราะห์ สามารถสร้างข้อ สรุป ได้ ค รบทุ ก ตัวแปรที่
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ทำการศึกษาและสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ตรง
กับสภาพจริง
3.2 ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบฯ
การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่
สอดคล้ อ งกั บ วัฒ นธรรมสำหรับ ผู้ สู ง วั ยมุ ส ลิ ม มี ล ำดั บ
ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ การวิจัยได้ออกแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 4
วงจร ประกอบด้วยวงจรที่ 1 การเตรียมความพร้อมและ
วางแผน วงจรที่2 การปฏิบัติการตามแผน วงจรที่ 3 การ
ประเมินและตรวจสอบ และวงจรที่ 4 การปรับปรุงและ
ติดตามผล โดยมีรายละเอียดของแต่ละวงจรดังต่อไปนี้
วงจรที่ 1 การเตรียมความพร้อมและวางแผน
การศึกษาบริบท และแบบแผนของกลุ่มผู้สูงวัยมุสลิม
1) ขั้นตอนการวางแผนในการศึกษาวงจรที่ 1
วางแผนในภาพรวมและศึกษาบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
2) ขั้ น ตอนการสำรวจชุ ม ชนรวบรวมข้ อ มู ล
บริบทพื้นฐาน สร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มเป้าหมาย
3) ขั้นตอนการค้นหาและคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
หลัก
4) ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล โดย
จะใช้เทคนิคแบบ Snowball ในการหาผู้ให้ข้อมูล
5) ขั้น ตอนการสรุป ระบบข้อ มูล ตรวจสอบ
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลในวงจรที่ 1
วงจรที่ 2 การปฏิ บั ติ ก ารตามแผน การ
วางแผนความพร้อ มสำหรับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
การจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องวิถีผู้สูงวัยมุสลิม
1) ขั้ น ตอนการวางแผนการศึ ก ษาวงจรที่ 2
และปรับแผนในภาพรวมตามความจำเป็นที่สภาวการณ์ได้
เปลี่ยนไปให้เหมาะสม
2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแผน
3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ เปรียบเที ยบจาก
ข้อมู ล ภาคสนามกับ การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง
4) ขั้นตอนการวางแผน คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
และสมัครใจเข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบ
5) ขั้นตอนการสรุประบบข้อมูล ตรวจสอบ
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลในวงจรที่ 12

วงจรที่ 3 การประเมิ น และตรวจสอบ การ
ขับเคลื่อ นการพัฒ นารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม
1) ขั้นตอนการวางแผนในการศึกษาวงจรที่
3 และปรับแผนในภาพรวมตามความจำเป็นที่สภาวการณ์
ได้เปลี่ยนไปให้เหมาะสม
2) ขั้ น ตอนการวางแผนการจั ด สั ม มนา
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมผู้สูงวัยมุสลิม
3) ขั้ น ตอนการจั ด สั ม มนาขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ นารู ป แบบฯ และร่ ว มพั ฒ นาแนวทาง วางแผน
ดำเนินงานในขั้นต่อไป
4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำการรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5) ขั้ น ตอนการสรุ ป ระบบข้ อ มูล ตรวจสอบ
ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลในวงจรที่ 12-3
วงจรที่ 4 การปรับปรุงและติ ดตามผล การ
พั ฒ นารู ปแบบการจัด บริการสุข ภาพที่ ส อดคล้อ งกั บ
วัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม
1) ขั้นตอนการวางแผนในการศึกษาวงจรที่ 4
และปรั บ แผนในภ าพรวมตามความจำเป็ น ที่ เ ป็ น
สภาวการณ์ได้เปลี่ยนไปให้เหมาะสม
2) ขั้ น ตอนการวางแผนในการหาคู่ มื อ ด้ า น
สุขภาพ สำหรับผู้นำประจำมัสยิด
3) ขั้นตอนการประสานงานผู้นำมุสลิม
4) ขั้นตอนการบรรยายธรรมด้านสุขภาพโดย
ผู้นำมุสลิม
5) ขั้นตอนการติดตาม สรุป และประเมินผล
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมผู้
สูงวัยมุสลิม
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ใน
ก าร ด ำเนิ น ก าร วิ จั ย ใน ค รั้ ง นี้ จั ด ได้ 2 ป ร ะ เภ ท
ประกอบด้ วย เครื่องมือที่ ออกแบบและพั ฒ นาขึ้น และ
เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีชื่อและรหัสของ
เครื่องมือแต่ละชนิดดังนี้
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3.3.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ นการวิ จั ย มี 7 ชนิ ด
ประกอบด้ ว ย TI-01 บั น ทึ ก ภาคสนามประจำวั น ของ
นักวิจัย,
TI-02 แฟ้ มบั น ทึ ก ข้อ มู ล บริ บ ทตำบลปากพะยู น , TI-03
แนวทางการสัมภาษณ์ผู้สูงวัยมุสลิมที่เคยมีประสบการณ์
เข้ารับบริการสุขภาพ, TI-04 แนวทางการสนทนากลุ่มผู้สูง
วัยมุสลิมที่เคยมีประสบการณ์เข้ารับบริการสุขภาพ, TI-05
แบบบันทึกสรุปการประเมินผลในแต่ละวงจร, TI-06 แบบ
บั น ทึ ก การทำกิ จ กรรม, และ TI-07 แบบบั น ทึ ก สรุ ป
บทเรียน
3.3.2 เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีมี
7 ช นิ ด ของเค รื่ อ งมื อ ป ระกอบ ด้ ว ย 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
บันทึ กภาพนิ่ ง,TT-04 เครื่องคอมพิ วเตอร์พ กพา,TT-05
สมุดบันทึกงานสนาม, TT-06 กระดาษชาร์ต, และ TT-07
อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ช่วยทำกระบวนการ
3.4 การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ผู้ วิจั ยดำเนิ น การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและมีพี่
เลี้ ย งในภาคสนาม การรวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนามโดย
การศึกษาข้อมูลบริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและ
เลือกผู้ให้ข้อมูลจากผู้กุมกำข้อมูล คนแรกที่สมัครใจและ
ให้ความร่วมมือเพื่อศึกษา และดำเนินการในขั้นต่อไป โดย
ใช้การดำเนินการตามกิจกรรม เป้าหมายที่เป็นชนิดและ
แหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูล ระยะเวลา และเครื่อ งมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล
ต่ า งๆ โดยสรุ ป คื อ การประเมิ น ชุ ม ชนแบบเร่ ง ด่ ว น
การศึกษาเอกสารหลักฐาน การสังเกต การสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่ม เมื่อได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
แต่ ล่ ะ ครั้ ง จะให้ ค วามสำคั ญ กั บ ความเต็ ม ใจและความ
ร่วมมือ ที่จ ะให้ข้อมูล ซึ่งจะส่อแสดงถึงการยกระดับของ
การมี ส่ วนร่ ว มที่ ดี ก ว่ า และยั ง ทำให้ ข้ อ มู ล ที่ ได้ รับ มามี
คุณภาพ มีค วามน่าเชื่อถือและเข้าใกล้ค วามจริง ได้มาก
ที่สุด มากกว่าที่จ ะเร่ง รัดเพื่ อเอาข้อมู ล ออกมาจากผู้ ให้
ข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Inductive) กล่าวคือเป็นการนำข้อมูลหลักฐานมา

วิเคราะห์คั ดกรอง ลดทอน และดูค วามสัมพัน ธ์จ ากนั้ น
ค่อยสร้างเป็นทฤษฎีขึ้นมา แล้วจึงนำไปอภิปรายว่ามีความ
เหมื อ นหรื อ แตกต่ า งจากทฤษฎี อื่ น ที่ ใกล้ เคี ย งกั น ที่ มี
การศึกษามาก่อ นแล้ว โดยเน้ นใช้กระบวนการของการ
วิเคราะห์ วาทกรรม (Discourse Analysis) ของมิ เชลล์
ฟูโกต สำหรับการดำเนินการคัดกรองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
เบื้อ งต้ น ดำเนิ นการโดยการเก็บ รวบรวมข้อมู ล และทำ
หมายเหตุ ส่วนที่ส ำคั ญ เอาส่วนที่ ไม่ มีส าระในการตอบ
คำถามของวิจัยที่ได้จำแนกไว้ทั้งหมดออกไป จากนั้นจึงนำ
ข้อมูลไปจัดระบบและตรวจสอบความสมบูรณ์และค้นหา
ส่ วนที่ ข าดหายไป แล้ วจึ ง สร้ างประเด็ น หลั ก และกลุ่ ม
ข้อสรุปแนวคิด และสร้างหัวข้อย่อย จัดแยกข้อมูลให้เป็น
ระบบ มี ก ารทบทวนแนวทางการวิ เคราะห์ โ ดยการ
ตรวจสอบกับคำถามวิจัย งานวิจัยอื่นที่มีค วามน่าเชื่อถือ
และมีสาระใกล้เคียงกัน และทบทวนระเบียบวิธีการวิจัย
ดำเนินการควบคุมคุณภาพของข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบ
สามเส้าหลายวิธีตามสภาพและความจำเพาะของข้อมูล
เช่น จากแหล่งของข้อมูล จากแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากผู้ วิ จั ย และจากการตรวจสอบด้ า นระเบี ย บวิ ธี
โดยเฉพาะการตรวจสอบด้วยการใช้ระเบียบวิธีคู่ขนานไป
ด้วยกันขณะเก็บรวบรวมข้อมูล การควบคุมคุณภาพข้อมูล
ทั้ง หมดตลอดช่ วงเวลาของการเก็ บรวบรวมข้อมู ล นี้ได้
ดำเนิ น การทั น ที ทั้ ง ในระยะที่ ก ำลั ง รวบรวมข้ อ มู ล ใน
ภาคสนามและเมื่อนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
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
ดำเนิ น การเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล จำนวน 70 คน พบว่ า
จำแนกเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักทั่วไป ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูง
วัยมุสลิม คิดเป็นร้อยละ 15.7 บุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็น
เจ้ าหน้ า ที่ ศู น ย์ สุ ขภาพชุ ม ชน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 4.3 ผู้น ำ
ศาสนา คิดเป็นร้อยละ 2.9 อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน คิด
เป็นร้อยละ 24.3 และผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่ มเป้าหมาย
เฉพาะ ประกอบด้วย ผู้สูงวัยมุสลิมที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิด
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เป็นร้อยละ 51.4 ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่ม 14 ครั้ง การ
สังเกตในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจะสังเกตทุก 2 สัปดาห์
ครั้งในช่วงขณะดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัย และได้วิเคราะห์
จากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พบว่าผู้สูงวัยมุสลิมที่มีอายุระหว่าง
60–65 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.8 ผู้ สู ง วั ย มุ ส ลิ ม ที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 66–70 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.4 ผู้สูงวัยมุสลิมที่มี
อายุระหว่าง 71–75 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.7 ผู้สูงวัยมุสลิม
ที่มีอายุระหว่าง 76–80 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.0 ผู้สูง วัย
มุส ลิ ม ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ าง 81–85 ปี คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 11.1
จำแนกตามเพศของผู้ให้ข้อมูล หลักที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ โดยเพศหญิ ง คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเพศชาย
คิ ด เป็ นร้ อ ยล ะ 33.3 แล ะกลุ่ ม เป้ าห ม ายทุ ก ค น มี
ประสบการณ์ ในการเข้ า รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพของหน่ ว ย
บริการศูนย์สุขภาพชุมชน
4.1.2 ขั้น ตอนในการพั ฒ นารูป แบบฯ จากผล
วิจัยที่ ผ่ านมานี้ มี ล ำดั บ ขั้น ตอนในการพัฒ นารูป แบบฯ
โดยได้ ผ่ า นกระบวนการวิ จั ย ในรู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก ารแ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม (Participatory Action
Research) พบว่ า แบ่ ง การวิ จั ย ออกเป็ น 4 วงจร คื อ
วงจรที่ 1 การเตรียมความพร้อมและวางแผน การศึกษา
บริบ ท วงจรที่ 2 การปฏิ บัติก ารตามแผน การวางแผน
ความพร้ อ มสำหรั บ การขั บ เคลื่ อ น สู่ เ ป้ า หมายการ
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย

มุ ส ลิ ม วงจรที่ 3 การประเมิ น และตรวจสอบ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบฯ และวงจรที่ 4 การปรับปรุง
และข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนของการพัฒนานั้น ได้มีการ
ดำเนินการในแต่ละวงจร ได้เริ่มดำเนินการจากวงจรแรก
แล้วจึงมีการดำเนินการต่อไปในวงจรถัดไปตามลำดับ และ
เมื่อระยะเวลาการดำเนินการจากวงจรหนึ่งผ่านไปสู่อีก
วงจรหนึ่ ง แล้ ว ก็ มี ก ารตรวจสอบย้ อ นกลั บ ไปยั ง ความ
สมบูรณ์ของวงจรก่อนหน้าเสมอ เพื่อทำการศึกษาเพิ่มเติม
ในกรณีที่พบว่ายัง มีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง จนได้ข้อยุติ
โดยไม่ ไ ด้ ห ยุ ด วงจรที่ ก ำลั ง ดำเนิ น การอยู่ ทั้ ง นี้ จ ะ
ดำเนินการควบคุมคุณภาพของข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบ
สามเส้าหลายวิธีตามสภาพและความจำเพาะของข้อมูล
เช่น จากแหล่งของข้อมูล จากแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากผู้วิจัยและจากการตรวจสอบด้านระเบียบวิธี
4.1.3 การพัฒนารูปแบบการจัดบริก ารสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม
รูป แบบการจัดบริการสุขภาพที่ส อดคล้อ งกั บ
วัฒ นธรรมสำหรั บ ผู้ สู ง วั ย มุ ส ลิ ม พบว่ า ประกอบด้ ว ย
แนวคิ ด พื้ น ฐาน องค์ ป ระกอบ กลไกการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการ และผลลั พ ธ์ ดั ง รู ป ที่ 1 โดยมี ลั ก ษณะที่
เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ มีดังนี้
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รูปที่ 1 รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผูส้ ูงวัยมุสลิม
ปัจ จัยนำเข้า พบว่า ก่อนที่ผู้วิจัยจะสัม ภาษณ์
เชิงลึกประเด็นวิจัยจากกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยจะเกริ่น
คร่าว ๆ เกี่ยวกับความรู้หลักปฏิบัติและหลักศรัทธาของ
อิ ส ลาม และเรื่ อ งสุ ข ภาพสำหรั บ มุ ส ลิ ม เพื่ อ สร้ า ง
บรรยากาศก่อนการสัมภาษณ์ไปด้วยความกันเอง และเกิด
ความไว้ ว างใจต่ อ ผู้ วิ จั ย สร้ า งพลั ง ความพร้ อ มของ
กลุ่มเป้าหมายที่ จ ะพั ฒ นาไปในหนทางของหลักอิส ลาม
เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างสัมพันธภาพ นำไปสู่การมี
ส่ ว นร่ ว มของผู้ สู ง วั ย มุ ส ลิ ม ในการพั ฒ นารู ป แบบการ
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย
มุสลิม
กระบวนการ จากการลงภาคสนาม พบว่ า ใน
การดำเนิ น การวิจัย นั้ น เริ่ม ต้ นการให้ โอกาสแก่ผู้ สูง วั ย
มุ
ส
ลิ
ม

ตัดสินใจ สมัค รใจเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒ นารูป แบบฯ
เมื่ อ พร้ อ มและมี ค วามสมั ค รใจ ผู้ วิ จั ย จะรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล
เบื้องต้นจากผู้สมัครใจก่อน โดยจะเน้นสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
การจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้
สูงวัยมุสลิม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่ส มัค รใจเลือกที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย
มุสลิม ผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์ประสบการณ์การเข้ารับ
บริการสุขภาพโดยจะ
ถามเป็นคำถามปลายเปิด มีการดำเนินการสนทนากลุ่ม
การสังเกต และได้ดำเนินการจัดสัมมนาขับเคลื่อนรูปแบบ
ฯ จนได้แ นวทางการจัด บริก ารสุ ขภาพที่ ส อดคล้อ งกั บ
วัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม
ผลลัพธ์เบื้องต้นจากการดำเนินงาน พบว่า การ
สัม ภาษณ์เชิง ลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต และจาก
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ดำเนิ น การสั ม มนาขั บ เคลื่ อ นรู ป แบบฯ จนกระทั่ ง ได้
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่ส อดคล้องกับวัฒนธรรม
สำหรับผู้สูงวัยมุสลิม รูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้นดังกล่าว
นี้คือ การส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาบรรยายธรรมด้านสุขภาพ
เกิดขึ้นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ เนื่องจากปัญหาปัจจุบันผู้สูง
วัยมุส ลิมไม่ค่อยเข้ารับบริการสุขภาพอันจำเป็น และไม่
ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ อาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ
ในระยะยาว ซึ่งการบรรยายธรรมเกี่ยวกับสุขภาพจะทำให้
ผู้สูงวัยมุสลิมมีความรู้ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับศาสนา
ทำให้ เกิ ด ความตระหนั ก ต่ อ การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ
เพื่อ ที่ จ ะได้ดำเนิน ชีวิต ตามหลั กศาสนากำหนดไว้อย่ าง
สมบู ร ณ์ แ บบ และทำให้ ซึ ม ซั บ การปฏิ บั ติ ต นเกี่ ย วกั บ
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
ศาสนาดำเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ให้ แ ก่ ผู้ สู ง วั ย มุ ส ลิ ม
เข้าถึงบริการสุขภาพนั้น ๆ ซึ่งการบรรยายธรรมและการ
ประชาสัมพันธ์ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพนี้โดยผู้นำศาสนา
จะ
ดำเนินการหลังเสร็จศาสนกิจที่มัสยิด
โอกาสและปัจจัยต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้น พบว่า
บั้นปลายชีวิตผู้สูงวัยมุสลิมจะผันตัวเองอยู่มัสยิดเป็นการ
ส่วนใหญ่ จะปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด ระลึก
เสมอชีวิตนี้จะสิ้นลมเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบ พระผู้เป็นเจ้า
เท่ านั้นเป็นผู้กำหนด ทั้ง นี้ผู้สูง วัยจะอยู่กับมัส ยิดเพื่อทำ
การละหมาดทำจิตใจให้สงบ ทำความดีโดยเน้นปฏิบัติตาม
หลักคำสอนไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพโดยจะยึดตามหนทาง
อิสลาม เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายจึงมีความสนใจที่จะมี
ส่วนร่ วมในการพั ฒ นารูป แบบการจัด บริก ารสุ ขภาพที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม
การวั ด ประเมิ น ความสำเร็ จ การจั ด บริ ก าร
สุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม
การพิ จ ารณาจาการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่ส าธารณสุขจะดำเนินการ
ให้ผู้นำศาสนาประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง ในช่วงขณะ
มุส ลิมไปทำศาสนกิจ ที่มัส ยิด เหล่านี้ทำให้ผู้สูงวัยมุส ลิม
ได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

หลังปฏิบัติศาสนกิจ ที่มัส ยิด ผู้นำศาสนามีการ
บรรยายธรรมด้านสุขภาพ ทำให้ผู้สูงวัยมุสลิมมาละหมาด
ที่มั ส ยิด เกิ ดความสนใจ มี ค วามรู้ ตระหนั กต่ อการดูแ ล
สุขภาพ ส่งผลต่อการที่จะเข้ารับบริการสุขภาพอันจำเป็น
ที่ต้องรักษา
ประเมินผลความสำเร็จ ของการพัฒนารูปแบบ
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 ผลการเปรียบเทีย บของการพั ฒ นารูป แบบ
การจัดบริการสุขภาพฯ
ก่อนพัฒนารูปแบบ ความก้าวหน้าหลังจากพัฒนา
การจัดบริการฯ
รูปแบบฯ
ผู้สูงวัยมุสลิมไม่มี
มีความตระหนัก ในการเข้ารับ
ความรู้อย่างเพียงพอ บริการสุขภาพอันจำเป็น ทำให้
ที่จะตระหนักต่อการ ศูนย์สุขภาพชุมชน ผ่านตัวชี้วัด
ดูแลสุขภาพ และ
ด้านมิติต่าง ๆ ในการให้บริการ
การเข้ารับบริการ
สุขภาพสำหรับผู้สงู วัย
สุขภาพ
ผู้สูงวัยมุสลิมไม่
มีความรู้ด้านสุขภาพ และเข้าถึง
ค่อยรับทราบ
บริการสุขภาพจากที่ได้รับการ
ข่าวสารในด้าน
ประชาสัมพันธ์จากผู้นำมัสยิด
สุขภาพ จากการ
อย่างทั่วถึง วัย
ประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง
ผู้นำศาสนาไม่มี
หลังละหมาดมีการบรรยายธรรม
การบรรยายธรรม
ประเด็นด้านสุขภาพ ทำให้เกิด
ประเด็นด้านสุขภาพ ความสนใจ มีความตระหนักใน
เข้ามาเกี่ยวข้อง
การดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้
ดำรงชีวิตในหนทางอิสลามอย่าง
สมดุล
การเข้าใจและการ บุคลากรสาธารณสุขมีความเข้าใจ
เข้าถึงวิถีวัฒนธรรมผู้ วิถีชีวิตของผู้ใช้บริการที่มคี วาม
สูงวัยมุสลิม ในการ แตกต่างทางวัฒนธรรม มีความ
ให้บริการสุขภาพ
เข้าใจในในเรื่องของประเพณี
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ของบุคลากร
สาธารณสุข

พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการที่
เป็นผู้สูงวัยมุสลิม สามารถ
ให้บริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการมากขึ้น
จากตารางที่ 1 ข้างต้น ผลสรุปการเปรียบเทียบ
ของการพั ฒ นารูป แบบการจัด บริการสุ ขภาพฯ โดยจะ
ประเมิน ผลจากการเข้ารับบริการสุขภาพของผู้สูง วัย ดู
จ า ก ตั ว ชี้ วั ด Quality and Outcome Framework:
QOF คือ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ
ของหน่ วยบริก ารศูน ย์สุ ขภาพชุม ชน โดยดึง ข้ อมู ล จาก
ระบ บ HDC พั ท ลุ ง (2562) แล ะป ระเมิ น จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต ดังนี้
ก่อนพัฒนารูปแบบการจัดบริการฯ พบว่า ผู้สูง
วัยมุสลิมไม่มีค วามรู้อย่างเพียงพอ ที่จ ะตระหนักต่อการ
ดูแลสุขภาพ และการเข้ารับบริการสุขภาพอันจำเป็น ใน
ส่ ว นของการได้ รั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับสุขภาพได้รับไม่ทั่วถึง อีกทั้งผู้นำศาสนาไม่มีการ
บรรยายธรรม ประเด็น ด้านสุข ภาพเข้ ามาเกี่ ยวข้ องอี ก
ช่องทางหนึ่ง เพื่อที่จะสร้างความรู้ ความตระหนักต่อการ
ดูแลสุขภาพ สร้างความสอดคล้องกับวัฒนธรรมต่อการ
ดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยมุสลิม
ความก้าวหน้าหลังจากพัฒ นารูปแบบฯ พบว่า
ผู้สูงวัยมุสลิมมีความตระหนัก ในการเข้ารับบริการสุขภาพ
อันจำเป็น ทำให้ศูนย์สุขภาพชุมชน ผ่านตัวชี้วัดด้านมิติ
ต่าง ๆ ในการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย อีกทั้งผู้สูง
วัยมุสลิมมีค วามรู้ด้านสุขภาพ และเข้าถึงบริการสุขภาพ
จากที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากผู้นำมัสยิดอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้หลังละหมาดมีการบรรยายธรรมประเด็นด้านสุขภาพ
ทำให้ผู้สูงวัยมุสลิมเกิดความสนใจ มีความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้ดำรงชีวิตในหนทางอิส ลามอย่าง
สมดุล และบุคลากรสาธารณสุขมีความเข้าใจ วิถีชีวิตของ
ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความเข้าใจ
ในในเรื่องของประเพณี
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
5.1 อภิปรายด้านระเบียบวิธีวิจัย

5.1.1 ด้านระเบียบวิธีวิจัย ความเหมาะสมของ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ตัดสินใจเลือกใช้นี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนของ
การพิจารณาตั้งแต่ก่อนลงมือปฏิบัติการภาคสนาม โดยมี
คำถามของการวิจัยที่ระบุไว้ว่า “การพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย
มุสลิมศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุงเป็นอย่างไร” ซึ่งได้มาจากการ
ทบทวนสถานการณ์ ก ารเข้ า สู่ ผู้ สู ง วั ย ทั้ ง ในระดั บ โลก
ภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับภาค จนถึงระดับจังหวัดและ
พื้นที่ ทบทวนสถานการณ์การเข้ารับบริการสุขภาพของผู้
สูง วั ยมุ ส ลิ ม ตลอดจนทบทวนวิถี มุ ส ลิ ม ของตำบลปาก
พะยูน วัฒนธรรมมุสลิม หลักปฏิบัติและหลักศรัทธาของ
ศาสนาอิสลาม จากประเด็นการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นที่
ได้นำเสนอมา จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญของการเลือกใช้
วิธีการวิจัยนี้ที่พอจะสรุปคือ
5.1.1.1 การระบุ ปั ญ หาวิ จั ย พิ จ ารณาได้ ว่ า
ลักษณะของปัญหาเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขจัดการได้
ทั น ที ในวงกว้ า ง เนื่ อ งจากยั ง ขาดความรู้ ที่ จ ะเลื อ กใช้
วิธีการใดที่เหมาะสม สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหานี้
ซึ่งเมื่อเข้าลักษณะนี้ จรัส สุวรรณเวลา (2543) แนะนำให้
ทำการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาก่อน จนกว่าจะหาย
สงสัยภายใต้ความสงสัยที่ยังคงมีอยู่
5.1.1.2 ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิง คุณภาพเป็นเครื่องมือในการแสวงหาคำตอบต่อ
คำถามวิจัย ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ผู้วิจัยมีความ
เชื่ อต่อจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้ สอดคล้องกับ
งานของ สุ ภ างค์ จั น ทวานิ ช (2549: 19-20) ระบุ ไว้คื อ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ไม่ได้
ต้ อ งการอธิบ ายความสั ม พั น ธ์ ในเชิ ง เหตุ เป็ น ผลแก่ กั น
เท่ า นั้ น แต่ ต้ อ งการหา “ความหมาย” ของตั ว แปรที่
กำหนดใช้ กั น เมื่ อ คำนึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ธี ก ารเชิ ง
ปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพในแง่ตรรกวิทยาหรือในแง่
ปรัชญาแล้ว เราจะพบว่า ในกระบวนการคิดของมนุษ ย์
คนเราย่ อ มรู้จั ก คุ ณ ภาพก่ อ นปริม าณ กล่ า วคื อ คนเกิ ด
ความรู้ (notion) เกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่ง(particular) ก่อน นั่น
คือคุณภาพ จากลำดับกระบวนการคิดนี้ทำให้วิธีการวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพมาก่ อ นวิ ธีก ารเชิ ง ปริม าณ พิ จ ารณาได้ ว่ า
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วิธีการเชิงคุณภาพ ช่วยให้ผู้วิจัยเกิดความกระจ่างหลาย
แง่มุมและผลการวิจัยเกิดการพัฒนา
5.1.1.3 การป้องกันความคลาดเคลื่อนของการ
วิ จั ย การดำเนิ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพก็ จ ะเกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนของการเก็บรวบรวมข้อมูลในหลายลักษณะ
ได้ ซึ่งต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันกับการวิจัยเชิงปริมาณ
อาทิ 1) ความคลาดเคลื่ อนในการเลือ กตั วอย่ าง ผู้ วิจั ย
อาจจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นตัวแทนของการศึกษา
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ไม่ มีป ระสบการณ์ ค วามรู้จ ากสิ่ง ที่ ผู้วิจั ย
ต้องการ 2) ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 3)
ความคลาดเคลื่อนจากตัวผู้วิจัยเอง โดยสิ่งเหล่านี้นักวิจัย
สามารถฝึ ก ฝนและทบทวนตั ว เองเพื่ อ ลดความคลาด
เคลื่อนที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งในกรณีที่เป็นนักวิจัยใหม่จึงควร
จะมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา เพื่อคอยกระตุ้นเตือนและ
ให้คำแนะนำด้วย
5.1.1.4 ค วาม เชื่ อ ถื อ ได้ ข องการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ ซึ่งวิธีนี้ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานความ
เชื่อของการวิจัยเกี่ยวกับผลสรุปที่ตรงกับข้อมูล และการ
อ้างอิง ผลไปใช้ ได้ กับ กลุ่ มอื่ น ความเที่ ยงของวิธีก ารทำ
ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มี ค วามพยายามพั ฒ นาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ประเด็นความเชื่อถือได้ของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล มี
ความสอดคล้อง ตามแนวทางของ Lincoin และ Guba
(1985) คื อ ความเชื่ อ ถื อ ได้ (credility) การถ่ า ยโอน
ผลการวิจัย (transferability) การพึ่ง พากับเกณฑ์อื่น ๆ
(dependability) และการยืนยันผล (confirmability)
5.1.1.5 รูปแบบการวิจัยที่เลือกใช้ จากประเด็น
โจทย์ปัญหาวิจัย คำถามวิจัย และวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย จึง นำไปสู่การทบทวนด้านระเบียบวิธีวิจัยเพื่ อการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้การวิจัยนี้ได้
คำตอบที่เป็นความรู้ใหม่ที่ตรงตามวัตถุประสงค์วิจัย วิจัย
ครั้งนี้พิจารณาได้ว่า เหมาะสมและสอดคล้องกับ รูปแบบ
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory
Action Research: PAR) เพื่ อ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
จัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงวัย
มุ ส ลิ ม ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ และ
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงที่ จ ะเกิด ในการวิ จัยนี้ จ ะเป็ น

กระบวนการแบบมีส่ วนร่วมจากผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัย ได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของการวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมของ McTaggart เป็นหลัก ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญในการ
ดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน 1) การ
วางแผน (planning) 2) การปฏิบัติการ (acting) 3) การ
สังเกตติดตามผล (observing) 4) การประเมินผลจากการ
ลงมือปฏิบัติการไปแล้ว (evaluating the result of the
action) โดย 4 ขั้ น ตอนดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเป็ น วงจร
(cycle) ที่หมุนวนอยู่ตลอดอย่างเป็นพลวัต จนกว่าจะเกิด
ความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้
5.2 อภิปรายผลการวิจัย กับงานวิจัยอื่น/ทฤษฎี
ผู้ สู ง วั ย มุ ส ลิ ม เมื่ อ เข้ า สู่ บั้ น ปลายชี วิ ต สิ่ ง ที่
ปรารถนาหรือสิ่งที่ต้องการจากโลกใบนี้ก็จะยิ่งน้อยลง ไม่
มุ่งหวังสิ่งใดนอกจากการได้ทำความดี การภัคดีต่อพระผู้
เป็นเจ้า การได้ป ฏิบัติตนอยู่ในหนทางอิสลาม นอกจาก
มุสลิมต้องดำเนินชีวิตตามหลักปฏิบัติและหลักศรัทธาของ
อิส ลามแล้ ว หนึ่ งในการดำเนิ น ชีวิต ที่ มุส ลิม ต้อ งปฏิ บั ติ
อย่างไม่ละเลยเช่นกัน คือ ต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ ยวกั บ โรคไข้ เจ็ บ ป่ว ย จุด ประสงค์ ที่ เกิ ดการเจ็บ ป่ ว ย
ตลอดจนวิธีการเยียวยาตามหลักการของอิสลาม เหล่านี้
เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตตามหนทางอิสลามกำหนด ศาสนา
อิสลามมีหลักปฏิบัติที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ดั่ง มาซาม อาฮหมัด (2556) ระบุว่า หนึ่งในหลักปฏิ บัติ
ของอิสลามนั้นคือ การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ดังนั้น
ในช่วงถือศีล อด สถานบริการศูนย์สุขภาพชุม ชน มีการ
จัดบริการพิเศษที่เอื้ อต่อ การปฏิ บัติ ตนของผู้รับ บริก าร
มุส ลิมในช่วงเวลาการถือศีล อด การปรับ ยาให้แก่ค นไข้
เรื้อรังที่ต้องกินยาทุกวัน การบริการอาหารที่ฮาลาลให้แก่
คนไข้มุสลิม เป็นต้น ทั้งนี้ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมในครั้ง นี้ไม่ส อดคล้อ งกั บการศึกษา ของกิติย า
โต๊ะทองและคณะ (2560) พบว่าประเด็นหลักที่เป็นปัญหา
ในการเข้ารับ บริการสาธารณสุ ขของชาวไทยมุส ลิม คื อ
เรื่ อ งอาหารฮาลาล สถานที่ ล ะหมาด แต่ ด้ วยการวิจั ย
ดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นที่จะดำเนินการในกลุ่มผู้รับบริการที่
เป็นมุสลิมโดยเฉพาะ ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายได้ให้
ข้อ มู ล เกี่ย วกั บ สถานบริก ารศู น ย์ สุข ภาพชุ ม ชนว่า เป็ น
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หน่วยบริการสุขภาพที่ไม่มีความบกพร่องในเรื่องดังกล่าว
พิจารณาได้ว่า การเข้ารับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับผู้
สูงวัยมุสลิม ปัญหาหลัก ๆ ที่ผู้สูงวัยมุสลิมไม่เข้ารับบริการ
สุ ข ภาพ คื อ การไม่ มี ค วามรู้ อ ย่ า งเพี ย งพอและความ
ตระหนั ก ในการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง เหล่ า นี้ ส่ ง ผลการ
ให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยมุสลิมไม่ครอบคลุม อีกทั้ง
การประชาสัมพั นธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ย วกับ สุขภาพยัง ไม่
ทั่วถึงสำหรับผู้สูงวัยมุสลิม สอดคล้องกับ งาน อิสมาอีลลุต
ฟี จะปะกียา (2556) ระบุว่า โรคที่อันตรายที่สุดสำหรับ
ผู้ป่วย คือ โรคอ่อนแอ และเกียจคร้าน ยิ่งหากมีโรคขาด
ความรู้ มาสมทบอันตรายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าทวีคูณ ทั้งหมดนี้
ล้วนแล้วแต่เป็นคุณลักษณะไม่ดีที่อิสลามปฏิเสธอย่ างแข็ง
ขั น จากผู้ วิ จั ย ได้ ท ำการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด บริ ก าร
สุขภาพที่ ส อดคล้องกับ วัฒ นธรรมสำหรับ ผู้สู งวัย มุส ลิ ม
พิจ ารณาได้ ว่า ในด้านบุ ค ลากรศู นย์สุข ภาพชุมชน เกิ ด
ความเข้าใจวัฒนธรรมมุส ลิมมากขึ้น จึงได้ปรับพัฒนาใน
ด้านการให้บริการสุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม ไม่
ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การให้บริการ
สุขภาพแก่ผู้สูงวัยมุสลิมที่ต้องคำนึง
สรุปผล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอน
ที่ต้องเรียนรู้บริบท การศึกษาวัฒนธรรมของพื้นที่วิจัย ซึ่ง
เป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้วิจัยต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะได้
เข้ าถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายในการดำเนิ น วิ จั ย และการสร้ า ง
สัมพันธภาพ การสร้างความไว้วางใจต่อกัน เป็นสิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องคำนึงและปฏิบัติขณะดำเนินการวิจัย อีกทั้งผู้วิจัย ต้อง
คลุกคลี อยู่กับ พื้น ที่วิจัยเสมอต้น เสมอปลาย จนกระทั้ ง
ดำเนิ น การวิ จั ย เสร็ จ สิ้ น หากผู้ วิ จั ย ได้ บ รรลุ ป ฏิ บั ติ ขั้ น
พื้ น ฐานเหล่ านี้ ซึ่ ง จะนำพาไปสู่ ก ารดำเนิ น การวิ จั ย ใน
ขั้นตอนต่อไปได้อย่างราบรื่น สำหรับรูปแบบการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้ง นี้ เป็นการพัฒ นารูปแบบ
การจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมสำหรับผู้
สูงวัยมุสลิม ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น เคารพการตัดสินใจ ให้
เกียรติกันและกัน เสริมพลังใจทางด้านศาสนา มีส่วนร่วม
โดยความสมั ค รใจ มี ก ระบวนการที่ มี ส่ ว นร่ ว มพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ของการรับบริการ

สุขภาพจากผู้สูง วัยมุส ลิม มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพให้ส อดคล้องกับวัฒนธรรม
สำหรับผู้สูงวัยมุสลิม
ผลสรุป ความก้าวหน้า ของการพัฒ นารูป แบบ
การจัดบริการสุขภาพฯ โดยประเมินจากการเข้ารับบริการ
สุขภาพของผู้สูงวัย ที่สามารถดูจากตัวชี้วัด Quality and
Outcome Framework: QOF โดยดึ ง ข้ อ มู ล จากระบบ
HDC พัทลุง (2562) และประเมินจากการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ ม การสั ง เกต โดยก่ อ นพั ฒ นารู ป แบบการ
จัดบริการฯ ผู้สูงวัยมุสลิมไม่มีความรู้อย่างเพียงพอ ที่จ ะ
ตระหนั ก ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ และการเข้ า รั บ บริ ก าร
สุขภาพ ในส่วนของการได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ สุขภาพได้รับไม่ทั่วถึง อีกทั้งผู้นำศาสนา
ไม่ มี ก ารบรรยายธรรม ประเด็ น ด้ า นสุ ข ภาพเข้ า มา
เกี่ ยวข้ อ งอีก ช่ องทางหนึ่ ง เพื่ อ ที่ จ ะสร้างความรู้ ความ
ตระหนั กต่ อการดูแ ลสุ ขภาพ สร้างความสอดคล้ องกั บ
วัฒนธรรมต่อการดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพของผู้สูง
วัยมุสลิม และความก้าวหน้าหลังจากพัฒนารูปแบบฯ ผู้สูง
วัยมุสลิมมีความตระหนัก ในการเข้ารับบริการสุขภาพอัน
จำเป็น ทำให้ศูนย์สุขภาพชุมชน ผ่านตัวชี้วัดด้านมิติต่าง ๆ
ในการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย อีกทั้งผู้สูงวัยมุสลิม
มีความรู้ด้านสุขภาพ และเข้าถึงบริการสุขภาพจากที่ได้รับ
การประชาสัม พันธ์จ ากผู้น ำมัส ยิดอย่างทั่วถึง ทั้ง นี้หลั ง
ละหมาดมีการบรรยายธรรมประเด็นด้านสุขภาพ ทำให้ผู้
สูง วัยมุส ลิม เกิดความสนใจ มีค วามตระหนักในการดูแล
สุขภาพ เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนากำหนดไว้
อย่ า งสมบู ร ณ์ แบบ และทำให้ ซึ ม ซั บ การปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มุสลิมจะต้องไม่มองข้าม
และบุคลากรสาธารณสุขเกิดความเข้าใจวัฒนธรรมมุสลิม
มากขึ้ น จึง ได้ ป รับ พั ฒ นาในด้า นการให้ บ ริ ก ารสุข ภาพ
เพื่ อให้ ส อ ดค ล้ อ งกั บ วิ ถี มุ ส ลิ ม ไม่ ว่ า จ ะเป็ น การ
ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูง
วัยที่ต้องคำนึง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะด้านการเรียนรู้
1.1 อ บ ร ม พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ บุ ค ล าก ร
สาธารณสุขในพื้นที่ ในการเข้าถึง วัฒนธรรม สร้างความ
เข้ า ใจในความแตกต่ า งในเรื่ อ งของเชื้ อ ชาติ เพศ และ
พฤติ ก รรมต่ าง ๆ ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะวั ฒ นธรรม
สามารถให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมของ
ผู้ใช้บริการ
1.2 พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาสำหรับใช้ใน
การการบรรยายธรรม ให้ มีป ระเด็ นด้ านสุ ขภาพเข้ามา
เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาเพิ่มเติมในพื้นที่เดิม
และขยายไปยังพื้นที่อื่น
1.3 นำไปปรับหลักสูตรในการเรียนการสอน
สาธารณสุขชุมชน ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค รักษา และฟื้นฟู ส ภาพ ให้ส อดคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณี โดยการเข้าถึง เข้าใจของชุมชนนั้น ๆ
2. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนางาน
2.1 หน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ สามารถอาศั ย
รู ป แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ เป็ น กลไกการจั ด การกั บ ปั ญ หา
ผู้รับบริการที่ไม่เข้าถึงบริการสุขภาพอันจำเป็น อันเนื่อง
ขัดกับหลักศาสนา
2.2 การให้บริการสุขภาพที่ค ำนึง ประเพณี
หลักศาสนาของผู้รับบริการสุขภาพ และปรับการบริการ
สุ ข ภ าพให้ สอดคล้ อ งวั ฒ นธรรมนั้ น ๆ จะช่ ว ยให้
ผู้รับบริการสุขภาพเข้าถึงได้ง่าย
2.3 เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุข ต้องเข้าถึง และ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ เพื่อปรับ
พัฒนาการให้บริการสุขภาพตามสภาวการณ์ป ระเพณีของ
ชุมชนอย่างเหมาะสม
3. ข้อเสนอแนะด้านการกำหนดนโยบาย
3.1 กระทรวงสาธารณ สุ ข ส่ ง มอบแนว
ทางการจัดระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
สำหรั บ ผู้ สู ง วั ย มุ ส ลิ ม ไปยั ง หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข เพื่ อ
กำหนดมาตรฐานเดียวกัน
3.2 น ำ รู ป แ บ บ ที่ พั ฒ น า ขึ้ น นี้ ไป สู่
คณะกรรมการโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข เพื่ อ

กำหนดหน่วยบริการสุขภาพที่ส อดคล้องกับวิถีมุสลิมต่อ
พื้นที่ที่มีมุสลิมเบาบาง
4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อ
ยอด
4.1 ศึกษาหน่ วยบริการสุขภาพ ว่ามีค วาม
เหมาะสมและความเป็นไปได้สำหรับการจัดการปัญหา ที่
เกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ของผู้รับบริการสุขภาพ
4.2 ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นา
ชุ ม ชน บริ บ ทต่ า ง ๆ รวมถึ ง ศึ ก ษาวั ฒ นธรรม ว่ า มี
ความสัมพันธ์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนนั้น ๆ
4.3 การทำงานเป็ น ที ม ระหว่างผู้วิ จัย และ
กลุ่มเป้าหมายมีค วามสำคัญ ส่ ง ผลให้เข้าใจร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
4.4 นำรู ป แบบการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่
สอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรม ขยายผลไปสู่ ศ าสนาหรื อ
วัฒนธรรมอื่น ๆ
6. กิตติกรรมประกาศ
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การประยุกต์ใช้เชื้อรา Aspergillus terreus C411 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสหมักเพิ่มโภชนะ
ของฟักทองเพือ่ ใช้เป็นอาหารไก่กระดูกดำปาปาซุง
An application use of cellulolytic fungus Aspergillus terreus C411 fermented pumpkin for Thai
black-bone Papasung chicken diet
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสหมักเพิ่มโภชนะฟักทองสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์
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 พบว่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโตเฉลี่ย ของไก่ที่ได้รับอาหารทั้งสองสูตรไม่แตกต่างกั น
(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
ไก่ปาปาซุงเป็นไก่กระดูกดำชนิดหนึ่ง ที่พั ฒ นา
สายพันธุ์โดยกรมปศุสัตว์ และได้รวบรวมไก่พันธุ์ปาปาซุง
ไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ปัจจุบันได้มี
การส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรเริ ่ ม นำไปขยายพั น ธุ ์ ใ นเขต
ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและพะเยา การเลี้ยง
ไก่ให้ได้ผลผลิตที่ดีต้องใช้อาหารที่มีสารอาหารครบถ้ว น
เกษตรกรจึง ใช้อาหารสำเร็จ รูปทำให้มีต้นทุนสูง ดัง นั้น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุน คือ การใช้วัสดุการเกษตร
ที่หาได้ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ เช่น ฟักทอง
ทั้ง นี้วัส ดุการเกษตรแม้มีพลังงานสูง แต่โปรตีนต่ำ และ
ย่อยได้ยาก (ชัยวัฒน์ และคณะ, 2562) ดัง นั้นแนวทาง
หนึ่งซึ่งจะช่วยเพิ่มโภชนะและการย่อยได้ของวัตถุดิบ คือ
การเติมเอนไซม์ที่ย่อยชีวมวลพืช แต่มีข้อเสีย คือ เป็นการ
เพิ่มต้นทุนเนื่อ งจากเอนไซม์มีราคาแพง ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีเอนไซม์ย่อยชีว
มวลพืชมาใช้หมักเพิ่มโภชนะของฟักทอง ทำการวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนะที่เกิดขึ้น และนำไปประกอบเป็นสูตร
อาหารเพื ่ อ เลี ้ ย งไก่ ป าปาซุ ง ร่ ว มกั บ การทดสอบ
ประสิทธิภาพการเจริญและคุณภาพซากเปรียบเทียบกับ
การใช้อาหารสำเร็จรูป ผลที่ได้จะเป็น แนวทางหนึ่ง ที่จ ะ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิต
อาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ เป็นเทคโนโลยีการหมุนเวียนการ
ใช้วัตุดิบการเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในภาคเหนือและ
นิยมใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น ฟักทอง แม้มีพลังงานสูงแต่
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำต่ำเนื่องจากมีเยื่อใย
สูง (McDonald et al., 1991) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
หมัก และการย่อยได้ของวัตถุดิบให้ดีขึ้นสามารถทำได้โ ดย
การเติมจุลินทรีย์ที่มีเอนไซม์ย่อยชีวมวลพืช เช่น เซลลูเลส
และไซแลนเนส โดยเอนไซม์กลุ่มนี้จะย่อยชีวมวลพืช ให้
เป็นน้ำตาล (C5 และ C6) เพื่อให้ยีสต์และจุลินทรีย์ที่ผลิต
กรดแลคติกในธรรมชาติเจริญเติบโต (Dehghani et al.,
2012) จะทำให้ ไ ด้ พ ื ช หมั ก ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ ดั ง นั ้ น การใช้
จุลินทรีย์เพื่อหมักเพิ่มโภชนะวัสดุการเกษตรเป็นอาหาร

สัตว์จึงเริ่มมีบทบาทในด้านงานผลิตสัตว์มากขึ้น เพราะ
ช่วยลดการสูญสลายของโปรตีน และวัตถุแห้งในระหว่าง
การหมัก (Adesogan et al., 2004) ทำให้กระบวนการ
หมักเกิดเร็วขึ้นกว่าการหมักแบบธรรมชาติ (Dean et al.,
2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อย
ได้ แ ละโภชนะของพื ช หมั ก จึ ง ทำให้ ส ั ต ว์ ส ามารถใช้
ประโยชน์ จ ากพืช หมั กได้ ด ี ข ึ ้น (Hristov et al., 2000)
ดัง นั้นจึง มีผ ู้ ว ิจ ั ยคั ด แยกเชื้ อราที่ม ีค วามสามารถผลิ ต
เอนไซม์ ต ่ า ง ๆ มาใช้ ใ นการหมั ก พื ช อาหารสั ต ว์ เช่ น
Morgavi et al. (2000) ใ ช ้ เ ช ื ้ อ ร า Trichoderma
longibrachiatum ที่ผ ลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซแลน
เนส เพิ่มการย่อยได้ของข้าวโพดหมัก และ Ezekiel et al.
(2010) ใช้จ ุล ินทรีย์ T. viride ATCC 36316 หมักเพิ่ ม
โภชนะเปลือกมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์พบว่า
สามารถเพิ่มโปรตีนได้เป็น 8 เท่า และทำให้อาหารหมักมี
สัดส่วนของกรด อะมิโนสำคัญที่สัตว์ต้องการใช้ในการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น อีกทั้งการ
ผสมพืชหมักในสูตรอาหารสัตว์ พบว่าสามารถใช้ได้ ดีกว่า
พืชที่ไม่ผ่านการหมัก (ชัยวัฒน์ และคณะ, 2562) อย่างไร
ก็ตามวิธีการทำพืชหมักในประเทศไทยซึ่งได้เริ่มมีข ้อมูล
เผยแพร่จากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 –
ปัจจุบัน ยังคงใช้วิธีอัดเก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิทและไม่ให้มี
อากาศเข้าเพื่อให้จุลินทรีย์ ก่อโรคในธรรมชาติที่ปนอยู่ใน
พืชหมักเจริญ และให้จุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติกเจริญ
ส่งผลให้พืชหมักมีค่า pH ในช่วง 3-4 (กรมปศุสัตว์, 2544)
ทำให้ ช ่ ว ยลดการสูญ เสีย ค่ า โภชนะจากการเจริญ ของ
จุลินทรีย์อื่น ๆ ที่จะใช้สารอาหารจากพืชหมักซึ่งส่วนมาก
เจริญได้ดีที่ค่า pH 5-7 (Kung et al., 2018) แต่มีข้อเสีย
คือเพิ่มโภชนะและการย่อยได้ของวัตถุดิบเล็กน้อย อีกทั้ง
ถ้าอากาศเข้าจะทำให้พืช หมักเน่าเสียได้ง ่าย ดังนั้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภ าพการหมักให้ดีขึ้ น ในงานวิจ ัยนี้จ ึ ง ได้
ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์เพื่อทำการคัด
แยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีเอนไซม์ช่วยในการหมักและการย่อย
ได้ของวัตถุดิบ เพื่อนำไปหมักพืชอาหารสัตว์ซึ่งมีแป้งเป็น
องค์ประกอบสูงแต่จะมีส่วนที่เป็นเยื่อใยในกลุ่มเซลลูโลส
ซึ่งย่อยได้ยากรวมอยู่ด้วย คือ ฟักทอง จากนั้นนำพืชหมัก
ที ่ ไ ด้ ไ ปประกอบเป็ น อาหารผสมเพื ่ อ เลี ้ย งไก่ป าปาซุง
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ทดสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและ คุณภาพซาก
ของไก่เนื้อ ในด้านต่าง ๆ เช่น ปริมาณการกินได้ (Feed
intake, FI) การเจริญ เติบโตเฉลี่ย (Average daily gain,
ADG) ประสิทธิภ าพการเปลี่ยนอาหารเป็ นน้ ำหนั ก ตั ว
(Feed conversion ratio, FCR) และต้นทุนค่าอาหารต่อ
น้ ำ หนั ก 1 กิ โ ลกรั ม (Feed cost for 1 kg of weight
gain, FCG)
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การคัดแยกและทดสอบแอคติวิตีของเชื้อรา
เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น บริ เ วณที่ แ ปลงปลู ก ฟั ก ทอง
จำนวน 15 จุด บริเวณบ้านโซ้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ซึ่งมีการปลูกพืชดังกล่าวติดต่อกันมากกว่า 1 ปีขึ้นไป 1.0
กรัม เพื่อคัดแยกหาเชื้อราที่มีการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส
บนอาหารแข็ ง ที่ ม ีก ารเติ ม carboxymethylcellulose
(CMC) 1.0% เป็นแหล่งคาร์บอน บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 3-5 วัน เมื่อเชื้อราเจริญทำการ
คัดแยกลงในอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) เพื่อ
นำไปทดสอบการผลิต เอนไซม์ ในอาหารเหลวสู ต ร 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) แ ล ะ CMC (20) pH 5.5
บ่มเชื้อราเป็นเวลา 7 วันที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
และเก็บน้ำส่วนใสโดยการนำมาปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 6,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 30 นาที เก็บเอนไซม์ส ่วนใสเพื่อนำไป
คัดเลือกหาเชื้อราที่มีประสิทธิภาพของการหมักสูง ที่สุ ด
โดยวัดค่าแอคติวิตีของเซลลูเลสทั้ง 3 กลุ่ม คือ เอกโซกลู
คาเนส (exoglucanase) เอนโดกลู ค าเนส (endoglucanase) (Ghose, 1 9 8 7 ) เ บ ต า ก ล ู โ ค ซ ิ เด ส ( ßglucosidase) (Sternberg et al., 1976) และ ไซแลนเนส (xylanase) (Ghose and Bisaria,1987) ด้ ว ยการ
ย่อยสับสเตรทเป็นน้ำตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) โดยใช้
สารละลาย DNS (Miller, 1959) และ แปรผลเป็นค่าแอค
- ติ ว ิ ต ี ข องเอนไซม์ ซึ ่ ง 1 ยู น ิ ต ของเอนไซม์ หมายถึ ง
ปริมาณของเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายสับสเตรทให้เป็น

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 การระบุสายพันธุ์ระดับยี นทำได้โ ดย
นำมาสกัด DNA โดยใช้ชุ ดตรวจสอบสำเร็จรูป MoBioUltracleanTM Microbial DNA Isolation Kit แ ล ะ ท ำ
การตรวจสอบชนิ ด ของเชื ้ อ รา Aspergillus โดยใช้
โ ป ร แ ก ร ม SeqMan the LaserGene package
(Danmek et al., 2014)
3.2 การหมักพืชอาหารสัตว์ด้วยจุลินทรีย์
นำฟักทองมาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ ให้เท่ากัน ด้วย
เครื่องหั่นพืช จากนั้นทำการหมัก โดยผสมวัตถุดิบตาม
อัตราส่วน ดังนี้ คือ ฟักทอง 100 กก. กากน้ำตาล 1 กก.
รำหยาบ 1 กก. และจุล ินทรีย์ ที่ผ ลิตเอนไซม์ 200 มล.
(106spore/ml) ปรับความชื้นของวัสดุหมักโดยการเติมน้ำ
สะอาดให้มีความชื้น 60% ใช้ผ้าขาวบางปิดถังหมักไว้เพื่อ
กันแมลง และให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปิดฝา หมักเป็น
ระยะเวลา 7 วัน เขย่าถังวันละ 1 ครั้ง วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ประกอบด้วย 2 ทรีตเมนต์ละ 4 ซ้ำ โดยมี
ฟักทองที่ไม่หมักเป็นชุดควบคุม
3.3 การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของอาหาร
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารหมัก โดยทำการเก็ บตั วอย่ า งที่
ศึกษานำมาอบให้แห้งจนน้ำหนักคงที่ที่อุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียส เพื่อนำมาศึกษาลักษณะต่าง ๆ เช่น น้ำหนักสด
และแห้ ง ตามวิ ธ ี ข อง Akinfemi et al. (2010) และ
คุณภาพของการนำมาเป็นอาหารสัตว์ ตามวิธีของกรมปศุสัตว์ (Department of livestock development, 2004)
และ การวิเคราะห์ Proximate analysis โดยในงานวิจัย
นี้ใช้วิธีของ AOAC (2006) ทำการวิเคราะห์ค ุณค่าทาง
โภชนาการ 6 กลุ่มใหญ่ คือ ความชื้น (Moisture) เถ้ า
(Ash) โปรตีนรวม (Crude protein, CP) ไขมัน (Crude
fat หรื อ Ether extract, EE) เยื ่ อ ใย (Crude fiber, CF)
เป็นต้น
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การศึกษาชนิดกรดอะมิโน วิเคราะห์กรดอะมิโน
ทั้ง ที่จ ำเป็น และไม่จ ำเป็ น แต่ล ะชนิ ด ใช้เทคนิค High
performance liquid chromatography และ ปริ ม าณ
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
ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการเจริญของไก่ปาปาซุง
ที่ให้ให้อาหารผสมที่ผลิตขึ้นเปรียบเทียบกับการให้อาหาร
สำเร็จ รูป ทุก ๆ วัน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า 08.00 น.
และช่ ว งเย็ น 16.00 น. ทำการบั น ทึ ก น้ ำ หนั ก ของ
สั ต ว์ ท ดลองเมื่ อเริ ่ม ต้ น และสิ้ น สุด การทดลอง โดยชั่ง
น้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงทุก ๆ 1 สัปดาห์ เพื่อคำนวณหาค่า
ต่าง ๆ เช่น ปริมาณการกินได้ (FI) การเจริญเติบโตเฉลี่ย
(ADG) ประสิทธิภ าพการเปลี่ยนอาหารเป็ นน้ ำหนั ก ตั ว
(FCR) และ ต้ น ทุ น ค่ า อาหารต่ อ น้ ำ หนั ก ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น 1
กิโลกรัม (FCG) เป็นต้น
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การทดลองใช้ แ ผนการสุ ่ ม แบบสมบู ร ณ์
(Completely randomized design, CRD) เปรียบเทียบ
โภชนะของฟักทองก่อนและหลังการหมัก ประสิทธิภาพ
การผลิตไก่กระดูกดำปาปาซุง ที่ได้รับอาหารแต่ละชนิด
โดยนำค่ า เฉลี ่ ย ของผลการทดสอบมาวิ เ คราะห์ ค วาม
แ ป ร ป ร ว น โ ด ย 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
การคั ด แยกเชื ้ อ ราจากดิ น โดยใช้ อ าหาร SS
medium ที่มีการเติม CMC สามารถแยกเชื้อราได้ทั้งหมด
87 ไอโซเลท ผลการวัดแอคติวิตีเอนไซม์โดยใช้สารละลาย

DNS ทดสอบการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซแลนเนส
พบว่ามีเชื้อรา 4 ชนิดที่ให้ค่าแอคติวิตีที่สู ง เมื่อเทียบกับ
เชื ้ อ รา T. viride 3174 (control) จากนั ้ น ได้ ท ำการ
คัดเลือกเชื้อราที่ให้ค่าแอคติวิตีสูงที่สุดเพียง 1 ชนิด คือ
เชื้อราจากไอโซเลท C 411 (รูปที่ 1) มาใช้ทดสอบการ
หมักฟักทองเป็นอาหารสัตว์ ผลการศึกษาลักษณะสัณฐาน
ทางวิทยาของเชื้อรา พบว่าเส้นใยเจริญอยู่ใต้อาหารโคโลนี
มีลักษณะราบเรียบและบางสีน้ำตาลเข้มอมเหลือง ขอบ
โคโลนีเป็นสีขาว ใต้โ คโลนี มีส ีเหลืองทอง เส้นใยไม่มีสี
สปอร์เป็นทรงกลมอัดกันแน่นเป็นรูปแท่ง บนปลายโคนิดิ
โอฟอร์ ท ี ่ ม ี ก ารขยายซึ ่ ง เป็ น ลั ก ษณะเด่ น ของเชื ้ อ รา
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
การตรวจสอบสายพันธุ์ในระดับชีวโมเลกุล ตามวิธีของ
Danmek et al. (2014) พบว่ า เป็ น เชื ้ อ รา 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% เป็นแหล่งคาร์บอนที่อุณหภู มิ
30 องศาเซลเซียส ระยะเวลาต่าง ๆ เป็นเวลา 15 วัน พบ
ว่า A. terreus C 411 มีการเจริญและผลิตเอนไซม์ได้ดี
ในช่วงระหว่างวันที่ 7-14 วัน หรือ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น
ค่าแอคติวิตีของเอนไซม์จะค่อยๆ คงที่และมีแนวโน้มลดลง
(รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 การศึกษาการเจริญและค่าแอคติวิตีของเอนไซม์
จากเชื้อราที่คัดเลือก A. terreus C411 ในอาหาร SS
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 14 วัน

รูปที่ 1 ค่าแอคติวิตี (U/ml) ของเอนไซม์
จากเชื้อรา A. terreus C411 ในอาหาร SS
7 วัน ทีอ่ ุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

20 µm

0.05

ข

5 µm

ง

รูปที่ 2 สัณฐานวิทยาของเชื้อรา A. terreus C 411
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (ก) และ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (ข-ง)

4.2 ผลของการหมักพืชอาหารสัตว์ด้วยจุลินทรีย์
นำฟั ก ทองที ่ ห มั ก เป็ น เวลา 2 สั ป ดาห์ ไ ป
วิเคราะห์องค์ประกอบของโภชนะด้วยวิธีการ proximate
analysis เปรี ย บเที ย บกั บ ฟั ก ทองที ่ ไ ม่ ผ ่ า นการหมั ก
(control) พบว่ า ปริ ม าณวั ต ถุ แ ห้ ง โปรตี น ไขมั น ของ
ฟักทองหมักแตกต่างจากฟักทองที่ไม่ผ่านการหมักอย่างมี
นั ย สำคั ญ ที่ 131.1 g/kg 168.5 g/kg และ 66.5 g/kg
ในขณะที่ค่าวัตถุแห้ง โปรตีนและไขมันของฟักทองที่ไ ม่
หมักอยู่ที่ 130.4 g/kg 120.2 g/kg และ 41.8 g/kg ตาม
ลำดั บ ส่ ว นของปริ ม าณเถ้ า ของฟั ก ทองสองชนิ ด ไม่
แตกต่ า งกั น แต่ ป ริ ม าณกรดแลคติ ก ของฟั ก ทองหมัก
เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับค่า pH ที่ลง ดังแสดงในตารางที่ 1
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฟักทองหมักมี
โปรตีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงนำตัวอย่างฟักทองไป
วิ เ คราะห์ ห ากรดอะมิ โ น พบว่ า กรดอะมิ โ นจำเป็ น
(Essential amino acid) และกรดอะมิโนไม่จำเป็น (NonEssential amino acid) ในฟักทองหมักมีแนวโน้ ม มาก
กว่าฟักทองที่ไม่หมัก โดยเฉพาะกรดอะมิโนสำคัญที่อยู่ใน
ฟั ก ทอง คื อ Arginine Lysine Alanine Aspartic acid
Glutamic acid และ Glycine
ตารางที่ 1 คุณค่าโภชนะของฟักทองที่ไม่ได้หมัก และหมัก
ร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ ระยะเวลา 15 วัน
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รายการวิเคราะห์
(g/kg)

ฟักทอง
ไม่เติม
หัวเชือ้ (EP)
Dry matter
130.4a
Crude Protein
120.2b
Ether extract
41.8b
Ash
18.2a
Lactic acid
53.0b
Acetic acid
28.0a
pH
4.1b
Yeast/mold*
3.8a
Bacteria*
3.5a
Gross calories**
189.6a
*log10 CFU/g silage **kcal/100g

ฟักทอง
เติมหัวเชือ้
(SSF)
131.1b
168.5a
66.5a
18.2a
67.0a
32.0a
3.8a
4.4b
4.2a
210.3a

เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฟักทองที่
หมักด้วยเชื้อรา A. terreus C411 แล้วจึงนำมาประกอบ
สูตรอาหารไก่ที่ประกอบด้ วยฟัก ทองหมั ก 50% เมล็ด
ข้าวโพดหมัก 9% กากถั่วเหลือง 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 ้ ง สองกลุ่ ม การทดลองไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05) น้ำหนักตัวหลังการทดลอง
ของไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปและอาหารหมัก เฉลี่ย
1.4 กิโลกรัม ทัง้ นี้เมื่อใช้สูตรอาหารฟักทองหมักมีผลทำให้
ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ 48.1
บาท/ตัว ในขณะที่การผลิตไก่ด้วยอาหารสำเร็จรูปต้นทุน
อยู่ที่ 63.1 บาท/ตัว (P<0.005) (ตารางที่ 3)
ตารางที ่ 2 Amino acid Profile ของฟั ก ทองสด และ
ฟักทองที่ผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์ (mg/100g)
ค่าทั้งสองทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกัน (P≥0.05)

Amino acid
Essential
Arginine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Phenylalanine
Threonine
Valine
Non-Essential
Alanine
Aspartic acid
Glutamic acid
Glycine
Proline
Serine
Tyrosine

ฟักทองสด

ฟักทองหมัก
จุลินทรีย์

1,246
467
748
657
852
473
676
544
979

1,320
565
852
668
952
521
845
782
1,052

995
715
2,672
946
610
418
467

1102
852
3,395
1520
777
365
513

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การคัดแยกเชื้อราจากดินที่มีศักยภาพในการ
ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสพบว่าเชื้อราจากไอโซเลท C 411
มี ล ั ก ษณะทางสั ณฐานวิ ท ยาตรงกั บเชื ้ อรา A. terreus
(Thom, 1918) A. terreus ส า ม า ร ถ ผ ล ิ ต เ อ น ไ ซ ม์
เอนโดเซลลูเลสและไซแลนเนสได้ส ูง ในช่วงวันที่ 7-14
หลัง จากนั้นการผลิตเอนไซม์จะเริ่มคงที่และมีแนวโน้ม
ลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Elshafei et al. (1990)
ที่ได้เปรียบเทียบการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อรา 16
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการผลิตไก่กระดูกดำปาปาซุง
พันธุ์แท้ที่ได้รับอาหารผสมที่พัฒนาขึ้น
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Treatment

อาหารสำเร็จ
รูป โปรตีน
16-20%

อาหารผสม
โปรตีน
16-20%

จำนวน

30

30

น้ำหนักเริ่มต้น
(g)
น้ำหนักสุดท้าย
(g)

249 ± 34

251 ±38

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

0
0
อัตราการตาย (%)
ต้นทุนค่าอาหาร
(บาท)
63.1
48.1
ค่าทั้งสองทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกัน (P≥0.05)
ชนิ ด โดยใช้ ซ ั ง ข้ า วโพดเป็ น สั บ สเตรทพบว่ า เชื ้ อ รา
A. terreus ให้ค่าแอคติวิตีของเอนโดกลูคาเนส เบตากลู โคซิเดส และไซแลนเนส สูงกว่า T. reesei ซึ่งเป็นเชื้อราที่
ใช้อย่างกว้ างขวางในการนำมาผลิ ต เอนไซม์ เซลลู เ ลส
นอกจากนี้ ผ ลของการเจริญและผลิตเอนไซม์ของเชื้อรา
A. terreus เป็น primary metabolite ซึ่ง จะมีการผลิต
เอนไซม์ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จากผล
การทดลองเชื้อราชนิดนี้ใช้หมักวัส ดุ การเกษตรควรใช้
ระยะเวลา 15 วัน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการผลิตเอนไซม์
ได้ดหี ลังจากนั้นการทำงานของเอนไซม์จะค่อยๆ ลดลง
เมื ่ อ ทดลองนำฟั ก ทองที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น พื ช
อาหารสั ต ว์ ม าหมั ก ร่ ว มกั บ A. terreus C411 พบว่ า

องค์ประกอบทางเคมีของฟักทองหมักในส่วนไขมั น และ
โปรตีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการหมัก
จะผลิ ต เอนไซม์ ท ี ่ ช ่ ว ยย่ อ ยเยื ่ อ ใยพื ช คื อ เซลลู เ ลส
และไซแลนเนสให้เป็นน้ำตาลจากนั้นจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
กลุ่มที่ผลิตกรดแลคติกจะนำไปใช้ในการเจริญเติบโต จึงได้
เป็นกรดแลคติกและอะซีติค ทำให้อาหารหมักมีค่า pH
ลดลง ซึ่งถือว่าเป็นการถนอมอาหารหมักให้เก็บได้นานขึ้น
โดยไม่เสีย ผลของค่า pH ที่ลดลงสามารถยับยั้งการเจริญ
ของจุล ินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ (ชัยวัฒน์ และคณะ, 2562)
อีกทั้ง กระบวนการหมัก จะทำให้คุณค่า ทางโภชนะของ
โปรตีนเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มทดลองอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นผล
จากโปรตีน (Single cell protein) ที่เกิดขึ้นจากกระบวน
การเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์
ดัง เช่นรายงานวิจัยของ Akindahunsi et al. (1999) ใช้
เชื้อรา Rhizopus oryzae หมักเพิ่มโภชนะแป้งและมัน
สำปะหลัง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Oboh (2006) ที่
ได้ทดลองการหมักเชื้อรา A. niger ในมันสำปะหลัง ด้วย
วิธีการหมักแบบ SSF ผลการทดลองคือโปรตีนของมัน
สำปะหลัง เพิ่มขึ้นหลังการหมัก เมื่อเปรียบเทียบกับมัน
สำปะหลั ง ที ่ ไ ม่ ผ ่ า นกระบวนการหมั ก ดั ง นั ้ น การใช้
A. terreus C411 หมักฟักทองจึงทำให้โภชนะของวัตถุดิบ
สูงขึ้นดีกว่าการหมักแบบเดิมที่ไม่ใส่จุลินทรีย์ ซึ่งตรงกับ
สมมติฐานของงานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้อ้างอิงมา ดังนั้นงานวิจัย
นี ้ จ ึ ง เป็ น นวั ต กรรมรู ป แบบหนึ ่ ง ที ่ จ ะสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับการหมักวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติ
เดียวกันได้ เช่น ใบมันสำปะหลัง กากมัน หญ้าอาหารสัตว์
ฟางข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แนวทางการเสริม
เอนไซม์ลงไปในอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยทำให้
การย่อยของวัตถุดิบดีขึ้นและสัตว์สามารถนำสารอาหาร
ไปใช้ได้มากที่สุด เช่น การศึกษาของ Sharmila (2014) ที่
ได้เสริมเอนไซม์เซลลูเลสและไซแลนเนสในกากปาล์มใช้
เป็นอาหารไก่เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และแบคทีเรียใน
กระเพาะของไก่เนื้อ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปริมาณ
การกินได้ (feed intake) จากอาหารที่เสริมเอนไซม์ ทั้ง
สองชนิดดีกว่าและจำนวนแบคทีเรียก่อโรคในกระเพาะ
อาหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่การใช้เอนไซม์บริสุทธิ์มี
ค่าใช้จ ่ายที่ ส ูง มาก ดัง นั้นการใช้จ ุล ินทรีย์ที่ ผ ลิตได้จาก
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เชื้อราหมักกับพืชอาหารสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่น ถือว่าเป็น
ทางเลือกหนึ่ง ซึ่งจากการทดลองสามารถใช้ฟักทองหมัก
ได้ ถ ึ ง 50% เพื ่ อ ผสมเป็น อาหารโปรตี น 16-18% โดย
ฟักทองสดจะมีโปรตีนเฉลี่ย 12% เมื่อนำมาหมักกับหั ว
เชื้อจุลินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นจะมีโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น 16.85 17% ซึ่งเมื่อศึกษาถึงกรดอะมิโนสำคัญที่มีในฟักทองสด
และฟักทองหมักพบว่าประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น
ครบทั้ง 16 ชนิด โดยชนิดที่มากที่สุด คือ กรดกลูตามิค
กรดแอสปาติก และอาร์จีนีน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ
นักวิจัยหลายท่านที่ได้ศึกษากรดอะมิโนสำคัญในฟักทอง
เช่ น Al-Anoos et al. (2015) ศึ ก ษาชนิด และปริมาณ
กรดอะมิโนในเมล็ดฟักทอง พบว่า กรดกลูตามิคมีปริมาณ
สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับกรดอะมิโนชนิด อื่น ๆ แม้ว่า
ชนิ ด และปริ ม าณกรดอะมิ โ นของฟั ก ทองหมั ก ยั ง มี ค่า
กรดอะมิโนที่จำเป็นบางชนิดต่ำกว่าค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ตาม FAO (FAO, 1957) แต่งานวิจัยนี้มีส ่วนชี้ให้เห็ น ว่า
กระบวนการหมักสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของกรดอะมิโน
ที่จำเป็นบางชนิดที่สัตว์ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ขึ้นมาได้
ซึ่งเป็นผลมาจากโปรตีนและสารเมทาบอไลท์ที่เกิดขึ้ นจาก
การเจริญของจุล ินทรีย์ที่อยู่ในอาหารหมัก นอกจากนี้
กระบวนการดั ง กล่ า วนี ้ ส ามารถนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ โดยใช้จุลินทรีย์หมักเพื่อเพิ่ม
โภชนะได้
ผลการทดลองในการนำอาหารผสมฟักทองหมัก
ไปเลี้ยงไก่ปาปาซุง พบว่าในอาหารทุกกลุ่มการทดลอง คือ
ชุดควบคุม ที่เลี้ยงด้ว ยอาหารสำเร็จ รู ป และกลุ่มที ่ ใ ห้
อาหารหมักที่ผลิตขึ้นให้ผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อ
ปาปาซุง ในด้านต่าง ๆ เช่น ปริมาณการกินได้ (FI) การ
เจริญเติบโตเฉลี่ย (ADG) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
เป็นน้ำหนักตัว (FCR) ไม่แตกต่างกั นอย่างมีน ัย สำคั ญ
(P≥0.05) เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของชัยพฤกษ์
และคณะ (2557) พบว่าความต้องการโปรตีนของไก่ 1221 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของการเจริญเติบโต
ในงานวิ จ ั ย นี้ ส ามารถใช้ ฟ ั ก ทองหมั ก เป็ น ส่ ว นผสมใน
อาหารเลี ้ ย งไก่เ นื ้ อ ปาปาซุ ง ได้ ถ ึ ง 50% ซึ ่ ง ถื อ ว่ า มาก
กว่าเดิมที่ใช้ฟักทองหมักได้เพียง 30% (ชัยวัฒน์และคณะ,
2562) เมื่อคิดต้นทุนค่าอาหารที่ผ สมเองซึ่งจากต้นทุน

อาหารผสม (อาหารผสมสด) มีค ่าเฉลี่ย 5-10 บาทต่อ
กิโ ลกรัมสด โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลองไก่เนื้อปาปาซุงมี
น้ำหนักเฉลี่ย 1.4 กิโลกรัม ต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูป 63.1
บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการให้อาหารที่พัฒนาขึ้นจะ
สามารถลดต้นทุนได้ถึง 24%
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การวิเคราะห์ปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
Quantification of Zeaxanthin in Sweet Corn Germplasm
using Near Infrared Spectroscopy Technique
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บทคัดย่อ
การประเมินปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีปริมาณแคโรทีนอยด์สูง นั้น
จำเป็นต้องมีเทคนิคที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจำนวนมาก โดยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรด
ย่านใกล้ (NIR spectroscopy) เป็นเทคนิคที่ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการวิเคราะห์ จึงได้ถูกนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีในพืชหลายชนิด ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวาน
ด้วยเทคนิค NIR ร่วมกับวิธีทางสถิติแบบ partial least square (PLS) และเทคนิค HPLC ในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวาน 65
สายพันธุ์ สำหรับการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำของสมการ ผลจากการศึกษา พบว่า NIR เป็นเทคนิค ที่
น่าเชื่อถือ และมีความแม่นยำในการทำนายปริมาณซีแซนทินในข้าวโพดหวาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีค่าสูง (R2=
0.84) ในขณะที่ standard error of prediction (SEP) และ bias มีค่าต่ำ (2.15 และ 2.78 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง
ตามลำดับ) นอกจากนี้ ปริมาณซีแซนทินที่ได้จากสมการทำนายไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากค่าที่วิเคราะห์ทางเคมี
คำสำคัญ: เชื้อพันธุกรรม, ซีแซนทิน, เทคนิค NIR, การปรับปรุงพันธุ์พืช, 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 costeffective 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
รงควัตถุ กลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) ที่มีปริมาณ
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซีแซนทินที่เป็นแคโรทีนอยด์ชนิด
หลักในข้าวโพด คิดเป็น ร้อยละ 50 ของปริมาณแคโรที
นอยด์รวมทั้งหมด (Wong, 1999; O’Hare et al., 2014)
ซีแซนทินมีบทบาทหลายประการ เช่น ฤทธิ์ในการต่อต้าน
สารอนุมูลอิสระ รวมทั้ง ช่วยปกป้องจอประสาทตาจาก
แสงสีฟ้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อดวงตา ลดความเสี่ยง
ของโรคที่ทำให้เกิดความเสื่ อมของดวงตาในผู้ส ู ง อายุ
(Barker et al., 2011; Eggersdorfera and Wyss, 2018)
รวมถึง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด
(Cooper, 2004; Krinsky et al., 2005; Niranjana et
al., 2015) อย่างไรก็ตาม แคโรทีนอยด์ชนิดดังกล่าวเป็น
รงควัตถุที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้
จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานเท่านั้น ดังนั้น การ
พั ฒ นาพั น ธุ ์ ข ้ า วโพดเพื ่ อ เพิ่ มปริ ม าณซี แ ซ นทิ น
(biofortification) โดยการปรับปรุงพันธุ์วิธีมาตรฐานจึงมี
ความสำคั ญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเป็นทางเลือกสำหรับ
ผู้บริโภคและเกษตรกร
การค้นหาแหล่งพันธุกรรมที่เหมาะสมเป็นสิ่ง
สำคัญของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มปริมาณ
ซีแซนทิน โดยเชื้อพันธุกรรมต้องมีค่าเฉลี่ยของปริ มาณ
ซีแซนทินอยู่ในระดับสูง มีฐานพันธุกรรมกว้าง (broad
genetic base) และมีค วามแตกต่างกั น ทางพัน ธุ ก รรม
(genetic variability) (กมล, 2536) ดังนั้น การประเมิน
ปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดมีความจำเป็น

อย่างยิ่งต่อขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถ
ประเมินได้ด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น เทคนิคโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสู ง ( high performance liquid
chromatography; HPLC) อย่างไรก็ตาม เทคนิคดังกล่าว
จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการสกัด และการวิเคราะห์ต้องใช้
เวลานาน ทำให้เป็นข้อจำกัดในการประเมินเชื้อพันธุกรรม
ข้ า วโพดที ่ ม ี จ ำนวนมาก จึ ง มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค
สเปกโทสโคปี อ ิ น ฟราเรดย่ า นใกล้ (Near Infrared
Spectroscopy; NIR) ส ำ ห ร ั บก าร ท ำ น าย ปร ิ ม าณ
ซี แ ซนทิ น ในข้ า วโพด เนื ่ อ งจาก เทคนิ ค NIR สามารถ
วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนด้านสารเคมี
จากการศึกษาของ Berardo et al. (2004) ใช้เทคนิค NIR
ร่ ว มกั บ วิ ธ ี modified partial least squares (MPLS)
และเทคนิค HPLC เพื่อวิเคราะห์ปริมาณซีแซนทินในเมล็ด
ข้าวโพด และหาความสัมพันธ์ร ะหว่างเทคนิค NIR และ
HPLC พบว่า ทั้งสองเทคนิคมีค วามสัมพันธ์กันทางบวก
และมี ค ่ า สู ง (r2 = 0.94) อย่ า งไรก็ ต าม การใช้ เ ชื้ อ
พันธุกรรมที่ต่างกัน เทคนิคทางเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปริมาณแคโรทีนอยด์แตกต่างกัน รวมทั้งความแตกต่ าง
ของห้องปฏิบัติการล้ วนส่ง ผลต่อการสร้างและพั ฒ นา
สมการสำหรับการทำนายปริมาณแคโรที น อยด์ ทั ้ ง สิ้ น
ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ
ซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานด้วยเทคนิคสเปก
โทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้า วโพด
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 จึง มีการประยุกต์ใช้ เทคนิค NIR มาใช้ในการ
ทำนายปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพด โดยเทคนิค NIR
สามารถวิเคราะห์ไ ด้ อ ย่ างรวดเร็ ว ช่วยลดต้นทุ น ด้ า น
สารเคมี จากรายงานของ Berardo et al. (2004) ที่ได้ทำ
การวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ลูทีน
แอลฟา-คริปโตแซนทิน เบตา-คริปโตแซนทิน ไอโซลูทีน ซี
แซนทิน และปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในข้าวโพด 64 สาย
พันธุ์ โดยใช้ เทคนิค NIR ร่วมกับวิธี modified partial
least squares (MPLS) และเทคนิค HPLC พบว่า ทั้งสอง
เทคนิคดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันทางบวกและมีค่าสูง

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิค NIR และเทคนิค
HPLC จากการวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ชนิดต่างๆ
ในข้าวโพด 64 สายพันธุ์
ที่มา: Berardo et al. (2004)

โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์
ปริมาณแคโรทีนอยด์ช นิดซีแซนทิ นมีค ่าสูง ที่ส ุ ด (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
สำหรับการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยด์
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดที่นำมาใช้ใ นการ
ทดลอง
คัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากทั้งในและ
ต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ เชื ้ อ พั น ธุ ก รรมจากศู น ย์ ว ิ จั ย
ปรั บ ปรุง พั น ธุ์ พื ช เพื่ อการเกษตรที ่ย ั ่ง ยื น หาวิ ท ยาลัย
ขอนแก่ น จำนวน 30 สายพั น ธุ์ (ตารางที ่ 1) และ
เชื้อพันธุกรรมจากโครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวาน
พิ เ ศษเพื ่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและคุ ณ ค่ า เชิ ง อาหารสุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 26 สายพันธุ์ (ตารางที่
2)
3.2 การปลูกและการจัดการ
ปลูกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพด 2 ฤดูกาล ได้แก่
ฤดูแล้ง (เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2562) และฤดูฝน
(เดื อ นพฤษภาคม-สิ ง หาคม 2562) ณ แปลงทดลอง
สาขาวิช าเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีการจัดการ ดังนี้
1. ก่อนการปลูกใส่ปุ๋ยรองพื้นโดยใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกโดย
การหยอดเมล็ด 2 เมล็ดต่อถุง พันธุ์ละ 10 ถุง เมื่อข้าวโพด
มีอายุ 13 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีค รั้ง ที่ 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
ร่ ว มด้ ว ยเมื ่ อ พบการระบาดของหนอนกระทู ้ข ้ า วโพด
(Spodoptera frugiperda) ให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด
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2. การผสมเกสรข้าวโพด ดำเนินการ
ควบคุมการผสมเกสรโดยใช้ถุงคลุมเกสรตัวเมีย (glassing
bag) ในระยะก่อนที่ไหมจะโผล่ เมื่อดอกตัวผู้เริ่มปล่อย
ละอองเกสรและไหมเริ่มโผล่ นำถุงกระดาษ (tassel bag)
คลุมช่อดอกตัวผู้เวลาประมาณ 16.00-17.30 น. และทำ
การผสมในตอนเช้า ของวั น ถั ดมาเวลาประมาณ 8.3011.00 น. โดยการนำละอองเกสรข้าวโพดพันธุ์เดียวกันมา
เทรวมกันแล้วนำไปผสมบนต้นที่มีไหมโผล่

3. การเก็บตัวอย่างและการจั ด การ
หลังการเก็บเกี่ยว เก็บข้าวโพดหวานในระยะฝักแห้งที่อายุ
35 วันหลังผสมเกสร เมื่อเก็บข้าวโพดออกจากแปลงแล้ว
นำมาผึ่งบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท 7 วัน หลังจากนั้น นำ
ข้าวโพดไปอบที่อุณหภูมิ 38 ºC เป็นเวลา 3 วัน

ตารางที่ 1 เชื้อพันธุกรรมจากศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สายพันธุ์
Golden sweeter
Power sweeter
Luse xenfeng
H09
H17
H35
H37
H46
VITA 243 Green Giant
KKU-SC121015
KKU pop 05
KKU pop 08
KKU pop 09
H44
H07
Xtra-tender 382A
H11
H15
H17
H28
H06
H16
KKU pop 06
KKU pop 07
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25
26
27
28
29
30

KKU pop 13
Zhongshi
LG36769
3355
3377
3399

ตารางที่ 2 เชื้อพันธุกรรมจากโครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษเพื่อเพิ่มคุณภาพและคุณค่าเชิงอาหารสุขภา พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่
สายพันธุ์
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 การวั ด สเปกตรั ม ของเชื ้ อ พั น ธุ ก รรม
ข้าวโพดหวาน
นำตัวอย่างข้าวโพดที่ผ ่านการบดจนละเอี ย ด
และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 50 mesh ไปวัดสเปกตรัม
โดยใช้เครื่อง NIR spectrophotometer (MPA, Bruker)
ใช้ระบบการวัดแบบสะท้อนแสง (diffuse reflectance)
ในช่วงความยาวคลื่ น 800 – 2,500 นาโนเมตร สแกน
ตัวอย่างละ 32 จุด
3.4 การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณซี แ ซนทิน โดยใช้
เทคนิค HPLC
ทำการสกัดและวิเคราะห์ปริมาณซีแซนทิ นใน
ตัวอย่าง โดยดัดแปลงวิธีการของ Gupta et al. (2015)
โดยใช้ เ ครื ่ อ ง HPLC คอลั ม น์ C-30 YMC (4.6 × 250
mm, Ø 5 µm) ตัวตรวจวัดชนิด photodiode array ที่
ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร คำนวณปริมาณซีแซนทิน
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ สารละลายมาตรฐาน (Sigma
Aldrich) และรายงานผลในหน่ ว ยไมโครกรั ม ต่ อ กรั ม
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
สายพันธุ์ และกลุ่ม ที่สอง คือ กลุ่มที่ใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและแม่นยำของสมการเบื้องต้น (validation set)
จำนวน 20 สายพั น ธุ ์ โดยพิ จ ารณาเลื อ กสมการจาก
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
มาตรฐานในการทํา นายของตั ว อย่า งในกลุ่ ม การสร้าง
สมการ (standard error of calibration, SEC) ค่าความ
ผิดพลาดมาตรฐานในการทํานายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดสอบสมการ (standard error of prediction, SEP)
และค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่ทํานายได้จากสมการกับ
ค่าทางเคมีที่วิเคราะห์ได้จริง (bias) ควรมีค่าต่ำ
4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวอย่าง เมื่อนำ
ข้าวโพด 65 สายพันธุ์ ที่ใช้ในการสร้างและตรวจสอบ
ความถูกต้องของสมการเบื้ องต้ นไปวิ เคราะห์ ปริ ม าณ
ซีแซนทินโดยใช้เทคนิค HPLC พบว่า ปริมาณซีแซนทินใน
ตัวอย่างชุดที่ใช้ในการสร้างสมการมีค่าอยู่ระหว่าง 1.3716.38 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง และปริมาณซีแซน
ทินในตัวอย่างชุดที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสมการมี
ค่าอยู่ระหว่าง 3.31-13.10 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง
(ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ปริมาณซีแซนทินในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดที่ใช้สร้างและตรวจสอบความถูกต้องของสมการ
พารามิเตอร์
จำนวนเชื้อพันธุกรรม (สายพันธุ์)
ค่าต่ำสุด (ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง)
ค่าสูงสุด (ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง)
ค่าเฉลี่ย (ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง)

ชุดสร้างสมการ
45
1.37
16.38
7.04

ชุดตรวจสอบสมการ
20
3.31
13.10
6.10
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สมการที่สร้างขึ้นจากสเปกตรัมในช่วงความยาว
คลื ่ น 800-2,500 นาโนเมตร แล้ ว ทำการปรั บ แต่ ง
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
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
Pretreatment

PC

กราฟการกระจายตั ว (scatter plot) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซีแซนทินที่วิเคราะห์โดยใช้
เทคนิค HPLC (รูปที่ 3ก) และปริมาณซีแซนทินที่ทำนาย
โดยใช้เทคนิค NIR (รูปที่ 3ข) พบว่า การกระจายตัวข้อมูล
อยู่ใกล้เส้นทแยงมุม (target line) บ่งบอกถึงการทำนาย
ปริมาณซีแซนทินในเมล็ดข้าวโพดหวานมีความแม่นยำเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าที่วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค HPLC

รูปที่ 2 สเปกตรัมของข้าวโพด 45 สายพันธุ์ (ก)
สเปกตรัมดั้งเดิม (ข) สเปกตรัมที่ถูกปรับแต่งด้วยวิธี MSC
และ (ค) สเปกตรัมที่ถูกปรับแต่งด้วยวิธี MSC ร่วมกับ 2nd
derivative

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
มีค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของความยาว
คลื่น (รูปที่ 2ก) สอดคล้องกับการศึกษาของ Gaines and
Windham (1998) ว่าหากความยาวคลื่นมากขึ้น ค่าการ
ดูดกลืนแสงจะมีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ องค์ประกอบทาง
เคมีของข้าวโพดที่แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อค่าการดูดกลืน
แสงด้ ว ยเช่ น กั น (Osborne et al., 1993) การสร้ า ง
สมการต้องเตรียมตัวอย่างให้มีพิส ัย (range) มากที่สุด
เท่าที่จะเตรียมได้ หากสมการเบื้องต้นที่สร้างขึ้นมีค่าทาง
เคมีไม่ครอบคลุมตัวอย่างที่จะนำมาตรวจสอบจะทำให้
สมการมีความแม่นยำต่ำ (วารุณี และคณะ, 2552)
เมื่อนำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้จากเทคนิค NIR
และปริ ม าณซี แ ซนทิ น ในเมล็ ด ข้ า วโพดที ่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC ของข้าวโพด 45 สายพันธุ์ มา
สร้างความสัมพันธ์โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ PLS ปรับแต่ง
สเปกตรั ม (pretreatment spectrum) โดยใช้ ว ิ ธ ี ก าร
ป ร ั บ แก้ ก ารกระเจิ ง แบ บผล คู ณ ( multiplicative
scattering correction, MSC) เพื่อลดอิทธิพลการกระเจิง
ของแสง (scattered light) ที่เกิดจากการวัดสเปกตรัม
แบบ reflectance (วารุณี และคณะ, 2552) (รูปที่ 2ข)
เนื่องจาก ความชื้นในตัวอย่างข้าวโพดส่งผลให้เกิดการ
กระเจิงของแสงทำให้สเปกตรัมมีการเลื่อนขึ้นในแนวแกน
Y เมื่อความยาวคลื่นสูงขึ้นที่ เรียกว่า เบสไลน์ชิฟต์เชิงเส้น
(linear baseline shift) (รูปที่ 2ก) นอกจากนี้ พีค ของ
ความชื้นที่ตำแหน่ง 1,450 และ 1,940 นาโนเมตร ซึ่งตรง
กับพีคของซีแซนทิน ทำให้บดบังพีคของแคโรทีนอยด์ชนิด
นี้ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการเลื่อนขึ้นของสเปกตรัม และ
แยกพีคที่ซ้อนทับกัน จึงทำการปรับแต่งสเปกตรัมโดยใช้
วิ ธ ี อ นุ พ ั น ธ์ อ ั นดั บ ส อง ( Savitzky-Golay second
derivative; 2nd derivative) (สกุณรัตน์ และคณะ, 2559;
Brenna and Berardo, 2004) (รูปที่ 2ค) โดยใช้จำนวน
แฟกเตอร์ (PC) ที ่ เ หมาะสมเพื ่อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทำนาย ซึ่ง จำนวนแฟกเตอร์ที่น้อยเกินไปจะทำให้ เ กิ ด
under fitting ใ น ข ณ ะ ท ี ่ จ ำ น ว น
แฟกเตอร์ที่มากเกินไปจะทำให้เกิด over fitting (ตาราง

ที่ 4) นอกจากนี้ การเพิ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาจะทำ
ให้ค่า SEP และค่า bias ลดลง ดังนั้น นักปรับปรุงพันธุ์พืช
ควรมีการพัฒนาสมการเพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำ
ของสมการมากยิ่งขึ้น
ผลจากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า สมการที่สร้าง
ขึ้นด้วยเทคนิค NIR ร่วมกับวิธีทางสถิติแบบ PLS และ
เทคนิค HPLC สามารถใช้ทำนายปริมาณซีแซนทินในเชื้อ
พั น ธุ ก รรมข้า วโพดหวาน เพื ่ อ นำไปใช้ ในขั ้ น ตอนการ
ประเมินเชื้อพันธุกรรม สำหรับโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์
ข้าวโพดหวานเพื่อเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยด์ได้เป็นอย่างดี
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีง บประมาณ 2561
(ตามบันทึกข้อตกลงเลขที่ ทบ. 24/2561) และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ เ ครื ่ อ งมื อ กลาง
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ที ่ ส นั บ สนุ น
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
A study of mathematical learning achievement on Geometric
using the STAD cooperative learning with multimedia for Students in Grade 3
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางคณิ ตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม กลุ่มสาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 คน ในปีการศึกษา 2563 ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 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 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สำหรับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 10.45 / 24.64 ค่าเฉลี่ย t-test ได้เท่ากับ 22.02
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅
X = 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 ( ̅
X
= 4.87).
Keywords : Cooperative learning management STAD, Multimedia
1. บทนำ
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ
ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วย
ให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มี แ บบแผน สามารถวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิ ภ าพ
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐาน
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
การศึกษาคณิตศาสตร์จ ึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สั ง คม และความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (ตัวชี้วัดและ
สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ใ น
ปัจจุบันครูส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่เนื้อหายึดแบบเรียนเป็นหลัก
ไม่ได้ให้ความสนใจในการส่งเสริมด้านทักษะ/กระบวนการ
ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละความคงทนในการเรี ย นรู ้ ทำให้
ผู้เรียนไม่สามารถจำในสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้วกลับมาไป
ใช้ได้ในภายหลัง สอดคล้องกับแนวคิดของ
อัมพร ม้าคะนอง (2546, น.84) ที่กล่าวว่าโดยทั่วไปผู้สอน
มั ก คุ ้ น เคยกับ การพัฒ นาทั กษะและกระบวนการ ทาง
คณิตศาสตร์หลังเนื้อหาคณิตศาสตร์ คือ สอนเนื้อหาเป็น
ความรู้ก่อนแล้วให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดหรือ โจทย์ปั ญหา

เพื่อพิสูจน์ความรู้ ซึ่งจากการทำกิจกรรมดังกล่าวอาจจะ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ได้แต่ไม่
มากนัก ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้ าน
ธารชะอม สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พบปัญหาเรื่องรูปเรขาคณิต
สามมิติและปริมาตรของ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นเรื่องที่มี
ความซั บ ซ้ อ น สั บ สนเกี ่ ย วกั บ มุ ม ต่ า ง ๆ และมี ค วาม
เกี ่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ ก ั บ ชี ว ิ ต ประจำวั น ของผู ้ เ รี ย น อาจ
เนื่องมาจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เฉพาะเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียว โดย
ขาดการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความคงทน
ในการเรียนรู้ ซึ่งปัญหาดังกล่าว (อ้างอิงมาจากคะแนน
การสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านธารชะอม) ในระหว่างการสอบปีการศึกษา 25592561 มีคะแนนสอบในวิชาคณิตศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ใน
ปี 2559 คะแนนเฉลี ่ ย ระดั บ โรงเรีย น เท่ า กั บ 34.54
คะแนนเฉลี ่ ย ระดั บ สำนั ก งานคณะการการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน เท่ากับ 40.47 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
เท่ากับ 36.99 ในปี 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เท่ากับ 30.71 คะแนนเฉลี่ยระดับ สำนักงานคณะการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 42.01 และคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ เท่ากับ 37.75 ในปี 2561 คะแนนเฉลี่ย
ระดั บ โรงเรี ย น เท่ า กั บ 46.12 คะแนนเฉลี ่ ย ระดั บ
สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 52.44
และคะแนนเฉลี ่ย ระดั บประเทศ เท่ า กั บ 47.19 ซึ ่ง มี
คะแนนด้านคำนวณต่ำกว่าระดับดี ร้อยละ 48.58-65.71
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ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง ทำการวิ จ ั ย เรื ่ อ งผลการเรี ย นรู้
คณิ ต ศาสตร์ เรื ่ อ งรูป เรขาคณิ ต สำหรั บ นั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสมขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่ มี
ระดับความสามารถแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ส่ ง ผลให้ น ั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการทำงานกลุ ่ ม และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตสูงขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ พั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ยนรู ้วิช า
คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
STAD ร่ ว มกั บ สื ่ อ ประสม เรื ่ อ งรู ป เรขาคณิ ต สำหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โ ดยใช้การจัดการเรี ย นรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ก่อนเรียน
กั บ หลั ง เรี ย น เรื ่ อ งรู ป เรขาคณิต สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึง พอใจของนักเรีย นต่อ
การจัดการเรียนรู้ค ณิตศาสตร์ โดยใช้ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม เรื่องรูป
เรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิ จ ั ย เรื ่ อ งการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ ์ ท าง
คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านธารชะอม
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังต่อไปนี้
การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ (Cooperative
Learning) เทคนิค STAD
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553, น.26) สรุปไว้ว่า
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เป็นกิจกรรม
การเรีย นการสอนให้ น ักเรีย นที่ม ีร ะดับสติ ปั ญญาและ
ความสามารถต่างกั น มาทำงานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม เล็ ก ๆ
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
โดยให้ส มาชิกของกลุ่ มได้ เรีย นรู ้ใ นเนื ้อหาสาระ ที่ค รู
จั ด เตรี ย มไว้ สมาชิ ก กลุ ่ ม จะต้ อ งมี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม แล้วทำ
การทดสอบความรู ้ คะแนนที ่ ไ ด้ จ ากการทดสอบของ
สมาชิกแต่ล ะคนนำมาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ให้
บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
สื่อประสม
กิ ด านั น ท์ มล ิ ท อง (2554, น.6) ได้ ใ ห้
ความหมายของ สื่อประสม ว่าเป็นการนำสื่อหลาย ๆ
ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการ
สอน โดยการใช้ส ื่อแต่ล ะอย่างตามลำดั บขั้ น ตอนของ
เนื้อหา
จากความหมายที่กล่าวมา สื่อประสม หมายถึง
การนำสื ่ อ ต่ า ง ๆ มารวมกั น ทั ้ ง ตั ว อั ก ษร ข้ อ ความ
ภาพถ่ า ย ภาพกราฟิ ก สื ่ อ ประเภทต่ า ง ๆ ทั ้ ง ที ่ เ ป็ น
เครื่องมือ วัสดุและวิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างสัมพันธ์กันใน
ลักษณะที่สื่อแต่ละชนิดส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ก า ร เ ร ี ย น แ บ บ ร ่ ว ม ม ื อ ( Cooperative
Learning) เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม
จากการศึ ก ษาวิ ธี ก ารเรี ย นแบบร่ ว มมื อ
(Cooperative Learning) เทคนิ ค STAD ร่ ว มกั บ สื่ อ
ประสม ที่ผู้วิจัยได้ให้รายละเอียดในเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า
เทคนิค STAD เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน กลุ่มละ 4-5 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และ
เรียนอ่อน ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยการช่วยเหลือกันใน
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การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ด้วย
ตนเอง แล้วประเมินออกมาเป็นคะแนนกลุ่มตามเป้าหมาย
ที่คาดหวังไว้
ส่วนสื่อประสม เป็นวิธีการเรียนการสอนหลาย
ๆ อย่าง มาสัมพันธ์กันและมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
สื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อหาความสนใจ ในขณะที่
อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและอีก
ชนิดอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ได้แก่ สื่อ
รูปภาพเรขาคณิต สื่อวงล้อรูปเรขาคณิต สื่อเรขาคณิตสาม

มิติ สื่อเหล่านี้จ ะช่วยให้นัก เรีย นมีประสบการณ์ จ าก
ประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียน
ในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ น ำวิ ธี การเรี ย นแบบร่ ว ม มื อ
(Cooperative Learning) เทคนิ ค STAD ร่ ว มกั บ สื่ อ
ประสม มาช่วยพัฒนาทักษะแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน
ดังนี้

ตาราง การเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม
เทคนิค STAD
สื่อประสม
เทคนิคการสอนที่ใช้ในงานวิจัย
ขั้นที่ 1 นำเสนอเนื้อหา สื่อรูปภาพเรขาคณิต สื่อวง ขั้นที่ 1 นำเสนอเนื้อหา การทบทวนพื้นฐานความรู้เดิมโดย
การทบทวนพื้น
กำหนดสถานการณ์ และใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนค้นหา
ล้อรูปเรขาคณิต สื่อ
ฐานความรู้เดิมจากนั้น เรขาคณิตสามมิติ
คำตอบของปัญหา จากนั้นครูสอนเนื้อหาใหม่กับนักเรียนกลุ่ม
ครูสอนเนื้อหาใหม่กับ
ใหญ่ทั้งชั้น โดยครูจะใช้สื่อประสม เช่น สื่อรูปภาพเรขาคณิต สื่อ
นักเรียนกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น
วงล้อรูปเรขาคณิต สื่อเรขาคณิตสามมิติ ช่วยสอนในเนื้อหาก่อน
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรม สื่อรูปภาพเรขาคณิต สื่อวง ขั้นที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนักเรียนในกลุ่ม 4-5 คน นักเรียนเก่ง
กลุ่ม นักเรียนในกลุ่ม 4- ล้อรูปเรขาคณิต สื่อ
สอนนักเรียนอ่อนโดยจะใช้สื่อประสม เข้าไปในกิจกรรมการ
5 คน นักเรียนเก่งสอน เรขาคณิตสามมิติ
เรียนรู้ นักเรียนได้สัมผัสกับสื่อประสม เช่น สื่อรูปภาพเรขาคณิต
นักเรียนอ่อน
สื่อวงล้อรูปเรขาคณิต สื่อเรขาคณิตสามมิติ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 3 ทดสอบย่อย
สื่อรูปภาพเรขาคณิต สื่อวง ขั้นที่ 3 ทดสอบย่อย นักเรียนแต่ละคนจะทำแบบทดสอบด้วย
นักเรียนแต่ละคนจะทำ ล้อรูปเรขาคณิต สื่อ
ตนเอง ได้ฝึกการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อหา
แบบทดสอบด้วยตนเอง เรขาคณิตสามมิติ
คำตอบได้ โดยการนำสื่อประสม เช่น สื่อรูปภาพเรขาคณิต สื่อ
วงล้อรูปเรขาคณิต สื่อเรขาคณิตสามมิติ มาช่วยให้เข้าใจใน
แบบทดสอบมากยิ่งขึ้น และสื่อประสมอาจช่วยแก้ปัญหาในการ
ทำแบบทดสอบ
ขั้นที่ 4 คิดคะแนน
ขั้นที่ 4 ขั้นคิดคะแนนความก้าวหน้าแต่ละคน และของกลุ่มย่อย
ความก้าวหน้าแต่ละคน
ครูตรวจผลการสอบของนักเรียน โดยคะแนนที่นักเรียนทำได้ใน
การทดสอบจะถือเป็นคะแนนรายบุคคล แล้วนำคะแนน
รายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนนกลุ่ม
ขั้นที่ 5 ยกย่อง ชมเชย
ขั้นที่ 5 ขั้นยกย่อง ชมเชย บุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยม
นักเรียนคนใดทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อน จะได้รับคำชมเชยเป็น
รายบุคคล และกลุ่มใดทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อนจะได้รับคำ
ชมเชยทั้งกลุ่ม
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จากตาราง การเปรี ย บเที ย บขั ้ น ตอนการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม เป็นการ
นำวิธีการสอนมาจัดลำดับขั้นตอนใหม่ ช่วยให้เกิดรูปแบบ
การสอนที่เป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการแก้ปัญหา และยัง ก่อให้เกิดการใช้
กระบวนการคิด หาเหตุผ ลในการแสวงหาคำตอบของ
ปัญหา โดยให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้เป็น
กลุ่มเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ร่วมกัน
3. วิธีดำเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านธารชะอม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 จำนวน 11 คน
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
ระยะที ่ 1 เพื ่ อ พั ฒ นากระบวนการจั ด การ
เรียนรู้โดยวิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อ
ประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านธารชะอม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
รูปเรขาคณิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
STAD ร่วมกับสื่อประสม ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยศึกษา
ข้อมูล จากเอกสารและงานวิจ ัยที่เกี่ย วข้อง แล้วนำมา
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมี ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. นำเสนอ
เนื้อหา 2. ปฏิบัติกิจ กรรมกลุ่ม 3. ทดสอบย่อย 4. คิด
คะแนนความก้าวหน้าแต่ละคน และของกลุ่มย่อย 5. ยก
ย่อง ชมเชย บุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยม แล้วจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรีย นรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านธารชะอม
ผู้วิจัยดำเนินการโดยทดสอบวัดความสามารถของนักเรียน
ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค
STAD ร่วมกับสื่อประสมผลการทดสอบวัดความสามารถ

ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้มาคำนวณค่าผลสัมฤทธิ์
ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ระยะที ่ 3 เพื ่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดกิจ กรรมทางการเรียนหลังใช้ วิธี
สอนแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD ร่ ว มกั บ สื ่ อ ประสม
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านธาร
ชะอม ผู้วิจ ัยดำเนินโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการโดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD
ร่วมกับสื่อประสม แล้วนำแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ มาสอบถามนักเรียน
หลั ง จากจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ สร็ จ แล้ ว นำผลมา
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิต
โดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD
ร่วมกับสื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 12 แผน ทำการ
สอนแผนละ 1 ชั่วโมง จำนวน 12 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิ ต ศาสตร์ เรื ่ อ ง รู ป เรขาคณิ ต สำหรั บ นั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 แบบเลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก 1
ฉบับ จำนวน 30 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรม ด้านสื่อ และด้านการประเมิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียม ศึกษาค้นคว้าครั้ง นี้ ผู้ศ ึกษา
ค้นคว้าใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึ กปีที่ 3
โรงเรียนบ้านธารชะอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 จำนวน 11 คน โดยชั้ น
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 โดยใช้คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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 (Pretest) 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 ่ ว โมง ระหว่ าง
ดำเนินการสอนจะมีการสังเกตพฤติกรรมการสอนระหว่าง
เรียนทำใบกิจกรรม และการทำแบบทดสอบย่อย
2.3 เมื่อสิ้นสุดการสอนครบทุกแผนการ
จัดการเรียนรู้ จึงทำการทดสอบจึงทดสอบหลังการทดลอง
(Post-test) โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ ์ ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับที่ใช้ในการ
ทดสอบก่อนการทดลอง
2.4 นำคำตอบที่ได้จ ากการทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรวจให้คะแนนแล้วจึงนำไป
วิเคราะห์ต่อไป
2.5 หลั ง จากทำแบบทดสอบวั ด ผล
สัมฤทธิ์หลัง เรียนแล้ว ผู้ศ ึกษาค้นคว้าให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ท่ใี ช้
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มแบบร่วมมือ เทคนิค STAD
ร่วมกับสื่อประสม
2.6 นำคะแนนที่ได้จ ากการเก็ บข้ อ มู ล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไปขั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่ ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐานของคะแนนที่ ได้ จ ากการ
ทดสอบย่อยประจำเนื้ อหา พฤติกรรมการทำงานกลุ่ ม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคSTAD ร่วมกับสื่อประสม
เรื่อง รูปเรขาคณิต ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร 𝐸1 /
𝐸2
3. เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี ่ ย ของคะแนนสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง เรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ตามเทคนิค STAD เรื่อง รูปเรขาคณิต ด้วยสถิติ
t-test (Dependent Samples)
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิค STAD
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องรูปเรขาคณิต โดยได้จาก
คะแนนการตอบแบบสอบถามตามเกณฑ์ที่ระบุไว้
4. ผลการวิจัย
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั ้ ง นี ้ เป็ น การศึ ก ษาเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD
ร่วมกับสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
รู ป เรขาคณิ ต สำหรั บนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที ่ 3
ปรากฏผลดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อ
ประสม เรื ่ อ งรู ป เรขาคณิ ต สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า กั บ 88.55 /
82.12 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แ บบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ก่อนเรียนกับ
หลั ง เรี ย น เรื ่ อ งรู ป เรขาคณิ ต สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลัง เรียนมีค ่าเฉลี่ย
เท่ากับ 10.45 / 24.64 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยที่คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
14.19 คะแนน ซึ่งทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โ ดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
เทคนิ ค STAD ร่ ว มกั บ สื ่ อ ประสม เรื ่ อ งรู ป เรขาคณิ ต
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ในภาพรวม มี
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ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
อยู่ในระดับมากที่สุด
5. การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั ้ ง นี ้ เป็ น การศึ ก ษาเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD
ร่วมกับสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
รู ป เรขาคณิ ต สำหรั บนั กเรี ย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที ่ 3
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อ
ประสม เรื ่ อ งรู ป เรขาคณิ ต สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.55 / 82.12
หมายความว่า นักเรียนทั้งหมดได้ค ะแนนเฉลี่ยจากการ
ประเมินการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การทำแบบฝึกทักษะ
ระหว่างเรียนรายบุคคล และความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย จากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง หมด 12
แผน คิดเป็นร้อยละ 88.55 และคะแนนเฉลี่ยจากการทำ
แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นของ
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.12 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ที่ผู้
ศึ ก ษาค้ น คว้ า พั ฒ นาขึ ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า เกณฑ์
75/75 ที่ตั้งไว้ ซึ่งแผนการเรียนรู้ที่ดีจะประกอบไปด้วย
จุดประสงค์การสอน เนื้อหาการจัดการเรียนการสอน การ
ใช้สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
ชวลิต ชูกำแพง (2551, น.94) ที่สรุปว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ดี ควรเขียนเป็นที่ให้แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แก่ผู้สอนอย่างชัดเจนทั้ง ด้านเนื้อหา จุดประสงค์
การกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ การใช้ ส ื ่ อ การวั ด ผลและ
ประเมินผล โดยเฉพาะแนวทางการจัดกิจ กรรมควรเป็น
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติได้คิด ได้ทำ ได้แก้ปัญหา
และได้ เ กิ ด ทั ก ษะกระบวนการ สามารถนำไปใช้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา สม
พร้อม (2556, น.108-111) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบจำนวน
นับที่มีตัวตั้ง และผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 กับนักเรียนชั้น
ประถมศึก ษาปี ที ่ 2 โดยใช้ ก ลุ ่ม ร่ว มมื อแบบ STAD มี
ประสิทธิภ าพเท่ากับ 85.75 / 78.33 ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ
การุณ ชาญวิช านนท์ (2551, น.33-35) การพัฒนาสื่อ
ประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐาน กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื ่ อ ง แบบรู ป และ
ความสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพของสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานได้ค ่ า E1/E2 เท่ากับ 88.33/80.11 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ก่อนเรียนกับ
หลั ง เรี ย น เรื ่ อ งรู ป เรขาคณิ ต สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้การทดสอบ t-test พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลัง เรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญา
ภัทร นามบุตรดี (2552, น.96-102) ศึกษาการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD เรื่อง
เศษส่ ว น กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .014
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ ไชยเมือง (2552, น.
81-85) ศึกษาการใช้สื่อประสมเพื่อสอนเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรีย นของ
นักเรียน โดยใช้สื่อประสมเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
การทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ร ะดับ
.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โ ดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
เทคนิ ค STAD ร่ ว มกั บ สื ่ อ ประสม เรื ่ อ งรู ป เรขาคณิ ต
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญาภัทร นามบุตร
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ดี (2552, น.96-102) ศึก ษาการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD เรื่องเศษส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พบว่ามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องเศษส่วน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ ไชยเมือง
(2552, น.81-85) ได้ศึกษาการใช้สื่อประสมเพื่อสอนเสริม
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึง พอใจต่อสื่อ
ประสมเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับพึง พอใจมาก (𝑥̅ = 2.70) สามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังสามารถพั ฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
สรุปและข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนรู้วิช าคณิตศาสตร์โ ดยใช้การ
จั ด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD ร่ ว มกั บ สื่ อ
ประสม ทำให้การศึกษาค้นคว้าค้นพบหลายอย่างดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ครูผ ู้ส อนควรนำกิจ กรรมการเรี ย นรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ไปใช้ในการ
เรียนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
STAD ร่วมกับสื่อประสม ไปใช้ในการเรียนในสาระการ
เรียนรู้ค ณิตศาสตร์ ทำให้ผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
2.1 ควรศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่องอื่น ๆ
หรือในระดับชั้นอื่น ๆ
2.2 ควรศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บการจั ดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค แบบ

อื่นๆ นอกจากสื่อประสม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความต้องการใช้นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน พัฒนานวัตกรรมต้นแบบรวมถึง
ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดิน
การทรงตัวและหลังโค้งงอ มีการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 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
ทางระบบประสาทพบได้ ม ากในผู ้ ส ู ง อายุ จากการ
ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในประเทศไทย ปี 2554
พบผู้ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันเท่ากับ 424.57 ต่อประชากร
100,000 คน ในประเทศไทยและมีจ ำนวนใกล้เคียงกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน (Bhidayasiri et al.,
2011) ยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 1-2 ใน
ประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี (de Lau & Breteler, 2006)
โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) ซึ่ง เป็นโรคที ่ มี
สาเหตุจากความเสื่อมทางระบบประสาท
( Neurodegenerative disorders) ท ี ่ เ ซ ล ล ์ ป ร ะส าท
dopaminergic neuron บ ร ิ เ ว ณ ข อ ง subtastantial
nigra ส ่ ง ใ ห ้ ส าร ส ื ่ อ ป ร ะ ส า ทห ล ั ก ค ื อ โ ดปามี น
(dopamine) ในสมองมี ป ริ ม านลดลง ส่ ง ผลให้ แ สดง
อาการเกี ่ ย วกั บ การเคลื ่ อ นไหว (motor symptoms)
บกพร่ อ ง มี ล ั ก ษณะอาการที ่ส ำคั ญ ได้ แ ก่ อาการ

เคลื ่ อ นไหวช้ า (Bradykinesia) อาการสั ่ น ขณะอยู ่ เ ฉย
(Rest tremor) อาการแข็งเกร็ง (Rigidity) ปัญหาการทรง
ตัวที่ไม่ดี (Postural instability) เป็นต้น
ผู้ป่วยพาร์กินสันมีลักษณะการเดินศรีษ ะโน้มไป
ข้างหน้า เรียกว่า Stoop posture ในผู้ป่วยบางรายมีหลัง
โค้ ง งอ (camptocornia) ทำให้ ม ี ก ารลงน้ ำหนั กเท้ายัง
ปลายเท้าจำนวนมากกว่าบริเวณอื่นของเท้า ส่งผลต่อการ
ทรงตัวไม่ดีเกิดขึ้น โดยผู้ป่วยพาร์กินสันส่วนใหญ่จ ะมีการ
เดินแกว่งแขนที่ลดลงและไม่สมดุลกันของแขนทั้ง 2 ด้าน
การก้าวขาจะมีระยะสั้นๆ ซอยเท้าถี่ (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 การสูญเสียการทรงตัวและมีค วามต้อง
ความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวมากขึ้น (ปวันรัตน์
ศรีค ำ, 2557) ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน การทรงตัวและ
หลังโค้งงอ จึงให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ทางกายภาพ เช่น
วอล์คเกอร์ ไม้ค้ำยัน ไม้เท้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
พยุง น้ำหนักตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัว
มากๆ แต่อุปกรณ์ walker ช่วยผู้ป่วยเรื่องการเคลื่อนไหว
ร่างกาย การทรงตัวและยังไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยผู้ป่วยพาร์
กินสันแก้ไขปัญหาหลังโค้งงอจำหน่ายในปัจจุบัน
การวิ จ ั ย นี้ จึ ง มี ก ารค้ น คว้ า และออกแบบ
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน
สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดิน การทรงตัวและ
หลัง โค้ง งอ ให้ มีค วามมั่นใจในการเดิน การทรงตัว ลด
ปัญหาหลังโค้งงอ และลดการหกล้มของผู้ป่วย อุปกรณ์มี
การใช้งานง่ายและ
มีน้ำหนักเบา เหมาะกับ
การนำไปใช้ในบ้าน หรือที่อยู่อาศัยได้สะดวกมากยิ่ง ขึ้น
และผลการศึกษาสามารถผลิต อุปกรณ์ต้นแบบ เพื่อ ต่อ
ยอดการนำไปผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาถึงความต้องการใช้นวัตกรรม
อุปกรณ์ช ่วยเดิน ที่มีร ะบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับ
ผู้ป่วย
พาร์กินสันที่มีปัญหาการเดิน การทรงตัว
และหลังโค้งงอ
2.2 เพื่อพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มี
ระบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันที่มี
ปัญหาการเดิน การทรงตัวและหลังโค้งงอ
2.3 เพื่อศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
และโอกาสทางการตลาดในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิง
พาณิชย์
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่ ปัญหาการเคลื่อนไหวช้า
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
ด้านหนึ่งของร่างกาย
1.5 มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวเพียงด้านใด
ด้านหนึ่งของร่างกาย 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 หรือนั่งรถเข็นเป็น
หลักและต้องมีคนช่วยเหลือ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ช ่ ว ยพยุ ง ร่ า งกายให้ ส ามารถ
เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินการทรงตัว
ไม่ดี ได้แก่ โครงเหล็กช่วยเดิน ไม้ค้ำยัน และไม้เท้าเลเซอร์
ช่วยเดิน อุปกรณ์ช่วยเดิน แต่ละประเภทมีลักษณะช่วยใน
การช่วยพยุงน้ำหนัก แนวโน้มของการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
มากถึง 6.1 ล้านคน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังพบว่ามี
การใช้โครงสร้างเหล็กช่วยเดินประมาณ 1.8 ล้านคนและมี
แนวโน้ ม ในการใช้ ง านเพิ ่ ม มาขึ ้ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
(Mahoney, Sager, & Jalaluddin, 1999) ผู้ป่วยพาร์กิน
สันที่มีปัญหาการเดิน
การทรงตัวไม่ดีและ
ผู ้ ป ่ ว ยมีป ัญ หาเดิน หลัง โค้ ง งอ
แต่
กล้ามเนื้อขาไม่ได้อ่อนแรง มีความต้องการใช้อุปกรณ์ เพื่อ
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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
อุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ ปด้านหน้าได้ง่ายแทนการยกวอล์คเกอร์
ทำให้สามารถเดินได้เร็วและคล่องตัวขึ้น (พุทธิพงษ์ พลคำ
ฮัก, 2556) จึง เหมาะกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันระยะการ
ดำเนิ น ของโรค H&Y 2.5-4 ที ่ ม ี ค วามแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อขาค่อนข้างดี แต่ยังพบปัญหาเรื่องความมั่นใจใน
การเดิน เพราะอุปกรณ์ไม่สามารถรองรับน้ำหนักขณะยืน
ได้ดี
ส่วนอุปกรณ์ไม้ค้ำยัน เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินที่เพิ่ม
ความมั่นคงขณะยื นและเดิ น โดยไม้ค ้ำยั นยัง สามารถ
รองรับน้ำหนักตัวได้มากถึง ร้อยละ 80 ของน้ำหนักตัว
โดยเฉพาะ ไม้ค้ำยันรักแร้ (Axillary crutches) มีน้ำหนัก
เบาและสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการใช้งาน
ของผู้ป่วย ความสูงของไม้ค้ำยันควรอยู่ระดับต่ำกว่ารักแร้
ประมาณ 4-5 เซนติเมตร หรือประมาณ 2 นิ้ว แต่อย่างไร
ก็ตามอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เนื่องจาก
ต้องมีการใช้แรงค่อนข้างมากและการเคลื่อนไหวร่างกาย
ลำบาก
จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า
Miyai, I. และคณะ (2002) การศึกษาว่าการฝึก
การเดินบนลู่วิ่งที่มีอุปกรณ์ช่วยพยุงน้ำหนักตัว สามารถทำ
ให้ผ ู้ป่วยโรคพาร์กินสันเดินได้ดีขึ้นในระยะยาวหรือไม่
เทียบกับการทำกายภาพปกติ ทดสอบกับผู้ป่วยโรคพาร์
กินสัน จำนวน 24 คน (H&Y = 2.5-3) มีการพยุงน้ำหนัก
20% ใช้เวลาในการทดสอบ 45 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
พบว่า หลังจากมีการฝึกช่วงเดือนที่ 2,3,6 กลุ่มที่ใช้ระบบ
พยุงน้ำหนักสามารถเดินได้เร็วขึ้นและจำนวนการก้าวเดิน
ดีกว่ากลุ่มที่ ทำกายภาพบำบัดปกติ จึงสรุปได้ว่าการฝึก
การเดินบนลู่วิ่งที่มีอุปกรณ์ช่วยพยุงน้ำหนักตัว สามารถทำ
ให้ผู้ป่วยพาร์กินสันก้าวเดินได้ดีขึ้น
Scoppetta, C. และคณะ (2013) การศึ ก ษา
วอล์ ค เกอร์ สามารถช่ ว ยพยุ ง น้ ำ หนั ก 30-40% จาก
น้ำหนักตัว
มีการทำแถบรองรับน้ำหนักช่ วง

รักแร้และมีการรองรับน้ำหนักช่วงกระดูก วงแขนบริเวณ
ข้างลำตัว ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 70 กิโลกรัม
ทำให้ผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินการทรงตัว ไม่ดี
รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาหลังโค้งงอ สามารถเดินได้ดียิ่งขึ้น
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
จากข้อมูลรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ทั้งในส่วนของ
ปัญหาการหกล้ม การใช้อุปกรณ์ช ่วยเดิ น การใช้วอล์ค
เกอร์ การใช้หุ่นยนต์ช่วยรองรับน้ำหนักตัว การใช้วอล์ค
เกอร์ ช ่ ว ยรองรั บ น้ ำ หนั ก ตั ว พบว่ า มี ก ารศึ ก ษาที่
หลากหลายรูปแบบ มีข้อมูลผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน
และขัดแย้งกัน คณะผู้วิจัยจึงออกแบบนวัตกรรมอุปกรณ์
ช่วยเดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับผู้ป่วยพาร์
กินสันที่มปี ัญหา
การเดิน การทรงตัวและหลังโค้ง
งอ โดยจะมีการประยุก ค์คุณสมบัติพิเศษของวอล์คเกอร์
ช่วยเดินแบบมีล้อ ไม้เท้า
ค้ำยัน และอุปกรณ์
รองรับน้ำหนักแขน มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม โดยเน้น
ในการใช้งานง่าย สามารถนำกลับไปใช้จริงที่บ้าน หรือ
สถานที ่ ต ่ า งๆ ส่ ง ผลให้ ม ี โ อกาสนำนวั ต กรรมออกไป
จำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ง า น ว ิ จ ั ย นี้ เ ป ็ น ก า ร ว ิ จ ั ย เ ช ิ ง ค ุ ณ ภ า พ
(Qualitative Research) เพื่อศึกษาแนวคิดของผลิตภัณฑ์
พั ฒ นาอุ ป กรณ์ ต ้ น แบบ และการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
( Quantitative Research) เ พ ื ่ อ ศ ึ ก ษ า กา ร ยอมรั บ
ผลิตภัณฑ์ความต้องการใช้งานอุปกรณ์ ความสนใจและ
แนวคิดการแก้ไขปัญหาการเดิน การทรงตัวและหลังโค้ง
งอ
3.1 การศึ ก ษาแนวคิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย มีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยคัดเลือกกลุ่มประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างแบ่งเป็นผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้ดูแล แพทย์และ
นักกายภาพบำบัด จำนวน 4 กลุ่มๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด
รวม 20 คน
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีการทำแบบ
ส ั ม ภ าษ ณ์ แ บ บ กึ ่ ง โ ค ร ง ส ร ้ า ง (Semi-structured
Interview) และเก็บข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview)
มีการบันทึกเสียงของผู้ใ ห้ส ัมภาษณ์ จดบันทึกเนื ้ อ หา
ข้อมูลการสนทนา เมื่อสิ้นสุดการสนทนาผู้วิจัยจะมีการจด
บันทึกข้อมูลจากเทปเสียงที่ได้บันทึกไว้ เพื่อนำข้อมูล ที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เพื่อทำ
การตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity)
3.2 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วย
เดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน

เมื ่ อ ได้ ข ้ อ มู ล จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของ
ผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้วิจ ัยจะมีกระบวณการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมต้นแบบ 5 ขั้นตอน ในการวิจัยนี้ได้มีการ
ดัดแปลงมาจากขั้นตอนของกระบวณการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ แ ละกระบวณการออกแบบอุ ป กรณ์ เ คลื ่ อ นย้ า ย
ผู้สูงอายุ ของ
ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา
(2013) ดังนี้
1. ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์
2. ขั ้ น ตอนการระบุ โ อกาสในการสร้ า ง
นวัตกรรม
3. ขั้นตอนการสร้างแนวคิดใหม่ และการคัด
กรองกรอบแนวคิด
4. ขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาแนวคิด
5. ขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.3 การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
และโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้
3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิ จ ั ย มี ก ารสำรวจความต้ อ งการและความสนใจของ
ผู้ใช้งาน เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้ดูแล แพทย์และ
นักกายภาพบำบัด มีอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งเพศ
ชายและหญิง จำนวน 171 คน
3.3.2 เครื ่ อ งมือ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิจ ั ย มีการเก็บ
แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าร่วมวิจัยเป็นข้อมูล
พื้นฐานและความต้องการใช้นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มี
ระบบรองรับน้ำหนักแขน ได้แก่ ความสนใจ ความต้องการ
ใช้และเหตุผลในการเลือกใช้นวัตกรรม

4. ผลการวิจัย
4.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล งานวิ จ ั ย แนวคิ ด
ทัศนคติ ความต้อ งการใช้นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน
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 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55 พบว่ า ผลของ
แบบสอบถามความคิด เห็ นที่ ไ ด้ ส ั มภาษณ์เชิง ลึก เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนัก
แขน มาพิจารณากำหนดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
ดังนี้
1. ลักษณะการหกล้มผู้ป่วยอย่างไรบ้าง
2. ปัญหาการหกล้มของผู้ป่วยในสถานที่ไหน
3. ปัญหาปวดหลัง เดินไม่ส ะดวก หรือปัญหา
อื่นๆ จากปัญหาหลังโค้งงอ
4. วิธีแนะนำผู้ป่วยแก้ไขหลังโค้งงอ หรือ ทำให้
หลังตรงขึ้น และปัญหาของอุปกรณ์
5. วอร์คเกอร์ช่วยเดินที่ช่วยแก้ไขปัญหาการหก
ล้มและปัญหาหลังโค้งงอ
ผู้วิจัยจะมีการพิจารณาเลือกแนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรั บน้ำหนัก แขน
และใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม จำนวน
10 ลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่
มีระบบรองรับน้ำหนักแขน
ลำดับ ค ว า ม แ น ว ค ิ ด ใ น ก า รพ ั ฒ นา
ต้องการ
นวัตกรรม
แก้ไขปัญหา - อุปกรณ์ต้องสามารถช่วย
การหกล้ม
ประคองการเดินและการ
1 ปัญหาการ
ทรงตัวได้
เดิน
- การแก้ไขหลังโค้งงอต้องมี
การทรงตัว
ตัว กระตุ้นหรือจุดที่ทำให้
และหลังโค้ง ลำตัวตรงให้ได้นานที่สุด
งอ
-ทดสอบใช้งานจริง ในห้อง
ปฏิบัติการและมีการดูแล
อย่างใกล้ชิด
ล้อ ต้องไม่ลื่น -เลื อ กล้ อ ที ่ ม ี ค วามฝื ด ไม่
2 ไหล
ไหลเร็วมากนัก ต้องมีการไม่
ปล่อยอิสระกับล้อด้านหน้า
หรื อ ด้ า นหลั ง และมี ก าร

3

เบรกของ
อุปกรณ์

4

สามารถใช้
งานง่าย
มีความ
แข็งแรง
น้ำหนักไม่
มาก หรือน้อย
จนเกินไป
สามารถปรับ
ขนาดได้

5

6

7

8

9

10

ทดสอบการใช้ง านก่ อ นใช้
งานจริง
เลือกเบรกที่สามารถใช้งาน
ได้ง ่ายในผู้ส ูง อายุ ไม่ออก
แรงมากจนเกินไป
สอบถามกับผู้ใช้งาน
ทดสอบเรื่องความปลอดภัย

พิจารณาเลือกวัส ดุที่มีค วาม
แข็ ง แรง น้ ำ หนั ก ไม่ ม าก
หรือน้อย จนเกินไป
-ออกแบบสามารถปรั บ
ความสู ง ต่ ำ ได้ ในแต่ ล ะ
บุคคล
-ออกแบบให้ส ามารถปรั บ
ความกว้างของอุปกรณ์ได้ใน
แต่ละบุคคล
สามารถใช้ได้ -ออกแบบให้สามารถเดินได้
ภายในบ้าน
ในทุกสถานที่ของบ้านและ
สามารถผ่านประตูได้
สิ่งกระตุ้นช่วย -ใช้ส ิ่ง กระตุ้นช่วยการเดิน
การเดิน และ เช่น เสียง แสง จังหวะ เป็น
หลังโค้งงอ
ต้น
-ใช้สิ่งกระตุ้นช่วยหลังโค้งงอ
ด้ ว ยการสั ม ผั ส ร่ า งกาย
ด้านหน้า และด้านหลัง
บริเวณที่
พิจ ารณาวัส ดุที่มีค วามนุ่ น
อุปกรณ์สัมผัส ไม่แข็ง ถอกทำความสะอาด
กับร่างกาย
ได้

4.2 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มี
ระบบรองรับน้ำหนักแขน
กระบวนการออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณฑ์
ต้นแบบ ทางผู้วิจัยจึงมีการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ จำนวน
2 รูปแบบ ตามรูป ที่ 1-2 โดยการผลิตต้น แบบจากวัสดุ
PVC อาจจะไม่ ม ี ค วามแข็ ง แรงมากนั ก แต่ ท ำให้ เ ห็ น
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องค์ประกอบของนวัตกรรมทั้งหมด เพื่อใช้ในการทดสอบ
และพัฒนาชิ้นส่วนแยกย่อยของผลิตภัณฑ์ เช่น บริเวณที่
รองรับน้ำหนักแขน บริเวณที่รอบรับน้ำหนักรักแร้ ความ
กว้าง ความสูง ต่ำ ของอุปกรณ์ ระบบเบรก ระบบล้อ วัสดุ
ที่สัมผัสร่างกายที่มีความนิ่ม เป็นต้น

ผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยมีการทดสอบความแข็งแรง
ระบบเบรก การเคลื่อนตัวและทดสอบการใช้งานเบื้องต้น

รูปที่ 3 ด้านหน้าโครงสร้างเหล็กและส่วนประกอบของ
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน
รูปที่ 1 แบบค้ำรักแร้ หรือ วงแขน (รูปแบบที่ 1)

รูปที่ 2 แบบรองรับน้ำหนักแขน (รูปแบบที่ 2)
ทางผู้วิจัยได้นำต้นแบบในรูปที่ 1-2 ไปทำการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ กลุ ่ ม แพทย์ ด ้ า นโรคพาร์ ก ิ น สั น
นักกายภาพบำบัด ผู้ป่วย ผู้ดูแล จำนวน 8 คน มีการ
ทดลองใช้งาน สังเกตวิธีการใช้งาน จำลองทดสอบใช้งาน
ในสภาพแวดล้ อ มจริ ง ขอคำแนะนำเพิ ่ ม เติ ม และให้
คัดเลือกนวัตกรรมที่สนใจมากที่สุด
จากการสั มภาษณ์ เ ชิง ลึก กลุ่ มตั ว อย่า งเลือก
นวัตกรรมรูปแบบที่ 1 จำนวน 2 คน และเลือกนวัตกรรม
รูปแบบที่ 2 จำนวน 6 คน ทางผู้วิจ ัยจึง นำนวั ต กรรม
รู ป แบบที่ 2 แบบรองรั บ น้ ำ หนั กแขน และคำแนะนำ
เพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype
Development) ในระยะสุดท้าย
ในการประดิษฐ์ต้นแบบขั้นสุดท้ายมีการเขี ยน
แบบ 2 มิติ เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียว ระบุขนาด รูปร่าง วัสดุ
และกลไกของนวัตกรรม ดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่อช่วยเรื่อง
ของการผลิตที่ได้มาตรฐานและใช้เป็นตัวประเมินราคาการ

4.3 ศึกษาการยอมรับผลิตภั ณฑ์นวั ต กรรม
และโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มที่มี
โอกาสใช้งานหรือแนะนำการใช้งานนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วย
เดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคพาร์กิน
สั น ผู ้ ด ู แ ล แพทย์ แ ละบุ ค ลากรทางการแพทย์ นั ก
กายภาพบำบั ด จำนวน 171 คน ผู ้ ว ิ จ ั ย จะให้ ผ ู ้ ต อบ
แบบสอบถามรับชมคลิปนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มี
ระบบรองรับน้ำหนักแขน ก่อมมีการทำแบบสอบถามการ
ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะนำมาวิ เ คราะห์ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน สถิติที่ใช้ คือ
ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ่ ย และส่ว นเบี ่ย งเบนมาตาฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยกำหนดค่าคะแนน
เป็น 5 ระดับ มีรายละเอียดการประเมินดังนี้
ระดับ
คะแนน
ระดับมากที่สุด
5
ระดับมาก
4
ระดับปานกลาง
3
ระดับน้อย
2
ระดับน้อยที่สุด
1
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การแปลความหมายคะแนนค่ า เฉลี ่ ย ที ่ มี ค วาม
สำคัญต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งมีเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
ระดับความสำคัญ
คะแนนเฉลี่ย
การยอมรับเทคโนโลยีในระดับมากที่สุด 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 กลุ่ม พบว่า ผู้ป่วยโรคพาร์กิ นสัน จำนวน 107 คน
ผู้ดูแล จำนวน 27 คน นักกายภาพบำบัด จำนวน 25 คน
และแพทย์และบุค ลากรทางการแพทย์ จำนวน 12 คน
อายุเฉลี่ย 55.60±17.89 ปี และผลการศึกษาปัจจัยและ
ข้อคำถามในการประเมิ น จำนวน 5 ด้าน ดัง แสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ
การยอมรั บ ของการรั บ รู ้ ถ ึ ง ประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จาก
เทคโนโลยี
ปัจจัยและข้อคำถามในการประเมิน
ข้อ 1. การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากเทคโนโลยี
1.1 วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ช่วยให้เดิน
ดีขึ้น
1.2 วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ช่วยให้ทรง
ตัวดีขึ้น
1.3 วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ช่วยให้ยืน
ได้ตรงมากขึ้น
1.4 วอล์ค เกอร์ช ่วยเดินช่ วยให้ มี
ความมั่นใจในการเดิน
1.5 ผลิตภัณฑ์ช่วยให้สามารถช่วย
ให้เดินเองได้
ข้อ 2. ความง่ายต่อการใช้งาน

Mean ±
SD

ระดับ

3.84±0.79

สูง

3.94±0.72

สูง

3.93±0.92

สูง

3.97±0.88

สูง

3.77±0.90

สูง

2.1 สามารถเรียนรู้การใช้วอล์ค
เกอร์ช่วยเดิน ทำได้อย่างง่าย
2.2 วิธีการใช้วอล์คเกอร์ช่วยเดิน มี
ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน
2.3 ขนาดของวอล์คเกอร์ช่วยเดิน
มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
2.4 สามารถปรับความสูงวอล์ค
เกอร์ช่วยเดิน ได้ง่าย
2.5 สามารถเคลื่อนตัวของวอล์ค
เกอร์ช่วยเดินได้ดี
ข้อ 3. ทัศนคติต่อการใช้นวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยเดิน
3.1 อุปกรณ์นี้ช่วยให้ผู้ป่วยใช้ช ี วิ ต
ได้ตามปกติเหมือนบุคคลทั่วไป
3.2 อุปกรณ์นี้ช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยและผู้ดูแลดีขึ้น
3.3 การใช้วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ท่าน
คิดว่าช่วยให้พึ่งพาผู้อื่นน้อยลง
3.4 ความแปลกใหม่ของและ
น่าเชื่อถือของเทคโนโลยีของ
นวัตกรรม เป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อท่าน
ข้อ 4. อิทธิพลของสังคม
4.1 ถ้ามีผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้
วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ส่งผลกระทบ
ต่อความตั้งใจที่จะใช้วอล์คเกอร์ช่วย
เดิน ของท่านมากขึ้น
4.2 ผู้ดูแลให้การสนับสนุนการใช้
วอล์คเกอร์ช่วยเดิน ส่งผลกระทบ
ต่อความตั้งใจที่จะใช้วอล์คเกอร์ช่วย
เดิน ของท่านมากขึ้น
4.3 ท่านคิดว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพล
ส่งผลกระทบต่อต่อความตั้งใจที่จะ
ใช้บริการ
4.4 แพทย์สนับสนุนการใช้วอล์ค
เกอร์ช่วยเดิน ส่งผลกระทบต่อต่อ
ความตั้งใจที่จะใช้บริการ

3.92±0.76

สูง

3.92±0.80

สูง

3.78±0.82

สูง

3.80±0.79

สูง

3.79±0.80

สูง

3.73±0.85

สูง

3.91±0.77

สูง

3.94±0.78

สูง
สูง

3.98±0.67

สูง
3.69±0.89

สูง
3.85±0.90

3.71±0.91

สูง

3.85±0.85

สูง
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ข้อ 5. การตั้งใจในการใช้นวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยเดิน
5.1 ท่านตั้งใจจะที่ใช้บริการวอล์ค 3.92±0.85
เกอร์ช่วยเดิน ทันที ที่มีโอกาสอย่าง
แน่นอน
5.2 ท่านจะแนะนำผู้อื่น (บอกต่อ) 3.94±0.81
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์วอล์คเกอร์ช่วยเดิน

สูง

สูง

จากการทำแบบสอบถามถึ ง การสนใจของ
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน
พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม สนใจนวัตกรรม 133
คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 และไม่สนใจนวัตกรรม 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.2 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ของการสนใจของนวัตกรรม
จำนวน (คน)
ร้อยละ
สนใจ

133

77.8

ไม่สนใจ

38

22.2

รวม

171

100

เมื่อพิจารณาการสนใจซื้อนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วย
เดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน พบว่า จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม สนใจซื้อนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มี
ระบบรองรับน้ำหนักแขน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9
และไม่ส นใจซื้อ นวั ตกรรมอุ ปกรณ์ช ่ ว ยเดิ น ที่มีร ะบบ
รองรับน้ำหนักแขน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ดังแสดง
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ของการสนใจซื้อนวัตกรรม
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ซื้อ

87

50.9

ไม่ซื้อ

59

34.5

เช่าใช้

7

4.1

ซื้อ คิดรวมกับ
ประกันชีวิต
อื่นๆ

8

4.7

10

5.8

รวม

171

100

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัย แนวคิด ทัศนคติ
ความต้ อ งการใช้ น วั ต กรรมอุ ป กรณ์ ช ่ ว ยเดิ น พบว่ า
ผู ้ ใ ช้ ง าน มี ค วามแนวคิ ด การพั ฒ นานวั ต กรรม ให้
ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการหกล้ม ปัญหาการเดิน
การทรงตัวและหลังโค้งงอ นวัตกรรมต้องมีการใช้งานง่าย
มี ค วามแข็ ง แรง ปลอดภั ย ขนาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
สามารถใช้อุปกรณ์ได้ภายในบ้าน
ผู้วิจัยจึงมีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอุปกรณ์
ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนักแขน โดยการออกแบบ
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ใหม่เรียงลำดับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ได้แก่ สามารถปรับความสูงได้หลายระดับ
เพื่อให้ลำตัวปรับยืดลำตัวให้ตรงมากยิ่งขึ้น ระบบกระตุ้น
ทำให้หลังตรงมากขึ้น ระบบเบรก สามารถปรับความสูง
กว้างได้ตามแต่ล ะบุค คล ระบบล้อ เน้นความแข็ง แรง
ปลอดภัยและให้ความสำคัญกับปรับการแก้ไขปัญหาการ
เดิ น การทรงตั ว และหลั ง โค้ ง งอของผู้ ป ่ว ยพาร์ กินสัน
นวัตกรรมยังสามารถสร้างความมั่นใจในการเดิน การทรง
ตั ว และลดปั ญ หาหลั ง โค้ ง งอของผู ้ ป ่ ว ยมากยิ ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี ้ ผ ู้ ว ิ จ ัย ยั ง มี การปรับ รูป แบบของการพัฒนา
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีระบบรองรับน้ำหนั กแขน
ให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เพราะ
คำนึงถึงช่วงเวลาส่วนใหญ่ผู้ป่วยอยู่อาศัยภายในบ้านเป็น
หลัก
ผู้วิจัยมีการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
และโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีโ อกาสใช้ง านหรือแนะนำการใช้
งานนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดิน ที่มีระบบรองรับน้ำหนัก
แขน ได้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยโรคพาร์ ก ิ น สั น ผู ้ ด ู แ ล แพทย์ แ ละ
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
การศึ ก ษาออกแบบและพั ฒ นานวั ต กรรม
อุปกรณ์ช ่วยเดิน ที่มีร ะบบรองรับน้ำหนักแขน สำหรับ
ผู้ป่วย
พาร์กินสันที่มีปัญหาการเดิน การทรงตัว
และหลังโค้งงอ เป็นการนำอาการที่เกิดจากโรคพาร์กิน
สันที่มาวิเคราะห์ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเป็นแนวทางของ
การวางแผน พัฒนา นำเทคโนโลยีการออกแบบนวัตกรรม
และกลไกสิ่งกระตุ้นช่วยแก้ไขปัญหาหลังโค้งงอของผู้ป่วย
โรคพาร์กินสัน มีคุณสมบัติสามารถปรับระดับการโค้งงอ
ของหลั ง ปรั บ ความสู ง ความกว้ า งของอุ ป กรณ์มาใช้
ออกแบบและพัฒนาวอร์คเกอร์ที่มีความจำเพาะและตอบ
โจทย์ค วามต้องการใช้นวัตกรรมในชีวิตประจำวัน ของ
ผู้ป่วย
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ที่ส นับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
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ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์กับการเลื่อนหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันบนฟันกรามแท้ซี่ที่ 1
ภายใต้รูปแบบการให้บริการในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา
 Factors Affecting Retention Loss Of The First Molar Sealant:
 Case Study Of Dental Clinic, Phayao Hospital
ดวงพร จิรอภิวัฒนา1*
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Student Of Master Of Public Health Program
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟันภายใต้การให้บริการใน
รูปแบบคลินิกทันตกรรม โดยศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบไปข้างหน้า กลุ่มประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน
272 คน โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆในขณะให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน จากนั้นสำรวจการหลุดของสารเคลือบหลุม
ร่องฟัน และสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหารแข็งและเหนียวหลังจากเคลือบหลุมร่องฟัน 6 เดือน วิเคราะห์อธิบายข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณา เปรียบเทียบความแตกต่างของ จำนวนซี่ที่มีการหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน ต่อ จำนวนซี่ฟันที่ได้รับ
การเคลือบหลุมร่องฟัน ต่อเด็ก 1 คน ในกลุ่มตัวแปรที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ลักษณะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการหลุดของวัสดุ
เคลือบหลุมร่องฟัน ด้วย Poisson Regression พบว่า สารเคลือบหลุมร่องฟันมีการหลุดร้อยละ 7.9 โดยมีปัจจัยที่เพิ่มความ
เสี่ยงต่อการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือ การบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็ง และเหนียวทุกมื้อ
หรือทุกวันของนักเรียน ยูนิต
ทันตกรรมที่มีการชำรุดระหว่างการให้บริการ ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟัน
ที่นานขึ้นเป็นปัจจัยป้องกันการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันในการศึกษานี้


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
ทันตสาธารณสุข, 2562) การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. บทนำ
ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยึดติดของสารเคลือบหลุม
วิธีการป้องกันฟันผุบริเวณหลุมร่องฟันด้านบด
ร่องฟันภายใต้การให้บริการในรูปแบบของคลินิกทั นตก
เคี้ยวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันคือ การเคลือบ
รรม โดยนำผลการวิ จ ั ย ที ่ ไ ด้ ใ ช้ ห าแนวทางการเพิ่ ม
หลุมร่องฟัน โดยสารเคลือบหลุมร่องฟันจะยึดอยู่กับผิวฟัน
ประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุหลังจากเคลือบหลุมร่อง
ด้วยการยึดติดเชิง กลระดับจุลภาค (Micromechanical
ฟัน
Bonding) ทำหน้ า ที ่ เ ป็ น ชั ้ น ป้ อ งกั น ทางกายภาพ
(Physical Barrier) สามารถป้องกันการสะสมของคราบ
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จุ ล ิ น ทรีย ์ แ ละเศษอาหารบริเ วณด้า นบดเคี้ ย วของฟัน
ปัจ จัยหลักที่ มีผลต่อการหลุดของวัส ดุเคลือบ
นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวฟัน
หลุมร่องฟันคือ การควบคุมความชื้นและการปฏิบัติตาม
ได้รับสารอาหาร (Anderson, 2002) ซึ่งสามารถป้องกัน
ขั้นตอนที่บริษัทผู้ผลิตสารเคลือบหลุมร่องฟันแนะนำอย่าง
การเกิดฟันผุในฟันที่ยังไม่มีรอยผุและยับยั้งการผุลุกลาม
เคร่งครัด ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งเทคนิคการเคลือบหลุมร่องฟัน
ของฟันที่มีการผุในระยะแรกเริ่มได้ (Beauchamp Et. Al,
คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบหลุม
2008)
ร่องฟัน เช่น ระบบดูดน้ำลาย คุณภาพของเครื่องฉายแสง
จากการติดตามผลการรักษา 3 ปี พบว่าการ
ระบบแสงไฟส่อ งสว่ าง เป็ น ต้ น (Buntarika, Pornpun
เคลือบหลุมร่องฟันช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดฟันผุในฟัน
And Supaporn, 2013) เพศของเด็ ก ที ่ ม ารั บ บริ ก าร
กรามแท้ได้ถึงร้อยละ 76 ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับสูงที่
เคลือบหลุมร่องฟัน (Folke, Walton And Feigal, 2004)
จะเกิดฟันผุ (Wright, Crall And Fontana, 2016) และ
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
ฟันที่มีการหลุดของวัสดุ เคลือบหลุมร่องฟันจะเพิ่มความ
(Peanwattanapol Et Al., 2560) การให้ค วามร่วมมือ
เสี่ยงที่จะเกิดฟันผุได้มากกว่าฟันที่มีวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ของผู้ป่วยและลักษณะอนามัยช่องปาก (Oral Hygiene)
ฟ ั น อ ย ู ่ อ ย ่ า ง ส ม บ ู ร ณ ์ ถ ึ ง 3 เ ท ่ า (Tianviwat,
ของผู ้ ป ่ ว ย ทั ้ ง นี ้ ก ารมี ผ ู ้ ช ่ ว ยข้ า งเก้ า อี้ (Hintao And
Chongsuvivatwong And Sirisakulveroj, 2008)
Tianviwat, 2013) การตรวจสอบการกั ด สบหลั ง จาก
แม้ว่าจะมีการพัฒนากระบวนการเคลือบหลุม
เคลือบหลุมร่องฟัน (Tianviwat S, 2015) และปริมาณ
ร่องฟันและควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหลุดของสาร
ผู้ป่วยต่อทันตแพทย์ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
เคลือบหลุมร่องฟันตามการศึกษาต่าง ๆอย่างสม่ำเสมอ
เช่นกัน (ปาริชาต คัจฉวารี, 2560) ลักษณะการหลุดของ
ผลสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาโดยการ
วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่หลุดจากการควบคุมความชื้นได้
สุ่มตรวจการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็ก
ไม่ดี หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าอัตราการติดอยู่ของ
จะเกิ ด การหลุ ด ทั ้ ง ชิ ้ น (Bulk Loss) ซึ ่ ง แตกต่ า งจาก
สารเคลือ บหลุ มร่ อ งฟั น ในระยะเวลา 6 เดื อ น ปี พ .ศ.
ลักษณะการสึกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่เกิดจากแรง
2558-2560 ของโรงพยาบาลพะเยาคิดเป็นร้อยละ 73.9
บดเคี ้ ย ว และการขั ด สี ซึ ่ ง สามารถสั ง เกตเห็น ได้จ าก
ร้อยละ 69 และร้อยละ 61 ตามลำดับ ซึ่ง มีค่าที่ต่ำกว่า
ลักษณะที่ยังคงเหลืออยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟันบนตัว
ตัวชี้วัดของจังหวัดที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 80 (กลุ่มงาน
ฟั น ที ่ ม ี ร อยสึ ก ขอบเรี ย บ (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
ตามโรงเรียนในเขตรั บผิดชอบของโรงพยาบาลพะเยา
จำนวน 310 คน โดยมีเกณฑ์คัดเข้าคือ ต้องเป็นผู้ที่มีฟัน
กรามถาวรซี่ที่ 1 ขึ้นเต็มซี่ ไม่เคยผ่านการอุดฟันและไม่มี
รอยผุบนฟันกรามซี่ที่ 1 มาเคลือบหลุมร่องฟันตามนัด
ผู้ปกครองอนุญาตให้มารับการเคลือบหลุมร่องฟัน โดยมี
นักเรียนที่ไม่ยินยอมให้เคลือบหลุมร่องฟันจำนวน 5 คน
และมีนักเรียนที่ลาออกก่อนวันที่ติดตามการคงอยู่ของสาร
เคลือบหลุมร่องฟันหลั งการเคลือบหลุมร่องฟันระยะ 6
เดือนออกจากการศึกษานี้จำนวน 33 คน คงเหลือ
ประชากรที่ศึกษาทั้งหมดจำนวน 272 คน ทำการเคลือบ
หลุมร่องฟันบนยูนิตทันตกรรม 11 ตัว เคลือบหลุมร่องฟัน
โดยทันตแพทย์จำนวน 13 คน ควบคุมคุณภาพการวิจัย
โดยผู้ให้บริการมีการประชุมทบทวนการเลือกผู้ ป่วย การ
เลือกซี่ฟันที่จะเคลือบหลุมร่องฟัน ขั้นตอนการเคลือบ
หลุ ม ร่ องฟัน และขั ้น ตอนการบั น ทึ ก ข้อ มูล ในงานวิจัย
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ค วามเชื่อมั่นระหว่างทันตแพทย์
13 คนที ่ จ ะบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ขณะเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น
(Kappa’s Test) ได้ค่ามากกว่า 0.7 โดยทันตแพทย์ 1 คน
ที่ไม่ได้เป็นผู้เคลือบหลุมร่องฟันทำการติดตามการคงอยู่
ของสารเคลือบหลุมร่องฟันระยะ 6 เดือน
เครื่องมือ
1.แบบบันทึกปัจจัยบริการ และผู้รับบริการโดยทันตแพทย์
ที ่ ใ ห้ ก ารเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น เป็ น ผู ้ บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล ขณะ
ให้บริการ ประกอบด้วย 5 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศของเด็ก หมายเลขของยู
นิตทันตกรรมที่ใช้ ลำดับที่ได้รับการรักษา วันที่ทำการ
รักษา ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการ ได้แก่ จำนวนซี่ฟันที่
ได้รับบริการ
ส่วนที่ 3 คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ คุณภาพของ
เครื ่ อ งเป่ า ลม-น้ ำ ( Triple Syringe ) คุ ณ ภาพของ
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 คื อ ยู น ิ ต ทั น ตกรรมอยู ่ ใ นสภาพ
สมบูรณ์
คะแนน 1 คือ ยูนิตทันตกรรมชำรุดบางส่ว น
ขณะให้บริการ เช่น ไฟไม่ส่องสว่าง ระบบท่อน้ำ-ท่อลมรั่ว
ระบบไฮโดรลิกชำรุดปรับยูนิตทันตกรรมไม่ได้
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมของเด็ก พิจารณาจากพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการกันน้ำลายปนเปื้อนขณะเคลือบหลุมร่องฟันโดย
กำหนดเป็น
คะแนน 0 คือ เด็กมีพฤติกรรม ไม่ต้านกับท่อดูด
น้ำลาย สามารถกันการปนเปื้อนจากน้ำลายได้
คะแนน 1 คือ เด็กมีพฤติกรรม อาเจียน ดิ้น
ร้องไห้ ลิ้นแข็งเกร็ง ต้านกับท่อดูดน้ำลายตลอดการรักษา
มีพฤติกรรมดันผ้าก๊อซที่ใช้กันน้ำลายออกหรือ มีน้ำลาย
มากทำให้ไม่สามารถกันน้ำลายได้
ส่วนที่ 5 ลักษณะอนามัยในช่องปากของเด็ก
วั ด ด้ ว ย Oral Hygiene Index (Greene And
Vermilion, 1960) แบ่งเป็นระดับ Good, Fair, Poor โดย
คำนวณจากระดับคราบพลัค (Plaque) และคราบหินปูน
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ที่เกาะบนตัวฟันในตำแหน่งใกล้ริมฝีปาก หรือใกล้แก้ม
(Labial/Buccal Site) และใกล้ เ พดาน หรื อ ใกล้ 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
เลือกบริเวณที่มีคราบพลัคมากที่ส ุดเป็นตัวแทนของ 6
ตำแหน่งดังที่กล่าวข้างต้นในการคำนวนหาค่าเฉลี่ยของ
อนามัยในช่องปาก โดยอนามัยในช่องปากของเด็กระดับดี
(Good) = 0.0-1.2 ระดั บ ปานกลาง (Fair) = 1.3-3.0
ระดับไม่ดี (Poor) = 3.1-6.0
2. แบบบันทึกการคงอยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน และ
ลักษณะการบริโภคอาหารหลังเคลือบหลุมร่องฟัน 6 เดือน
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่1 ความถี่ของการบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็งและ
เหนียวของเด็ก
วัดความถี่ในการบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็ง
และเหนียวของเด็กต่อสัปดาห์ ในระยะเวลา 6 เดือนที่
ผ่านมา โดยมีตัวอย่างอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียวที่
มีจ ำหน่ายในร้านค้าใกล้โรงเรียน เช่น เคี้ยวลูกอมแข็ง
(Hard Candy) ถั่วลิสงตัด ลูกอมที่มีลักษณะเหนียว เป็น
ต้น แบ่งความถี่ในการรับประทานเป็น 3 ระดับดังนี้ ชอบ
เคี้ยวบ่อย คือรับประทานทุกวันหรือทุกมื้อ, เคี้ยวบางครั้ง
คือ รับประทาน 3- 5 ครั้งต่อสัปดาห์, ไม่ชอบอาหารแข็ง
เหนียว คือ รับประทาน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือน้อยกว่า
ส่ว นที่2 การคงอยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟันหลัง จาก
เคลือบหลุมร่องฟัน 6 เดือน
คะแนน 0 คือ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันมีสภาพ
สมบูรณ์
คะแนน 1 คือ วัส ดุเคลือบหลุมร่องฟันมีการ
แตกบางส่วนหรือหลุดออกทั้งหมด
วิธีดำเนินการ
ก่ อ นการเคลื อ บหลุม ร่ อ งฟั น ให้ ท ั น ตแพทย์
บันทึกลำดับของผู้ป่วยที่เข้ารับการเคลือบหลุมร่องฟัน
หมายเลขของยูนิตทำฟัน และอธิบายขั้นตอนการเคลือบ
หลุมร่องฟันให้เด็กทราบ และจัดการพฤติกรรมเบื้องต้น

ด้วยวิธี Tell -Show -Do คือการอธิบายถึงขั้นตอนและให้
เด็กสัมผัสกับเครื่องมือที่จะใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟัน
เพื่อลดความกังวลก่อนเคลือบหลุมร่องฟัน จากนั้นตรวจ
ในช่องปากอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อบันทึกสภาพอนามัย
ในช่องปากเด็ก ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ เครื่องเป่าลม-น้ำ ยูนิตทันตกรรม และเครื่องดูด
น้ำลาย (Suction) แล้วมาบันทึกในแบบบันทึก ให้ทันต
แพทย์ผู้เคลือบหลุมร่องฟัน เริ่มบันทึกเวลาก่อนที่จะขัดซี่
ฟันที่จะเคลือบหลุมร่องฟันด้วยผงพิวมิสผสมน้ำร่วมกับหัว
ขัดเพื่อกำจัดคราบอ่อน (Debris) บนตัวฟัน จากนั้นล้างผง
ขั ด ออก กั น น้ ำ ลายปนเปื ้ อ นด้ ว ยผ้ า ก๊ อ ซก่ อ นใช้ ก รด
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) เกลี ่ ย ให้ ส าร
เคลือบหลุมร่องฟันลงไปเคลือบบริเวณหลุมร่องฟันทุกจุด
ด้วยเครื่องมือเอ็กซ์พลอเรอร์ ฉายแสงด้วยเครื่องฉายแสง
ชนิ ด Led (Elipar Deep Cure S, 3M Espe) เป็ น เวลา
40 วินาที ตรวจสอบการกัดสบด้วยกระดาษตรวจสอบการ
กัดสบความหนา 80 ไมครอน ขัดแต่งวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟันด้วยหัวขัด White Stone
ระหว่างการเคลือบหลุมร่องฟันให้ทันตแพทย์
ผู้ให้การเคลือบหลุมร่องฟันสังเกตพฤติกรรมการให้ความ
ร่ ว มมื อ ของเด็ ก รวมถึ ง ประเมิ น ความสามารถในการ
ควบคุมความชื้นขณะเคลือบหลุมร่องฟัน หลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการเคลือบหลุมร่องฟันให้บันทึกเวลาที่เสร็จสิ้น
จำนวนซี่ฟันได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน และข้อมูลที่
สังเกตได้ขณะเคลือบหลุมร่องฟันเป็นรายบุคคล
ตรวจการหลุดของวัส ดุเคลือบหลุมร่องฟันใน
กลุ่มตัวอย่าง หลังการเคลือบหลุมร่องฟัน 6 เดือน โดย
การหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันคือ วัสดุเคลือบหลุม
ร่องฟันมีการหลุดออกบางส่วนหรือหลุดออกทั้งหมดและ
สอบถามความถี่ในการเคี้ยวอาหารที่มีลักษณะแข็ง และ
เหนี ย วของเด็ ก โดยใช้ ต ั ว อย่ างอาหารและขนมที่วาง
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จำหน่ายในร้านค้าใกล้โรงเรียนเป็นเครื่องมือช่วยในการ
สื่อสารกับเด็กนักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์อธิบายข้อมูลด้วยสถิติเชิง วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราหลุดคือ จำนวนซี่ที่มี
การหลุดบางส่วนหรือ หลุดทั้ง หมด ต่อ จำนวนซี่ฟันที่
ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ต่อเด็ก 1 คน ในกลุ่มตัวแปร
ที่แตกต่างกันและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการ
หลุดของวัส ดุเคลือบหลุมร่องฟัน 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)
ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันทั้งหมด 758 ซี่ มีการหลุด
ทั้งหมด 60 ซี่ คิดเป็นร้อยละ 7.9 เป็นฟันกรามบนขวาซี่ที่
1 (ฟันซี่16) จำนวน187 ซี่ พบการหลุด 22 ซี่ 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 แสดงอัตราการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟัน

ตามตำแหน่งซี่ฟัน
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
หลุ ด ของสารเคลื อ บหลุ ม ร่ อ งฟั น แบบตั ว แปรเดี ย ว
(Bivariate Analysis) ด้วย Simple Poisson Regression
พบว่า การบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียวของ
นั ก เรี ย นทุ ก มื ้ อ หรื อ ทุ ก วั น (P<0.01) สภาพของยู นิ ต
ตำแหน่งซี่ฟัน จำนวนฟันที่

จำนวน

ร้อยละ

เคลือบหลุม

ฟันที่วัสดุ

ของการ

ร่องฟัน (ซี่)

เคลือบ

หลุด

หลุมร่อง
ฟันหลุด
(ซี่)
#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

ทันตกรรมที่ไม่สมบูรณ์ (P<0.01) ประสิทธิภาพของเครื่อง
เป่าลม-น้ำ ที่มีน้ำรั่วเมื่อเป่าลม (P=0.04) และระยะเวลา
ที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟัน (P=0.03) (ตาราง2)
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ตาราง2 วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันแบบ Bivariate Analysis

ตัวแปร

เพศ
ชาย
หญิง
อนามัยในช่องปาก
ระดับปานกลาง
ระดับดี
พฤติกรรมของเด็กขณะเคลือบหลุมร่องฟัน
พฤติกรรมเด็กขัดขวางต่อการรักษา
พฤติกรรมเด็กเอื้อต่อการรักษา
บริโภคอาหารที่มีความแข็งและเหนียว
รับประทานทุกมื้อ/ทุกวัน
รับประทานสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
รับประทานน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ยูนิตทันตกรรม
ชำรุดบางส่วน
มีสภาพสมบูรณ์
เครื่องเป่าลม-น้ำ
มีน้ำรั่วเมื่อเป่าลม
ใช้งานได้ปกติ
เครื่องดูดน้ำลาย
สามารถดูดน้ำ 50 มิลลิลิตรได้ในระยะเวลา
มากกว่า 1 วินาที
สามารถดูดน้ำ 50 มิลลิลิตรได้ในระยะเวลาน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1 วินาที
เวลาที่ใช้** ( ̅
X=18.56 , Sd=8.95 )
*Significant
**เวลาคิดเป็นนาที

จำนวน
(คน)

จำนวนซี่ที่
Sealant

จำนวน
ซี่ (%) ที่
หลุด

Irr (95% Ci)

141
131

403
355

30(7.4)
30(8.5)

0.84 (0.51-1.39)
1

92
180

234
524

19(8.1)
41(7.8)

1.22 (0.71-2.10)
1

77
195

198
560

17(8.6)
43(7.7)

1.27 (0.73-2.23)
1

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

38
234

111
647

17(15.3)
43(6.6)

2.19 (1.25-3.83)*
1

61
211

174
584

21(12.1)
39(6.7)

1.74 (1.02-2.96)*
1

20

65

6(9.2)

1.09 (0.47-2.54)

252

693

64(9.2)

1
0.97 (0.94-0.99)*
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วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหลุดของ
สารเคลือบหลุมร่องฟันแบบหลายตัวแปร (Multivariable
Analysis) โดยนำปั จ จั ย ที ่ ม ี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ จ าก
Bivariate Analysis มาวิเคราะห์ด้วย Multiple Poisson
Regression พบว่า การบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็งและ
เหนียวของนักเรียนทุกมื้อหรือทุกวัน เพิ่มความเสี่ยงต่อ
การหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2.87 เท่า (P=0.001)
สภาพของ ยูนิตทันตกรรมที่ใช้งานที่ไม่สมบูรณ์ เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2.40
เท่า (P=0.005) และระยะเวลาที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน ทุกการใช้เวลาในการรักษาที่นานขึ้น 1 นาทีจะเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 0.97
เท่า (P=0.027) (ตาราง3)
ตาราง 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุ
เคลือบหลุมร่องฟันแบบ Multivariable Analysis
ตัวแปร
Irr*
P95%Ci
Value
Adj
เครื่องเป่าลม-น้ำมี 1.5 0.105
0.907น้ำรั่วเมื่อเป่าลม
9
2.800
รับประทานอาหาร 2.8 0.001*
1.523แข็งและเหนียวทุก
7
*
5.422
วัน
ยูนิตทันตกรรม
2.4 0.005*
1.298ชำรุดบางส่วน
0
*
4.432
ระยะเวลาที่
0.9 0.027*
0.937ให้บริการเพิ่มขึ้น
7
*
0.996
*Adjusted Incidence Rate Ratio
**Significant At 0.05
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การเลื่อนหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ใน
ระยะเวลาการติดตามผล 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ซึ่งมี
การเลื่อนหลุดใกล้เคียงกับการศึกษาของ Anson ในปี
1982 ที่พบว่าวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันมีการเลื่อนหลุดใน
ระยะเวลา การติ ด ตามผล 6 เดื อ น ร้ อ ยละ 12-18
(Anson, Full, And Wei, 1982) แต่ ใ นการศึ ก ษาของ
Folke ในปี 2004 มีการคงอยู่ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน

ในระยะเวลา 6 เดื อ น เป็ น ร้ อ ยละ 100 เนื ่ อ งจาก
การศึกษานี้ใช้แผ่นยางกันน้ำลายในการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน ซึ่งสามารถป้องกันการปนเปื้อนของน้ำลายได้ทั้งหมด
(Folke, Walton And Feigal, 2004) วั ส ดุ เ คลื อ บหลุ ม
ร่องฟันเรซิ่นชนิดแข็ง ตัว ด้ ว ยแสง มีค วามอ่อนไหวต่ อ
ความชื ้ น (Ahovuo-Saloranta Et Al., 2017) ดั ง นั้ น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของวัสดุเคลือบหลุ มร่องฟันใน
ระยะ 6 เดือนจึงเกี่ยวข้องกับเทคนิคการป้องกันความชื้น
ในขณะเคลือบหลุมร่องฟัน (วลีร ีตน์ 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
ยากกว่ า ฟั น ล่ า ง เนื ่ อ งจากต้ อ งมองผ่ า นกระจก
(Peanwattanapol, 2560) แต่ผ ลวิจ ัยกลับตรงข้ามกับ
Anson ซึ ่ ง พบว่ า ฟั น ล่ า งมี ว ั ส ดุ ห ลุ ด มากกว่ า ฟั น บน
เนื่องจากฟันล่างอยู่ในตำแหน่งใกล้ลิ้นมากกว่าฟันบน ทำ
ให้ ป ้ อ งกัน การปนเปื้ อนของน้ ำลายได้ย ากกว่า ฟันบน
(Tianviwat, 2011)
ในการศึกษานี้แม้ว่าจะมีการตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนแล้ว แต่
ยูนิตทันตกรรมที่ใช้ในการเก็บข้อมูลผ่านการใช้งานมานาน
ทำให้อะไหล่บางชิ้นมีค วามเสื่อมและเกิดชำรุดขึ้ น ขณะ
ให้ บ ริ ก าร เนื ่ อ งจากการศึ ก ษานี ้ เ ป็ น การศึ ก ษาใน
สถานการณ์ทำงานจริง จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยนี้ได้
ทำให้การใช้ยูนิต ทันตกรรมที่มีการชำรุดบางส่วนใน
การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการ
หลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
เพศและพฤติกรรมของเด็กขณะเคลือบหลุมร่อง
ฟันไม่มีความสัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการศึกษานี้ สอดคล้องกับ
Floke และคณะในปี 2004 พบว่าเพศและการให้ค วาม
ร่วมมือของเด็กไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเลื่อนหลุดของสาร
เคลือบหลุมร่องฟันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่อายุของ
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เด็กที่รับการเคลือบหลุมร่องฟันเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่ม 5-7 ปี และ 10-16 ปี พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 5-7 ปี
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเลื่อนหลุดของสารเคลือบหลุมร่อง
ฟั น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ (Folke Et Al., 2004)
อย่างไรก็ตาม แม้พฤติกรรมของเด็กขณะเคลือบหลุมร่อง
ฟันจะเป็นปัจจัยที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเลื่อนหลุดของ
วั ส ดุ เ คลื อ บหลุม ร่อ งฟัน อย่ า งมี น ั ย สำคัญ ทางสถิ ต ิใน
การศึกษานี้ แต่พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกัน
ความชื้นในกระบวนการเคลือบหลุมร่องฟันเช่น การเกร็ง
ลิ้นต้านกับท่อดูดน้ำ ลาย การดัน
ผ้าก๊อซออกจากใต้
ลิ้น การร้องไห้ หรือการอาเจียนระหว่างการรักษา เป็นต้น
ลักษณะอนามัยในช่องปากของเด็กนักเรียน ไม่
สัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ในระยะ
การติดตามผล 6 เดือน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิ ติ ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาของสุก ัญ ญา เธียรวิวัฒน์ ในปี
2015 ที่พบว่าลักษณะอนามัยในช่องปากของเด็กนักเรียน
สัมพันธ์กับการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันในระยะ
การติดตามผล 5 ปี (Tianviwat S, 2015) อาจเนื่องมา
เกณฑ์จากการประเมินลักษณะการหลุดของวัส ดุเคลือบ
หลุมร่องฟันที่แตกต่างกัน รวมถึงการติดตามผลในระยะ 5
ปี วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันมีการสึกกร่อนจากการบดเคี้ยว
ตามธรรมชาติร่วมด้วย (Folke Et Al., 2004) ซึ่งทำให้ผล
การวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างกัน
ปัจจัยด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่อง
ฟัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับการหลุ ดของวัสดุเคลือบ
หลุมร่องฟัน มีความเป็นไปได้ว่าหากทันตแพทย์ใช้เวลาใน
แต่ละขั้นตอนของการเคลือบหลุมร่องฟันนานขึ้นจะทำให้
เกิดข้อบกพร่องในการป้องกันการปนเปื้อนของความชื้นที่
น้อยลง ส่ง ผลให้ระยะเวลาในการเคลือบหลุมร่องฟันที่
นานขึ้นเป็นปัจจัยป้องกันการหลุดของวัส ดุเคลือ บหลุม
ร่องฟัน
แม้จ ะมีการตรวจสอบการกัดสบหลังจากการ
เคลือบหลุมร่องฟันในการศึกษานี้ กลับพบว่าการเคี้ยว
อาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียวเช่น ลูกอมแข็ง (Hard
Candy) เป็นประจำทุกมื้อหรือทุกวัน มีความสัมพันธ์กับ
การหลุดของสารเคลือบหลุมร่องฟันในระยะ 6 เดือนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ Anderson ในปี 2002 แนะนำให้

รับประทานได้ตามปกติหลัง การเคลือบหลุมร่องฟันได้
ทันที (Anderson, 2002) แต่ให้หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารแข็งและเหนียวเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเคลือบหลุม
ร่องฟันแตกและหลุดก่อนเวลาอันควร (Ada, 2010) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษานี้ที่พบว่าการเคี้ยวอาหารแข็งและ
เหนียวเป็นประจำทุกวัน เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเลื่อนหลุด
ของสารเคลือบหลุมร่องฟันได้ ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าการ
มีค วามชื้นปนเปื้อนขณะเคลือบหลุมร่องฟัน ทำให้ล ด
ความทนต่อแรงเฉือน (Shear Bond Strength) ซึ่ง เป็น
แรงที่เกิดจากการ บดเคี้ยวได้เช่นกัน (Rirattanapong,
2011) ทั้งนี้หาก ทันตแพทย์ผู้ให้บริการสามารถควบคุม
ความชื้นขณะเคลือบหลุมร่องฟันได้ดี แม้จะมีการแตกหัก
ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน แต่ยังคงมี Resin Tag ซึ่งทำ
หน้ า ที ่ ป ้ อ งกั น การเกิ ด ฟั น ผุ บ ริ เ วณหลุ ม ร่ อ งฟั น ได้
(Marwah, 2018) อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษานี ้ ส ามารถ
ติดตามได้เพียงลัก ษณะทางคลินิกเท่านั้น ซึ่ง ควรมีการ
ตรวจฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อทำการเคลือบหลุม
ร่องฟันซ้ำหากพบว่ามีการแตกหักของสารเคลือบหลุมร่อง
ฟัน (Nowak Et. Al, 2019)
การบริโภคอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียว
ทุกมื้อหรือทุกวันของนักเรียน ยูนิตทันตกรรมที่มีการชำรุด
เป็นปั จ จัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการหลุดของวัส ดุเคลือบ
หลุมร่องฟันในระยะเวลา 6 เดือนหลังเคลือบหลุมร่องฟัน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลือบหลุมร่องฟันที่นานขึ้นเป็น
ปัจจัยที่ลดความเสี่ยงต่อการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟันในการศึกษานี้
สารเคลือบหลุมร่องฟั น จะสามารถทำหน้ า ที่
ป้องกันฟันผุได้เมื่อยัง ติดแน่น อยู่ในหลุมร่องฟัน ดัง นั้น
จำเป็ น ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องเป่าลม-น้ำ เครื่องดูดน้ำลาย
รวมถึงระบบ ต่าง ๆ ในยูนิตทันตกรรม เพื่อการป้องกัน
การปนเปื้อนของความชื้น ทั้งนี้ควรมีแผนสำรองในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ในกรณี อ ุ ป กรณ์ ช ำรุ ด ขณะ
ให้บริการ นอกจากนี้ยังควรให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว
หลังจากเคลือบหลุมร่องฟัน โดยหลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหาร
ที่มีลักษณะแข็งและเหนียวให้เด็กและผู้ปกครองรับทราบ
รวมถึงควรบริหารจำนวนผู้ป่วยต่อทันตแพทย์ให้เหมาะสม
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ในระยะเวลาการให้บริการที่มี เพื่อให้สารเคลือบหลุมร่อง
ฟันทำหน้าที่ในการป้องกันฟันผุได้นานที่สุด
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ผลของความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาทอง
Effect of feeding frequency on growth and survival rates of Goldfish (Carassius auratus)
สุภภณ พลอยอิ่ม1* และ วิมลสิริ รอดเทศ1
Supaphon Ployim1* and Wimonsiri Rodted1
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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 น้ำหนักเพิ่มขึ้น
และน้ำหนักเพิ่มต่อวันมีความแตกต่างกั นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยลูกปลาทองที่ได้รับอาหาร 3 มื้อต่อวันมีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44±0.22 กรัม, 1.61±0.10 กรัม และ 0.03± 0.00 กรัมต่อวัน ตามลำดับ ส่วนอัตรา
การเจริญเติบโตจำเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตรารอดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)ในทุกกลุ่มทดลอง
และค่าคุณภาพน้ำเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาทอง ดังนั้นความถี่ในการให้อาหารมีผลต่อการเจริญเติบโต โดยการให้
อาหารปลาวันละ 3 มื้อจะทำให้ลูกปลาทองมีการเจริญเติบโตดีที่สุด
คำสำคัญ: ปลาทอง, ความถี่, 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
ปลาทองเป็นปลาสวยงามชนิ ดหนึ่ง ที่ มีค นนิ ย ม
เลี้ยงกันทั่วไปเป็นปลาสวยงามซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
ได้ เ ป็ น จำนวนมากโดยในปี พ.ศ.2560 Suvarnabhumi
Airport Fish Inspection Office, ([BKK FIO], 2017) ไ ด้
กล่าวถึงปริมาณการส่งออกของปลาทองซึ่งจัดอยู่ในลำดับที่
7 ของการส่ ง ออกปลาสวยงามทั ้ ง หมดและมีม ู ล ค่ าการ
ส่งออกสูงถึง 32.40 ล้านบาท จึงเป็นผลทำให้เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงปลาทองหันมาให้ค วามตระหนักถึงวิธีการเลี ้ยง
ปลาทองให้ ม ี ค ุ ณ ภาพที ่ ด ี ข ึ ้ น ซึ ่ ง ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ การ
เจริญเติบโตและอัตรารอดได้แก่ ความหนาแน่น คุณภาพน้ำ
และอาหาร ความถี่ในการให้อาหารก็มีความสำคัญเช่นกัน
เนื่องจากจะตัวที่ช ่วยให้ปลาทองสามารถได้รับอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ซึ่งการให้อาหาร
ปลาที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะมีผ ลทำให้อัตราการ
เจริญเติบโตลดลง และอาจทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงปลามี
ค่าที่สูงขึ้น ซึ่งการให้อาหารในปริมาณที่มากเกินไปจะส่ง ผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำซึ่ง อาจทำให้
คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลง (Lee et al., 2000)
วิธีการให้อาหารปลามีความจำเป็นต่อปริมาณการ
เพิ่มผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปลาเป็นอย่างมากเนื่องจาก
ความต้องการในการบริโภคอาหารของปลามาจากผลของ
การให้อาหารซึ่งความถี่ที่เหมาะสมในการให้อาหารปลานั้น
ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ปั จ จั ย ต่า งๆเช่ น ขนาดของตั ว ปลาและสภาวะ
แวดล้อมในการเลี้ยง(Gershanovich and Taufik, 1992)
การเลี้ยงปลาโดยการให้อาหารปลาที่ไม่มากเกินไป
และไม่น้อยเกินไปมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการ
รอดตาย และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลา และ
จะส่งผลเกี่ยวกับการเกิดของเสียที่เหลือจากอาหารให้ล ด
น้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อความสม่ำเสมอของขนาดปลาที่เลี้ยง
ด้วย (Goddard, 1995; Kubitza and Lovshin, 1999)
ความถี่ที่เหมาะสมในการให้อาหารจะแตกต่ างกัน
ตามขนาดและชนิดของสัตว์น้ำ ความถี่การให้อาหารที่มาก

เกินไปท้าให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน แต่ความถี่ก ารให้
อาหารที ่ น ้ อ ยเกิ น ไปท้ า ให้ ป ลาโตช้ า และเกิ ด การขาด
สารอาหารได้(เวียง, 2542)
เวลาในการให้อาหารก็มีความสำคัญต่อการเลี้ยง
ปลาเช่นกันโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นกับปริมาณออกซิเจน
อุณหภูมิ และอาจขึ้นกับแสงในช่วงกลางวันกลางคืน (เวียง,
2543)
การศึกษาผลของความถี่ในการให้อาหารต่ อการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาทองจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพที่ดี
สำหรับการเลี้ยงปลาทอง
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาที่เลี้ยงไว้สำหรับการ
บริโ ภคเนื้อ หรือเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามนั้น มี
ปัจ จัยหลายๆด้านที่เข้ามาเกี่ยวข้องและสนับสนุนให้การ
เลี้ยงปลาประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ ปัจจัยด้านหนึ่ง ที่มี
ความสำคัญและมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานั้ นก็คือ
เวลาการให้อาหาร ซึ่งปลาบางชนิดอาจต้องการความถี่ ใน
การให้อาหารที่มาก ปลาบางชนิดอาจต้องการความถี่ในการ
ให้อาหารที่น้อย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านอีกเช่นกัน
ความถี่ในการให้อาหารก็เป็นอีก 1 ปัจ จัยที่จ ะ
ส่ ง ผลให้ ป ลามีอ ั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตที ่ ด ี โดยความถี ่ ที่
เหมาะสมในการให้อาหารจะแตกต่างกันตามขนาดและชนิด
ของสั ต ว์ น ้ ำ ความถี ่ ก ารให้ อ าหารที ่ ม ากเกิ น ไปทำให้
สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน แต่ความถี่การให้อาหารที่น้อย
เกินไปท้าให้ปลาโตช้าและเกิดการขาดสารอาหารได้(เวียง,
2542) เวลาในการให้อาหารก็มีความสำคัญต่อการเลี้ยงปลา
เช่นกันโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นกับปริมาณออกซิเจน
อุณหภูมิ และอาจขึ้นกับแสงในช่วงกลางวันกลางคืน (เวียง,
2543) วิธีการให้อาหารปลามีความจำเป็นต่อปริมาณการ
เพิ่มผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปลาเป็นอย่างมากเนื่องจาก
ความต้องการในการบริโภคอาหารของปลามาจากผลของ
การให้อาหารซึ่งความถี่ที่เหมาะสมในการให้อาหารปลานั้น
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ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ปั จ จั ย ต่า งๆเช่ น ขนาดของตั ว ปลาและสภาวะ
แวดล้อมในการเลี้ยง(Gershanovich and Taufik, 1992)
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ใช้ลูกปลาทองขนาด 2 -3 เซนติเมตร จำนวน 120
ตัว เลี้ยงในบ่อซีเมนต์วงกลมขนาดเส้นผ่านศู นย์กลาง 80
เซนติเมตรจำนวน 12 บ่อ มีการให้อากาศตลอดระยะเวลา
การเลี้ยง วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด(Completely
Randomized Design, CRD) โดยแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง
3 ซ้ำ ดังนี้
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
ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของการ
เจริญเติบโตโดยการหาค่าดังนี้
1) น้ ำ หนั ก เฉลี ่ ย (กรั ม ) = น้ ำ หนั ก ปลาทั ้ ง หมด /
จำนวนปลาในบ่อทั้งหมด
2) ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) = น้ำหนักปลาทั้งหมด
/ จำนวนปลาในบ่อทั้งหมด
3) น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น = น้ำหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการ
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
ระยะเวลาที่เลี้ยง
6) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ(Feed Conversion
Ratio : FCR)
=
ปริมาณอาหารทั้งหมด
น้ำหนักรวมเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
7) อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)
= จำนวนปลาที่รอด × 100
จำนวนปลาที่ปล่อย
นำข้อมูล มาวิเคราะห์ค วามแตกต่างทางสถิ ติโ ดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลต่างๆในชุดการทดลอง
โดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ
4. ผลการวิจัย
การศึกษาผลของความถี่ในการให้อาหารต่ อการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาทอง โดยให้อาหารใน
เวลาที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ คือ 1มื้อ, 2 มื้อ, 3 มื้อ และ 4
มื้อ ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 1
เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 60 วัน พบว่าปลา
ทองที่ให้อาหาร 3 มื้อ มีน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักเพิ่มและ
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ
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
เนื้อ และ อัตรารอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
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ตารางที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตของปลาทองที่เลี้ยงด้วย
ความถี่การให้อาหารแตกต่างกัน
ประสิทธิ
ภาพการ
ผลิต
น้ำหนัก
เริ่มต้น
น้ำหนัก
สุดท้าย
ความ
ยาว
เริ่มต้น
ความ
ยาว
สุดท้าย
น้ำหนัก
ที่เพิ่มขึ้น
(กรัม)
น้ำหนัก
เพิ่มต่อ
วัน
(ADG)
(กรัม/
วัน)
อัตรา
การ
เจริญเติ
บโต
จำเพาะ
(SGR
(%))
อัตรา
แลกเนื้อ
(FCR)

T1

ชุดการทดลอง
T2
T3

T4

0.76±0. 0.71±0 0.80±0. 0.73±0.
31
.24
29
27
2.17±0. 2.01±0 2.44±0. 2.18±0.
22b
.16b
22a
19b
2.59
2.77
2.67± 2.77±
±0.23 ±0.30
0.31
0.36
3.70±
0.24b

4.00±
0.25a

4.10
±0.26a

3.93±0.
20ab

1.41±0. 1.30±0 1.61±0. 1.45±0.
02bc
.09c
10a
04b
0.02±
0.00b

0.02±
0.00b

0.03±
0.00a

0.02±
0.00b

1.75
±0.17

1.76±
0.32

1.83
±0.15

1.83±
0.16

1.74±0. 1.77±0 1.71±0. 1.65±0.
13
.31
29
06

อัตรา
73.33±1 70.00± 70.00±1 86.67±
รอด (%) 5.28
10.00
7.32 5.77
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวนอน
แสดงว่าแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การเลี้ยงปลาทองที่มีความถี่ในการให้อาหาร 4 รูปแบบ
คือ 1, 2, 3 และ 4 มื้อต่อวัน พบว่าความถี่การให้อาหารมีผล
ต่อน้ำหนักสุดท้าย, น้ำหนักเพิ่ม และ อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวัน โดยการให้อาหารที่ความถี่ 3 มื้อต่อวัน ให้ผลที่ดี
ที่สุด คือ 2.44±0.22 กรัม, 1.61±0.10 กรัม และ 0.03±
0.00 กรั ม ต่ อ วั น ซึ ่ ง ผลการทดลองครั้ ง นี้ ส อดคล้องกับ
Charles et al.(2003)กล่าวว่า การให้อาหารลูกปลาแฟนซี
คาร์พ 6, 3, 2และ 1 ครั้งต่อวันตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง
21 วัน การให้อาหารที่ความถี่ 3 ครั้งต่อวันจะให้อัตราการ
เจริญเติบโตที่ดีที่สุด จากการศึกษาของ Zhou et al.(2003)
กล่ า วว่ า การศึ ก ษาความถี ่ ใ นการให้ อ าหารต่ อ การ
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
ที่ให้อาหารความถี่ 2 มื้อต่อวัน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ
(P<0.05) แต่อัตรารอด อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อไม่แตกต่างกัน
อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ สอดคล้ อ งกั บ Wang et al. ,
(1998) ได้ศึกษาในปลา hybrid sunfish โดยการให้อาหาร
ที่ ระดับความถี่มาก (3 และ 4 มื้อต่อวัน) ปลาสามารถกิน
อาหารได้มากกว่าที่การให้อาหารในระดับความถี่ที่น้อย (1
และ 2 มื้อต่อวัน) เขมชาติ(2538) กล่าวว่า การใช้ใบมัน
สำปะหลังเป็นส่วนผสมในอาหาร 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ความถี่ใน
การให้ อ าหาร 3 ครั ้ ง ต่ อ วั น เหมาะสมที ่ส ุด สำหรั บ การ
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เจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์จากอาหารของ ปลานิล
เช่นเดียวกับ Dwyer et al. (2002) ได้รายงานว่าการให้ปลา
yellowtail flounder ได้ ก ิ น อาหารหลายๆครั ้ ง ภายใน
ระยะเวลา 1 วัน ทำให้ปลากินอาหารได้มากและมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ดี อาคมและวรรเพ็ญ (2556) กล่าวว่าลูกปลา
ที่ให้อาหาร 3 และ 4 ครั้ง ต่อ วัน มีน้ำหนักและความยาว
มากกว่า และแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับลูกปลาที่
ให้อาหาร 2 ครั้งต่อวัน โดยพิเชต และคณะ (2556) กล่าวว่า
การเลี้ยงปลาแบบให้กินอาหารจนอิ่มให้ผลดีกว่าการให้แบบ
ควบคุมปริมาณและการ ให้อาหารวันละ 2 ครั้งให้ผลดีกว่า
การให้ อ าหารวั น ละครั ้ ง และครั้ ง เดี ย วแบบวั น เว้ น วั น
สอดคล้องกับการรายงานของ Kayano et al. (1993) กล่าว
ไว้ว่า การให้อาหารที่ความถี่ 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 ครั้งต่อวันทำให้ปลามี การ
เจริญเติบโตดีที่สุด ตามรายงานของ Giberson and Litvak,
2003 กล่าวว่าการให้อาหารปลา Shortnose sturgeon ใน
ความถี่ที่ 4 – 8 มื้อต่อวันจะส่งผลให้การกินอาหารและอัตรา
การเจริญเติบโตดีกว่าการให้อาหารที่ค วามถี่ 1 มื้อต่อวัน
สอดคล้องกับGrayton and Beamish, 1997 กล่าวว่า การ
ให้อาหารที่วันละ 3 มื้อ สามารถทำให้ปลา rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) มีอัตราการเจริญเติบโตที ่ด ีก ว่า
ปลาที่มีการให้อาหารวันละ 1 และ 6 มื้อ สุพจน์และคณะ
2528 กล่าวว่า การให้อาหารปลากะพงขาวที่ความถี่ 2 มื้อ
ต่อวัน จะทำให้ปลากะพงขาวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น น้ำหนัก
เฉลี่ยต่อตัวและความยาวเฉลี่ยต่อตัวที่มากกว่าปลากะพง
ขาวที่ได้รับอาหารวันละ 1 มื้อ
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ผลของความเป็นพิษของสารพิษเชื้อราอะฟลาท็อกซินบี1 ในไก่กระทง
Effect of Toxicity Aflatoxin B1 in Broiler Chicken
จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์ ณัฐกานต์ ทิพม้อม ชยากร ชื่นตา และ วรพงศ์ รัตนบรรณกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี 71170
บทคัดย่อ
สารพิษ เชื้อราอะฟลาท็อกซิน บี 1 (AFB1) ก่อให้เกิดปัญหาในการผลิตสัตว์ปีกทั่ว โลก การศึกษาวิจ ัยในครั้ง นี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นพิษของสารพิษเชื้อรา AFB1 โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของไก่กระทง
และเปรียบเทียบระดับภูมิค ุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล โดยใช้ไก่กระทงสายพันธุ์อาเบอร์เอเคอร์ 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. ต่ อ อาหาร 1 กิ โ ลกรั ม ตั ้ ง แต่ อ ายุ 1-28 วั น ตามลำดั บ จากนั ้ น ทำการตรวจหาระดั บ ภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร
Hemagglutination inhibition assay (HI) ผลการวิจัยพบว่า สารพิษเชื้อรา AFB1 ทำให้ปริมาณอาหารที่กินได้ น้ำหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าสารพิษเชื้อรานี้ทำให้เกิดรอยโรคที่ตับและไตอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มที่ 3 ค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น แสดงให้เห็นว่า
สารพิษเชื้อรา AFB1 ก่อให้เกิดความเป็นพิษในไก่กระทง เมื่อได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
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
สารพิ ษ เชื ้ อ รา Aflatoxin B1 (AFB1) จั ด เป็ น
สารพิษที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุล หรือ
การเมแทบอลิซึมชนิดทุติยภูมิ (secondary metabolite)
ที่ส ร้างขึ้นจากเชื้อรา เชื้อรา Aspergillus flavus และ
Aspergilus parasiticus เพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปของเชื้อรา ซึ่งปัจจัยที่สำคัญคือ อุณหภูมิและ
ความชื้นของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปัญหาเหล่านี้
ไม่ค่อยพบอุบัติการณ์ แบบเฉียบพลันที่ได้รับในปริมาณสูง
แล้วทำให้สัตว์เสียชีวิตในทันที แต่ส่วนมากจะเป็นปัญหา
แบบเรื้อรัง คือ การได้รับปริมาณต่ำๆสะสมทุกวัน ซึ่งการ
ได้ ร ั บ จะเป็ น ไปในรู ป แบบการปนเปื ้ อ นไปกั บผลผลิต
ซึ่งยากที่จะป้องกันได้ พบว่าสารพิษเชื้อรา AFB1 มีความ
เป็ น พิ ษ สู ง สุ ด ซึ ่ ง IARC (International Agency for
Research on Cancer, 1993) จั ด ให้ เ ป็ น สารพิ ษ จาก
เชื้อรากลุ่มที่ 1 ที่ก่อให้เกิดมะเร็งในคน (Binder, 2007)
สามารถพบการปนเปื้อนสารพิษเชื้อรา AFB1 ในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ธัญพืช ข้าวโพด
ข้ า วสาลี ข้ า ว ข้ า วฟ่ า ง เมล็ ด พื ช น้ ำ มั น เครื ่ อ งเทศ
ผลิตภัณฑ์นม (Giovati et al., 2015) นอกจากนี้ยังพบได้
ใน กากถั่วลิส ง ข้าวโพดป่น ปลาแห้ง เป็นต้น (Gacem
and Hadj-Khelil, 2016; Udovicki et al., 2018) ซึ่ ง
เมื่อสัตว์ได้รับเข้าไปก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
เช่ น การเจริ ญ เติ บ โตช้ า ลง ผลผลิ ต ที ่ ไ ด้ ล ดลง ความ
ต้านทานโรคต่ำลง อัตราการแลกเนื้อเพิ่มขึ้น หากได้รับใน
ปริมาณที่สูงก็จะส่งผลต่อชีวิตสัตว์ได้ นอกจากนี้หากสะสม
หรือตกค้างในเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ต่อผู้เลี ้ยงเอง และยัง อาจ
ตกค้ า งเข้ า สู ่ ห ่ ว งโซ่ อ าหาร ส่ ว นผลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์
ผู้บริโภคอาหารเหล่านี้ด้วย
โรคนิวคาสเซิลเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ในสัตว์ปีก เกิดจากเชื้อ Paramyxovirus อัตราการเกิด
โรคและการตายจะขึ้นอยู่กับ ชนิดของสัตว์ปีกและสเตรน
ของ เชื้อไวรัส ไก่ติดโรคได้ง่ายที่สุด ส่วนเป็ดและห่านจะ
ค่อนข้างทนต่อโรค อาการของสัตว์ป่วยมีได้ตั้งแต่อาการ
แบบ เฉียบพลันและรุนแรงที่ทำให้สัตว์ตายทั้งฝูงได้ใน 3-4

วัน ไปจนถึงอาการแบบอ่อนที่ อาจไม่สังเกตเห็น อาการ
ป่วยใดในสัตว์ปีก
โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาวิ จ ั ย นี ้ เ พื่ อ
ทดสอบเปรียบเทียบความเป็นพิษของสารพิษที่สร้างจาก
เชื้อรา AFB1 ที่มีต่อประสิทธิภ าพการเจริญเติบโตและ
ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทงในไก่ที่ได้รับ
สารพิษเชื้อรา AFB1 แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การปนเปื้อนสารพิษที่สร้างจากเชื้อราในอาหาร
สัตว์เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย
ตั ้ ง อยู ่ ใ นภู ม ิ อ ากาศเขตร้ อ นชื ้ น ทำให้ เ อื ้ อ ต่ อ การ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดรวมทั้งเชื้อรา ซึ่งการ
ปนเปื้อนนี้ทำให้เกิดการสร้างสารพิษที่สร้างจากเชื้อราขึ้น
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั้งมนุษย์และ
สัตว์ โดยสารพิษที่เชื้อราที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิด
ปัญหาที่สำคัญในไก่ คือ สารพิษเชื้อรา Aflatoxins หาก
เมื่อไก่ได้รับโดยการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนสารพิษ นี้
เข้าไป ก่อให้เกิดปัญหาทางตรงต่อสุขภาพสัตว์ เช่น เบื่อ
อาหาร ก่อปัญหาต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์
มีความเป็นพิษต่อตับและไตโดยตรง ส่วนปัญหาทางอ้อม
เช่น การกดภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ ทำให้สัตว์ภูมิคุ้มกันต่ำง่าย
ต่อการติดเชื้อแทรกซ้อ น อัตราการเจริญเติบโตลดลง
อีกทั้งยังตกค้างเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และสร้างความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ โดยจำลองรูปแบบการได้รับสารพิ ษ แบบ
เฉียบพลัน โดยกำหนดระดับ ความเข้มข้นสารพิษเชื้ อรา
AFB1 1 ppm. และในการได้รับสารพิษแบบเรื้อรัง กำหนด
ระดับความเข้มข้นสารพิษเชื้อรา AFB1 100 ppb. (Yunus
et al, 2011)
3. วิธีดำเนินการวิจัย
สัตว์ทดลองและกลุ่มการทดลอง
ไก่ ก ระทง อายุ 1 วั น จำนวน 30 ตั ว คละเพศ
น้ำหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เป็นไก่สุขภาพดี โดยมีการกก
ลู ก ไก่ 7 วั น เนื ่ อ งจากลู ก ไก่ ช ่ ว งอายุส ั ปดาห์ แ รก ไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้ จึงต้องทำการ
เพิ่มความอบอุ่นให้กับลูกไก่ เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็น
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ปกติ ส่วนการให้อาหารและน้ำอย่างเต็มที่ (ad libitum)
โดยการคัดเลือ กสั ต ว์เ ป็ นการทดลองแบบสุ ่มสมบู ร ณ์
(completely randomized design) เลี้ยงแบบปล่อยพื้น
ในโรงเรือนระบบเปิด แบ่งไก่ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10
ตัว โดยแต่ละกลุ่มมีแผนการทดลองดัง นี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้ร ับสารพิษ เชื้อรา AFB1 กลุ่มที่ 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 สายพันธุ์ LaSota
strain โดยการหยอดจมูก (intranasal) โดยให้วัคซีนครั้ง
แรกทีอ่ ายุ 3 วัน และให้ซ้ำที่อายุ 2 สัปดาห์ และอายุ 3
สัปดาห์
การเก็บข้อมูล
จดบันทึกปริมาณการให้อาหารในช่วงอายุ 1-28
วั น ชั ่ ง น้ ำหนัก ไก่ ทุ ก สัป ดาห์ จดบั น ทึ ก อั ต ราการตาย
การเปลี่ยนแปลงของสัตว์ทดลองในทุกๆวัน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองทำการผ่าซากเพื่อชั่งน้ำหนัก
การเปลี่ยนแปลงและรอยโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะ
ภายใน คือ ตับ ไต น้ำดี ม้าม ต่อมเบอร์ซ่า กระเพาะแท้
และกระเพาะบด และหัวใจ โดยกำหนด score เป็นระดับ
0-2 โดยระดับ 0 หมายถึง ไม่มีค วามผิดปกติเกิดขึ้นใน
อวัยวะ ระดับ 1 หมายถึง มีความผิดปกติเกิดขึ้นในอวัยวะ
เล็กน้อย และระดับ 2 หมายถึง มีความผิดปกติเกิดขึ้นใน
อวัยวะมาก
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ผลจากตัวอย่างเลือด
เก็บตัวอย่างเลือดไก่ ทุก ตั ว จากหลอดเลือดดำที่
ตำแหน่ง cardiac puncture และ wing vein ในไก่ที่ช่วง
อายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน การวิเคราะห์ผลจากตัวอย่าง
เลือด นำตัวอย่างเลือดมาผ่านกระบวนการแยกเพื่ อเอา
ซีรัม นำไปทดสอบด้วยวิธีการ Hemagglutination (HA)
และวิธี Haemagglutination inhibition (HI)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เปรียบเทียบ
ผลการทดลองเมื ่ อ เที ย บกั บกลุ ่ม ควบคุ ม โดยใช้ ส ถิ ติ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ( 1-way analysis of
variances, 1-way ANOVA) เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย
ประสิทธิภ าพการเจริญเติบโต และความแตกต่า งของ
ค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกันในไก่กระทงแต่ละกลุ่มการทดลอง
ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยใช้โปรแกรมสำเร็จ รูป
SPSS for window เวอร์ชั่น 24
4. ผลการวิจัย
ผลของการได้รับ AFB1 ต่อปริมาณอาหารที่กินได้
การทดลองศึกษาความเป็นพิษของสารพิษเชื้อรา
AFB1 ในไก่กระทงเพื่อเปรียบเทียบปริมาณอาหารที่กินได้
ของไก่กระทงในตลอดช่วงระยะเวลาการทดลอง 28 วัน
จากผลการวิเคราะห์พบว่าในช่วงต้นของการทดลอง คือ
ช่วงอายุ 1-7 วัน และ 8-14 วัน ไก่กระทงในกลุ่ม bolus
AFB1 1 ppm. มีค่าเฉลี่ยปริมาณการกินได้ต่ำกว่าทุกกลุ่ม
การทดลอง แต่ค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มไม่มีค วามแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลาง
และช่วงท้ายของการทดลอง คือ ช่วงอายุ 15-21 วัน และ
22-28 วัน ค่าเฉลี่ยปริมาณอาหารที่กินได้ในแต่ละกลุ่มมี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่า
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณอาหารที่กินได้ต่ำสุด เป็นกลุ่ม
daily feed AFB1 100 ppb. (ตารางที่ 1)
ผลของการได้รับ AFB1 ต่อน้ำหนักตัว
เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี ่ ย น้ ำ หนั ก ตั ว ของไก่
กระทงในตลอดช่วงระยะเวลาการทดลอง 28 วัน จากผล
การวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยน้ำหนัก ตั วของไก่ ก ระทง
ในช่วงอายุ 0-7 วัน ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มการทดลองไม่มี
ความแตกต่างอย่ างมี นั ยสำคั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05) แต่
ในช่วงอายุตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวในแต่ละ
กลุ่มการทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ค ่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวของไก่
กระทงในอายุ 3-4 สัปดาห์ พบว่า ไก่กลุ่มที่ได้รับ daily
feed AFB1 100 ppb. มีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวต่ำกว่าทุก
กลุ่ม (ตารางที่ 1)
ผลของการได้รับ AFB1 ต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
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ค่ า อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต (average body
weight gain; BWG) เป็ น ค่ า เฉลี ่ ย น้ ำ หนั ก ตั ว ที่ เ พิ ่มขึ้น
ต่อระยะเวลาในการเลี้ยงไก่ ซึ่งในการทดลองนี้ค ำนวณ

เป็นรายสัปดาห์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว
ทีเ่ พิ่มขึ้นของไก่กระทงในช่วงอายุ 0-7 วัน พบว่าค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในไก่กระทง
Control

กลุ่มการทดลอง
BolusAFB1 1
ppm.

ปริมาณอาหารที่กินได้ (Feed intake : กรัม/ตัว)
สัปดาห์ที่ 1
48.78±20.47a
43.42±21.93a
สัปดาห์ที่ 2
126.21±28.88a
122.00±36.90a
สัปดาห์ที่ 3
211.00±21.18ab
223.57±16.79a
สัปดาห์ที่ 4
303.14±9.68a
286.42±14.75b
น้ำหนักตัว (Body Weigh : กรัม)
สัปดาห์ที่ 1
107.55±8.49a
107.20±8.06a
สัปดาห์ที่ 2
227.11±11.42a
190.50±6.85b
สัปดาห์ที่ 3
382.55±9.22a
359.99±11.55b
สัปดาห์ที่ 4
580.22±11.56a
509.90±10.55b
น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (Body weight gain : กรัม)
สัปดาห์ที่ 1
47.22±0.97a
45.10±1.20a
สัปดาห์ที่ 2
119.56±1.35a
83.30±1.32b
สัปดาห์ที่ 3
155.44±2.25a
169.40±2.07b
สัปดาห์ที่ 4
197.67±2.17a
150.00±2.08b
อัตราการแลกเนื้อ (Feed conversion ratio : FCR)
สัปดาห์ที่ 1
2.06±0.88a
1.92±0.99a
สัปดาห์ที่ 2
2.34±0.45a
2.92±0.88a
สัปดาห์ที่ 3
3.01±0.23a
2.63±0.20b
สัปดาห์ที่ 4
3.40±0.31a
3.81±0.15b
อัตราการรอดชีวิต (Survival rate : %)
สัปดาห์ที่ 1
100
100
สัปดาห์ที่ 2
100
100
สัปดาห์ที่ 3
100
100
สัปดาห์ที่ 4
100
100
หมายเหตุ

a, b, c

P-value
Daily feed AFB1
100 ppb.
42.07±27.15a
136.50±43.50a
197.92±23.55b
270.21±16.77c

P=0.267
P=0.514
P=0.014
P=0.000

109.77±8.19a
205.40±11.07c
340.75±12.69c
494.12±10.71c

P=0.812
P=0.000
P=0.000
P=0.000

49.77±1.63a
95.63±1.71c
135.35±2.78c
123.37±2.78c

P=0.711
P=0.000
P=0.000
P=0.000

1.87±0.94a
2.85±0.91a
2.92±0.32ab
4.38±0.25c

P=0.660
P=0.318
P=0.064
P=0.000

100
100
100
100

-

คือ ค่าที่แตกต่างกันในแนวนอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
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แต่ละกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ (P>0.05) แต่ ใ นช่ ว งไก่ท ดลองอายุ
ตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวในแต่ล ะกลุ ่ม การ
ทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวของไก่กระทงในอายุ 3-4
สัปดาห์ ไก่กลุ่มที่ได้ร ับ daily feed AFB1 100 ppb. มี
ค่าเฉลี่ยของน้ ำหนั กตั วต่ำ กว่ าทุ กกลุ่ ม อย่างมีค วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) (ตารางที่ 1)
ผลของการได้รับ AFB1 อัตราการแลกเนื้อ
อั ต ราการแลกเนื ้ อ เป็ น ดั ช นี ท ี ่ บ ่ ง บอกถึ ง
ประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ โดยคำนวณจากน้ำหนักอาหาร
ที่กินทั้งหมดหารด้วยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น โดยพบว่าค่า
อัตราการแลกเนื้อในช่วงอายุ 1-21 วัน แต่ล ะกลุ่มการ
ทดลองไม่มีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต แต่
อัตราการแลกเนื้อในช่ วงอายุ 22-28 วัน แต่ละกลุ่มการ
ทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยพบว่ากลุ่มที่ได้รับ Daily feed
AFB1 100 ppb. และ Bolus AFB1 1 ppm. มีอัตราการ
แลกเนื้อสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ผลของการได้รับ AFB1 ต่ออัตราการรอดชีวิต
เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราการรอดชี ว ิ ต ของไก่
กระทงในกลุ ่ ม การทดลองทั ้ ง สามกลุ ่ ม ในตลอดช่ ว ง
ระยะเวลาการทดลอง 28 วัน แสดงในตารางที่ 1 พบว่า
ค่าอัตราการรอดชีวิตของไก่กระทงในทุกกลุ่มการทดลอง
มีค่าเท่ากับร้อยละ 100 คือ ไม่มีไก่กระทงที่ทำการทดลอง
ตายเนื่องมาจากการได้รับสารพิษเชื้อราทั้งในรูปแบบของ
bolus AFB1 1 ppm. และ daily feed AFB1 100 ppb.
ผลของการเปลี่ยนแปลงและรอยโรคที่เกิดขึ้นในอวัยวะ
ภายในของไก่กระทง
การเปลี ่ ย นแปลงทางพยาธิ ส ภาพและความ
ผิดปกติ ของอวัยวะภายในของไก่กระทง ได้แก่ ตับ ไต

น้ำดี ม้าม ต่อมเบอร์ซ่า กระเพาะแท้และกระเพาะบด
และหัวใจ โดยการผ่าซากในวันที่ 28 ของการทดลอง ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับ daily feed AFB1 100 ppb.
ทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยอวัยวะที่พบความ
ผิดปกติมากที่ส ุด คื อ ตับ โดยพบว่าไก่กระทงจำนวน 4
จากใน 10 ตัวมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตับ โดยตับมีขนาด
ใหญ่ขึ้น สีของตับเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และมีจุดเนื้อตาย
ขนาดเล ็ ก (pin point necrosis) อยู ่ ท ี ่ ผ ิ ว ข อ ง ตั บ
นอกจากนี้ยัง พบว่ากล้ามเนื้ออกของไก่ในกลุ่มนี้ มีสีซีด
กว่าปกติ และมีจุดเลือดออก (haemorrhage) ส่วนในไก่
กลุ่มที่ได้รับ bolus AFB1 1 ppm. โดยทางการกินโดยการ
ป้อนทางปากครั้ง เดียว ความเข้มข้น 1 ppm. พบว่า มี
ความเสียหายเล็กน้อยเกิดขึ้นที่อวัยวะภายใน คือ ตับและ
ไต โดยพบว่ า ตั บ มี ส ี เ หลื อ งซี ด ไตมี ส ี ซ ี ด กว่ า ปกติ
นอกจากนี้ยังพบว่ากล้ามเนื้ออกของไก่มีสีซีด และมีภาวะ
เลื อ ดแข็ ง ตั ว ช้ า กว่ า ปกติ ส่ ว นผลการทดลองในกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 ไม่พบความเสียหาย
หรือความผิดปกติของอวัยวะภายใน แสดงในตารางที่ 2
ผลของการได้รับ AFB1 ต่อน้ำหนักของอวัยวะภายใน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการทดลอง 28 วัน ได้ทำ
การเมตาฆาตและผ่าซากเพื่อ บันทึกน้ำหนักของอวัยวะ
ภายใน ดั ง ต่ อ ไปนี ้ ตั บ ไต น้ ำ ดี ม้ า ม ต่ อ มเบอร์ ซ่ า
กระเพาะแท้ กระเพาะบด และหัวใจ โดยผลการทดลอง
พบว่าทั้งสามกลุ่มการทดลองไม่มีค วามแตกต่างกั น ของ
ค่าเฉลี่ยน้ำหนักอวัยวะภายในที่ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 แต่จากข้อสังเกต
จะพบว่าอวัยวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักที่ชัดเจน
ที่สุด คือ ตับ โดยเฉพาะในกลุ่มการทดลองที่ได้รับ bolus
AFB1 1 ppm. และ daily feed AFB1 100 ppb.ต่ า งมี
น้ำหนักที่เพิ่มมากกว่ากลุ่มควบคุมค่อนข้างมาก ซึ่งสัมพันธ์
กั บ อวั ย ว ะเ ป้ าห มา ย ข อง ส าร พ ิ ษ เช ื ้ อ ร า AFB1

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพยาธิวิทยาและรอยโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในไก่กระทง
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กลุ่มการทดลอง

ตับ

ไต

ถุงน้ำดี

ม้า

ต่อม
เบอร์ซ่า
0
0
0

กระเพาะแท้
และบด
0
0
0

หัวใจ

Control
0
0
0
0
0
Bolus AFB1 1 ppm.
1
1
0
0
0
Daily feed AFB1 100
2
0
0
0
0
ppb.
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพและรอยโรคที่เปลี่ยนแปลง; ระดับคะแนน 0: ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระดับคะแนน
1: มีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย ระดับคะแนน 2: มีการเปลี่ยนแปลงมาก
ตารางที่ 3 น้ำหนักของอวัยวะภายในของไก่กระทง
กลุ่มการทดลอง

ตับ

ไต

ถุงน้ำดี

ม้าม

14.62±2.13 4.75±1.50a 0.62±0.15a 0.62±0.25a

Control

a

Bolus AFB11
19.25±3.53 4.87±1.55a 0.62±0.23a 1.37±0.22a
a
ppm.
Daily feed AFB1 20.02±2.07 4.33±1.23a 0.74±0.21a 1.20±0.15a
a
100 ppb.
P-value
P=0.145
P=0.094
P=0.160
P=0.172
หมายเหตุ a, b, c คือ ค่าที่แตกต่างกันในแนวตั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

ต่อมเบอร์
ซ่า
1.12±0.4
2a
2.12±0.6
4a
1.91±0.4
7a
P=0.449

กระเพาะแท้
หัวใจ
และบด
19.50±3.00 5.75±1.21
a

a

18.87±3.09 5.75±0.88
a

a

21.66±2.89 6.77±1.43
a

a

P=0.059

P=0.313

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 ค่าที่แตกต่างกันในแนวตั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
สถิติ (P<0.05) ตั้งแต่ไก่อายุ 7 วันเป็นต้นไป เป็นเพราะ
ผลของระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง
ผลกระทบของสารพิษ เชื้อรา AFB1 จะเริ่มมีมากขึ้ นเมื่อ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่
ได้รับในปริมาณที่มากและระยะเวลาที่นาน
ได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 จะพบว่าค่าเฉลี่ย HI titers ต่อ
โรคนิวคาสเซิล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทาง
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และเมื่อ เปรียบเทียบเป็นรายกลุ่ ม พบว่า ค่าเฉลี่ย HI
titers ต่อโรคนิวคาสเซิลของกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้รับ
สารพิ ษ เชื ้ อ รา bolus AFB1 ระดั บ 1 ppm. มี ค วาม
แตกต่ า งกั น อย่า งมีน ั ย สำคัญ ทางสถิติ ก ั บกลุ ่ม ที ่ไ ด้รับ
สารพิษเชื้อรา daily AFB1 ระดับ 100 ppb. ดังแสดงใน
ตารางที่ 4
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
เมื ่ อ พิ จ ารณาผลการทดลอง พบว่ า ปริ ม าณ
อาหารที ่ ก ิ น ได้ ล ดลงประมาณซึ ่ ง 5-10% ซึ ่ ง สอดกั บ
งานวิจัยชอง Slizewska et al. (2019) ที่พบว่าไก่ที่ได้รับ
สารพิษ เชื้อรา AFB1 มีอาการซึม เบื่ออาหาร ส่ง ผลต่อ
ปริมาณการกินได้ ในไก่ที่ได้ร ับสารพิษ เชื้ อราปริ ม าณ
1 ppm. ปริมาณการกินได้ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบ
กับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้เ มื่ อพิจ ารณาค่า อั ตราการ
เจริญเติบโต ผลการทดลองสอดคล้องกับการทดลองของ
Zhao et al. (2010) ที่พบว่า ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวที่
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 และระยะเวลาในการสัมผัส กับ
สารพิษ เชื้อรา จะมีผ ลโดยตรงทำให้ระดับ ค่าเฉลี่ยของ
น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนั้นลดลง โดยปริมาณสารพิษเชื้อราที่
แตกต่างกันในแต่ละงานวิจัย ยังไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามี
ผลต่อความสัมพันธ์ของการตอบสนองกับปริมาณสารพิษ
ที่ได้รับ (dose-response relationship) ต่อค่าเฉลี่ยของ
น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น โดย Diaz et al. (2010) ได้อธิบายถึง
สาเหตุที่ทำให้ AFB1 ส่ง ผลต่อ ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจาก สารพิษเชื้อรา AFB1 มีคุณสมบัติเป็ น
hormesis นั่นคือ หากอธิบายถึง ความสัมพันธ์ร ะหว่าง
ระดับสารพิ ษที่ได้รับกับผลกระทบต่อสุขภาพ จะพบว่า
ขนาดความเข้มข้นของสารพิษเชื้อรา AFB1 ที่ต่ำสามารถ
ส่ ง ผลให้ ค ่ า เฉลี ่ ย ของน้ ำ หนั ก ตั ว ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น นั ้ น ต่ ำ
เช่นเดียวกับระดับสารพิษเชื้อรา AFB1 ในระดับที่สูง เมื่อ
พิ จ าณาถึ ง ค่ า อั ต ราการแลกเนื ้ อ ผลการวิ จ ั ย ในครั ้ง นี้

สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ Slizewska et al. (2019) ที่
พบว่าไก่กระทงกลุ่มที่ได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1 ปริมาณ
1 ppm. ค่าอัตราการแลกเนื้อจะสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ
สารพิ ษ เชื ้ อ รา AFB1 โดยสรุ ป แล้ ว หากพิ จ ารณาถึ ง
ภาพรวมของประสิ ทธิ ภ าพในการเจริญ เติ บโต Yunus
et al. (2011) ได้สรุปไว้ว่าผลของสารพิษเชื้อรา AFB1 มี
ผลทำให้มีการลดลงของปริมาณการกินได้ ค่าเฉลี่ยของ
น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการแลกเนื้อเพิ่มขึ้น
เมื่อพิจ ารณาถึง ผลของการเปลี่ยนแปลงและ
รอยโรคที่เกิดขึ้นในอวัยวะภายในของไก่กระทงสอดคล้อง
กั บ งานวิ จ ั ย ของ Yunus et al. (2011) ที ่ พ บว่ า ระดับ
ความเข้มข้นของสารพิษเชื้อรา AFB1 ในระดับที่มากกว่า
0.5 ppm ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของไก่
กระทง และเพิ่มโอกาสในการพบรอยโรคต่างๆที่เกิดจาก
สารพิษเชื้อราในซากไก่
หากพิจารณาถึง ผลของระดับภูมิคุ้มกันต่อโรค
นิวคาสเซิลในไก่กระทง กลุ่มที่ได้รับสารพิษเชื้อรา AFB1
ต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลทำให้สารพิษเชื้อรา AFB1 กด
การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการวิจัยของ Monson et al. (2015) เรื่อง ความ
เป็นพิษและการตอบสนองต่อ AFB1 ในสัตว์ปีก โดยระบุ
ว่า สัตว์ปีกที่ได้รับ AFB1 ในระหว่างการเจริญเติบโต จะ
นำไปสู่การฝ่อลีบและความเสียหายต่ออวั ยวะในระบบ
ภูมิค ุ้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
ของสารพิษเชื้อราอะฟลาท็อกซิน ต่อการ ตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันแบบสารน้ ำและเยื่อเมือกต่อวัคซีนป้องกันโรค
หลอดลมอักเสบในไก่กระทง พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับ IgG
และ IgA ในไก่กลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารปนเปื้อนสารพิษเชื้อ
ราอะฟลาท็อกซินต่ำกว่ากลุ่มที่ เลี้ยงด้วยอาหารปกติอย่าง
มีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่า สารพิษเชื้อราอะฟลาท็อกซิน มีผล
ต่อภูมิคุ้มกันแบบเยื่อเมือกใน ทางเดินหายใจส่วนต้นและ
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ภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ทางระบบต่ อ การได้ ร ั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค
หลอดลมอักเสบ
สารพิ ษ เชื ้ อ รา AFB1 เป็ น ที ่ ร ู ้ จ ั ก กั น ในชื่ อ
hepatotoxic คือก่อให้เกิดความเป็นพิษ แก่ตับ (Ma et
al., 2015) ซึ ่ ง ส่ ง ผลในเชิ ง ลบ (negative effect) แก่
ร่างกายสัตว์ เช่น อัตราการแลกเนื้อของสัตว์จ ะมี ค่าสูง ขึ้น
เนื่องจากการเมตาบอลิซึ มที่ตับ (hepatic metabolism)
เกิดขึ้นได้ไม่ดีซึ่งการเผาผลาญของร่างกายในสัตว์ปีกแต่ละ
ชนิ ด ก็ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น ระบบทางเดิ น อาหาร
ประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญที่ทำหน้าที่ในการย่อยและดูด
ซึ ม สารอาหารที ่ ส ั ต ว์ ไ ด้ ร ั บ ซึ ่ ง จะสะท้ อ นไปยั ง ค่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเจริ ญ เติ บ โตของไก่ ก ระทง หาก
สารพิษเชื้อรา AFB1 สร้างความเสียหายให้แก่อวัย วะใน
ระบบทางเดินอาหาร ก็จะส่งผลถึงประสิทธิภ าพในการ
เจริญเติบโตที่ลดลงของไก่กระทง
ซึ่งความเป็นพิษของสารพิษเชื้อรา AFB1 จะมาก
น้อย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ชนิด สายพันธุ์ของ
สัตว์ เพศ อายุ ปริมาณสารพิษเชื้อราที่ได้รับ ระยะเวลาที่
ได้รับสารพิษเชื้อรา ระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายสัตว์ รวมถึง
ภาวะโภชนาการของสัตว์เอง การได้ร ับสารพิษ เชื้อ รา
สามารถทำให้เกิดพิษ แบบเฉียบพลัน กึ่ง เฉีย บพลัน กึ่ง
เรื้อรัง และเรื้อรัง รวมถึงอาจก่อให้เกิดมะเร็ง และเสียชีวิต
ในที่สุด ซึ่งความรุนแรงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความไวต่อ
การเกิดพิษ ของสัตว์แต่ล ะชนิดที่ไม่เท่ากัน รวมถึง การ
กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารพิษในตับที่แตกต่างกัน
ของสั ต ว์ แ ต่ ล ะชนิ 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, เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี, ตติยาพร โล่ห์แจ่ม และ ศศิฌาภรณ์ มโนสกุล
บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการผสมอาหารด้วยต้นน้ำนมราชสีห์ บดแห้งต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของ
ปลานิล ทำการศึกษาทั้งหมด 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลองๆละ 3 ซ้ำ ชุดการ
ทดลองที่ 1 2 3 และ 4 ดังนี้ อาหารควบคุม อาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 2 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เพื่อเลี้ยง
ปลานิลเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าปลาที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
สูงสุด มีค่าเท่ากับ 110.71±30.67 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง
การศึกษาอัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น พบว่าปลานิลที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราน้ำหนัก
ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด มีค่าเท่ากับ 765.06±224.92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุด
การทดลอง การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตต่อวันของปลานิล พบว่าปลาทีไ่ ด้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2
เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูง สุด มีค่าเท่ากับ 1.29±0.36 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ
(p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของปลานิล พบว่าปลานิลที่ได้รับอาหารผสมต้ น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง 2 เปอร์เซ็นต์ มี อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงสุด มีค่าเท่ากับ 2.47±0.34 เปอร์เซ็นต์/วัน ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง การศึกษาความยาวที่เพิ่มขึ้นของปลานิล พบว่าปลานิลที่
ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวที่เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยมีความยาวที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ
8.66±1.50 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ อย่างมีนัยสำคัญกับปลาที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 4
และ 6 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) กับปลาที่ได้รับอาหารควบคุม 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
ปลานิ ล เป็ น ปลาที ่ ร ู ้ จ ั ก กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย
สามารถขยายพันธุ์ได้เองในบ่อเลี้ยง ให้ลูกดก เลี้ยงง่าย
เจริ ญ เติ บ โตเร็ ว ใช้ เ วลาในการเพาะเลี ้ ย ง 6-8 เดื อ น
สามารถเจริญเติบโตได้ถึงขนาด 500-800 กรัม และเป็น
ปลาที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
ในปัจจุบัน เพราะเป็นปลาที่เนื้อมีรสชาติดี และสามารถ
นำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด จึงมีความพยายามที่จะหา
วิธีที่จะเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานิล เพื่อให้มีผลผลิต
เพียงพอต่อ ความต้องการของผู้บริโ ภค โดยการใช้ส าร
ปฏิ ช ี ว นะผสมลงในอาหารสั ต ว์ ได้ แ ก่ avoparcine,
chlortetracycline,enramycin, mitrovin,
flavophospholipol,
tyloain,
lincomycin,
oxytetracycline, virginiamicin และ Zinc-Bacitracin
(ดาณิศ, มปป.) แต่ยังมีการตรวจพบการดื้อยา สารตกค้าง
ในตัวปลา และมีราคาแพง ปัจจุบันจึงได้มีความสนใจใน
การนำวัตถุดิบตามธรรมชาติจ ากพืชบางชนิดมาผสมใน
อาหารสัตว์แทน เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค Zana
et al. (2559) ได้มีการเสริมสารสกัดจากพืช 4 ชนิด ได้แก่
เปลื อ กการบูร ต้ น น้ ำ นมราชสี ห , ใบสะเดา และเมล็ด
มะละกอ พบว่ า ต้ น น้ ำ นมราชสี ห ์ มี ผ ลทำให้ ก าร
เจริญเติบโตของปลานิลเพิ่มขึ้น สูง เมื่อเทียบกับชุดการ
ทดลองอื่นๆ ในการทดลองครั้งนี้คณะผู้ทดลองจึงสนใจนำ
ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งมาผสมอาหารให้ปลานิลกิน ซึ่ง
เกษตรกรหรือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้ ง ่ า ยกว่ า ในรู ป ของสารสกั ด จากต้ น น้ ำ นมราชสี ห์
เนื่องจากต้นน้ำนมราชสีห์ มีฤทธิ์ ปรับการทำงานระบบ
ภูมิคุ้มกัน (วิภพ, 2556) การผสมน้ำนมราชสีห์ในอาหาร
จะช่วยทำให้ไก่มีน้ำหนักตัวที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไก่ที่รับ
Avilamycin ซึ ่ ง เป็ น ยาปฏิ ช ีว นะ (ไกรสรและคำสอน,
2545) และต้ น น้ ำ นมราชสี ห ์ เ ป็ น พื ช ที ่ ม ี Growth
hormone สูง เมื่อนำมาใช้เลี้ยงปลาหรือเป็ด จะช่วยทำ

ให้เป็ดออกไข่ ดี ส่วนปลาก็เจริญเติบโตได้ ดี (นิร นาม,
2559)
งานวิจัยในครั้ง นี้จึงสนใจที่จะศึกษาถึงผลของ
การเสริมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งในอาหารต่ออัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ปลานิล Oreochromis noloticus (Linn.) จัด
อยู่ในวงศ์ Cichlidae ซึ่งมีหลายสกุล ทั้งนี้ปลานิลจัดอยู่ใน
สกุล Oreochromis spp. และมีชื่อสามัญคือ Nile
Tilapia (Nelson, 1994) มีถิ่นกำเนิดอยู่ลุ่มน้ำไนล์ ทวีป
แอฟริกา สามารถพบได้ทั่วไปตามหนอง คลองบึง (คณะ
ประมง, มปป.)
ปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและอดทน มีชีวิตอยู่
ได้ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกว้างมากคือตั้ง แต่
11-42 องศาเซลเซียส และปลานิลยังมีความทนทานต่อ
ความเค็มของน้ำ โดยสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มี ความเค็ม
สูง สุด 20 ส่วนในพันส่วน ซึ่ง ปลานิล นับว่าเป็น ปลาที่
เหมาะจะนำมาเลี้ยงในบ่อได้เป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันมี
การนำปลาชนิดนี้ไปเลี้ยงในน้ำกร่อย ปลานิลสามารถกิน
อาหารได้ ท ั ้ ง สั ต ว์ แ ละพื ช รวมทั ้ ง ซากพื ช ที ่ เ น่ า เปื ่อย
สาหร่าย โรติเฟอร์ สัตว์หน้าดิน และแพลงก์ตอนสัตว์ เช่น
ตัวอ่อนของแมลงน้ำและไรน้ำ กินอาหารตั้งแต่ระดับผิวน้ำ
ไปถึงพื้นท้องน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถฝึกให้ปลานิล กิ น
อาหารเม็ดหรืออาหารผสมและเศษอาหารได้ง่าย (อุดม,
2547) ปลานิ ล สามารถเพาะขยายพั น ธุ ์ ไ ด้ ง ่ า ยและ
เจริญเติบโตเร็ว และเป็นปลาที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไป
จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดทุกภูมิภาค
น้ำนมราชสีห์
น้ำนมราชสีห์มีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญ
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
ภายนอกมีฤทธิ์ทำให้ผ ิวหนัง ร้อนแดง เป็นต้น (วาทิ นี ,
2559) (2) สารกลุ่มไฟโตสเตอรอล พบได้ในพืช ผัก ผลไม้
หลายชนิด เช่น มะม่วงหิมพานต์ แอลมอนด์ เมล็ดพืช
ธัญพืช ถั่วและพืช อื่นๆ ที่มีไขมัน ไฟโตสเตอรอลจะพบ
มากในน้ำมันรำข้าว และน้ำมันข้าวโพด มีโครงสร้างและ
สมบัติทางเคมีคล้ายกับคอเลสเตอรอลมาก โดยทำหน้าที่
เป็นฮอร์โมนในพืช เมื่อบริโภคเข้าสู่ร่างกาย สเตอรอลจาก
พืชหรือ ไฟโตสเตอรอลจะทำหน้าที่เหมือนคอเลสเตอรอล
ในร่างกายซึ่งมีความจำเป็นต่อการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ การ
สังเคราะห์ฮอร์โมนเพศ และวิตามินบางกลุ่ม (สุดสายชล,
2554) (3) สารแทนนิน ทำให้กิดรสฝาดในพืชที่เป็นอาหาร
สัตว์บางชนิด ความเป็นพิษของแทนนิน คือจะยั บยั้งการ
เกิดเอนไซมที่ช่วยย่อยอาหารในกระเพาะสัตว์ แทนนินมี
ฤทธิ์ฝาด จึงใช้เป็นยารักษาโรคท้องเสียได้ แทนนินมีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (ริกาญจน์, 2557)
หรือใช้กับบาดแผลที่ผิวหนังเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น แทน
นินอาจทำให้เกิดมะเร็งได้ จึงควรระวังในการรับประทาน
แทนนินเป็นประจำ พบว่าในหมากซึ่งมีแทนนินและอัลคา
ลอยด์ จะทำให้คนกินหมากเป็นเวลานานๆ เป็นมะเร็งใน
ช่องปากและลำคอได้ (วาทินี, 2559) (4) สารพอลิฟีนอล
สามารถใช้รักษาโรคได้หลายชนิด อาทิโรคหัวใจ โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน โรคอ้วน เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด โรคดังกล่าว
พอลิฟีนอลยังช่วยป้องกันฟันผุและต้านเชื้อจุลินทรีย์บาง
ชนิดได้ด้วย จากคุณประโยชน์ของพอลิฟีนอลที่กล่าวมาใน
ขั้นต้น หากร่างกายได้รับพอลิฟีนอลอย่างเพียงพอจะช่วย
ให้ร่างกายมีสุขภาพ แข็งแรง (มณชัย, มปป.) (5) สารฟลา
โวนอยด์เป็นส่วนประกอบซึ่งอยู่ในอาหารที่เรารับประทาน
ในชีวิตประจำวัน รวมถึงพืชสมุนไพรที่ใช้ในตำราแพทย์
แผนโบราณ มีรายงานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าฟลา
โวนอยด์มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่างเช่น ต้านอนุมูล
อิสระ เช่น Oligomer proanthocyanidin ซึ่งเป็นฟลาโว
นอยด์ที่พบในเมล็ดองุ่นและไวน์แดง เป็นต้น ต้านการเกิด
มะเร็ง (anticancer) ยับยั้ง การแบ่ง ตัวและเพิ่มจำนวน
ของเซลล์มะเร็ง ต้านการอักเสบ ต้านโรคเบาหวาน ลด
ระดับของคลอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ใ นเลื อ ด

ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ปรับการทำงานระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น (วิ
ภพ, 2556)
มีการทดลองใช้น้ำนมราชสีห์บดผสมในอาหาร
ไก่ ไ ข่ ใ นอั ต รา 0.5, 1.0, 1.5 และ 2% พบว่ า การผสม
น้ำนมราชสีห์ในอัตราที่สูงขึ้นจะช่วยทำให้ไก่มีน้ำหนักตัวที่
ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไก่ที่รับ Avilamycin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ
(ไกรสรและคำสอน, 2545) ต้นน้ำนมราชสีห์ เป็นพืชที่มี
Growth hormone สูง เมื่อนำมาใช้เลี้ยงปลาหรือเป็ดจะ
ช่วยทำให้เป็ดออกไข่ดี ส่วนปลาก็เจริญเติบโตได้ดี (นิร
นาม ก, 2559)
3. วิธีดำเนินการวิจัย
ศึกษาผลของปริมาณต้นน้ำนมราชสีห์บ ดแห้งใน
การผสมอาหารให้ปลากินเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ต่ออัตรา
การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของปลานิล โดยทำ
การทดลอง 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำดังนี้
ชุ ด การทดลองที ่ 1 อาหารควบคุ ม (อาหาร
สำเร็จรูป)
ชุ ด การทดลองที่ 2 อาหารสำเร็ จ รู ปผสมต้น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง 2 เปอร์เซ็นต์
ชุ ด การทดลองที่ 3 อาหารสำเร็ จ รู ปผสมต้น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง 4 เปอร์เซ็นต์
ชุ ด การทดลองที่ 4 อาหารสำเร็ จ รู ปผสมต้น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง 6 เปอร์เซ็นต์
โดยทดลองเลี้ยงปลานิล เป็นเวลา 12 สัปดาห์
ทุกๆ 2 สัปดาห์ ทำการเก็บข้อมูลและบันทึกผลด้านการ
เจริญเติบโต และคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิล เมื่อสิ้นสุด
การทดลองทำการเก็บข้อมูลเพื่อหาอัตราการรอดตาย
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
ความยาวในช่ ว ง 8.5-10.2 เซนติ เ มตร บ่ อ ละ 15 ตั ว
จำนวน 12 บ่อ
วิธีการทดลอง
1. การเตรียมบ่อ ทำความสะอาดบ่อซีเ มนต์
และวางระบบออกซิเจนลงในบ่อ จากนั้นนำตะกร้ามา
แขวนสำหรับเป็นที่ให้อาหาร
2. การเตรียมสัตว์ท ดลอง นำปลานิล มาปรับ
สภาพในบ่อทดลองเป็ น เวลา 1 สัปดาห์ และก่อ นเริ่ ม
ทดลองทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของปลานิล
3. การเตรี ย มต้ น น้ ำ นมราชสี ห์ ทำการเก็ บ
รวบรวมต้นน้ำนมราชสีห์ นำไปล้างให้สะอาดและหั่นเป็น
ชิ้นเล็กๆ จากนั้นนำไปอบในตู้อบไอร้อนที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วนำไปบดด้วยเครื่อง
บด (Cutting mill, MOD) ให้เป็นผงละเอียด แล้วเก็บไว้
ในถุ ง พลาสติ ก นำไปแช่ ใ นตู ้ เ ย็ น ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 4 องศา
เซลเซียส
4. การเตรียมอาหารทดลอง โดยการใช้อาหาร
สำเร็จ รูปเม็ดเล็ก ระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ มาคลุก
ผสมกับต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง ตามระดับความเข้ม ข้ น
ของแต่ละชุดการทดลองดังนี้ ชุดการทดลองที่ 1 อาหาร
ควบคุม (อาหารสำเร็จ รูป) ชุดการทดลองที่ 2 อาหาร
สำเร็จรูปผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 2 เปอร์เซ็นต์ ชุด
การทดลอง 3 อาหารสำเร็จรูปผสมต้นน้ำนมราชสี ห์บ ด
แห้ง 4 เปอร์เซ็นต์ และชุดการทดลองที่ 4 อาหารสำเร็จรูป
ผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 6 เปอร์เซ็นต์ โดยนำต้ น
น้ำนมราชสีห์บดแห้งผสมกับอาหารและน้ำพอชื้น แล้ว
นำไปเข้าเครื่องผลิตอาหาร จะได้อาหารเม็ดจมน้ำ จากนั้น

นำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
แล้วนำอาหารเก็บไว้ในตู้เย็น
5. การให้อาหาร ให้อาหารเม็ดจมน้ำในตะกร้า
ใส่อาหาร โดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง (เช้า–เย็น) ให้จ น
ปลากินอิ่ม
6. การดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ำ ทำการดูด
ตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ สัปดาห์ โดยในช่วงกลาง
สัปดาห์มีการเปิดน้ำให้ไหลผ่านเบาๆ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง
7. การเก็บข้อมูล ทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่ม
ทดลองและทุกๆ สัปดาห์ จนสิ้นสุดการทดลอง ดังนี้
7.1 เก็บข้อมูลน้ำหนักปลานิล เพื่อหาอัตรา
การเจริญเติบโตด้านน้ำหนัก
7.2 เก็บข้อมูล ความยาวปลานิล เพื่อหาอัตรา
การเจริญเติบโตด้านความยาว
7.3 เก็บข้อมูล จำนวนปลานิล เมื่อเริ่มทดลอง
และเมื่อสิ้นสุดการทดลองเพื่อหาอัตราการรอดตาย
7.4 วิเคราะห์ค ุณภาพน้ำในบ่อทดลอง ได้แก่
อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ำ ความเป็นด่าง ความกระด้าง แอมโมเนีย และไน
ไตรท์
วิเคราะห์ผลทางสถิติ
ทำการวิเคราะห์ ข้ อมูล ทางสถิต ิโ ดย ANOVA
(Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่ า เฉลี ่ ย แบบวิ ธ ี 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 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาที่ได้รับ
อาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์
มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด โดยมี น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ
110.71±30.67 กรัม ซึ่ง มีความแตกต่างกันทางสถิติกับ

466

ปลาที่ได้รับอาหารควบคุม, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
น้ำหนักที่เ พิ ่ม ขึ ้ นเท่ ากั บ 94.48±22.17, 89.49±25.30
และ 87.72±23.85 กรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 1)
อั ต ราน้ ำ หนั ก ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น (weight gain rate)
ของปลานิ ล ที ่ เ ลี ้ ย งด้ ว ยอาหารสำเร็ จ รู ป ผสมต้ น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4 และ 6
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง
ที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด โดย
มี อ ั ต ราน้ ำ หนั ก ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น เท่ า กั บ 765.06±224.92
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติ
(p<0.05) กั บ ปลาที ่ ไ ด้ ร ั บ อาหารควบคุ ม , 4 และ 6
เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยมี อ ั ต ราน้ ำ หนั ก ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น เท่ า กั บ
661.21±169.42, 624.79±208.59 และ 594.03±177.24
เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (ตารางที่ 1)
อัตราการเจริญ เติบโตต่ อวั น (average daily
growth) ของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมต้น
น้ำนมราชสีห์บดแห้ง ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4 และ 6
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่า ปลาได้ร ับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่
ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงที่สุด
โดยมี อ ั ต ราการเจริญ เติ บ โตต่ อ วั น เท่ า กั บ 1.29±0.36
กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยทางสถิติ (p<0.05)
กับปลาที่ได้รับอาหารควบคุม, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ โดยมี
อัตราน้ำหนั กที่ เพิ่ม ขึ ้น เท่ากับ 1.10±0.26, 1.04±0.29
และ 1.02±0.28 กรัม/วัน ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจำเพาะ (specific
growth rate) ของปลานิล ที่เลี้ยงด้ วยอาหารสำเร็ จ รู ป
ผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4
และ 6 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์
บดแห้ง 2 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูง
ที ่ ส ุ ด โดยมี อ ั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจำเพาะเท่ า กั บ
2.47±0.34 เปอร์เซ็นต์/วัน ซึ่ง มีค วามแตกต่างอย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05) กับปลาที่ได้รับอาหารควบคุม
, 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 ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ของปลานิ ล ที ่ เ ลี ้ ย งด้ ว ย
อาหารสำเร็จรูปผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง ที่ระดับ 0
(ชุ ด ควบคุ ม ), 2, 4 และ 6 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เป็ น เวลา 12
สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาที่ได้รับอาหาร
ผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ มีความ
ยาวที่เพิ่มขึ้นสูง ที่ส ุด โดยมีค วามยาวที่เพิ่มขึ้นเท่า กั บ
8.66±1.50 เซนติ เ มตร ซึ ่ ง ไม่ ม ี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสำคัญกันทางสถิติ (p<0.05) กับปลาที่ได้ร ับอาหาร
ควบคุมเท่ากับ 8.30±1.30 เซนติเมตร แต่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับปลาที่ได้รับอาหาร 4 และ
6 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความยาวที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 7.97±1.21
และ 7.75±1.38 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ ความยาว
ที่เพิ่มขึ้น และอัตราการรอดตายของปลานิลที่ได้รับอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่แตกต่างกันในระยะเวลา 12 สัปดาห์

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
(กรัม)
อัตราน้ำหนักที่
เพิ่มขึ้น
(เปอร์เซ็นต์)

T1
94.48±22.17 b

ชุดทดลอง
T2
110.71±30.67a

T3
89.49±25.30b

T4
87.72±23.85b

661.21±169.42b

765.06±224.92a

624.79±208.59b

594.03±177.24b
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T1
1.10±0.26b

ชุดทดลอง
T2
1.29±0.36a

T3
1.04±0.29b

T4
1.02±0.28b

อัตราการ
เจริญเติบโตต่อวัน
(กรัม/วัน)
อัตราการ
2.33±0.26b
2.47±0.34a
2.26±0.32b
2.21±0.31b
เจริญเติบโต
จำเพาะ
(เปอร์เซ็นต์/วัน)
ความยาวที่
8.30±1.30a
8.66±1.50a
7.97±1.21b
7.75±1.38b
เพิ่มขึ้น
(เซนติเมตร)
อัตราการรอดตาย
100±0.00ns
97.78±0.15ns
100±0.00ns
100±0.00ns
(เปอร์เซ็นต์)
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน
แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p<0.05)
เซลเซียส
อัตราการรอดตาย (survival rate)
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำในชุดการทดลอง
อัตราการรอดตายของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหาร
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 7.56±0.16-7.63±0.13
สำเร็จรูปผสมน้ำนมราชสีห์ ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 2, 4
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำของน้ำในชุดทุก
และ 6 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการ
ชุ ด การทดลองมี ค ่ าเฉลี ่ ย ตั ้ ง แต่ 5.52±1.52-6.27±0.77
ทดลองพบว่ า ปลาได้ ร ั บ อาหารควบคุ ม , อาหารผสม
มิลลิกรัมต่อลิตร
น้ำนมราชสีห์ 4 เปอร์เซ็นต์ และอาหารผสมน้ำนมราชสีห์
ค่าความเป็นด่างของน้ำในทุกชุดการทดลองมี
6 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด โดยมีอัตราการ
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 136.71±8.46 -140.19±7.65 มิลลิกรัมต่อ
รอดตายเท่ า กั บ 100±0.00 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ ่ ง ไม่ ม ี ค วาม
ลิตร
แตกต่ า งกั น ทางสถิ ต ิ ก ั บ ปลาที ่ ไ ด้ ร ั บ อาหารผสม
ค่ า ความกระด้ า งของน้ ำ ในชุ ด การทดลองมี
น้ำนมราชสีห์ที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการรอด
ค ่ า เ ฉ ล ี ่ ย เ ท ่ า ก ั บ 243.33±15.01 - 254.00±28.29
ตายเท่ากับ 97.78±0.15 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)
มิลลิกรัมต่อลิตร
คุณภาพน้ำ
ค่าแอมโมเนียของน้ำในชุดการทดลองมีค่าเฉลี่ย
คุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลานิลด้วยการ
เท่ า กั บ 0.02±0.12 - 0.12±0.23 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
เสริมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งในอาหารเป็นเวลา 12
ตามลำดับ
สัปดาห์มีดังนี้
ค่าไนไตรท์ของน้ำในชุดการทดลองมีค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิของน้ำในทุกชุดการทดลองมี
เท่ากับ 0.10±0.12-0.16±0.18 มิลลิกรัมต่อ
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 24.33±1.313-24.49±1.31 องศา
ลิตร ตามลำดับ
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลานิลด้วยการเสริมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งในอาหารเป็นเวลา 12 สัปดาห์
พารามิเตอร์

ชุดการทดลอง
ควบคุม

อุณหภูมิ (ºc)
24.45±1.27ns
ความเป็นกรด-ด่าง
7.58±0.13ns
ปริมาณออกซิเจนที่
6.01±1.54ns
ละลายในน้ำ (มก./
ล.)
ความเป็นด่าง (มก./ล.)
136.76±8.25ns
ความกระด้าง (มก./ล.) 243.33±15.01 ns
แอมโมเนีย (มก./ล.)
0.12±0.23 ns
ไนไตรท์ (มก./ล.)
0.14±0.22 ns
หมายเหตุ : ns แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)

2%
น้ำนมราชสีห์)
24.33±1.31 ns
7.63±0.13 ns
6.27±0.77 ns

4%
น้ำนมราชสีห์)
24.33±1.34 ns
7.56±0.16 ns
5.61±1.43 ns

6%
น้ำนมราชสีห์
24.49±1.31 ns
7.61±0.16 ns
5.52±1.52 ns

137.43±9.62 ns
253.62±16.80 ns
0.09±0.17 ns
0.16±0.18 ns

140.19±7.65 ns
254.00±28.29 ns
0.04±0.15 ns
0.11±0.11 ns

136.71±8.46 ns
243.62±16.34 ns
0.02±0.12 ns
0.10±0.12 ns

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของการผสมต้นน้ำนมราชสีห์
บดแห้ง ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน พบว่า ปลาที่ได้รับ
อาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตดีท ี ่ส ุด เมื ่ อ เปรี ยบเทีย บกั บ อาหาร
ควบคุม, อาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้ง 4 เปอร์เซ็นต์
และอาหารผสมต้นน้ำนมราชสีห์ บดแห้ง 6 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากในน้ำนมราชสีห์มีสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ มีฤทธิ์
ระงับการเจริญเติบโต และยับยั้งกระบวนการสร้างและ
สลายของเซลล์สิ่งมีชีวิต รวมถึงยับยั้งกระบวนการหายใจ
ยั บ ยั ้ ง ไม่ ใ ห้ เ นื ้ อ เยื ่ อ ในระบบประสาทส่ ว นกลางดึ ง
ออกซิเจนมาใช้ ส่ง ผลให้ส ิ่ง มีชีวิตตายไปในที่ส ุด (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
และสอดคล้ องกับ รายงานวิ จ ั ย ของวรรณพรและคณะ
(2545) ได้ ท ดลองใช้ ต ้ น น้ ำ นมราชสี ห ์ บ ดแห้ ง ต่ อ การ
เจริ ญ เติ บ โตของไก่ เ นื้ อ โดยในระยะ 0-3 สั ป ดาห์ ต้ น
น้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์
มีผลทำให้ไก่เนื้อมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและอัตราการแลก
เนื้อต่ำ ในระยะ 3-5 สัปดาห์ ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่
ระดับความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ มีผ ลทำให้ไก่เนื ้ อ มี
น้ำหนักตัวเพิ่มสูงที่สุดและอัตราการแลกเนื้อต่ำที่สุด และ
ในระยะ 5-6 สัปดาห์ ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ร ะดับ
ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้ไก่เนื้อมีน้ำหนักตัว
เพิ่มสูงที่สุดและอัตราการแลกเนื้อต่ำที่สุด
จากการศึกษาผลของการผสมต้นน้ำนมราชสีห์
บดแห้งที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน จะเห็นได้ว่าอัตราการ
รอดตายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติ
(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 มีผลทำให้ อัตราการ
รอดตายปลานิลอยู่ในเกณฑ์สูงซึ่งอยู่ในช่วง 91.6 ถึง 95%
และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>
0.05)
จากการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารที่ผ สม
ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน พบว่า
คุณภาพน้ำ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิ, ค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่า
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ, ค่าความเป็นด่าง, ค่า
ความกระด้าง, ค่าแอมโมเนีย และไนไตรท์ อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมที่จะทำให้ปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดี
จ ากผ ล การ วิ จ ั ย พบ ว่ าป ร ิ มาณ ข อ ง ต้ น
น้ำนมราชสีห์บดแห้งที่ใช้ในการผสมอาหารให้ ปลานิลไม่
ควรเกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งควรจะมีการศึกษาปริมาณของ
ต้นน้ำนมราชสีห์บดแห้งในอัตราที่ต่ำกว่านี้เพื่อหาปริมาณ
ที่เหมาะสมต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ในการใช้เทคนิค BBS(Behavior Based Safety)ศึกษา
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความรู้และระดับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทำงานก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBS ของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำดื่มและโซดา 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 โดยควรให้มีจัดกิจกรรมความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 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 สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ น ของ
ควบคู่กันนั้นก็คืออุบัติเหตุ (เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ , 2559)
ซึ่งจากรายงานอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานของสำนักงาน
กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกั นสัง คมกระทรวง
แรงงานปี 2556 - 2560 พบผู้ประสบอุบัติเหตุจำแนกตาม
จำนวนการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทำงานจำแนกตามความรุ น แรง มี จ ำนวนผู ้ ป ระสบ
อันตรายเฉลี่ยของแต่ละความรุนแรง พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
กรณีหยุดงานไม่ เกิน 3 วัน เฉลี่ ยร้อยละ 68.88 ต่อ ปี
(สำนักงานประกันสังคม, 2561) ซึ่ง ทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็น
ความสำคั ญ ในการลดอุ บ ั ต ิ เ หตุ ใ นการทำงานใน
กระบวนการผลิ ต บรรจุ น ้ ำ ดื ่ ม และโซดา เนื ่ อ งจาก
การศึกษาข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง ตั้ง แต่ปี พ.ศ.2557 – 2561 พบว่า
พนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งหมด 26 ครั้ง
และอุ บ ั ต ิ เ หตุ จ ากการทำงานที ่ ท ำให้ ไ ม่ ต ้ อ งหยุ ด งาน
สามารถทำงานได้ตามปกติจำนวน 13 ครั้ง และอุบัติเหตุ
จากการทำงานถึง ขั ้น หยุ ดงานจำนวน 13 ครั้ง พบว่ า
สาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ ม าจากพฤติ ก รรมที ่ ไ ม่
ปลอดภั ย ของพนั ก งาน ซึ ่ ง สาเหตุ น ั ้ น เกิ ด จากการที่
พนักงานขาดจิตสำนึก และความไม่ใส่ใจในเรื่ องความ
ปลอดภัยในการทำงาน และจากงานวิจัยของสุรวิทย์ นัน
ตะพร,ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์(2557) ได้มีการศึกษานำหลักการ
Behavior Based Safety (BBS) เข้ า มาใช้ ก ารพั ฒ นา
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่าย
ผลิตของบริษัทผลิตชิ้นส่วนประกอบและอะไหล่ร ถยนต์
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ผลจากการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานก่อนและหลัง

ที ่ ไ ด้ น ำเทคนิ ค BBS มาพั ฒ นามี ค วามแตกต่ า งอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาครั้งนี้สามารถ
นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
เพื ่ อ สร้า งพฤติ กรรมความปลอดภั ยในการทำงานของ
พนักงานได้ดียิ่งขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัย
นำเทคนิ ค BBS มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นปรั บ เปลี ่ ย นการ
ปฏิบัติงาน และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปลุกจิตสำนึก
ให้กับพนักงาน ให้เกิดความตระหนักในเรื่องของอุบัติเหตุ
และความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น จนนำไปสู่การ
ขั บ เคลื ่ อนความปลอดภั ย ในการทำงานและการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้และระดับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำดื่ม
และโซดา โดยใช้เทคนิค BBS
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความรู้และระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุ
น้ำดื่มและโซดา โดยใช้เทคนิค BBS
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
พฤติ ก รรมความปลอดภั ย หรื อ Behavior
Based Safety (BBS) เป็นการจัดการด้านความปลอดภัย
โดยการปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
โดยมีกระบวนการตั้ง แต่การค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงของ
พนักงานและดำเนินการปรับปรุงให้พนักงานมีการเปลี่ยน
วิธีการทำงานให้ปลอดภัยขึ้น โดยมีขั้นตอนการประยุกต์ใช้
ดังต่อไปนี้
1. ดำเนิ น การค้ น หาและรวบรวมรายการ
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
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2. ลำดั บ ความสำคั ญ ของพฤติ ก รรมที ่ ไ ม่
ปลอดภัย
3. ดำเนิ น การหาพฤติ ก รรมความปลอดภั ย
เป้าหมาย
4. ดำเนิ น การสั ง เกตพฤติ ก รรมปลอดภั ย
เป้าหมาย
5. ดำเนินการส่งเสริมและปรับปรุงพฤติกรรม
6. การวัดผลการปฏิบัติตามพฤติกรรมปลอดภัย
เป้าหมาย
3. วิธีดำเนินการวิจัย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
รู ป แบบการวิ จ ั ย เป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Research) โดยทำการศึกษากลุ่มประชากร
ที่เป็นพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำดื่มและโซดา จำนวน 30
คน ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นลักษณะของแบบทดสอบ
ระดับความรู้และแบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทำงาน ซึ ่ ง ทำการเก็ บ ข้ อ มู ล ก่ อ นและหลั ง นำ
หลักการ Behavior Based Safety(BBS) เข้ามาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ
นำแบบสอบถามที ่ ส ร้ า งขึ ้ น มา โดยการทดสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity)จากผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่านและหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อ ถือได้
(Reliability) เท่ากับ 0.8 โดยจำแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ศึ ก ษาระดั บ ความรู้ และร ะดั บ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนและหลัง ใช้
เทคนิค BBS แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน จำนวน
ชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน
ตอนที ่ 2 ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ เทคนิ ค BBS และ
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
จำนวน 20 ข้อ โดยแต่ละข้อให้เลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ และ
ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ การแปลผล 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ความรู้น้อย ปานกลาง และมาก

ตอนที่ 3 พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการ
ทำงานของพนั ก งาน ได้ แ ก่ ด้ า นการใช้ เ ครื ่ อ งมื อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสภาพ
แวด ล้อมในการทำงาน และด้านการจัดการโดยใช้มาตร
วัดแบบลิเคิร์ท (Likert-typeScale) ซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่
มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานน้อยที่ส ุด น้อย
ปานกลาง ดี และดีมาก
ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
ความรู้และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ก่อนและหลังนำหลักการ Behavior Based Safety (BBS)
มาใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่ ว นที ่ 1 ศึ ก ษาระดั บ ความรู ้ แ ละระดั บ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
ระดับความรู้และระดับ พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงาน โดยใช้ ส ถิ ต ิ พ รรณนา(Descriptive Statistics)
สถิ ต ิ ป ระเภทนี ้ ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ่ ย ค่ า เบี ่ ย งเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์จากโปรแกรมสำเร็จรูป
ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
ความรู้และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค ่า Paired t-Test ที่ร ะดับความ
เชื่อมั่น 95%
4. ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตบรรจุ น้ำ
ดื่มและโซดาส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67
มีอายุตั้ง แต่ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.66 มีร ะดับ
การศึกษามัธยมต้นหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 40.00
อายุง าน 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 และจำนวน
ชั่วโมงในการทำงานในแต่ละวัน มากกว่า 8 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 56.67
ระดับความรู้ก่อนและหลัง การใช้เทคนิค BBS
พบว่า ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิค BBS และความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน โดยภาพรวมของ
ความรู้ก่อนอยู่ในระดับมีความรู้ปานกลาง ( μ = 11.86,
σ = 2.36) และหลั ง อยู ่ใ นระดั บ ที่ ม ี ค วามรู ้ม าก (μ =
18.19, σ = 1.37) ดังรูปที่ 1
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ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ก่อนและหลังการใช้ เทคนิค BBS พบว่า พฤติกรรมความ
ปลอดภั ย ในการทำงานของพนั ก งานก่อ นและหลั ง นำ
หลั ก การ Behavior Based Safety (BBS) เข้ า มาใช้ ใ น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยภาพรวมพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงานของพนักงานก่อน อยู่ในระดับดี (x ̅
= 3.59, S.D = 0.29)

ระดับความรู้ก่อน-หลังใช้เทคนิค BBS
20

ระดับคะแนน

15
10

ก่อนใช้หลักการ BBS

18.23

หลังใช้หลักการ BBS

11.97

5
0

ก่อนใช้หลักการ BBS

หลังใช้หลักการ BBS

รูปที่ 1 ผลของระดับความรู้ก่อนและหลังใช้หลักการ(Behavior Based Safety) BBS
ของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำดื่มและโซดา

ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานก่อน - หลังการใช้เทคนิค BBS
5
4.5

4.73

4.6

4

ระดับพฤติกรรม

3.5

3.92

3

4.6

3.52

3.27

4.56
3.67

2.5
2
1.5
1
0.5
0

ด้านการใช้เครือ่ งมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ด้านการปฏิบตั ิงาน

ก่อน

ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

ด้านการจัดการ

หลัง

รูปที่ 2 ผลของระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำดื่มและโซดา

475

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
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรู้ ก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBS พบว่า ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
BBS และความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนและหลังการใช้ เทคนิค BBS มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
0.05 เช่นกัน ดังตารางที่ 1
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า ซึ่งมีอายุงานส่วนใหญ่ มีอายุงานตั้งแต่ 1 - 5 ปี พบว่าไม่มีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงาน สอดคล้องกั บวิจัยของ ณัฐพงศ์ ปานศิริ( 2558) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางเพศ ระดับการศึกษา
และอายุงาน 1 – 2 ปี ไม่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานเช่นกัน
ระดับความรู้ก่อนและหลังการใช้เทคนิค BBSพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 และ
หลังการใช้เทคนิค BBS แล้วระดับความรู้ของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุน้ำดื่มและโซดามีระดับความรู้ดีมาก ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ
เพิ่มขึ้นความรู้เกี่ยวกับหลักการ Behavior Based Safety (BBS) และความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของพูนลาภ สุนทรวิวัฒนาการ(2557) ศึกษาความรู้ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในกรณีศ ึกษาการ
ป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังจากการทำงานบริษัทเนสท์เล่ (โรงงานนวนคร) ที่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05
และมีความรู้ดีมากขึ้นเช่นกัน
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนและหลังใช้เทคนิค BBS ของพนักงาน พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีผลทำให้พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงานมากยิ่งขึ้น 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 และมีการพัฒนาดีขึ้น
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความรู้และระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนและหลังการ
ใช้หลักการ Behavior Based Safety (BBS)
การทดสอบ

μ

𝝈

t

P-Value

11.97
18.23

2.36
1.37

12.035*

0.000

3.59
4.58

0.29
0.10

27.683*

0.000

ระดับความรู้
ก่อนใช้เทคนิค BBS
หลังใช้เทคนิค BBS
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ก่อนใช้เทคนิค BBS
หลังใช้เทคนิค BBS
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจาก
การให้ความอนุเคราะห์ จากบริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้จัดการ หัวหน้า และพนักงาน
ฝ่ายผลิตบรรจุน้ำดื่มและโซดา เป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลา
อันมีค่าที่ให้ความช่วยเหลือความร่วมมือ และอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ จนกระทั่ง งานวิจ ัยนี้มีค วามถูกต้องและ
สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์
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ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของบัวบก
(Centella asiatica (L.) Urban) ที่ปลูกภายใต้ระบบ substrate culture
Effect of Nutrient Solution on Growth and Yield of Asiatic Pennywort
(Centella asiatica (L.) Urban) under Substrate Culture System
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บทคัดย่อ
บัวบก (Centella asiatica (L.) Urban) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญ 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 บัวบกที่ได้ร ับสารละลายธาตุอาหารสูตร
Resh Tropical Dry Summer มีเส้นผ่านศูนย์กลางใบ และจำนวนต้น/ไหลมากที่สุด ในขณะที่ บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Hoagland and Arnon มีจำนวนใบ ความยาวก้านใบ จำนวนไหล และค่า SPAD สูงที่สุด รวมทั้งมีน้ำหนักสดและน้ำหนัก
แห้งมากกว่าบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตรอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น 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
บั วบก Centella asiatica (L.) Urban เป็ นพื ช
สมุนไพรที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง คนไทยนิยมบริโภคกันมา
นานแล้วในรูปของผักสด หรือเป็นผักเครื่องเคียงกับอาหาร
ประเภทต่างๆ นอกจากนี้ มีการนำบัวบกมาใช้ประโยชน์ ใน
ด้านสรรพคุณทางยา ซึ่งสารสำคัญที่พบในบัวบก คือ สารใน
กลุ ่ มไตรเทอร์ ป ี น (triterpenes) ได้ แก่ อะเซี ยติ โ คไซต์
( asiaticoside) , ม า เ ด ค า ส โ ซ ไ ซ ด ์ ( madecassoside) ,
กรดมาเดคาสสิก (madecassic acid) และ กรดอะเซี ยติ ก
(asiatic acid) นอกจากนี ้ ในบั วบกยั ง พบสารสเตอรอล
(sterols), ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) และสารประกอบ
ฟี นอลิ ค (phenolic compound) (Ramesh et al., 2014)
ซึ่งสารดังกล่าวมีบทบาทเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถ
ป้องกันโรคต่างๆ เช่น ป้องกันโรคมะเร็ง โรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด โรคเบาหวาน และยังมีผลต่อการเปลี่ยนไขมันใน
ร่ า งกายเป็ น กล้ า มเนื ้ อ เป็ น ต้ น จากรายงานฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาดังกล่าวทำให้บัวบกเป็นที่ต้องการมากขึ้นใน
การนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพ และเครื่องสำอางต่าง ๆ (Tomas-Barberan et al.,
2001) อย่างไรตาม ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้สภาวะ
เสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาล
และพื้นที่การเพาะปลูก ทำให้เกิดปัญหาโรคและแมลงเพิ่ ม
มากขึ้น เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัด
โรคและแมลงเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาสารตกค้างใน
ผลผลิต ซึ่งสวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นความ
ปลอดภัยและคุณภาพที่ดี (กมล, 2555) ในหลายปีที่ผ่านมามี
การพัฒนาระบบการผลิตพืชให้มีความปลอดภัยด้วยวิธีต่างๆ
เช่น การปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักในโรงเรือน
และการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เป็นต้น
การปลูกพืชในวัสดุปลูก (substrate culture)
เป็นระบบหนึ่งในการปลูกพืช แบบไม่ใช้ดิน ซึ่งทำให้ไม่มี

ปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดิน เกษตรกรไม่ต้องใช้
สารพิษ ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้มี
ความสด สะอาด ปราศจากสารพิ ษ ทั ้ ง จากดิ น และ
สารกำจัดศัตรูพืช ผู้บริโภคจึงบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่ง
หัวใจสำคัญของการปลูกพืชในระบบ substrate culture
คือ สารละลายธาตุอาหาร ในปัจจุบันมีผู้คิดค้นมากมาย
เพื่อหาสูตรสารละลายที่เหมาะสมต่อการเจริญเติ บ โต
ออกดอก และติดผลของพืชแต่ละชนิด (Bugbee, 2004)
โดยสูตรสารละลายธาตุอาหารที่ดีควรเป็นสูตรที่ประหยัด แต่
สามารถให้ธาตุอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของพื ช
(ธี ร ะศั ก ดิ์ , 2547) เยาวพา และนิสา (2552) ศึกษาการ
เจริ ญเติ บโตของผั กกาดหอมพั น ธุ ์ Red Oak ที ่ ปลู กใน
สารละลายธาตุ อ าหารที ่ แ ตกต างกั น 4 สู ต ร พบว่ า
ผั กกาดหอมพั นธุ Red Oak ที ่ ปลู กในสารละลาย Enshi
มีการเจริญเติบโตที่ดี และให้ผลผลิตสูงที่สุด รวมทั้งมีต้นทุน
การผลิตต่ำที่สุด คือ 1.57 บาท/ลิตร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
รายงานเกี่ยวกับสูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการ
เจริ ญเติ บโตของบั วบกที ่ ปลู กภายใต้ ระบบ substrate
culture ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สูตรสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิ ต ของบั ว บกที ่ ปลู กภายใต้ ร ะบบ substrate
culture เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการผลิ ตบั วบกที ่สามารถ
ควบคุมคุณภาพและสามารถผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งยัง
ช่ วยแก้ ป ั ญหาสารตกค้ างในผลผลิ ต และปลอดภั ยกั บ
ผู้บริโภค
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความสำคัญของบัวบก
บั ว บก เป็ น พื ช ใน ตร ะ กู ล Umbelliferae
มี ช ื ่ อ สามั ญ ว่ า Gotu Kola, Asiatic pennywort หรื อ
Thick leaved pennywort ม ี ช ื ่ อ ว ิ ท ย า ศ า ส ตร ์ ว่ า
Centella asiatica (L.) Urban ชื ่ อ อื ่ น ๆ คื อ ผั ก แว่ น
ผักหนอก จำปาเครือ กะบังนอก เตียกำเช้า (จีน) บัวบก
จัดเป็นพืชผักสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยนิยมบริโภคกัน
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มายาวนาน โดยบริโภคในรูปของผักสดหรือผักเครื่องเคียง
กับอาหารประเภทต่างๆ หรือนิยมนำใบและเถาบัวบกมา
แปรรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำใบบัวบก เป็นต้น
อีกทั้งมีการนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของสรรพคุณ ทาง
สมุ น ไพร ใช้ บ ำบั ด รั ก ษาอาการของโรคได้ ห ลายชนิด
ปัจจุบันผู้คนมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้ประโยชน์จากบัวบก
ในทางเภสัชกรรมมากขึ้น มีการแปรรูปบัวบกให้อยู่ในรูปที่
สะดวกใช้มากขึ้น เช่น น้ำบัวบกบรรจุกระป๋องพร้อมดื่ม
บัวบกอัดเม็ด บรรจุแคปซูล ชาบัวบก บัวบกผงพร้อมดื่ม
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 เนื่องจาก บัวบกมีปริมาณวิตามินบี 1
ซึ่งเป็นอาหารสมอง และมีปริมาณสูงกว่าผักหลายๆ ชนิด
(กองโภชนาการ, 2535)
2.2 Substrate culture
Substrate culture คือ วิธีการปลูกพืช โดยไม่
ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก แต่มีการปลูกพืชลงในวัสดุปลูกชนิด
ต่ า งๆ โดยที ่ ว ั ส ดุ น ั ้ น ๆ เป็ น ได้ ท ั ้ ง อิ น ทรี ย วั ต ถุ แ ละ
อนินทรียวัตถุที่ไม่มีธาตุอาหารพืชสะสมอยู่ การปลูกพืช
ภายใต้ระบบ substrate culture นี้มีลักษณะใกล้เคียงกับ
การปลูกพืชลงดินในกระถาง แตกต่างกันตรงที่การปลูกลง
ในดินพืชจะได้รับอาหารที่มีอยู่แล้วในดิน หรือจากปุ๋ยที่ใส่
ให้แต่ละครั้งและได้รับน้ำจากการให้น้ำแบบน้ำหยด แต่
การปลูกพืชแบบใช้วัสดุปลูก พืช จะได้รับธาตุอาหารไป
พร้ อ มๆ กั บ การให้ น ้ ำ หยด เพราะน้ ำ ที ่ ใ ห้ เ ป็ น น้ ำ
สารละลายธาตุอาหาร และหัวใจสำคัญของวิธีการนี้ คือ
การให้ ส ารละลายธาตุ อาหารในปริม าณและความถี่ที่
พอเหมาะกับความต้องการของพืช ในแต่ละช่วงอายุการ
เจริ ญ เติ บโต และยั ง ต้ อ งมี ว ิธ ี ก ารวางระบบระบายน้ำ
ส่วนเกินออกจากวัสดุปลูกที่ดีอีกด้วย (ธีรเมท, 2555)
2.3 วัสดุปลูก

โดยทั่วไปวัสดุปลูกมีบทบาทต่อการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตพืช 4 ประการ ได้แก่ ค้ำจุนส่วนของพืช
ที่อยู่เหนือวัสดุปลูกให้ตั้งตรงได้ เก็บสำรองธาตุอาหารพืช
กักเก็บน้ำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพืช 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 การใช้เพอร์ไลท์ผสมกับดิน เป็ น
วัส ดุปลูก สามารถกักเก็บธาตุอาหารและไอออนในรู ป
ต่างๆ ได้ดีและยากที่จ ะถูกชะล้าง ส่ง ผลให้หอมแบ่งมี
ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมปรากฏชัดเจน จึงมี
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์ ของ
วัสดุปลูก ด้านน้ำหนักของพืช ส่วนสูงของพื ช ความชื้น
และการดูดใช้ธาตุอาหารพืชในทางบวก
2.4 สารละลายธาตุอาหาร
ธาตุอาหารที่ พืช ต้องการในการเจริ ญเติ บโตมี
ทั้งหมด 16 ธาตุ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามปริมาณที่พืช
ต้ องการ คื อ ธาตุ อาหารที ่ พ ื ช ต้ องการในปริ มาณมาก
ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์
ธาตุ อาหารที ่พ ื ชต้องการในปริ มาณน้อย ประกอบด้วย
โบรอน สังกะสี ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดีนัม และ
คลอรีน ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินต้องการใส่ธาตุอาหาร
12 ชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
แมกนี เซี ยม ซั ล เฟอร์ โบรอน สั ง กะสี ทองแดง เหล็ ก
แมงกานีส และโมลิบดีนัม ส่วนคลอรีนไม่จำเป็นต้องใส่
เพราะมีอยู่เพียงพอในน้ำ หรือปะปนในวัสดุปลูก (สุดชล,
2555) ในปัจจุบันสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลู กพื ช
ภายใต้ระบบ substrate culture นั้นมีผู้คิดค้นมากมายเพื่อ
หาสูตรสารละลายที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่
ละชนิ ด ทั ้ ง นี ้ เนื ่ องจากพื ช แต่ ล ะชนิ ดมี ความต้ องการ
ปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกัน (Bugbee, 2004) นอกจากนี้
ระยะการเจริญเติบโตของพืชที่ แตกต่างกั นก็เป็นปั จ จั ย
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สำคั ญ ที ่ ท ำให้ ป ริ ม าณธาตุ อ าหารแตกต่ า งกั น ไปด้ วย
(โสระยา, 2544) สู ตรหรือสัดส่วนของธาตุ อาหารพื ช ถู ก
พัฒนามาให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ซึ่งใช้หลักความ
สมดุลของอัตราการดูดใช้ธาตุอาหารพืช หรือความต้องการ
ธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด (Jones, 1997) ซึ่งถ้ามีความ
สอดคล้องกันแล้วจะทำให้ความสมดุลของธาตุอาหารอยู่ได้
นานไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนธาตุอาหารใหม่บ่อยครั้ง และ
ถ้ารักษาความเข้มข้นที่พอเหมาะกับความต้องการของพืช
แล้ว จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพ (สุดชล,
2555) สุร ินทร์ (2542) ศึกษาผลของสูตรสารละลายธาตุ
อาหาร 3 สูตร คือ สูตร Hoagland and Arnon, Hewitt
และ Steiner ต่อลักษณะภายนอกของผลสตรอว์เบอร์รีพันธุ์
พระราชทาน 50 พบว่า ต้นที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Hoagland and Arnon มีแนวโน้มที่จะได้ผลที่ ขนาด
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) พบว่ า ดอกเยอบี ร ่ า ที ่ ป ลู ก ใน
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
พบว่ า การเจริ ญเติ บโตและการสะสมวั ตถุ แห้ งเพิ ่มขึ้น
156.3% เมื่อเปรียบเทียบกับเริ่มต้น
3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ แบบสุ ่ ม สมบู ร ณ์
(Completely Randomized Design; CRD) ประกอบด้ ว ย
สารละลายธาตุ อาหาร 4 สู ตร คื อ 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
นำต้นบัวบกที่มีร าก ตัดก้านใบให้มีค วามยาว
ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร ปลูก ลงในกระบะปลูกที่มี
เพอร์ไลท์เป็นวัส ดุปลูก ภายใต้โรงเรือนพรางแสง 50%
ให้น้ำและสารละลายธาตุอาหารตามทรีตเมนต์ที่กำหนด
โดยให้สารละลายธาตุอาหารสลับให้น้ำวันเว้นวัน ปริมาตร
200 มิลลิลิตร/ต้น/วัน แบ่งให้ 2 ครั้ง/วัน
3.3 การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
ชั่ง สารเคมีที่ใช้ในการเตรี ยมสารละลายธาตุ
อาหารตามตารางที่ 1 จากนั้นปรับค่า 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) นับจำนวนใบที่ง อก
ออกมาจากต้นแม่ รอบโคนต้นแม่
3.4.2 เส้นผ่านศูนย์กลางใบ (เซนติเมตร) วัด
ส่วนที่กว้างที่สุดจากด้านหนึ่งไปอีกด้าน

ตารางที่ 1 ปริมาณสารเคมีที่ใช้เตรียมสารละลายธาตุ
อาหารในแต่ละสูตรที่ใช้ในการทดลอง
สูตรสารละลายธาตุอาหาร (มิลลิกรัม/
ลิตร)
Resh
สารเคมี
Hoaglang
Tropical
Enshi and
Cooper
Dry
Arnon
Summer
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
CuSO4
MnCl2
H2MoO4
(NH4)Mo7O24
H3BO3
Na2SO4
K7SO4
ค่า EC
(mS.cm-1)

0.22 0.22
0.08 0.08
1.81
0.09
2.86 2.86
1.2- 2.5-2.8
1.5

0.22
4.4
0.08
3.9
0.017
3.7
2.86
1.7
162.65
241.36
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 ที่งอกออกมาจากต้นแม่
3.4.6 ค่ า SPAD (SPAD unit) ใช้ เ ครื ่ อ งวั ด
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 แล้วนำตัวอย่างไปทำให้แห้ ง
แบบแช่เยือกแข็ง ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ก่อนนำมาชั่ง
น้ำหนัก
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of
Variance) ตามแผนการทดลองแบบ CRD เปรี ยบเที ยบ
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
สารละลายธาตุ อ าหารสู ต ร Hoagland and Arnon มี
จำนวนใบสู ง ที ่ ส ุ ด เมื ่ อ อายุ 45 วั น หลั ง ย้ า ยปลู ก
(11.70±0.65 ใบ/ต้น) ซึ่ง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติกับบัวบกที่ได้ร ับสารละลายธาตุอาหารสูตร Resh
Tropical Dry Summer แ ล ะ Enshi (7.41±0.65 แ ล ะ
4.00±1.00 ใบ/ต้น ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม บัวบกที่
ได้รับสารละลายธาตุอาหารสูตร Cooper แสดงอาการใบ
ไหม้ และจำนวนใบมีแนวโน้มลดลงตั้ งแต่อายุ 25 วันหลัง
ย้ายปลูก จากนั้นต้นแห้ง ตาย เมื่ออายุ 40 วันหลัง ย้าย
ปลูก (รูปที่ 1ก)
4.2 เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
จากการศึกษา พบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางใบ
ของบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารทั้ง 4 สูตร มีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี น ัย สำคั ญทางสถิ ต ิ และมี แ นวโน้ม
เพิ่มขึ้ นอย่างช้าในช่วงอายุ 10 ถึง 30 วันหลัง ย้ายปลูก
หลังจากนั้น เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยบัวบกที ่ไ ด้ร ั บสารละลายธาตุ อ าหารสู ต ร
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 เซนติ เ มตร
ตามลำดับ) (รูปที่ 1ข)
4.3 ความยาวก้านใบ
จากการศึกษา พบว่า ความยาวก้านใบของ
บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหารทั้ง 4 สูตร มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ อายุ 10 และ 15 วันหลังย้าย
ปลู ก บั ว บกที ่ ไ ด้ ร ั บ สารละลายธาตุ อ าหารสู ต ร
Resh Tropical Dry Summer (2 . 4 4 ± 0 . 0 2 แ ล ะ
2.65±0.08 เซนติ เ มตร ตามลำดั บ ) และ Cooper
(2.42±0.07 และ 2.75±0.01 เซนติเมตร ตามลำดับ) มี
ความยาวก้านใบสูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับ
บั ว บกที ่ ไ ด้ ร ั บ สารละลายธาตุ อ าหารสู ต ร 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
ที่ส ุดเท่ากับ 4.74±0.14 และ 4.59±0.01 เซนติเมตร
ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับบัวบก
ที่ได้ร ับสารละลายธาตุอาหารสูตร Resh Tropical Dry
Summer (4.13±0.01 เซนติเมตร) (รูปที่ 1ค)
4.4 จำนวนไหล
จากการศึกษา พบว่า ไหลเริ่มแตกออกจากต้น
แม่เมื่ออายุ 20 วันหลังย้ายปลูก ซึ่งจำนวนไหลของบัวบก
ที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร 4 สูตร ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในช่วงอายุ 20 ถึง 30 วันหลัง
ย้ายปลูก หลังจากนั้น ในช่วงอายุ 35 ถึง 45 วันหลังย้าย
ปลูก จำนวนไหลของบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร
แต่ละสูตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีค วามแตกต่างอย่ างมี
นัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาที่อายุ 45 วันหลังย้าย
ปลู ก พบว่ า บั ว บกที ่ ได้ ร ับ สารละลายธาตุ อาหารสู ตร
Hoagland and Arnon มีจำนวนไหลสูงที่สุดเท่ากับ 3.95
ไหล/ต้น รองลงมา ได้แก่ บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุ
อาหารสู ต ร Resh Tropical Dry Summer และ Enshi
(2.70±0.30 และ 2.25±0.25 ไหล/ต้ น ตามลำดั บ )
ในขณะที ่ บั ว บกที ่ ไ ด้ ร ั บ สารละลายธาตุ อ าหารสู ต ร
Cooper มี จ ำนวนไหลลดลงตั ้ ง แต่ อ ายุ 35 วั น หลั ง
ย้ายปลูก (รูปที่ 1ง)
4.5 จำนวนต้น/ไหล
จากการศึกษา พบว่า บัวบกที่ได้รับสารละลาย
ธาตุอาหารสูตร Hoagland and Arnon, Resh Tropical
Dry Summer และ Cooper เริ่มมีต้นใหม่แตกออกจาก
ไหลเมื่ออายุ 20 วันหลังย้ายปลูก ในขณะที่ บัวบกที่ได้รับ
สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi เริ่มมีต้นใหม่แตกออก
จากไหลเมื่ออายุ 25 วันหลังย้ายปลูก ซึ่งในช่วงอายุ 20
ถึง 40 วันหลังย้ายปลูก จำนวนต้นของบัวบกที่เกิดจาก
ไหลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุ 45 วันหลัง ย้ายปลู ก
พบว่ า บั ว บกที ่ ไ ด้ ร ั บ สารละลายธาตุ อ าหารสู ต ร

Resh Tropical Dry Summer มีจำนวนต้น/ไหลสูง ที่สุด
เท่ า กั บ 3.41±0.25 ต้ น /ไหล ซึ ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติกับบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Hoagland and Arnon (2.35±0.02 ต้น/ไหล) แต่
แตกต่ า งอย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ก ั บ บั ว บกที ่ ไ ด้ รั บ
สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi (1.36±1.19 ต้น/ไหล)
(รูปที่ 1จ)
4.6 ค่า SPAD
จากการศึกษา พบว่า ค่า SPAD ของบัวบกที่
ได้รับสารละลายธาตุอาหารทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคั ญ ทางสถิ ติ ทุ กช่ วงอายุ หลัง ปลู ก ซึ่ง ค่ า
SPAD มีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้ นระยะหนึ ่ง จากนั้นมีแนวโน้ ม
ลดลงตามระยะเวลาในการย้ายปลูกที่เพิ่มขึ้น โดยที่อายุ
35 วันหลังย้ายปลูก บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Hoagland and Arnon มีค ่า SPAD เพิ่มขึ้นสูง สุ ด
เท่ากับ 43.18±0.30 SPAD units และเมื่ออายุ 45 วัน
หลัง ย้ายปลูก ค่า SPAD มีค ่าลดลงเหลือ 41.12±0.90
SPAD units แต่มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติกับบัวบกที่ ได้ร ับสารละลายธาตุอ าหารสู ตรอื ่ น ๆ
(รูปที่ 1ฉ)
4.7 น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้ง
จากการศึกษา พบว่า บัวบกมีน้ำหนักสดและแห้ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยบัวบกที่ไ ด้รับ
สารละลายธาตุ อ าหารสู ต ร Hoagland and Arnon มี
น้ ำ หนั ก สดและแห้ ง สู ง ที ่ ส ุ ด เท่ า กั บ 2.10±0.14 และ
0.21±0.00 กรัม/ต้น ตามลำดับ ในขณะที่ บัวบกที่ได้รับ
สารละลายธาตุอาหารสูตร Enshi มีน้ำหนักสดและแห้งต่ำ
ที ่ ส ุ ด เท่ า กั บ 1.02±0.00 และ 0.12±0.00 กรั ม /ต้น
ตามลำดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลของสารละลายธาตุอาหารสูตรต่างๆ ต่อ
น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของบัวบกที่ปลูกภายใต้ระบบ
substrate culture
สารละลาย
น้ำหนักสด
น้ำหนักแห้ง
ธาตุอาหาร
(กรัม/ต้น)
(กรัม/ต้น)
Enshi
1.02 ± 0.00c 1/ 0.12 ± 0.00b
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Hoagland and
2.10 ± 0.14a 0.21 ± 0.00a
Arnon
Resh Tropical
1.36 ± 0.25b 0.13 ± 0.02b
Dry Summer
C.V. (%)
11.18
7.95
1/
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งตามหลังด้วยอักษรที่แตกต่างกันมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า บัวบกที่ปลูก
ภายใต้ระบบ substrate culture สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว
ขึ้นที่อายุ 45 วันหลังย้ายปลูก โดยทั่วไปบัวบกที่ปลูกลง
ดินมีอายุก ารเก็ บเกี ่ย วที ่ 60 ถึง 90 วันหลัง ย้า ยปลู ก
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) ซึ่งการปลูกพืชด้วยระบบ
substrate culture พืชจะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและ
ให้ผ ลผลิตมาก เนื่องจากสามารถควบคุมธาตุอาหารได้
ดี ก ว่ า การปลู ก ลงดิ น และพื ช ได้ ร ั บ ธาตุ อ าหารในรู ป
อนินทรีย์โดยตรง จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ขึ้ น
(ถวัลย์, 2534) เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโต พบว่า บัวบก
ที ่ ไ ด้ ร ั บ สารละลายธาตุ อ าหารสู ต ร 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 สูง ที่ส ุด ในขณะที่
สารละลายธาตุอาหารสูตร Resh Tropical Dry Summer
มีผลให้บัวบกมีเส้นผ่านศูนย์กลางใบ และจำนวนต้น/ไหล
สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารในสารละลาย
ธาตุอาหารทั้งสองสูตรอยู่ในช่วงที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของบัวบก คงเอก และคณะ (2557) รายงานว่า สัดส่วน
ของธาตุอาหารภายในสารละลายธาตุอาหารแต่ละสูตรมี
ผลต่อความสามารถในการดู ดซึม ธาตุอ าหาร และการ
เจริญเติบโตของพืช สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีระศักดิ์
(2547) รายงานว่า สัดส่วนของธาตุอาหารที่มีประจุบวก
แ ล ะ ป ร ะ จ ุ ล บ ข อ ง ส า ร ล ะ ล า ย ธ า ตุ อ า ห า ร ส ู ตร
Resh Tropical Dry Summer เ ห ม า ะ ส ม ต ่ อ ก า ร
เจริ ญ เติ บ โตของผั ก กาดหอม โดยมี ส ั ด ส่ ว นระหว่ า ง

โพแทสเซี ย มไอออน (K+) : แคลเซี ย มไอออน (Ca2+) :
แมกนีเซียมไอออน (Mg2+) เท่ากับ 41.2 : 51.4 : 7.4 และ
ไนเตรท (NO3-) : ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (H2PO4-) : ซัลเฟต
(SO42-) เท่ากับ 67.4 : 12.3 : 20.4 ตามลำดับ อย่างไรก็
ตาม จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่า บัวบกที่ได้รับสารละลาย
ธาตุ อ าหารสู ต ร Cooper มี ก ารเจริ ญ เติบ โตน้ อ ยที่สุด
เนื ่ อ งจาก สารละลายธาตุ อาหารสู ต รดัง กล่า วมีค วาม
เข้มข้นของธาตุโพแทสเซียมที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับธาตุ
แคลเซียม ซึ่งสามารถทำให้เกิดการขัดขวางการดูด ธาตุ
แคลเซียมไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่
ไม่ดีนัก และมักจะพบว่า พืช เกิดอาการปลายยอดไหม้
(tip burn) ซึ ่ ง เกิด จากการขาดธาตุแ คลเซีย ม (มนตรี ,
2545) ซึ่งการทดลองครั้งนี้บัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุ
อาหารสูตร Cooper แสดงอาการใบไหม้ และแห้งตายใน
ที่สุด ส่งผลให้การบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของบัวบก
สิ้นสุดที่อายุ 35 วันหลังย้ายปลูก และไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจ ารณาข้อมูล น้ำหนักสด
และน้ำหนักแห้ง พบว่า บัวบกที่ได้ร ับสารละลายธาตุ
อาหารสู ต ร Hoagland and Arnon มี น ้ ำ หนั ก สดและ
น้ำหนักแห้งมากกว่าบัวบกที่ได้รับสารละลายธาตุอาหาร
สูตรอื่นๆ ทั้ง นี้ 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
บั ว บกมี ก าร ดู ด ซ ึ ม แล ะส ะส ม ธา ตุ อา ห าร ไ ด ้ ดี
(Abou-Hadid et al., 1996) เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Seo et al. (2009) ที ่ ร ายงานว่ า ผั ก กาดหอมที ่ ไ ด้ รั บ
สารละลายธาตุอ าหารที่ มี ค ่ าการนำไฟฟ้ าเท่ ากับ 3.0
mS.cm-1 มี น ้ ำ หนั ก แห้ ง สู ง กว่ า ผั ก กาดหอมที ่ ไ ด้ รั บ
สารละลายธาตุอาหารที่มีค่าการนำไฟฟ้าเท่ากับ 1.0 และ
2.0 mS.cm-1 นอกจากนี ้ สารละลายธาตุ อ าหารสู ต ร
Hoagland and Arnon ม ี ป ร ิ ม า ณ KNO3 ส ู ง ก ว่ า
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สารละลายธาตุอ าหารสู ต รอื่ น ๆ ซึ ่ ง การสะสมของ K+
สามารถช่วยปรับสมดุลออสโมติคและสมดุลน้ำภายในพืช
ได้ ทำให้พืช สามารถเจริญเติบโตในสภาวะที่มีปริมาณ
ไอออนของธาตุ อ าหารที ่ แ ตกตั ว ในปริ ม าณมากได้
(Siringam et al., 2013)
ดัง นั้น สารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland
and Arnon จึง มีค วามเหมาะสมสำหรับการปลูกบัวบก
ภายใต้ ร ะบบ substrate culture เนื ่ อ งจากมี ก าร
เจริญเติบโตที่ดีและให้ผลผลิตสูง

(ก)

6. กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทุนบัณฑิต
เรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2561 ตามสัญญาเลขที่ 03/2560 คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
สนับสนุนเครื่องมือสำหรับการทำการวิจัย

(ข)

(ค)

(จ)

(ฉ)

รูปที่ 1 ผลของสารละลายธาตุอาหารสูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของบัวบกที่ปลูกภายใต้ระบบ substrate culture
(ก) จำนวนใบ/ต้น (ข) ความกว้างใบ (ค) ความยาวก้านใบ (ง) จำนวนไหล (จ) จำนวนต้น/ไหล และ (ฉ) ค่า SPAD
(ง)
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ระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น
เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
Temperature and Moisture Percentage Checking System via Smart Phone
for Air Conditioner inside Server Room
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั ้ง นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื ่ อ ออกแบบและพั ฒ นาระบบเช็ ค อุ ณหภู ม ิแ ละเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามชื ้ น ควบคุ ม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ โดยการนำอุปกรณ์ IoT เข้ามาใช้ในการควบคุมผ่านบอร์ด ESP32 อุปกรณ์
สามารถเช็คค่าอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น สามารถตั้งเวลาเครื่องปรับอากาศ และควบคุมเครื่องปรับอากาศในระยะไกล ผ่าน
สมาร์ตโฟน รวมถึง มีการแจ้ ง เตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ทำให้ผ ู้ใช้ง านรับทราบและตรวจสอบอุณหภูมิและตรวจเช็ค
เครื่องปรับอากาศที่มีปัญหาได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ห้องเชิร์ฟเวอร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 4 คน ทำการประเมินความพึงพอใจ
พบว่า ผลการประเมินความพอใจของระบบอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 ซึ่งระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ค วามชื้น
เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ นี้ผู้ใช้ระบบได้มีการทดสอบฟังก์ชันการทำงานที่ส ามารถแสดง
ค่าอุณหภูมิเปอร์เซ็นต์ความชื้นได้อย่างถูกต้อง สามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และแจ้งเตือนผ่านสมาร์ตโฟน
ภาษาที่ใช้สามารถเข้าใจง่าย มีความเร็วในการประมวลผลการเช็คอุณหภูมิเปอร์เซ็นต์ความชื้น
(1 เคาะ)
คำสำคัญ: เครื่องปรับอากาศ, 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 airconditioner, 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
ในปัจจุบันระบบเครื่องปรับอากาศสามารถควบคุม
ผ่านทางรีโมทคอนโทรล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปิด-ปิดและ
ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศได้สะดวกมากขึ้น โดยรีโมท
คอนโทรล จะควบคุม ส่งสัญญาณในระยะที่กำหนด บางครั้ง
การควบคุมของรีโมทคอนโทรล อาจควบคุมไม่ได้เนื่องจาก
การส่ง สัญญาณไม่ถึง หรือมีส ิ่ง กี ดขวาง หรือการรบกวน
สัญญาณ ในองค์กรต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และส่วนงานราชการต่าง ๆ หรือ
การใช้งานของเครื่องปรับอากาศภายในห้องเซิร์ฟเวอร์มีการ
เปิ ด ใช้ ง านเครื ่ อ งปรั บ อากาศอยู ่ ต ลอดเวลาเพื ่ อ รั ก ษา
อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น ของห้องให้เหมาะสม เพื่อ
ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องปรับอากาศที่มีการใช้งาน
ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์จะมีการเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทำ
ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก และถ้าเครื่องปรับอากาศมี
ปั ญ หาไม่ ส ามารถทำความเย็ น ได้ จ ะส่ ง ผลกระทบทำให้
อุณหภูมิสูงและเปอร์เซ็นความชื้นก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้
อุปกรณ์ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์เกินความร้อน และทำให้หยุด
การทำงานหรือ ที่เราเรียกกว่า เซิร์ฟเวอร์ดาวน์
ห้องเซิร์ฟเวอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 ของตึกวิทยาบริการ มีการ
ทำงาน 24 ชั่วโมง มีเครื่องปรับอากาศในการทำความเย็น
คอยรักษา อุณภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมโดยอุ ณ หภู ม ิ ไ ม่ เ กิ น 25 องศาเซลเซี ย สและ
เปอร์เซ็นต์ความชื้นไม่เกิน 80% เครื่องปรับอากาศจะมีการ
ทำงานสลับกันตัวละ 12 ชั่วโมง แต่ห้องเซิร ์ฟเวอร์ ไ ม่ มี

อุปกรณ์ในการเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น และ
เครื่องปรับอากาศของห้องเซิร์ฟเวอร์ ใช้การสลับการทำงาน
โดยการสั่งการจากผู้ดูแลอย่างเดียว ทำให้บางครั้งทำงาน
เกินเวลาที่กำหนดไว้ และเมื่อเครื่องปรับอากาศเกิดปัญหาไม่
สามารถทราบได้ว่าตัวไหนที่มีปัญหา
ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะนำอุปกรณ์ IoT เข้ามาใช้ใน
การควบคุมผ่านบอร์ด ESP32 โดยอุปกรณ์สามารถเช็คค่า
อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น (robotsiam, 2562) ทั้งนี้
มีเปลี่ยนตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์
ความชื้นจาก DHT11 เป็น DHT22 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานของระบบด้วย นอกจากนี้ระบบสามารถตั้งเวลา
เครื ่ อ งปรั บ อากาศ และควบคุ ม เครื ่ อ งปรั บ อากาศใน
ระยะไกล ผ่านสมาร์ตโฟน เพื่อความสะดวกในการใช้ง าน
กรณีเครื่องปรับอากาศเกิดมีปัญหาทำให้อุณหภูมิภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์สูงขึ้น ระบบจะสามารถสั่งให้เครื่องปรับอาการ
หยุดทำงาน และระบบจะส่งให้เครื่องปรับอากาศอี กเครื่อง
เปิดการทำงานแทน เพื่อแก้ไขปัญหาอุณหภูมิภ ายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงมีการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ น ำแนวคิ ด ทฤษฎี รวมทั ้ ง ทบทวนผล
การศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดระบบทำความเย็นและระบบควบคุม
เครื่องปรับอากาศภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
1.1 ร ะ บ บ ท ำ ค ว 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
ว่าเป็นศูนย์ร วมของข้ อมูล ข่า วสารบน Internet ที่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกอยู่ตลอดเวลา และมีปริมาณ
ทราฟฟิกรวมมหาศาล เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้ง ของเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ เป็นจำนวนมาก เครื่องเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ โดยปกติ
จะถูกเปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อทำงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำ
ให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานหนัก และเกิดปริมาณความร้อน
ออกจากระบบเป็นจำนวนมาก ดัง นั้นหากระบบควบคุ ม
อุณหภูมิ ไม่ มีประสิทธิภาพพอที่จะระบายความร้อนออก
จากระบบ และใส่ลมเย็นเข้าสู่ระบบได้อย่างเพียงพอแล้ว จะ
ทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะมีผล
ทำให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น และทำให้เกิด
การล่มของระบบได้
1.2 ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีค วามร้อนสะสมภายในห้อง
ค่อนข้างสูง จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อรักษา
อุณหภูมิให้ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ความชื้นไม่เกิน 80%
ดัง นั้นจึง จำเป็ นที่จ ะต้องมี การติด ตั้ง เครื ่องปรับ อากาศ
สลับกันทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หากเครื่องปรับอากาศเสีย
หรือให้ความเย็นได้ไม่เพียงพอเป็นผลให้ห้องมีอุณหภูม ิสูง
เกิ น ไป เซิ ร ์ ฟ เวอร์ จ ะเกิ ด ความร้ อ นสะสมมากขึ ้ น ทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานตกลง และหากอุณหภูมิห้องสูงขึ้น
เรื่อย ๆ จนเกินพิกัดของตัวเซิร์ฟเวอร์ อาจเกิดความเสียหาย
ต่อเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบได้
แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เพิ่ม เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศสำรองสำหรับกรณีที่เกิด
ปั ญ หากั บ เครื ่ อ งปรั บ อากาศตั ว ใดตั ว หนึ ่ ง และให้
เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว ทำงานสลับกัน
2. แ น ว ค ิ ด ค ว า มห มา ย ข อง Arduino แ ล ะ
โครงสร้างภาษา C Arduino
กรั ณ วิ ณ ั ฐ วงษ์ ไ ชยมู ล (ม.ป.ป.) กล่ า วว่ า
Arduino คือ โครงการที่นำชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล ต่าง ๆ มาใช้ร ่วมกันในภาษา C ซึ่ง ภาษา C เป็น

ลักษณะเฉพาะ คือมีการเขียนไลบารี่ของ Arduino ขึ้นมา
เพื ่ อ ให้ ก ารสั ่ ง งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ท ี ่ แ ตกต่ า งกั น
สามารถใช้งานโค้ดตัวเดียวกันได้ โดยตัวโครงการได้ออก
บอร์ดทดลองมาหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อใช้งานกับ IDE ของ
ตนเอง สาเหตุ ห ลั กที่ ทำให้ Arduino เป็ น นิ ย มมาก เป็ น
เพราะซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันสามารถโหลดได้ฟรี และตัว
บอร์ดทดลองยังถูกแจกแปลน ทำให้ผู้ผลิตจีนนำไปผลิตและ
ขายออกตลาดมาในราคาที่ ถ ูก มาก โดยบอร์ดที่ ถู ก ที ่ สุ ด
ในตอนนี้คือบอร์ด Arduino ที่มีราคาเพียง 120 – 150 บาท
3. แนวคิดไมโครคอนโทรลเลอร์
ทันพงษ์ ภู่รักษ์ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า ไมโครคอน
โทรลเลอร์ (อัง กฤษ: Microcontroller มักย่อว่า µC, uC
หรื อ MCU) คื อ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ขนาดเล็ ก ซึ ่ ง บรรจุ
ความสามารถที่ค ล้ายคลึง กับระบบคอมพิ วเตอร์ โดยใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียูหน่วยความจำ และ
พอร์ ต ซึ ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก สำคั ญ ของระบบ
คอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยทำการบรรจุเข้าไว้ในตัวถัง
เดียวกัน ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าแปลความหมายแบบตรง
ตัวก็คือ ระบบคอนโทรลขนาดเล็กเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเป็น
ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน
ได้หลากหลาย โดยผ่านการออกแบบวงจรให้เหมาะกับงาน
ต่ า ง ๆ และยั ง สามารถโปรแกรมคำสั ่ ง เพื ่ อ ควบคุ ม ขา
Input/Output เพื่อสั่งงานให้ไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
อีกด้วย ซึ่งก็นับว่าเป็นระบบที่สามารถนำมาประยุคใช้งานได้
หลากหลาย ทั้งทางด้าน Digital และ Analog ยกตัวอย่าง
เช่น ระบบสัญญาณตอบรับอัตโนมั ติ ระบบบัตรคิว ระบบ
ตอกบัตรพนักงาน และอื่น ๆ ยิ่งระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
ในยุคปัจจุบันนั้นสามารถทำการเชื่อต่อกับระบบ Network
ของคอมพิวเตอร์ทั่วไป ดัง นั้นการสั่ง งานจึงไม่ใช่อยู่ หน้า
แผงวงจร แต่อาจจะเป็นการสั่ง งานอยู่ค นละที โดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ ที่
ได้รับความนิยมและมีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
3.1 Z-80 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที ่ นิ ยมใช้ กั น
เริ่มตั้งแต่ตัวแรกที่เป็นลักษณะของ CPU ไม่ถึงขั้นเรียกว่า
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ ก็คือ ตระกูล Z80 เป็นลักษณะของ
CPU ขนาดเล็กที่ต้องอาศัย IO ต่าง ๆ เพิ่มเติมเข้ามามาก จึง
ทำให้บอร์ดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ จัดได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการ
เรียนรู้ที่ดีของยุคสมัยนั้น ทำให้ได้เรียนรู้ชุดคำสั่งที่เป็น Op
Code
3.2 MCS-51 เป็นตระกูลที่พัฒนาต่อจาก Z80
ทำให้การศึกษาเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Assembly
Code แล้วโหลดลงบอร์ดเพื่อใช้งาน ตลอดจนสถาปัตยกรรม
ในการออกแบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ร ุ ่ น นี ้ จ ะช่ ว ยลด
อุปกรณ์รอบข้างลงไปได้มาก เหมาะที่จะนำไปใช้งานจริง
3.3 PIC ย ่ อ ม า จ า ก Peripheral Interface
Controller ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล นี้ มีการพัฒ นา
เทคโนโลยี ข ึ ้ น ในทุ ก ด้ า น ทำให้ ไ ด้ ร ั บ ความนิ ย มกว่ า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ยุคเก่า เพราะในเรื่องของอุปกรณ์ต่อ
พ่วงที่มีน้อย ประกอบกับมีหน่วยความจำ EEPROM ในตัว
จึงทำให้ง่ายต่อการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล และ PORT ต่าง
ๆ ได้มีการ latch ในตัว IC อยู่แล้ว จึงสามารถต่อออกมาใช้
งานภายนอกได้โดยตรง มีกระแสและแรงดันที่เพียงพอ และ
อี ก ความสามารถหนึ ่ ง คื อ สามารถโปรแกรมตั ว Boot
Loader เข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ จึงท าให้ง่าย
ในการโหลดโปรแกรมเข้าไปจากคอมพิวเตอร์โดยผ่า นทาง
Serial Port และกดปุ่ม Reset เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องการ
เครื ่ อ งโปรแกรม IC เพิ ่ ม เติ ม อย่ า งที ่ ต ้ อ งมี ก ั บ ระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นเก่าอย่าง MCS-51
3.4 AVR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นต่อมาที่มี
การพั ฒ นาต่ อ มาจาก MCS-51 โดยบริ ษ ั ท ATMEL อั น
เนื่องมาจากว่า MCS-51 ไม่ค่อยมีคนใช้งานจริง และมีใช้งาน
แต่เฉพาะในสถาบันการศึกษา เพราะว่าการออกออกแบบ
วงจรที่ค่อนข้างยุ่ง ยาก และต้องอาศัยการต่ออุปกรณ์ร ่ วม
เยอะนั้นเองดังนั้น AVR จึงเข้ามาเป็นที่นิยมในการทำงาน
ด้านนี้ โดยคุณสมบัติหลักที่น่าสนใจก็คือ สามารถ Interface
ผ่าน USB ได้โดยตรง ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ยุคเก่าทำได้

โดยต่อผ่านพอร์ต RS-232 แต่เนื่องด้วยคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
พอร์ต RS-232 เริ่มหายาก ดังนั้น AVR จึงได้รับความนิยม
4. แนวคิดบอร์ด ESP32
robotsiam (2562) กล่ า วว่ า ESP32 เป็ น ชิ ป
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มาพร้อม WiFi มาตรฐาน 802.11
b/g/n และบลูทูธเวอร์ชั น 4.2 เป็นรุ่นต่อยอดความสำเร็จ
ของ ESP8266 โดยในรุ ่ น นี ้ ไ ด้ อ อกมาแก้ ไ ขข้ อ เสี ย ของ
ESP8266 ทั้ง หมด โดย CPU ใช้ส ถาปัตยกรรม Tensilica
LX6 จำนวน 2 คอร์ สัญญาณนาฬิกา 240MHz สามารถ
แยกการทำงานระหว่ า งโปรแกรมจั ด การ 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
ในด้ า นประสิ ท ธิ ์ ภ าพการใช้ ง าน ตั ว ESP32
สามารถทำงานได้ดี โดย รับ – ส่ง ข้อมูลได้ความเร็วสูงสุดที่
150Mbps เมื่อเชื่อมต่อแบบ 11n HT40 ได้ความเร็วสูงสุด
72Mbps เมื่อเชื่อมต่อแบบ 11n HT20 ได้ความเร็วสูงสุดที่
54Mbps เมื่อเชื่อมต่อแบบ 11g และได้ค วามเร็วสูง สุดที่
11Mbps เมื่อเชื่อมต่อแบบ 11b เมื่อใช้การเชื่อมต่อผ่าน
โปรโตคอล UDP จะสามารถรับ – ส่ง ข้อมูล ได้ที่ความเร็ว
135Mbps ในโหมด Sleep ใช้ ก ระแสไฟฟ้ า เพี ย ง 2.5uA
ด้วยเหตุนี้ ESP32 จึง เหมาะสำหรับนำมาใช้งานมาก ด้วย
เหตุผลทางด้านราคา และประสิทธิ์ภาพที่ได้
5. แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Blynk
มาโนชญ์ แสงศิริ (2562) กล่าวว่า การสร้า ง
แอปพลิเคชันสำหรับ Arduino ภายใน 5 นาที คือ แนวคิด
ของ Blynk ที่เป็น IoT Platform สำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเริ่ม
พัฒนาชิ้นงานด้าน Internet of Things (loT) อ่านว่า ไอโอ
ที โดยสามารถควบคุมการรับส่งข้อมูลที่มาจากตัวตรวจจับ
(Sensor) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่จ ำเป็นว่าสมาร์ต
โฟนกั บ อุ ป กรณ์น ั ้ น ต้ อ งใช้ ร ะบบเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ต
เดียวกัน ดังนั้นจะสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือ
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อบรม สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานได้ ซึ่งประเทศไทย 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ค วามมั่งคั่ง มั่นคง และยั่ง ยืน นั้น
เน้ น การสร้ า งให้ บ ุ ค ลากรในประเทศได้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์ เพื ่ อ แก้ ป ั ญ หาหรื อ พั ฒ นางานด้ ว ย
กระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม นำไปสู ่ ก ารคิ ด ค้ น
สิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ในการสร้างมูลค่า
สินค้าหรือบริการ และใช้ loT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เป็น
ตัวผลักดันขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0
Blynk เป็นแพลตฟอร์ม ที่เป็นแอปพลิเคชัน ด้วย
iOS และ Android เพื ่ อ ควบคุ ม Arduino, Raspberry Pi
บนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแผงควบคุมระบบดิจิทลั ที่ผู้ใช้
สามารถสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกสำหรั บโครงการของ
ผู้ใช้โดยการลากและวางเครื่องมือ (widgets) ที่มีให้เลือกอยู่
หลากหลาย เป็นเรื่องที่ง่ายมากในการตั้งค่าทุกอย่างและคุณ
จะเริ่มใช้งานได้ในเวลาไม่ถึง 5 นาที Blynk ไม่ได้ผูกติดอยู่
กับบอร์ดหรือบอร์ดเสริมบางตัว แต่จะสนับสนุนฮาร์ดแวร์ที่
นักพัฒนาเลือก ไม่ว่าจะเป็น Arduino หรือ Raspberry Pi
จะเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้ส าย
(Wi-Fi) หรือแบบมีส าย จะช่วยให้อุปกรณ์ของนักพั ฒ นา
ออนไลน์ แ ละพร้ อ มสำหรั บ Internet of Things (loT)
(Blynk. 2562)
7. คุ ณ ลั ก ษณะของห้ อ งเซิ ร ์ ฟ เวอร์ ท ี ่ ด ี ตาม
มาตรฐาน ISO27001 หรือ ISMS
7.1 ภายในห้ อ ง ขนาดของห้ อ ง ควรมี ข นาด
ความกว้างและความสูง พอเหมาะสำหรับวางอุปกรณ์ต่าง ๆ
และมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานเป็นครั้งคราวได้ ห้องไม่ควร
กว้างหรือแคบจนเกินไป สายไฟ สายสัญญาณต่าง ๆ จะต้อง
จัดเก็บให้เป็ นระเบีย บเรี ยบร้ อย เก็บไว้ในราง หรือ มัด
รวมกันและมี label ระบุไว้ว่าเป็นสายอะไร ถ้ามีการเดิน
สายไฟต่าง ๆ บนพื้น หรือผนัง จะต้องมี Cover ครอบไว้
7.2 เครื ่ อ งปรั บ อากาศ (Air condition) โดย
ปกติห้อง Server จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
อยู่ที่ 20 - 22 องศา การปรับอากาศ ให้ทำการปล่อยความ

เย็ น มาทางด้ านล่ างไปยั ง ตู้ Rack เพื ่ อ ไล่ ค วามร้อ นขึ้นสู่
ด้านบนเครื่องปรับอากาศ ควรแยกจากระบบปรับอากาศอื่น
ๆ เพื่อควบคุมอุณหภูมิของห้อง Server โดยเฉพาะ ถ้าไม่มี
การติดตั้งระบบปรับอากาศตามมาตรฐาน ควรติดตั้งแอร์ 2
ตัว ตั้งเวลา เปิด-ปิด สลับเวลาทำงาน กรณีแอร์ตัวใดตัวหนึ่ง
เสีย ก็ยังมีอีกตัวเปิดสำรองได้ การควบคุมอุณหภูมิภายใน
ห้อง ให้ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ ที่สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์
ได้ และแสดงค่าอุณหภูมิ min-max ได้ และจัดควรมีการ
จดบั น ทึ ก อุณ หภูม ิ ประจำวัน ไว้ อ้ า งอิ ง หมั ่ น ตรวจสอบ
แบตเตอรี่ว่าหมดหรือยัง และเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ต้องผ่าน
การรับรอง (Calibration) ก่อนนำมาใช้งาน
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การพั ฒ นาระบบเช็ ค อุ ณ หภู ม ิ แ ละเปอร์ เ ซ็ น ต์
ความชื้น เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภาย
ในห้องเซิร์ฟเวอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อุปกรณ์
1. ด้านฮาร์แวร์ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
อุปกรณ์ร ะบบเช็ค อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ค วามชื้น เพื่อ
ควบคุ ม เครื ่ อ งปรั บ อากาศผ่ า นสมาร์ ต โฟนภายในห้ อ ง
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
- เซนเซอร์ ต รวจจั บ อุ ณ หภู 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. ด้านซอฟต์แวร์
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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
เก็บรวบรวมข้ อมูล เบื้ องต้ นสำหรับ ออกแบบและพั ฒ นา
ระบบเช็ค อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ ความชื้น เพื่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร ์ฟเวอร์
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ จำนวน 2 คน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเช็ ค อุ ณ หภู ม ิ แ ละเปอร์ เ ซ็ น ต์
ความชื้น เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภาย
ในห้องเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตึกวิทยบริการ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 4 คน
กระบวนการดำเนินการวิจัย
1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องระบบ
เช็ ค อุ ณ หภู ม ิ แ ละเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามชื ้ น เพื ่ อ ควบคุ ม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ การ
กำหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนของการกำหนดขอบเขต
ของงานวิจัย
2. ศึกษาเอกสารงานวิจ ั ย ที ่เ กี ่ย วข้อง รายงาน
การศึกษา วิจัย วิทยานิพนธ์ บทความและเว็บไซต์ต่าง ๆ
3. ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้ซึ่งมีข้อเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวกับ ระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ค วามชื้น เพื่อ
ควบคุ ม เครื ่ อ งปรั บ อากาศผ่ า นสมาร์ ต โฟนภายในห้ อ ง
เซิร์ฟเวอร์
4. การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การ
ดำเนินงานของระบบปัจจุบันโดยการนำข้อกำหนดที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 มาวิเคราะห์ร ายละเอียดเพื่อทำการ

พั ฒ นาเป็ น แบบจำลองซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย 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. ทำการพั ฒ นา ระบบเช็ ค อุ ณ หภู ม ิ แ ละ
เปอร์เซ็นต์ค วามชื้น เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่ า น
สมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
7. ทำการทดสอบระบบ เป็ น ขั ้ น ตอนของการ
ทดสอบระบบก่อนที่จ ะนำไปปฏิบัติการใช้งานจริงหากมี
ข้ อ ผิ ด พลาดเกิด ขึ ้ นก็ จ ะย้ อนกลั บไปในขั้ น ตอนของการ
พัฒนาโปรแกรมใหม่
8. ทำการแก้ไขและปรับปรุงให้สมบูรณ์
9. จัดทำเอกสารรายงานการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการ
วิจัยประกอบไปด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ความต้องการของรูปแบบระบบ
เช็ ค อุ ณ หภู ม ิ แ ละเปอร์ เ ซ็ น ต์ ความชื ้ น เพื ่ อ ควบคุ ม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็น
แบบสัมภาษณ์ด้านความต้องการของผู้ใช้ โดยกำหนดคำถาม
ที่ผู้วิจัยต้องการทราบในเรื่องรูปแบบและข้อมูลของระบบ
เช็ ค อุ ณ หภู ม ิ แ ละเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามชื ้ น เพื ่ อ ควบคุ ม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ตาม
วัตถุประสงค์
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
ของระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น เพื่อควบคุม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ เป็น
แบบสอบถามเพื ่ อ ทำการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
ประสิทธิภาพของระบบ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ ต่ อ
ประสิทธิภาพของระบบ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุงพัฒนา
(1 เคาะ)
4. ผลการวิจัย
ระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ค วามชื้น เพื่อ
ควบคุ ม เครื ่ อ งปรั บ อากาศผ่ า นสมาร์ ต โฟนภายในห้ อ ง
เซิ ร ์ ฟ เวอร์ ผู ้ ว ิ จ ัย ได้แ บ่ ง ขั้ น ตอนการวิเ คราะห์ ร ะบบได้
ผลลัพธ์และพัฒนาดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการศึกษา
ปัญหาและความต้องการ
การวิเคราะห์ระบบงานเดิม ผู้ศึกษาได้ทำการ
รวบรวมข้ อ มู ล จากความต้ อ งการของเจ้ า หน้ า ที ่ ห ้ อ ง
เซิร์ฟเวอร์ และปัญหาของขอบเขตการทำงานของอุปกรณ์
เพื่อการสร้างระบบเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ ความชื้น
เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ปัญหาที่พบคือ ห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่มี
อุปกรณ์ในการเช็คอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น และ
เครื่องปรับอากาศของห้องเซิร์ฟเวอร์ ใช้การสลับการทำงาน
โดยการสั่งการจากผู้ดูแลอย่างเดียว ทำให้บางครั้งทำงาน
เกินเวลาที่กำหนดไว้
ประเด็นที่ 2 ข้อมูล ที่จ ำเป็น ในการออกแบบ
ระบบคือ ข้ อ มู ล เครื ่อ งปรับ อากาศ ข้ อ มู ล อุ ณหภู มิและ
เปอร์เซ็นต์ความชื้นที่เหมาะภายในห้องเซิร์ฟเวอร์

2. ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงานใหม่
1. ส่วนการทำงานของระบบเช็คอุณหภูมิ และ
เปอร์เซ็นต์ค วามชื้น เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่ า น
สมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์
- การตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ

- การเปิด-ปิดการทำงานผ่านปุ่มเปิด-ปิด
- สั ่ ง หยุ ด การทำงานเครื ่ อ งปรั บ อากาศ เมื่ อ
อุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟสูง มากกว่า 27 องศา
- ไฟแสดงสถานการณ์ทำงาน
2. ส่ ว นการแจ้ ง เตื อ นของระบบควบคุ ม
เครื่องปรับอากาศเช็ค อุณ หภู มิ และเปอร์เ ซ็ น ต์ค วามชื้ น
ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ ผ่านไลน์
- แจ้งเตือนอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้นทุก ๆ
1 ชั่วโมง
- แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูง
3. การออกแบบระบบ เมื่อทำการวิ เคราะห์
ข้อมูลของระบบเสร็จสิ้นได้นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ นำมาทำ
การออกแบบระบบโดยการแบ่งการออกแบบเป็น 2 ขั้นตอน
ดังนี้
3.1 การออกแบบระบบ ซึ ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดง System Diagram Hardware
จากรูปที่ 1 เมื่อแหล่ง จ่ายไฟเข้าบอร์ดอุปกรณ์
บอร์ด ESP32 จะเริ่มทำงานและ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและ
เปอร์เซ็นต์ความชื้นทำการตรวจจับและรับข้อมูลมาเพื่อส่ง
ข้ อ มู ล ไปยั ง บอร์ ด ESP32 สามารถเปิ ด -ปิ ด และตั ้ง เวลา
เครื่องปรับอากาศให้ทำงานได้ผ่านทาง Blynk บนสมาร์ต
โฟน
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การพั ฒ นาระบบเช็ ค อุ ณ หภู ม ิ แ ละเปอร์ เ ซ็ น ต์
ความชื้น เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภาย
ในห้องเซิร์ฟเวอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของ
เว็ บ เพจ ส่ ว นของแอพพลิ เ คชั ่ น Blynk และส่ ว นเช็ ค ค่า
อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

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

รูปที่ 4 แสดงหน้าเว็บระบบ

Flowchart การทำงานภาพรวมของระบบเช็ ค
อุ ณ ห ภ ู ม ิ แ ล ะเป อร ์ เ ซ ็ น ต์ ค วามช ื ้ น เพื ่ อ ค วบคุ ม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 5 แสดงหน้าแอพพลิเคชัน Blynk ของระบบ

รูปที่ 3 แสดง Flowchart การทำงานของภาพรวมของ
ระบบ
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รูปที่ 6 แสดงการเช็คค่าอุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์ความชื้น
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
จากรู ป ที ่ 6 แสดงการเช็ ค ค่ า อุ ณ หภู ม ิ แ ละ
เปอร์เซ็นต์ความชื้นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ของระบบเช็ค
อุ ณ ห ภ ู ม ิ แ ล ะเป อร ์ เ ซ ็ น ต์ ค วามช ื ้ น เพื ่ อ ค วบคุ ม
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนภายในห้องเซิร ์ฟเวอร์
อุณหภูมิ 26 องศา เปอร์เซ็นต์ความชื้น 67 เปอร์เซ็นต์ และ
นอกห้องเซิร์ฟเวอร์ อุณหภูมิ 34 องศา เปอร์เซ็นต์ความชื้น
47 เปอร์เซ็นต์ ผ่านสมาร์ตโฟน
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จาการศึกษาและพัฒนาระบบเช็คอุณหภูมิและ
เปอร์เซ็นต์ค วามชื้น เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่ า น
สมาร์ ต โฟนภายในห้ อ งเซิ ร ์ ฟ เวอร์ สามารถอภิ ป ราย
ผลการวิ จ ั ย ดัง รายละเอี ยดต่ อ ไปนี้ ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ท ำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ห้องเซิร์ฟ เวอร์
รวมถึงจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบ ทดสอบและแก้ไขปรับปรุงระบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเซิร์ฟเวอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 ของตึกวิทยาบริการ
ไม่ ม ี อ ุ ป กรณ์ ใ นการตรวจเช็ ค อุ ณ หภู ม ิ แ ละเปอร์ เ ซ็ น ต์
ความชื้น โดยระบบสามารถเช็ค อุณหภูมิและเปอร์เซ็นต์
ความชื้น ผ่านทางสมาร์ตโฟน และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์เพื่อให้ผู้ใช้ระบบทราบ สอดคล้องกับงานวิจั ย ของ
ซะห์ลัน เหสาม และรุสลัน หะมะ (2560) เรื่องระบบแจ้ง
เตือนความปลอดภัยในห้องเซิร์ฟเวอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ห้องเซิร ์ฟเวอร์เป็นที่จ ัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ซึ่ง มีข้อมูล
สำคัญอยู่ภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังนั้น หากเกิดข้อผิดพลาด
หรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายผู้ดูแลห้องเซิร์ฟเวอร์ค วรจะ
ทราบทันทีและทำการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อลดความ
เสียหายให้กับอุปกรณ์ หนึ่งในนั้นคือ Notification API หรือ
การแจ้ ง เตือ นผ่า นแอปพลิเ คชั น ไลน์ ได้ เพื ่ อ ให้ ผ ู้ ใช้ง าน
สามารถรับการแจ้งเตือนต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทนั ที
และการตั้งเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สอดคล้อง

กับงานวิจ ัยของ อภิร ักษ์ พันธุ์พณาสกุล , ธิดารัตน์ ศรีระ
สันต์, ภูวนาท จันทร์ขาว และ กนกรัตน์ จันทร์มโณ(2560)
เรื ่ อ งการพั ฒ นาระบบควบคุ ม เปิ ด -ปิ ด ไฟฟ้ า และ
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟน มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง
และพัฒนาระบบควบคุมการเปิด -ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟน โดยศึกษา การทำงานชุด
ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และศึกษาลักษณะการ
ทำงานของบอร์ ด ไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในการควบคุม การทำงานของระบบเปิ ด -ปิ ด
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ผ่านสมาร์ตโฟน ได้มี
การนำแอปพลิเคชัน Blynk มาใช้ในการเซ็ตค่าเพื่อ ควบคุม
ไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino มีการนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
ควบคู่กันเพื่อให้เกิดความแม่นยำใน การควบคุมระบบผ่าน
สมาร์ตโฟนและทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการเรียกดูหรือเปิด
ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดย สามารถตรวจสอบการเข้าใช้ง าน
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 ค วบคุ ม
เครื ่ อ งปรั บ อากาศ ง่ า ยขึ ้ น การนำเทคโนโลยี IoT มา
ประยุกต์ใช้งานให้ระบบสามารถทำงานให้มีประสิท ธิภ าพ
มากขึ้น และเมื่อเครื่องปรับอากาศมีปัญหาจนทำให้อุณหภูมิ
ภายในห้ อ งเซิ ร ์ ฟเวอร์ส ูง ขึ ้ น ระบบยั ง สามารถสลับการ
ทำงานโดยเครื่องปรับอากาศจะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเกิด
ปัญหาและเครื่องปรับอากาศอีกเครื่องจะทำงานแทน เพื่อ
ป้องกันปัญหาอุณหภูมิภายในห้องเซิร์ฟเวอร์สูงขึ้น ร่วมถึงมี
การแจ้ง เตือนผ่านทางแอปพลิเคชั นไลน์ เพื่อให้ผ ู้ใช้ง าน
รับทราบถึงปัญหา
จากการประเมินประสิทธิภ าพของระบบ พบว่า
ระบบมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.64 โดยมีประสิทธิภาพในเรื่องระบบมีการทำงานตาม
วัตถุประสงค์ ภาษาที่ใช้สามารถเข้าใจง่าย ความเร็วในการ
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ประมวลผลการเช็คอุณหภูมิเปอร์เซ็นต์ความชื้น และมีระบบ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรโดยใช้ท่อหดในการเก็บสายไฟของ
อุปกรณ์
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การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ เพื่อให้ลูกค้าของร้าน
แซ่บมอร์สามารถสั่งอาหารผ่าน Web Browser ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการสั่งอาหารมากขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
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 และช่วยในการสั่งอาหารของลูกค้าร้านแซ่บมอร์ง่ายขึ้น 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
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน(ม.ป.ป.)
กล่าวว่า ประเทศไทยมีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย
(ICT2020) ได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่าง ฉลาด
การ บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยได้ระบุวิสยั ทัศน์
Smart Thailand 2020 ไว้ว่า “ICT” เป็นพลัง ขับเคลื่อน
สำคัญในการนำพาคนไทย สู่ความรู้และปัญญา โดยมีแนว
ทางการขับ เคลื่ อนเพื ่อ นำไปสู่ “การเรี ย นรู้ อย่ างฉลาด”
(Smart learning)การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ ICT เพื่อการ เรียนรู้แก่ประชาชนในทุกระดับ โดย
อบรมทักษะในการใช้ ICT และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งการ
พัฒนาสื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และจากสภาวะการ์การแข่งขันทางธุร กิ จ ที่
สูงขึ้นซึ่งในยุคปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นปัจจัย 5 ที่
มี บ ทบาทสำคั ญ สำหรั บ ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ในสั ง คมปั จ จุบัน
อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว สามารถ
ขอความช่วยเหลือได้ทันที
ปัจจุบัน “ร้านอาหาร” เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่
ได้รับความนิยมสูง แม้ว่าร้านอาหารสามารถปรุงอาหารได้
รสชาติดี ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีการบริการลูกค้าที่ดี
จำเป็นต้องแสวงหาความรู้ ความชำนาญเพิ่มเติมและจาก
บทความของรวีวรรณ(2553) กล่าวถึงการแข่งขันทางธุรกิจ
บนโลกอิเล็กทรอนิกส์ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าเทคโนโลยีที่เหนือกว่า แรงกว่า เป็นสิ่ง ที่จ ำเป็น
สำหรับการเป็นผู้นำของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นเจ้าของ
ร้านจำเป็นต้องนำกลยุทธ์ในเรื่องอื่นๆเข้ามาผสมผสานให้
การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสอดคล้องและลงตัวสำหรับกล

ยุทธ์หนึ่ง ดังนั้น เจ้าของร้านจำเป็นต้องนำกลุยุทธ์ในเรื่อง
อื ่ น ๆ เข้ า มาผสมผสานให้ ก ารดำเนิ น ธุ ร กิจ เป็ น ไปอย่าง
สอดคล้ อ งและงตั ว สำหรับ กลยุ ท ธ์ หนึ ่ ง ที ่ ส ามารถทำให้
ร้านอาหารสามารถอยู่รอดได้คือ การสร้างความแตกต่าง
ด้ ว ยการนำเคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารเพื่อให้เกิดความประทับใจในการให้บริการลูกค้า
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการร้านอาหารเพิ่ม
จุดแข็งของร้านอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
ให้ ม ี ค วามสะดวกรวดเร็ ว และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
ร้ า นอาหารแซ่ บ มอร์ เ ป็น ร้ า นอาหารที ่ ม ี ล ูกค้า
จำนวนมากทำให้เกิดปัญหาเรื่องคิวการสั่งอาหาร เนื่องจาก
บางครั้งลูกค้ารอคิวนานและไม่ทราบคิวรับอาหาร โดยใช้วิธี
สั่งอาหารผ่านโซเชี่ยลมีเดีย ทางโทรศัพท์มือถือหรือเข้ามาสั่ง
รายการอาหารในร้านโดยจดรายการเองลงในกระดาษ ทำให้
เกิดความผิดพลาด ข้อมูลไม่ชัดเจน ในการรับรายการอาหาร
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบเว็ บ ไซต์ พั ฒ นาระบบสั ่ ง อาหารออนไล น์
กรณีศ ึกษาร้านแซ่บมอร์ โดยระบบเขียนด้วยภาษา PHP
และฐานข้อมูลด้วย MySQL เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้
อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อนของข้อมูล
ลูกค้าสามารถใช้งานระบบได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิจ ั ย นี้ เ พื่ อ ออกแบบและ
พัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฏีการจองคิว
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เมื่อพูดถึง การเรียงลำดับ มักคำนึง ถึง การเรียน
แบบ FOFO และ LIFO ซึ่ง ทั้ง 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
การจั ด คิ ว เป็ น ระบบที่ ม าช่ ว ยจัด การเรื ่ องการ
เรียงลำดับการใช้บริการ โดยเข้ามาก่อนได้ใช้บริการก่ อน
ระบบคิวมีประโยชน์อย่างมาก ในธุรกิจการให้บริการ ซึ่งใน
ยุคปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญอย่างมาก
จากงานวิจ ัยในข้างต้น คณะผู้วิจ ัยได้นำแนวคิด
ทฤษฏีการจองคิว เพื่อใช้พัฒนางานวิจัยครั้งนี้
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยี
Hostify (2008) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง สิ่ง
ที่มนุษ ย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือการปั ญ หา
ต่ า ง ๆ เช่ น อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งจั ก ร วั ส ดุ หรื อ
แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการ
ต่าง ๆ
Positioningmag (2014) ให้ความหมายของการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี หมายถึ ง การที ่ บุ ค คลได้ เ รีย นรู ้ผ ่าน
การศึกษาโดยผ่านขั้นตอนการรับรู้ การยอมรับจะเกิดขึ้นได้
หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้นั้นจะได้ผลก็
ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลองปฎิบัติจนแน่ใจว่าเทคโนโลยีนั้น
สามารถให้ประโยชน์อย่างแน่อน จึงกล้าลงทุนซื้อเทคโนโลยี
ทฤษฏีโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model : TAM) (Clow & Baack (201 0 )
ดัดแปลงและประยุกต์มาจากทฤษฏีของการกระทาตามหลัก
และเหตุผล ซึ่งข้องกับเรื่องของการพยายากรณ์พฤติกรรม
มนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน

(Perceived Usefulness) การรับรู้ใช้งานง่าย (Perceived
Ease of Use) ความตั้งใจในการใช้งาน (Intention to Use)
การรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) ทัศนคติที่มีต่อการ
ใช้ ง าน (Attitude toward Using) การนำมาใช้ ง านจริ ง
(Actual Use)
จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปความหมาย
ของปั จ จั ย ด้า นการยอมรับ เทคโนโลยีไ ด้ว ่ า การยอมรับ
เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไป มีการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันมากยิ ่ง ขึ ้น ดัง นั้นงานวิจ ัยครั้ง นี ้จ ึง ศึ ก ษา
พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้ เพื่อใช้ในการวิจัยนี้
2.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล
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 ่ ข้ อ มู ล อย่ า งมี ร ะเบี ย บแบบแผน ก่ อ ให้ เ กิ ด
ฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งรวมของข้อมูลจากแผนกต่างๆ ซึ่งถูก
จัดเก็บไว้อย่างมีระบบภายในฐานข้อมูลชุดเดียว โดยผู้ใช้งาน
แต่ ล ะแผนกสามารถเข้า ถึ ง ข้ อมู ล ส่ ว นกลางนี้ เ พื่ อ นำไป
ประมวลผลรวมกันได้ และการที่มีศ ูนย์กลางข้อมูล เพียง
แหล่งเดียว รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้
งานร่วมกันได้จะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และ
ที ่ ส ำคั ญ ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล จะไม่ ผ ู ก ติ ด กั บ โปรแกรม
กล่ า วคื อ จะมี ค วามอิ ส ระในข้ อ มู ล ( Program-Data
Independence) และด้วยแนวคิดของฐานข้อมูล นี้เอง จึง
ทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลด้วยวิธี
แฟ้มข้อมูลได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดของระบบ
ฐานข้อมูลนี้ผู้ใช้จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการและ
การพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล
เป็นอย่างดี
งานวิจัยนี้ คณะผู้ทำการศึกษาออกแบบฐานข้อมูล
ด้วย MySQL
2.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
โอภาส(2560) กล่ า วว่ า การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเป็นกระบวนการในการสร้างระบบสารสนเทศ
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ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
และด้วยระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน นับวันจะทวีความ
ซับซ้อนยิ่งขึ้นและมีขนาดใหญ่ ดังนั้นโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจึงเป็นต้องได้ร ับการวางแผนที่ดีและหากเป็น
โครงการขนาดใหญ่ ยิ่งสมควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ
ถึงแม้ว่าทีมงานจะเป็นที่มีประสบการณ์ก็ตาม
การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามปกติแล้วจะประกอบไป
ด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ การวิเคราะห์
(Analysis), การออกแบบ (Design), และการนำไปใช้
(Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสามนี้สามารถใช้งานได้ดี
กับโครงการซอฟต์ แ วร์ ข นาดเล็ ก ในการที่โ ครงการของ
ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจำเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม
จากงานวิจ ัยในข้างต้น ผู้ทำการศึกษาออกแบบ
ระบบด้วย SDLC
2.5 ความรู้เกี่ยวกับ PHP
อนรรฆนงค์(2554) ได้ให้คำนิยามว่าภาษา PHP
นั้นถูกสร้างขึ้นประมาณกลางปี ค.ศ.1994 โดย Rasmus
Lerdorf ชาวเดนมาร์กเป็นผู้เริ่มต้นพัฒนา ซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นก็
มาจากความต้องการที่จะบันทึกข้อมูลผู้ที่เยี่ยมชมโฮมเพจ
ส่วนตัวของเขา โดยแนวคิดก็ค ือ การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา C แต่ต้องการแยกส่วนที่เป็น HTML ออกจากภาษา C
และนั้นทำให้เขาได้สร้างโค้ด HTML ขึ้นมาใหม่ และตั้งชื่อว่า
Personal Home Page Tools (PHP-Tools)
หลังจากสร้าง PHP ขึ้นมาแล้ว เริ่มแจกจ่ายโค้ด
ฟรีออกไป แต่ในช่วงแรก PHP ยังไม่มีความสามารถอะไร
มาก ในช่วงกลางปี ค.ศ.1995 เขาได้เพิ่มขีดความสามารถให้
PHP สามารถรับข้อมูล ที่ส่งจากฟอร์มของ HTML รวมทั้ง
สามารถติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ได้
ในปี ค.ศ. 1997 ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาจึง
มี ผ ู ้ ร ่ ว มพั ฒ นาอี ก 2 คนคื อ Zeev Suraski และAndi
Gutmans ได้ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาโค้ดขึ้นมาใหม่ให้ดี
ขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง, เพิ่มประสิทธิภาพ
และเพิ่มเครื่องมือต่างๆ มากขึ้น เช่ น เปลี่ยนแปลงไปสู่การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่สมบูรณ์แบบและสามารถใช้กับ

Web Server ได้หลากหลายแพลตฟอร์มจนเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน
- กลไกการทำงานของเว็บเพจและไฟล์ PHP
ด้วยความพิเศษของ PHP ทำให้เพิ่มความสามารถให้เก็บเว็บ
เพจทั่วไป ดังนั้นจึงเปรียบเทียบการทำงานในรูปแบบทั่วไป
กับรูปแบบใหม่ที่ใช้ PHP
- รู ป แบบทั ่ ว ไป กลไกการทำงานของเว็บ เพจ
ทั่วๆไปที่ภาษา HTML นั้น เมื่อปิดเว็บบราวเซอร์โปรแกรม
เว็บบราวเซอร์จะร้องขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์
จะส่ ง ไฟล์ เ ว็ บ เพจ HTML กั บ มาแสดงผลบนหน้ า เว็ บ
บราวเซอร์
- รูปแบบที่ใช้ PHP สำหรับเว็บเพจที่มีภาษา PHP
รวมอยู่ด้ ว ยกั นนั้ น เมื่อปิดเว็ บบราวเซอร์โ ปรแกรมเว็ บ
บราวเซอร์จะร้องขอไฟล์ PHP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์จะเรียก
PHP engine ขึ้นมาแปลไฟล์ PHP และ ติดต่อกับฐานข้อมูล
แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลและประมวลผลเป็นภาษา
HTML ทั้งหมด กลับไปยังเว็บบราวเซอร์ให้ผู้ใช้ได้นำไปใช้
งานต่อไป สำหรับภาษาในกลุ่ม Server-Side Script อื่นๆ
เช่น ภาษา CGI, ASP, ASP.NET, PHP, JPS ก็จะทำงานด้วย
กลไกการทำงานคล้ายๆ กันต่างกันเพียงแค่ตัวภาษาเท่านั้น
- ความสามารถของ PHP เนื ่ อ งจาก PHP มี
ความสามารถมากมาย ดัง นั้น ผู้เขียนจึง จัดหมวดหมู่ของ
ความสามารถที่ PHP สามารถทำได้ออกเป็น 3 หมวดหมู่
ดังนี้
- ความสามารถพื้นฐาน เป็นความสามารถขั้น
พื้นฐานที่ภาษาสคริปต์ทั่วๆ ไปต้องทำได้ ได้แก่
- สร้างฟอร์มโต้ตอบ หรือรับส่ งข้อมูลกับผู้ใช้ได้
ตัวอย่างเช่น PHP นั้นช่วยให้เราสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูลกับ
ผู้ใช้ง าน, ใช้ง าน Cookies เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ผู้ใช้งานกับเว็บเซิร์ฟเวอร์
- แทรกโค้ ด PHP เข้ า ไประหว่ า งโค้ ด ภาษา
HTML ได้ทันที ทำได้ง่ายเพียงแค่พิมพ์แทรกเครื่องหมาย
พิ เ ศษเข้ า ไประหว่า งส่ ว นที่ เ ป็ น ภาษา HTML ก็ จ ะทำให้
สามารถเพิ่มขึ้นทันที
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- ฟังก์ชันสนับสนุนการทำงาน PHP มีฟัง ก์ชัน
มากมายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการข้อความอักขระ และ
Pattern matching (เหมือนกับภาษา Perl) และสนับสนุน
ตัวแปร Scalar. Array, Associative, Array นอกจากนี้ยัง
สามารถกำหนดโครงสร้างข้อมูลรูปแบบอื่นๆ ที่สูงขึ้นไปได้
(เช่นเดียวกับภาษา C หรือ Java)
- ความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูล การ
สร้างเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีการรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้งาน เช่น
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก, การล็อกอินเข้าใช้งาน
ระบบ, การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนต้องมีใช้
งานฐานข้อมูลเพี่อทำให้ข้อมูลถูกจัดการอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บและแสดงผลทางเว็บเพจได้
อย่างถูกต้องสวยงาม ซึ่งภาษา PHP มีข้อดีกว่าภาษาอื่นที่
สามารถรองรับการใช้ ง านฐานข้อมูล ได้ม ากมาย สำหรับ
ฐานข้ อ มู ล ที ่ PHP สามารถเชื ่ อ มต่ อ ได้ ได้ แ ก่ Access,
dBase, Empresslnformix, lnterBase Solid,
PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLServer, Unix dbm,
Velocis
- ค ว า ม ส า มา รถ ข ั ้ น ส ู ง นอกเห นื อ จ าก
ความสามารถที่กล่าวไปแล้ว PHP ยังมีความสามารถในด้สน
อื่นๆ อีกโดยสรุปได้ดังนี้
- สนั บ สนุ น การติ ด ต่ อ กั บ โปรโ ตคอ ลไ ด้
หลากหลาย PHP สามารถเชื่อมต่อกับโปรโตคอลอื่นๆ เช่น
IMAP, SNMP, NNTP, POP3 และ HTTP และสามารถปิ ด
พอร์ ต การเชื ่ อ มโยง (Socket) หรื อ สื ่ อ สารโต้ ต อบแบบ
อินเตอร์แอ็คทีฟโดยผ่านโปรโตคอลอื่นๆได้ด้วย
- สามารถทำงานได้ ก ั บ ฮาร์ ด แวร์ ท ุ ก ระดั บ
เนื ่ อ งจาก PHP จะถู ก ประมวลผลและทำงานอยู ่บ นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น โปรแกรมที่เขียนด้วย PHP ที่มีขนาดใหญ่
และซั บ ซ้ อ นเพี ย งใดก็ จ ะสามารถประมวลผลได้ โ ดยไม่
จำเป็นต้อ งใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภ าพสูง
เท่านั้น ฮาร์ดแวร์ในระดับใดก็สามารถใช้ได้
- องค์ประกอบของการเขียนสคริปต์ PHP ซึ่งใน
การเขียน PHP นั้นสิ่งที่ต้องมีเพื่อใช้ในการเขียนคือ

- เซิร์ฟเวอร์ ในการใช้งานเบื้องต้นก็ใช้ PC ที่กำลัง
เขียนหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ หากเป็นเว็บไซต์ที่ทำงานจริง
จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมแยกต่างหาก
- ไคลเอนท์ สำหรับไคลเอนท์ก็ค ือ เครื่องของ
ผู้ใช้งาน ในการศึกษาด้วยตนเอง อาจจะให้ไคลเอนท์กับ
เซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องหมายเดียวกันไปเลย
- โปรแกรม Web Server เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้
เซิร์ฟเวอร์กลายเป็นเซิร์ฟเวอร์นั้นคือ พร้อมรองรับการใช้
งานจากไคลเอนท์หลายๆ ตัวพร้อมกัน สำหรับโปรแกรม
Web Server ที ่ น ิ ย มกั น ก็ ค ื อ Apache PWS (Personal
Web Server) และ IIS (Microsoft internet information
Server)
- โปรแกรม Text Editor เป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้
พิมพ์และแก้ไขสคริปต์ในภาษา PHP ซึ่ง มีให้เลือกหลาย
โปรแกรม เช่ น Notepad, FrontPage, Dreamweaver
และ Edit Plus เป็นต้น
- PHP Script Language คือคำสั่งภาษา PHP ที่
จะเขียนนั้นเอง
- โปรแกรม Database Server เป็นซอฟต์แวร์ที่
ทำงานบนเซิร ์ฟเวอร์ ทำให้เซิร ์ฟเวอร์ให้บริการเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลได้ สำหรับโปรแกรม Database Server ที่นิยมกัย
ก็คือ MySQL, PostgreSQL, SQL Server
- โปรแกรม Database Manager เป็นซอฟต์แวร์
ที่ช ่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการระบบฐานข้อมูล
ทั ้ ง นี ้ โ ปรแกรม Database Server บางตั ว เช่ น MySQL
ไม่ได้ส ร้างส่วนที่จัดการ, สร้าง, แก้ไข Database เหมือน
Microsoft Access ทำให้จ ำเป็นต้องมีผู้ช่วยที่คอยจัดการ
เกี่ยวกับฐานข้อมูล ซึ่งก็คือ PHP MyAdmin พัฒนาขึ้นด้วย
ภาษา PHP เพื่อใช้ในการจัดการ MySQL โดยเฉพาะ
เนื ่ อ งจาก PHP เป็ น ภาษา Script Language
ดั ง นั ้ น คำสั ่ ง ต่า งๆ จึ ง เก็ บ อยู ่ใ นไฟล์ ท ี่ เ รีย กว่า สคริปต์
(Script) โดนภาษาจัดอยู่ในกลุ่ม Server-Side Script นั่น
คื อ ภาษานั ้ น จะถู ก ประมวลผลบนเครื ่ อ งเซิ ร ์ ฟ เวอร์
เช่นเดียวกับ CGI, ASP, ASP.NET. PHP, JSP เป็นต้น การ
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ใช้งานโปรแกรมในกลุ่มนี้ต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ซึ่งจะ
เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อแปล
จากงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วยภาษา
PHP
3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจ ัยนี้เป็นการวิจ ัย และพั ฒนา ซึ่ง มีวิธีการ
ดำเนินการวิจัยดังนี้
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร เว็บไซต์
โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์
กรณี ศ ึก ษาร้า นแซ่บ มอร์ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิจ ัยที่
เกี่ยวข้อง
- นำผลจากการศึกษา มาประมวลแล้วกำหนด
กรอบความคิดสำหรับวิจัย
- กำหนดประชากร คือประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ เจ้าของร้าน และลูกค้า จำนวน 100 คน โดยเลือกสุ่ม
ตัวอย่างที่แบบเจาะจง(Purposive Sampling) จำนวน 50
คน
- สร้างเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ความต้องการ
และแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ฯ
- ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ทำการสุ่มตัวอย่างไว้
- วิเคราะห์แปลผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม
- นำต้นร่างของแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงในด้านเนื้อหาโดยการหาค่า
ด ั ช น ี ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง ข อ ง ข ้ อ ค ำ ถ า ม ( index of
congruence) ด้ า นความตรงของเนื ้ อ หา (Content
Validity) คือการหาความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามแต่
ล ะ ข ้ อ ก ั บ จ ุ ด ป ร ะส ง ค์ ( Index of Item - Objective
Congruence หรือ IOC) สุรวาท(ม.ป.ป.)
เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ค่ า IOC ถ้ า มี ค ่ า 0.50 ขึ ้ น ไป
แสดงว่า ข้อคำถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์นั้น แสดงว่า ข้อ
คำถามข้อนั้นใช้ได้ผลของการตรวจเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ค่า IOC ไม่ต่ำกว่า 0.80 เกือบทุกข้อ มีบางข้อที่ต้องทำการ

ปรับปรุงแก้ไข โดยภาพรวมแบบสอบถามมีความสอดคล้อง
ภาษาที ่ ใ ช้ เ หมาะสม เข้ า ใจง่ า ย ข้ อ คำถามตรงกั บ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยดี
- พิจารณาปรับปรุงข้อคำถามให้เหมาะสมอีกครั้ง
จนได้ เ ครื ่ อ งมื อ ฉบั บ สมบู ร ณ์ แล้ ว นำออกไปใช้ ก ั บ กลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งหมด
- ออกแบบและพัฒนาระบบสั่ง อาหารออนไลน์
กรณีศ ึกษาร้านแซ่บมอร์ ด้วยภาษา PHP และใช้ MySQL
เป็นฐานข้อมูล
- ทดสอบและแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ระบบ รวมทั ้ ง ใช้
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดย
เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของบุญชม(2553) 5
ระดับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและร้อยละ และจัดทำเอกสารรายงานการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เจ้าของร้าน และ
ลูกค้า เลือกสุ่มตัวอย่างที่แบบเจาะจง(Purposive
Sampling) จำนวน 50 คน

3.2 เครื่องมือในการวิจัย
- แบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการพัฒนา
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ นำผลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาสร้างแบบสอบถาม
- แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาระบบ
สั่ง อาหารออนไลน์ กรณีศ ึกษาร้านแซ่บมอร์ โดยกำหนด
คำถามที่คณะผู้วิจัยต้องการทราบในเรื่องรูปแบบและเนื้อหา
ของการพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บ
มอร์ ตามวัตถุประสงค์
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
คณะผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ท ำการรวบร วมข้ อ มู ล จ าก
แบบสอบถามมาทำการแปลงคำตอบในแต่ละข้อลงในเครื่อง
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คอมพิวเตอร์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส
หรับวิเคราะห์ค่าทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและร้อยละ ซึ่ง เกณฑ์การแปลความหมายตาม
แนวคิดของบุญชม(2553) มาใช้ในการแปลความหมายดังนี้
- 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 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
ความต้องการรูปแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา
ร้านแซ่บมอร์ สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
- ประเด็นที่ 1 ปัญหาที่พบในร้านอาหารแซ่บมอร์
มี ล ู ก ค้ า จำนวนมากทำให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการสั ่ ง อาหาร
เนื่องจากการสั่งอาหารใช้วิธีการสั่งผ่านโซเชี่ยลมีเดีย และ
การสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วทางร้านจึงรับออเดอร์โดยการ
ตอบกลับลูกค้าและนำมาเขียนใส่ในกระดาษทำให้เกิดความ
ผิดพลาดในการรับออเดอร์
- ประเด็นที่ 2 ข้อมูลที่จำเป็นในดำเนินงานของ
ร้านแซ่บมอร์ได้แก่ ข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลคิว ข้อมูล
สถานะคิว ข้อมูล การสั่ง รายการอาหาร ข้อมูล ประเภท
รายการอาหาร ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ดูแลระบบ
4.2 ผลจากความคิ ด เห็ น ของผู ้ ตอ บ
แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบระบบสั่ง อาหารออนไลน์
กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงสรุปพบว่า
ด้านข้อมูลและเนื้อหา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
โดยภาพรวมในระดับมากที่ส ุ ด ส่วนด้านรูปแบบ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด
ดังรูปที่ 1

6
4
2
0

ผ ล จ า ก ค ว า ม คิ ด เห็ น ขอ ง ผู้ ต อ บแ บบส อ บถ าม เกี่ ย ว กั บ
รู ป แ บ บ ระบ บ ฯ
4.85
4.75
0.791

0.699
ด้านข้อมูลและเนื้อหา

ค่าเฉลี่ย

ด้านรูปแบบ

S.D.

รูปที่ 1 แสดงกราฟผลจากความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบระบบสั่งอาหารออนไลน์ ฯ
4.3 ผลการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบสั่ ง
อาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์
คณะผู ้ ว ิ จ ั ย พั ฒ นาระบบสั ่ ง อาหารออนไลน์
กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ โดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ค้นหาและมีการจัดเก็บข้อมูล ต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล รายการ
อาหาร ข้อมูล คิว ข้อมูล สถานะคิว ข้อมูล การสั่ง รายการ
อาหาร ข้อมูลประเภทรายการอาหาร ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ สามารถสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลรายการ
อาหาร สั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด สามารถตรวจสอบสถานะ
คิวของรายการการสั่งซื้ออาหารได้

รูปที่ 2 แสดงแผนภาพโครงสร้างบริบท

504

(Context Diagram)

รูปที่ 3 แสดงแผนภาพการไหลของข้อมูล
(Data Flow Diagram)

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างหน้าแรกของระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์

รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างการเลือกเครื่องเคียง

รูปที่ 4 แสดง ER-Diagram
รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างหน้าตรวจสอบสถานะคิวของ
รายการการสั่งซื้ออาหาร
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รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างหน้าของorder ของผู้ดูแลระบบ
(แม่ครัว)
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ พบว่า
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ใน
ระดับมาก มีระดับคะแนน 4.25
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1
0

ผ ล ก า รป ระ เมิ น ค ว า ม พึ ง พอ ใจ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า นระ บ บฯ
4.24
4.22
4.19
4.17
0.637

0.531

ค่าเฉลี่ย

0.553

0.555

S.D.

รูปที่ 9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
5.1 อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบระบบสั่ ง
อาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านแซ่บมอร์ ในภาพรวมพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการด้านข้อมูลและ
เนื้อหา ซึ่งประกอบไปด้วย รายการอาหาร ข้อมูลคิว ข้อมูล
สถานะคิว ข้อมูล การสั่ง รายการอาหาร ข้อมูล ประเภท
รายการอาหาร ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ด้านรูปแบบ

เป็นการนำเสนอข้อมูล ได้แก่ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลรายการอาหาร สั่งอาหารผ่านคิวอาร์โค้ด ตรวจสอบ
สถานะคิวของรายการการสั่งซื้ออาหาร สรุปสาระที่สำคัญ
ของผลการวิจัย และการให้ข้อเสนอแนะที่ จะนำผลการวิจัย
นั้นไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษาและพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์
กรณีศ ึกษาร้านแซ่บมอร์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสั ม ภาษณ์ ค วามต้ อ งการของเจ้ า ของร้ า นแซ่ บมอร์
รวมถึงจากการศึกษาเอกสารของร้านฯ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริหารจัดการ การสั่งอาหารของลูกค้า ให้ทำได้ง่ายขึ้น
และมีการจัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบ โดยระบบฯที่ได้
พัฒนาขึ้นสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและจัดเก็บข้อมูล
รายการอาหาร ข้อมูล คิว ข้อมูล สถานะคิว ข้อมูล การสั่ง
รายการอาหาร ข้อมูลประเภทรายการอาหาร ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูล ผู้ดูแลระบบ สามารถสืบค้นข้อ มูล เกี ่ย วกับ ข้ อ มู ล
รายการอาหาร สามารถสั ่ ง อาหารผ่ า นคิ ว อาร์ โ ค้ ด และ
สามารถตรวจสอบสถานะคิวของรายการการสั่งซื้ออาหาร
รวมทั้งสามารถสั่งอาหารผ่านทางโทรศัทพ์มือถือ เนื่องจาก
ระบบมี ก ารออกแบบๆ Responsive Web Design เพื่ อ
ความสะดวก รวดเร็ว สามารถใช้ง านได้โ ดยผ่าน url ตัว
เดียวกัน โดยไม่ต้องมีการกำหนดเวอร์ชั่นนี้สำหรับอุปกรณ์
มือถือ รองรับการแสดงผลได้ทุกหน้าจอในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน อีกทั้งระบบสามารถทำงานได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ มี ก ารประมวลผลได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สอดคล้องกับ
งานวิ จ ั ย วสั น ต์ (2556) ทำวิ จ ั ย เรื ่ อ งระบบร้ า นอาหาร
ออนไลน์ให้กับร้านค้าสเต๊กฟอร์ยู โดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ
แก้ไข ค้นหาและจัดเก็ บ ข้อ มูล ต่ างๆ เช่น ข้อมูล สมาชิ ก
ข้ อ มู ล สิ น ค้ า ข้ อ มู ล การขาย ข้ อ มู ล การแจ้ ง ชำระเงิ น
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของสมศั กดิ์ (2556) ทำการศึกษา
งานวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการร้านขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์ ซึ่ง ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการสินค้า ข้อมูลการสั่ง ซื้อ
สินค้า ข้อมูลการขายสินค้า ทำให้ระบบสามารถแก้ไขปัญหา
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ความผิดพลาด ซ้ำซ้อน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและ
แม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบและง่ายต่อการ
ใช้ง าน สอดคล้องกับงานวิจัยของนนิดา(2556) ได้พัฒนา
ระบบสั่งอาหารบนไอแพด กรณีศ ึกษาร้านอาหารหัวปลา
ช่องนนทรี โดยระบบมีการจัดการข้อมูลประเภทรายการ
อาหาร ข้อมูลอาหาร ข้อมูลรูปอาหาร ข้อมูลเปิดรายการสั่ง
อาหาร ข้อมูลอาหารที่ลูกค้าสั่งและคิดค่าอาหารเพื่อช่วยให้
ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภ าพ ใช้ง านง่าย
และปลอดภัย
5.2 สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา
ร้านแซ่บมอร์ครั้ง นี้ พบว่า ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากขึ้น ในการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล รายการ
อาหาร ข้อมูล คิว ข้อมูล สถานะคิว ข้อมูล การสั่ง รายการ
อาหาร ข้อมูล ประเภทรายการอาหาร ข้อมูล ลูกค้าและ
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ซึ่งระบบที่พัฒนาออกมานั้น มีการบริหาร
จัดการทำงานดังต่อไปนี้
- ผู้ดูแลระบบ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาและ
จัดเก็บ ข้อมูล รายการอาหาร ข้อมูล คิว ข้อมูล สถานะคิ ว
ข้อมูลการสั่งรายการอาหาร ข้อมูลประเภทรายการอาหาร
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบสถานะคิว
ของรายการการสั่งซื้ออาหาร
- ลู ก ค้ า สามารถค้ น หารายการอาหาร แสดง
รายละเอี ย ดการสั่ ง อาหาร แสดงคิ ว การสั่ ง อาหาร และ
สามารถสั่งอาหารได้อย่างรวดเร็วผ่านคิวอาร์โค้ด
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่ง
อาหารออนไลน์ กรณีศ ึกษาร้านแซ่บมอร์ พบว่า ผู้ใช้งาน
ระบบ มี ค วามพึ ง พอใจอยู ่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.25)
เนื่องจากระบบแสดงข้อมูลต่างๆเช่น ข้อมูลข้อมูลรายการ
อาหาร ข้อมูล ประเภทรายการอาหาร ข้อมูล คิวการสั่ ง
อาหารได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ค วามสวยงามของแต่ ล ะหน้ า
แสดงผล รูปแบบการจัดระเบียบหน้าจอและการแบ่ง เมนู
ง่ายต่อการใช้งาน มีความเร็วในการประมวลผลการทำงาน
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถกำหนดสิทธิ์
ผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้ใช้งานระบบได้

- ข้อเสนอแนะ
- ควรให้ระบบสามารถจองโต๊ะอาหารได้
- ควรปรั บ ปรุ ง ให้ ร ะบมี ก ารแสดงผลของ
เว็บไซต์ ให้มีสวยงามและความทันสมัย
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บทคัดย่อ
การพัฒนาตู้เกิดไก่โดยเทคโนโลยีไอโอที เป็นการนำเทคโนโลยีไอโอทีมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับตู้เกิดไก่ เดิม โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตู้เกิดไก่เดิมให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 2) เพื่อศึกษาขั้นตอนการนำเทคโนโลยีไอโอที
ไปประยุกต์ใช้งานกับตู้เกิดไก่ และ 3) เพื่อเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิความชื้นไว้ในฐานข้อมูล หลักการทำงานของตู้เกิดไก่โดย
เทคโนโลยีไอโอทีจะอาศัยเซนเซอร์ DHT22 คอยวัดค่าอุณหภูมิความชื้นภายในตู้แล้วส่งผ่านข้อมูลมายัง บอร์ด NodeMCU ที่
เป็นตัวกลางควบคุมเพื่อให้ฮีสเตอร์ในตู้เกิดไก่ทำงานตามอุณหภูมิที่กำหนดและข้อมูลอุณหภูมิความชื้นจะถูกรับส่ง ผ่านระบบ
เครือข่ายและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL บนบอร์ด Raspberry Pi พร้อมทั้งแสดงผลหน้าเว็บไซต์ด้วย Node-Red เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานตู้เกิดไก่ได้ตรวจสอบค่าและสถานะการเกิดของไก่ได้ ตลอดเวลา งานวิจัยนี้มีผลการทดสอบ
ระบบโดยการทดลองนำไข่ไก่มาทำการฟักจำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 10 ฟองได้ลูกไก่ที่ออกมาจากการใช้ตู้เกิดไก่ด้วยเทคโนโลยีไอ
โอทีคิดเป็นร้อยละ 50%, 80% และ 90% ซึ่งไข่ที่ไม่มีลูกไก่ออกมาเนื่องจากไม่มีเชื้อของตัวผู้ผสมและควรปรับปรุงขั้นตอนการ
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 โดยมีหลักการ
ให้สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ถูกฝังอุปกรณ์เชนเซอร์ไว้แล้วส่ง
ข้ อ มู ล ไปยั ง โครงข่ า ยให้ ส ามารถเก็ บ ควบคุ ม และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ (ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์,
2016) ปั จ จุ บ ั น การผลิ ต สิ น ค้ า ต่ า งๆ ในอุ ต สาหกรรม
เกษตรปริมาณมากถู กแปลงเปลี่ยนไปตามความต้องการ
ของผู้ปริโภคทีเ่ พิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยงไก่ที่
เป็นอาชีพหนึ่งของคนไทยที่ ได้รับความนิยม เนื่องจากไก่
เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ส่ง ออกที ่ส ำคั ญของประเทศ และผู้
ประกอบเกิดปัญหาการมีลูกไก่มีเพียงพอต่อความต้องการ
ในท้องตลาด การเพาะเลี้ยงลูกไก่โดยทั่วไปจะมี 2 วิธีคือ
วีธีที่หนึ่งการฟักไข่ตามธรรมชาติ ซึ่งพบว่ามีอัตราการอยู่
รอดของลูกไก่คิดร้อยละ 80 วิธีที่สองการฟักไข่ไก่โดยใช้
เครื่องฟักไก่ทำให้อัตราการอยู่รอดเพิ่มมากยิ่งขึ้น (วิโรจน์
เอกวงศ์มั่นคง, 2554) (ประภากร ธาราฉาย, 2560)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ หลักสูตรสัตว
ศาสตร์เป็นหนึ่ง ในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรที ่ถ ู ก เปิ ด สอนแก่ นั ก ศึ ก ษาที่
ต้ อ งการเรี ย นรู้ ก ารผลิ ต สั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ โดยมี ฟ าร์ ม
เพาะเลี ้ ย งไก่ เ ป็ น แหล่ ง ปฏิ บั ต ิ ง านและเรีย นรู้ จ ริง แก่
นักศึกษา ในขั้นตอนการฟักไข่ไก่พบว่าตู้ เกิดไม่สามารถ
ควบคุมค่าอุณหภูมิค วามชื้น ที่เหมาะสมได้ เนื่องจากใช้
ขดลวดสร้างความร้อนโดยไม่มีตัวควบคุมส่งผลทำให้อัตรา
การอยู่รอดของลูกไก่ต่ำ
ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำ
โครงงานเรื่อง การพัฒนาตู้เกิดไก่โดยใช้เทคโนโลยีไอโอที
เพื่อแก้ปัญหาความไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในตู้เกิดไก่
ได้ โดยอาศัย เซนเซอร์ที่ติดกับ บอร์ด NodeMCU คอย
ตรวจวัดค่าอุณหภูมิความชื้นมาประยุกต์ให้ทำงานร่วมกับ
ตู้เกิดเดิม พร้อมทั้งรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย (Wi-Fi) แล้ว
นำข้อมูล ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล พร้อมแสดงผลค่าต่างๆ
หน้าเว็บไซต์ด้วย Node-Red เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานตู้เกิดไก่ได้ตรวจสอบตลอดเวลา

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตู้เกิดไก่เดิมให้สามารถ
ควบคุมค่าอุณหภูมิได้
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการนำเทคโนโลยีไอโอทีมา
ประยุกต์ใช้งานกับตู้เกิดไก่
3. เพื่อเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิและความชื้นไว้ใน
ฐานข้อมูล
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งหรือมักเรียกย่อว่าไอโอ
ที (Internet of Things : IoT) เป็นการใช้ประโยชน์จ าก
ความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเพิ่มขึ้น
ของข้อมูลสารสนเทศจำนวนมาก (Big Data) จากอุปกรณ์
หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม (วิวัฒน์ มีส ุวรรณ์ , 2016) ไอโอทีเ ป็ น
เทคโนโลยีของการเชื่อมต่อสิ่งของหรื ออุปกรณ์ต่าง 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 อีกหนึ่งอย่างของเทคโนโลยีไอโอทีที่จะขาดไม่ได้คือ
คลาวด์ (Cloud) หรือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็น
เทคโนโลยีที่ส ำคัญในการส่ง เสริมให้เทคโนโลยีไอโอที
เจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว คลาวด์ เ ป็ น รู ป แบบการ
ให้บริการเช่าใช้กำลังของการประมวลผล จัดเก็บข้อมูล
และโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการ และยัง
สามารถพัฒนาจนไปถึงการให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data สำหรับงานธุรกิจ (เจษฎา
ขจรฤทธิ์ , ปิ ย นุ ช ชั ย พรแก้ ว และหนึ ่ ง ฤทั ย เอ้ ง ฉ้ ว น,
2017) Arduino (อาดุยโน่ ) เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์
แพลทฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากในเทคโนโลยีไอโอที
ปัจจุบัน เนื่องจากใช้งานง่ายต้นทุน ต่ำ มีองค์ประกอบ 2
อย่างคือ ตัวเครื่อ ง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และชุดคำสั่ง
หรือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ส ั่ง ให้ อาดุยโน่ ท ำตาม
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ความต้องการของผู้ออกแบบโปรแกรม (ประภาส สุวรรณ
เพชร, 2560) NodeMCU (ESP8266) คือชื่อบอร์ด IoT
ประเภทหนึ่งมีลักษณะการทำงานเหมือนบอร์ดอาดุยโน่
ทั่วไปได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากตัวบอร์ดมีขนาด
เล็กพรอม ระบบการสื่อสารต่าง ๆ เช่น WiFi MQTT เป็น
ต้น (ธีระพล ลิ้มศรัทธา, 2560)
MQTT Protocol คือ โปรโตคอลสื่อสารที่ ถู ก
ออกแบบมาใช้กับอุปกรณ์ IoT ให้ ส ื่อสารระหว่างกันได้
แบบ M2M (Machine to Machine) สำหรับอุปกรณ์ที่มี
ขนาดเล็กและใช้พลังงานต่ำ หลักการทำงานของ MQTT
ในอุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Publisher
(ตัวส่ง) และ Subscriber (ตัวรับ) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ โดยมี Broker เป็นตัวกลางที่ท ำหน้ าที่จ ั ดคิ วรั บ ส่ ง
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หลักการทำงานทั่วไปของโมเดล
MQTT อย่างง่ายจะประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ Client
และ Broker ซึ ่ ง ในส่ ว นของ Broker จะทำหน้ า ที ่ เ ป็ น
ตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่าง Client จากวิธีการ
กำหนดเลือกเส้นทางตามหัวข้อ (Topic) โดย Client จะ
ส่ง หัวข้อที่ต้องการ (เช่น temp) จากนั้น Broker จะส่ง
ข้อความที่ถูก Publish และสอดคล้างกับหัวข้อนั้นกลับไป
ยัง Client ทำให้ Client นั้นสามารถส่งข้อความหากันได้
โดยไม่จ ำเป็นต้องรู้จักกัน (เจษฎา ขจรฤทธิ์ และคณะ,
2017)
Node-RED เป็ น เครื ่ อ งมื อ สำหรั บ นั ก พั ฒ นา
โปรแกรมใช้ส ำหรับ เชื่อมต่ออุปกรณ์ อาดุยโน่ประเภท
ต่ า งๆ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง เบื ้ อ งหลั ง ของแอปฟลิ เ คชั น
ประยุกต์ ต่างๆ ผ่าน APIs (Application Programming
Interface) ได้ ซึ่ ง เป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบ FlowBased Programming ที่มีหน้าต่างการใช้งาน (UI) เหมาะ
สำหรับนักพัฒนาให้ใช้งานผ่าน Web Browser โดยการ
เชื่อมต่อเส้นทางการไหลของข้อมูล ทำให้ไม่ต้องเขียนโค้ด
แค่เลือกสัญลักษณ์ที่เป็น Node นำมาวางแล้วก็สามารถ
เชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ไอโอทีต่างๆ ได้ (Lekić และ
Gardašević, 2018)
การฟักไข่ที่มีประสิทธิภาพมีหลายปัจจัยร่วมกัน
เช่น อายุของพ่อแม่ไก่ อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ การเก็บและคัด
ไข่ ตู้ฟักไข่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการฟักไข่ไก่ถูก

แบ่งได้เป็น 2 วิธีการ ได้แก่ วิธีการที่ 1 การฟักไข่โดยวิธี
ธรรมชาติหรือการฟักไข่โดยแม่ไก่ และวิธีการที่ 2 การฟัก
ไข่โดยใช้เครื่องฟัก หลังจากผสมพันธุ์และทำการเก็บไข่ได้
7 วัน ก่อนนำไข่เข้าฟักต้องตรวจเช็คเครื่องฟักไข่ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ เช่นอุณหภูมิส ำหรับ ตู้ฟัก 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 ควรส่องไข่เพื่อตรวจว่ามีเชื้อ ตายและ
ไม่มเี ชื้อออกก่อนจะนำไข่เข้าตู้เกิด (Hatcher) หลังจากอยู่
ในตู้เกิด 3 วัน (วันที่ 21) ลูกไก่ก็เจาะเปลือกไข่ออกมาได้
และเก็บไว้ในตู้เกิด 1 วัน จากนั้นในวันที่ 22 นำลูกไก่ที่
เกิ ด ออกมาจากตู้ เ กิ ด (วิ โ รจน์ เอกวงศ์ ม ั ่ น คง, 2554)
(ประภากร ธาราฉาย, 2560)
หลายงานวิ จ ั ย ได้ น ำเทคโนโลยี ไ อโอที ม าใช้
ร่ ว มกั บการฟั กไข่ ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ดัง เช่น
งานวิจัยต่อจากนี้ วิโรจน์ เอกวงศ์มั่นคง (2554) ได้ทำวิจัย
เรื่องออกแบบระบบปรับอากาศที่เหมาะสมสำหรับตู้ฟักไข่
ที่ใช้อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อช่ว ยควบคุ ม
สภาวะอากาศที่เหมาะสมสำหรับการฟักลู กไก่จ ำนวน
103,680 ฟองในแต่ละครั้งของการฟักในตู้ฟักไข่ 18 วัน
ผลที ่ ไ ด้ ร ะบบสามารถควบคุ ม สภาวะอากาศภายใต้
อุณหภูมิในช่วง 36.5 - 38.0 องศาเซสเซียร (C) และความ
ซื้นสัมพันธ์ในช่วง 50 - 65% ที่เหมาะสมเฉพาะการฟัก
ลูกไก่ จ ำนวนมาก สมใจ อารยวัฒน์ , ชิตติพนต์ ขุนใหญ่
และประภัสสร ทนาศรี (2017) ได้ทำวิจัยเรื่อง เครื่องฟัก
ไข่ไก่อัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครื่องฟักไข่ ไก่
สามารถกลับไข่ได้ตนเองด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจากการสั่งงาน
ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 และ
ยังสามารถควบคุมและวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์
ผ่านเซนเซอร์รุ่น DHT22 วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ และณัฐวุฒิ
พจน์ปริญญา (2018) ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องฟัก
ไข่สำหรับการตรวจหาตัวอ่อนในไข่ไก่โดยใช้เทคนิค การ
ประมวลผลภาพดิจิตอล การเพาะเลี้ยงไก่โดยทั่วไปจะเป็น
แบบภูมิปัญญาชาวบ้านหรือการฟักไข่ตามธรรมชาติ มี
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อัตราการอยู่ร อดของลูกไก่ค ิดเป็นอัตราละ 80% ของ
จำนวนการฟัก โดยเกิดจากสาเหตุของสภาพแวดล้ อ ม
อุณหภูมิ และแม่ไก่เหยียบลูกตาย ปัจจุบันเครื่องฟักไก่
สามารถถู ก แก้ ไ ขจากปั ญ หาดัง กล่ า วโดยการใช้ ร ะบบ
ถ่ายเทอุณหภูมิผ่านแผ่นเทอร์เมอีเล็กตริก หลอดไฟ และฮี
สเตอร์ ระบบความชื้นโดยใช้ชุดหัวพ่นหมอกหรือ ใช้ถาด
รองน้ำเพื่อให้ร ะเหยเอง หรือ ระบบควบคุมการกลับไข่
และสุดท้ายนำเทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจิตอลเข้ามา
ช่วยตรวจสอบไข่ไก่ว่ามีเชื้อ ตัว อ่อนหรื อไม่ใ นขั ้ น ตอน
ทั้งหมด 18 วัน ซึ่งได้ผลหลังการฟักไข่ที่ร้อยละ 93.75%

เรียงขึ้นมา โดยเฉพาะชั้นที่ 3 จะมีเซนเซอร์จ ับความ
เคลื่อนไหล (HC-SR501) ถูกติดตั้งไว้เพียงชั้นเดียว และ
ชั้นที่ 4 เป็นส่วนถาดใส่น้ำมีไว้สำหรับเพิ่มความชื้นให้กับตู้
ฟักไข่ไก่ สุดท้ายด้านหลังของตู้เกิดจะติดตั้งขดลวดให้
ความร้อนพร้อมพัดลมนำความร้อนเข้าตู้เกิด ด้านข้างตู้
เกิดจะมีพัดลมระบายความชื้นออก

3. วิธีดำเนินการวิจัย
โครงงานเรื่องการพัฒนาตู้เกิดไก่โดยเทคโนโลยี
ไอโอที ถูกดำเนิ นการวิจ ั ย ตามกรอบแนวคิ ด ดัง รูป ที่ 1
ต่อไปนี้

รูปที่ 2 แสดงการออกแบบโครงสร้างของตู้เกิดไก่
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการทำงานของตู้เกิดไก่ด้วย
เทคโนโลยีไอโอที
จากรูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการทำงานของตู้
เกิดไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอที สามารถอธิบายการทำงาน
ของแต่ละส่วนดังนี้ เมื่อผู้ใช้งานระบบทำการเปิดเว็บไซต์
จะเชื่อมต่อไปยัง Node-Red จะปรากฏหน้าต่างที่แสดง
ค่าอุณหภูมิความชื้นและสถานะการเคลื่อนไหวของลูกไก่
จากเซนเซอร์ต่าง ที่ถูกติดตั้ง ภายในตู้เกิดไข่ไก่ โดยข้อมูล
ต่าง ๆ จะถูก ควบคุม และรับ-ส่งผ่านโปรโตคอล MQTT
ผ่านไวไฟ (WIFI) ด้วยบอร์ด NodeMCU ที่เป็นตัวกลาง
เชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้น DHT22 แต่
ละตัวในแต่ละชั้นในตู้เกิดไก่ดังรูปที่ 2
จากรูปที่ 2 แสดงการออกแบบโครงสร้างของตู้
เกิดไก่ ซึ่งถูกนำมาดัดแปลงเพิ่มอุปกรณ์ด้านไอโอทีเข้าไป
ในตู้ โดยภายในตู้จะแบ่งไว้ 4 ชั้นได้แก่ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2
และชั้นที่ 3 นับจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนจะเป็นชั้นฟักไข่
ไก่มีเซนเซอร์ DHT22 ตัวที่ 3 ตัวที่ 2 และตัวที่ 1 ติดตั้ง

รูปที่ 3 แสดงผังงานของโปรแกรมควบคุมระบบ

512

จากรูปที่ 3 แสดงผังงานของโปรแกรมควบคุม
ระบบตู้เกิดไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอที โดยจะถูกเขียนเก็บไว้
ภายในตัวบอร์ด NodeMCU เริ่มต้นเซนเซอร์ HC-SR501
จะตรวจจับการเคลื่อนไหว จากนั้นเซนเซอร์ DHT22 ทำ
การอ่านค่าอุณหภูมิ ถ้าต่ำกว่าและเท่ากับ 37.50 องศา
เซลเซียส บอร์ด NodeMCU จะสั่งงานให้รีเลย์ควบคุมฮีต
เตอร์และพัดลมทำงาน แต่ถ้าเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 37.50
องศาเซลเซียส จะสั่ง ให้รีเลย์หยุดปิดการทำงานฮีตเตอร์
และพั ด ลม ในส่ ว นของข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ จะถู ก ส่ ง ผ่ า น
โปรโตคอล MQTT ขึ้นไปแสดงผลบน Node-Red พร้อม
ทั้ง นำค่าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL จบการทำงาน
ของระบบ

สุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมที่สี่แสดงการเคลื่อนไหวภายในตู้ฟักไข่
ไก่ โดยเบื้องหลังค่าต่างๆ ของแต่ละเซนเซอร์จะถูกนำขึ้น
ไปเก็บไว้บนฐานข้อมูล MySQL
4. ผลการวิจัย
จากกรอบแนวคิดการทำงานของตู้เกิดไก่ ด้ วย
เทคโนโลยีไอโอที สู่การออกแบบโครงสร้างของตู้เกิดไก่ที่
เพิ่มอุปกรณ์ไอโอที การเขียนโปรแกรมควบคุม ระบบผ่าน
บอร์ด NodeMCU และสุดท้ายการออกแบบหน้าต่างส่วน
แสดงผลการทำงานของระบบทั้งหมด โดยหัวข้อต่อไปนี้
จะแสดงการทำงานและผลการทดสอบของตู้เกิดไก่ ด้ วย
เทคโนโลยีไอไอทีทั้ง หมดหลัง จากลงมือสร้างปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว
4.1 ตู้เกิดไข่ไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอที

รูปที่ 4 แสดงการออกแบบหน้าต่างแสดงผลของตู้เกิดไก่
โดยเทคโนโลยีไอโอที
ส่วนกรณีมีการเคลื่อนไหวของลูกไก่ภายในตู้เกิด
เซนเซอร์ HC-SR501 เมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวได้จะ
ทำให้หลอดไฟข้างตู้แสดงโดยจะไม่ นำข้อมูล เก็บไว้ ใ น
ฐานข้อมูลเนื่องจากเป็นเพียงสถานะสำหรับการแจ้ง เตือน
เท่านั้น และสุดท้ายข้อมูลต่าง ๆ จากบอร์ด NodeMCU
จะถูกแสดงผลพร้อมกันผ่านหน้าเว็บดังรูปที่ 4 ซึ่งเป็นการ
แสดงการออกแบบหน้าจอแสดงผลของตู้เกิดไก่ถือว่าเป็น
สิ่งสำคัญในงานวิจัยนี้ โดยสามารถอธิบายการออกแบบได้
ดั ง นี้ จากซ้ ายมือ รูป สี ่เ หลี ่ย มที ่ห นึ่ ง แสดงค่า อุณหภูมิ
(Temp1) และความชื้น (Hum1) ของเซนเซอร์ DHT22
ตัวที่ 1 ต่อมารูปสี่เหลี่ยมที่สองแสดงค่าอุณหภูมิ (Temp2)
และความชื ้ น (Hum2) ของเซนเซอร์ DHT22 ตั ว ที ่ 2
ต่อมารูปสี่เหลี่ยมที่สามแสดงค่าอุณหภูมิ (Temp3) และ
ความชื ้ น (Hum3) ของเซนเซอร์ DHT22 ตั ว ที ่ 3 และ

รูปที่ 5 แสดงตู้เกิดไข่ไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอที
ตู้เกิดไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอทีเดิมตู้เกิดเป็นตู้ที่
ชำรุด ทีมผู้วิจัยนำมาปรับปรุงซ่อมแซมตามที่ ได้ออกแบบ
ไว้ในรูปที่ 2 โดยนำไม้กระดานมาปิดทับใหม่เพื่อ ป้องกัน
ความร้อนไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกดังในรูปที่ 5 ภายใน
ตูแ้ ต่ละชั้นจะมีตะแกรงไว้รองรับถาดไข่ มีหลอดไฟให้แสง
สว่ า ง ติ ด ไว้ ภ ายในตู ้ใ ห้แ สงสว่ างสำหรั บการมองเห็น
ด้านข้างตู้มีกล่องพลาสติก (กล่องควบคุม) ซึ่งภายในกล่อง
ควบคุมจะมีบอร์ด NodeMCU (เป็นบอร์ดอาดุยโน่ตระกูล
รุ่นESP8266) รีเลย์ (Relay) บอร์ด Raspberry Pi และ
แหล่ง จ่ายไฟไฟ้กระแสตรง (Power Supply) ภายนอก
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กล่ อ งควบคุ ม ด้ า นหน้ า จะมี จ อแสดงผล LCD (ขนาด
แสดงผล 4 แถว) แสดงค่าอุณหภูมิค วามชื้นของแต่ล ะ
เซนเซอร์ DHT22 สุดท้ายหลอดไฟสีแดงและหลอดไฟสี
เขียวแสดงสถานะการทำงานของฮีสเตอร์
4.2 การทำงานระหว่าง MQTT และ Node-Red

ของฐานข้อมูลจะประกอบด้วยฟิลด์ (Field) ที่ 1 ชื่อ id
แทนลำดับที่การบันทึกข้อมูลของตัวเซนเซอร์ทั้งหมดใน
แต่ ล ะครั ้ ง ตามช่ ว งเวลา ฟิ ล ด์ ท ี ่ 2 ถึ ง 4 เป็ น ฟิ ล ด์ ค่า
อุณหภูมิของเซนเซอร์ล ำดับตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และตัวที่ 3
แทนด้วยชื่อ Temp1 Temp2 และ Temp3 ต่อมาฟิลด์ที่
5 ถึง 7 เป็นฟิลด์ค่าความชื้นของเซนเซอร์ตัวที่ 1 ถึง 3
แทนด้วยชื่อ hum1 hum2 และ hum3 และสุดท้ายฟิลด์
วันเดือนปีและเวลาของการวัดแทนด้วยชื่อ datetime

รูปที่ 6 แสดงค่าอุณหภูมิความชื้นและการเคลื่อนไหว
ทั้งหมดบน Node-Red
เมื่อทำการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ของตู้เกิดไก่
เสร็จสมบูรณ์จากนั้นเป็นส่วนการเขียนโปรแกรมตามรูปที่
4 ที่ได้ออกแบบหน้าต่างแสดงผลทั้งหมดของตู้เกิดไก่ด้วย
เทคโนโลยีไอโอที ซึ่งค่าต่างๆ ที่นำมาแสดงโดยโปรแกรม
Node-Read ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ ภายในรูปที่ 4
สามารถอธิบายแยกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 จากซ้ายมา
ขวามือคือค่าเซนเซอร์ DHT22 ตัวที่ 1 ทีแ่ สดงค่าอุณหภูมิ
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 จากนั้นข้อมูล ต่าง ๆ
ดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง MQTT Server ที่เป็นระบบคลาวด์
พร้อมเก็บไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูล MySQL ตามวัน
เวลาที่ใช้งานตู้เกิดไก่ ดังแสดงในรูปที่ 7
4.3 การทำงานระหว่าง Node-Red และ MySQL
ค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นของเซนเซอร์แต่ละ
ตัวในฐานข้อมูล MySQL แสดงในรูปที่ 7 ซึ่งข้อมูลต่างๆ
จะถูกเก็บไว้ในบอร์ด Raspberry Pi3 โดยมีรายละเอียด

รูปที่ 7 แสดงค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นของเซนเซอร์
ต่างๆ ในฐานข้อมูล MySQL
4.4 ทดสอบการทำงานของตู้เกิดไข่ไก่
4.4.1 การทดสอบการทำงานของระบบตามโปรแกรม
ระบบของตู้เกิดไก่ด้วยระบบไอโอทีถูกออบแบบ
ให้ทำงานตามกรอบแนวคิด ดังนั้นเพื่อทดสอบระบบว่าที่
ถูกสร้างและเขียนโปรแกรมสามารถทำงานตามเงื่ อนไข
หรือไม่ภายใต้เงื่อนดังต่อไปนี้ ข้อที่ 1 ถ้าค่าอุณหภูมิน้อย
กว่า 37.50 องศาเซลเซียส จะทำให้ฮีสเตอร์ทำงาน ข้อที่
2 ถ้าค่าอุณหภูมิมากกว่า 37.50 องศาเซลเซียส จะทำให้ฮี
สเตอร์ หยุดทำงาน ข้อที่ 3 ระบบสามารถตรวจจับ การ
เคลื่อนไหวได้ (การเกิดของลูกไก่หรือการเคลื่อนไหว) และ
สุ ด ท้ า ยข้ อ ที่ 4 ระบบสามารถบั น ทึก ข้ อมูล ต่า งๆ 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

ของลูกไก่ได้ดัง แสดงในรูปที่ 10 ตรงกล่องควบคุมจะมี
หลอดไฟสว่างขึ้น และสุดท้ายระบบสามารถบันทึกข้อ
มูลค่าอุณหภูมิและความชื้นในฐานข้อมูลได้ดัง แสดงในรูป
ที่ 7 เบื้องต้น

(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
ทั ้ ง หมด (Sensor) ตั ว ที ่ 1 ตั ว ที่ 2 และตั ว ที ่ 3 มี ค่ า
ความชื้น (Hum) ของแต่ละตัวเซนเซอร์ เรียงลงมาได้ แก่
67.40%, 63.40% และ 63.90% และสุดท้ายค่าอุณหภูมิ
(Temp) ของแต่ละตัวเซนเซอร์ได้แก่ 26.30°C, 26.80°C
และ 26.60°C ซึ่ง ค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์ตัวที่ 1 น้อย
กว่า 37.50°C ส่งผลทำให้ตัวฮีสเตอร์ทำงานสังเกตได้จาก
หลอดไฟสีแดงสว่างดังแสดงในรูปที่ 8 (ก) ต่อมาเงื่อนไข
ข้อที่ 2 สำเร็จ สามารถอธิบายจากรูปที่ 9 (ก) เซนเซอร์ตัว
ที่ 1 ถึงตัวที่ 3 มีค่าความชื้นเรียงลงมาได้แก่ 57.40%,
55.40% และ 56.10% และสุดท้ายค่าอุณหภูมิเรียงลำดับ
ลงมาได้ แ ก่ 37.80°C, 37.90°C และ 37.60°C ซึ ่ ง ค่ า
อุณหภูมิจากเซนเซอร์ตัวที่ 1 มากกว่า 37.50°C ส่งผลทำ
ให้ตัวฮีสเตอร์หยุดทำงานสังเกตได้จากหลอดไฟสีแดงดับ
แล้วหลอดไฟสีเขี ยวสว่างดังในรูปที่ 9 (ข) ต่อมาระบบ
สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือมี แจ้งเตือนการเกิด

รูปที่ 10 แสดงหลอดไฟสว่างเมื่อเซนเซอร์ตรวจการ
เคลื่อนไหวทำงาน
อย่างไรก็ตามจากรูปที่ 8 รูปที่ 9 และรูปที่ 10
แสดงถึงผลลัพธ์ของระบบตู้เกิดไก่ที่ใช้เทคโนโลยีไอโอที
ควบคุ ม สำเร็ จ และเป็ น ไปตามเงื ่ อ นไขของการเขี ย น
โปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้ ต่อไปจะนำเสนอผลการทดลอง
การฟักไข่ในตู้เกิดไข่ไก่เพื่อให้มั่นใจว่าตู้เกิดไข่ไก่ที่พัฒนา
สามารถนำไปใช้งานจริงได้
4.4.2 ผลการทดลองการฟักไข่ในตู้เกิดไข่ไก่

รูปที่ 11 แสดงการทดลองฟักไข่ในตู้เกิดไข่ไก่ด้วย
เทคโนโลยีไอโอที
หลังจากทดสอบการทำงานระบบของตู้เกิดไก่ว่า
สามารถทำงานตามตรงตามเงื่อนไขที่ได้ออกแบบไว้ส ำเร็จ
การทดลองลำดับต่อมาทีมผู้จัยได้กำหนดเงื่อนไขของการ
ทดลอง โดยจะนำไข่ของไก่พันธุ์ประดู่หางดำหลังจากเข้าตู้
ฟักไข่ไก่มาแล้ว 18 วันนำมาเข้ากระบวนการสุดท้ายในตู้
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เกิดไก่ด้วยเทคโนโลยีไอโอทีเป็นระยะเวลา 3-4 วัน ซึ่งจะ
ทำการทดลองทั้ง หมดจำนวน 3 ครั้ง ๆ ละจำนวน 10
ฟอง ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 37.50 องศา
เซลเซียส ดังแสดงในรูปที่ 11 และผลการทดลองในตาราง
ที่ 1 ต่อจากนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการฟักไข่ไก่ ในตู้เกิดด้วย
เทคโนโลยีไอโอที
ครั้ง วันที่
1
2
3
4 จำนวน
ที่
ไก่เกิด
จำนวน 0
0
3
2
1
เกิด
5 ตัว
อุณหภูมิ 37.4 37.6 37.5 37.5
เฉลี่ย
ความชื้น 54% 50% 51% 52%
เฉลี่ย
จำนวน 0
0
6
2
2
เกิด
8 ตัว
อุณหภูมิ 37.5 37.4 37.6 37.8
เฉลี่ย
ความชื้น 54% 50% 51% 52%
เฉลี่ย
จำนวน 0
0
8
1
3
เกิด
9 ตัว
อุณหภูมิ 37.6 37.6 37.8 37.7
เฉลี่ย
ความชื้น 54% 50% 51% 52%
เฉลี่ย

(ก) ครั้งที่ 1
(ข) ครั้งที่ 2
(ค) ครั้งที่ 3
รูปที่ 12 แสดงลูกไก่หลังจากทดลองในตู้เกิดไข่ไก่

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการฟักไข่ไก่
3 ครั ้ ง ในตู ้ เ กิ ด ไก่ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี ไ อโอที ม าควบคุ ม
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
จำนวนไข่ที่ถูกนำมาฟักในตู้เกิดถึงไม่เกิดได้ 100% ทาง
ทีมผู้วิจัยได้นำไข่ที่ไม่ถูกฟักออกมาเป็นลูกไก่ย้อนกลับไปสู่
ขั้นตรวจส่องไข่ (Candling) เพื่อหาว่ามีเชื้อตายหรือไม่มี
ซึ่งผลปรากฎว่าไข่มีเชื้อตายทั้งหมดจึงทำให้ลูกไก่ไม่ถูกฝัก
ออกมาได้ 100%
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องวิธีการควบคุมอุณหภูมิในตู้เกิดไก่
ด้วยเทคโนโลยีไอโอทีเป็นการประยุกต์นำเทคโนโลยีไอโอ
ทีมาใช้งานกับงานด้านเกษตรการเลี้ยงไก่ โดยใช้ อาดุยโน่
บอร์ด NodeMCU (รุ่น ESP8266) เป็นตัวกลางควบคุม
ค่าอุณหภูมิความร้อนจากฮีส เตอร์ให้เหมาะสมภายในตู้
เกิดไก่จากการวัดอุณหภูมิความชื้นผ่านเซนเซอร์ DHT22
ไม่น้อยกว่าและเท่ากับ 37.50 องศาเซลเซียส ซึ่งผลจาก
การทดสอบการทำงานของตู้เกิดระบบสามารถทำงาน
ตามที่ทีมผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ดังผลลัพธ์แสดงในรูป ที่ 7
รูปที่ 8 และรูปที่ 9 และสุดท้ายผลการฟักไข่ในตู้เกิดโดย
ทำการทดลองจำนวน 3 ครั้งได้ลูกไก่จากตู้เกิดคิดเป็นร้อย
ละของการเกิ ด 50% 80% และ 90% อย่ า งไรก็ ต าม
ผลลัพธ์ของการทดสอบจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% อาจจะ
เกิดจากหลายปัจจัยหลายอย่างเช่น ขั้นตอนการเก็บและ
คัดไข่ เป็นต้น (วิโรจน์ เอกวงศ์มั่นคง, 2554)
ทีมผู้วิจัยขอสรุปผลงานวิจัยว่า เทคโนโลยีไอโอ
ทีสามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพตู้เกิดไก่โดยการควบคุม
ค่าอุณหภูมิได้ ได้เข้าใจพื้นฐานการนำเทคโนโลยีไอโอทีไป
ใช้งาน และสุดท้ายสามารถเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิความชื้น
ไว้ในฐานข้อมูลได้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นข้อมูลตัวอย่างที่อ าจ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้าน Big Data ที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสมกับการเกษตรในอนาคตต่อไป (กรภัทร์ เมือง
ฤทธิ์, 2560)
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวางนี้ เพื่อเปรียบเทียบภาวะปากแห้ง อัตราการไหลของน้ำลาย
และสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่เป็นเบาหวานและกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาล
ปัตตานี กลุ มตัวอยาง คือ ผู สูงอายุ จํานวน 42 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุที่สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ และกลุ่มที่ 2
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน จำนวนกลุ่มละ 21 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป, แบบประเมินสภาวะช่องปาก
ต่อคุณภาพชีวิต, แบบประเมินดัชนีภาวะปากแห้ง และวัดอัตราการไหลของน้ำลาย ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่ม
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 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานมีความรู้สึกปากแห้งมากกว่า
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
ประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนของผู้ส ูง อายุ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการสำรวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ. 25571 พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็น
ร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมดและมีการคาดการณ์
ว่ า ในปี 2564 จะเข้ า สู ่ ส ั ง คมผู ้ ส ู ง อายุ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
(Complete Aged Society) คือมีผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วน
1 ใน 5 ของประชากร โรคที่สำคัญโรคหนึ่งในสามที่ พบ
มากในผู้สูงอายุ คือ โรคเบาหวาน จากข้อมูลสำรวจภาวะ
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 ของประเทศไทย 2 พบความชุก
ของโรคเบาหวานในผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ประมาณ ร้อย
ละ 30 และจากข้อมูล ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2558 สำนัก
ระบาดวิ ท ยา 3 พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานที ่ เ ข้ า รั บ บริการ
สาธารณสุขผู้ป่วยสะสม 1,219,161 คนโดยเป็นกลุ่มอายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 1,726.43 ต่อ
ประชากรแสนคน ซึ ่ ง มากกว่ า กลุ ่ ม อายุ อ ื ่ น ๆ ดั ง นั้ น
ผู้สูงอายุกับโรคเบาหวานจึงสัมพันธ์กัน
Xerostomia นิ ย าม คื อ ความรู ้ ส ึ ก ปากแห้ ง
( the subjective complaint of dry mouth) เ ป็ น
ประสบการณ์การรับรู้แต่ละบุคคลถึงอาการปาก/คอแห้ง
รู้ส ึกว่ามีน้ำลายลดลง ไม่ส ุขสบายในช่องปาก มีค วาม
ยากลำบากในการพูด การกลืน การรับรสชาติของอาหาร
เป็นต้น พบความชุกของ xerostomia ประมาณร้อยละ
12-30 ของประชากรทั ้ ง หมด อาการของภาวะ
xerostomia คือปากแห้ง อาจมีอาการกลืนลำบาก หรือ
แสบร้อนในช่องปากได้ และยังมีผลต่อการรับรส อาจทำ
ให้รับรสเปลี่ยนไป
ภาวะ xerostomia หรือความรู้สึกปากแห้ง พบ
ในผู้สูงอายุจำนวนมากและยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมีโรคประจำตัว
คือเบาหวาน สาเหตุอาจมาจากอายุ ยา หรือภาวะของ
โรคเบาหวานเอง และอื่น ๆ ซึ่งสาเหตุที่โรคเบาหวานทำ
ให้เกิดภาวะ xerostomia นั้นยังไม่แน่ชัดแต่มีการรายงาน

ว่า โรคเบาหวาน จะมีภาวะขาดน้ำ โดยโรคเบาหวานทำ
ให้เกิด ปัสสาวะมาก (polyuria) เมื่อระดับน้ำตาลในเลือด
สูง ร่างกายจะขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ ทำให้แรงดัน
การซึมผ่านเยื่อ (osmotic pressure) ของปัสสาวะสูงขึ้น
ไตไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายได้ ผู้ป่วยจึงถ่าย
ปัสสาวะออกจำนวนมากและบ่อยครั้งทำให้ เกิดภาวะขาด
น้ำจึงเกิดอาการปากแห้งได้ 4 รวมถึงโรคเบาหวานทำให้
เกิดภาวะ neuropathic มีการศึกษาว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะ neuropathy จะมีภาวะปากแห้งและอัตราการไหล
ของน้ำลายที่น้อยลง5
การ วิ น ิ จ ฉั ย xerostomia ภ าวะปากแห้ ง
สามารถทำได้ 2 วิ ธ ี คื อ การวั ด อั ต ราการไหลน้ ำลาย
โดยตรง (objective measures) และการประเมิน ทาง
คลิ น ิ ก จากการรั บ รู ้ ข องผู ้ ป ่ ว ยต่ อ อาการ (subjective
measures)
การวัดอัตราการไหลน้ำลายโดยตรง (objective
measures) salivary flow rates ทั ้ ง ขณะพั ก และขณะ
กระตุ้น (unstimulated and stimulated) เป็นการวั ด
หาอัตราการไหลน้ำลาย หากค่าวัดอัตราการไหลน้ำลาย
ขณะพัก (unstimulated) น้อยกว่า 0.1 มิล ลิล ิตร/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 มิ ล ลิ ล ิ ต ร/นาที (ขณะกระตุ ้ น ) ซึ ่ ง ภาวะ
xerostomia ส่ ว นใหญ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ภาวะน้ ำ ลายน้ อ ย
(hyposalivation) แต่ไม่เสมอไปก็ได้5
การประเมินทางคลินิกจากการรับรู้ของผู้ป ่ว ย
ต่ อ อาการ ปากแห้ ง (subjective measures) จะใช้
แบบสอบถามในการประเมิ น อาทิ เ ช่ น xerostomia
index, xerostomia inventory, dry mouth
questionnaire เป็นต้น ภาวะ xerostomia ทำให้ส่ง ผล

519

ต่อการดำรงชีวิตของผู้ส ูง อายุในหลาย ๆ ด้าน ทั้ ง ทาง
ร่างกายเช่น การขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการ ทั้งทาง
สังคมจิตใจ การเข้าสังคม ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลทำ
ให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง 6 สุขภาพช่องปากเป็น
ส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต ดังนั้นการประเมินผลกระทบ
ของสภาวะช่ อ งปากต่ อ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ( oral health
related quality of life) จึงเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง ของคุณภาพ
ชีวิต
สำหรับการศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบตัดขวาง
(cross-sectional study) เป็นการศึกษา ณ จุดเวลาหรือ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวและไม่มีการ
ติดตามผลไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ เพื่อศึกษาดัชนีภาวะ
ปากแห้ง อัตราการไหลของน้ำลาย และสภาวะช่องปาก
ต่อคุณภาพชีวิต เพื่อเปรียบเทียบในผู้ส ูง อายุที่ไม่ เ ป็ น
เบาหวานและในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรม Locker7 พบว่ า
ผู้สูงอายุภาวะปากแห้ง (xerostomia) อยู่ที่ 63.1% และ
พบว่ากลุ่มที่มีภ าวะปากแห้ง มากจะมีค ุณภาพชีวิตที่ แ ย่
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 ข อ ง López-Pintor8 โ ด ย ไ ด ้ ท ำ
systematic review (ตาม PRISMA) ภาวะปากแห้ ง มี
รายงานถึงความชุก (prevalence) ในผู้ป่วยเบาหวานพบ
มากกว่ากลุ่มควบคุม เช่นการศึกษาของ Sandberg พบ
ความชุกภาวะปากแห้ง ในกลุ่มผู้สูงอายุเบาหวาน : กลุ่ม
ควบคุ ม คิ ด เป็ น 53.5%: 28.4% และการศึ ก ษาของ
Vasconcelos พบในกลุ่มเบาหวาน : กลุ่มควบคุม 12.5%
: 2.5% ซึ่งกลุ่มเบาหวานและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนการศึกษาในประเทศไทย พบการศึกษาของ
Patcharaphol Samnieng9 ศึ ก ษาในผู ้ ส ู ง อายุ ไ ทยที่
สุขภาพดี จำนวน 612 คน ค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่ 68.8 ± 5.9
ป ี พบ ว่ า ผ ู ้ ส ู ง อายุ ไ ท ยจ ะมี ภ า วะ น้ ำ ล าย น ้ อ ย
(hyposalivation) ประมาณ 14.4% ไม่ได้กล่าวถึงภาวะ

ปากแห้ง (xerostomia) และค่าเฉลี่ยน้ำลายขณะพักอยู่ที่
0.23 มิลลิลิตร/นาที ผลการศึกษาพบอัตราการไหลของ
น้ำลายมีผ ลต่อคุณภาพชี วิ ตอย่างมีน ัยสำคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) การศึกษาของ Umawadee10 ศึกษาสุข ภาพ
ช่องปากในคนที่เป็นโรค metabolic syndrome ซึ่งหนึ่ง
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%
แม้จะมีการศึกษาในเรื่องของภาวะปากแห้ง และ
อัตราการไหลของน้ำลายในผู้ส ูงอายุไทยแล้วก็ตาม แต่
แตกต่างกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจะทำการศึกษาในผู้สูงอายุ
ไทยที ่ ไ ม่ เ ป็ น เบาหวาน และในกลุ ่ ม ผู ้ ส ู ง อายุ ท ี ่ เ ป็ น
โรคเบาหวานมาเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้เพื่อหาค่าภาวะปาก
แห้งในกลุ่มดังกล่าว ยังไม่มีค่ามาตรฐานที่ทำการศึกษาใน
กลุ่มเดียวกับที่การศึกษานี้จะศึกษา
วัตถุประสงค์ของวิจัย
ศึกษาเปรียบเทียบผู้ส ูง อายุที่มีโ รคประจำตัว
เบาหวาน มีภาวะปากแห้ง อัตราการไหลของน้ำลาย และ
สภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิต (OHIP-14) แตกต่างจาก
กลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวานหรือไม่
สมมุติฐานการวิจัย
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเบาหวานมีภาวะปาก
แห้งมากกว่ากลุ่มที่สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติและผลกระทบ
ของสภาวะช่ อ งปากต่ อ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต (OHIP-14) ของ
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเบาหวานแตกต่างจากกลุ่มที่ ไม่
เป็นเบาหวาน
3. วิธีดำเนินการวิจัย
สถานที่ในการศึกษาครั้งนี้ : โรงพยาบาลปัตตานี
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี , อาสาสมัครที่อาศัยภายใน
อำเภอเมือง จัง หวัดปัตตานี ระยะเวลาการวิจ ัย : เก็บ
ข้อมูล เดือน พฤศจิกายน 2562- กรกฏาคม 2563
กำหนดกลุ่มตัวอย่าง
คำนวณ Sample size จาก Cohen 1988, โดย
กำหนดค่ า 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 และบวกเพิ่มหากมีการ loss of
data ที่ 30 % เป็นจำนวน 21 คน/กลุ่ม
วิธีการเลือกอาสาสมัคร
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือกลุ่มไม่เป็น
โรคเบาหวาน และไม่ได้รับประทานยารักษาโรค 21 คน
โดยผู้สูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลปัตตานี, หรือเป็น
อาสาสมั ค รผู ้ ส ู ง อายุ ท ี ่ อ าศั ย อยู ่ จ ั ง หวั ด ปั ต ตานี โดย
อาสาสมัค รจะได้ร ับการวั ด vital sign และ screening
เบาหวาน
กลุ่มที่ 2. กลุ่มเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 (type 2) 21
คน ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลปัตตานี
เกณฑ์ในการเลือกอาสาสมัคร (inclusion criteria)
1.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-80 ปี
2.สามารถสื่อสารด้วยภาษา เข้าใจ และโต้ตอบได้ด้วย
ตนเอง (ภาษาไทยหรือภาษามลายูก็ได้)
เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออก (Exclusion criteria)
1. มีค วามจำกัดในการดำเนินชีวิต ทำให้ต้องการความ
ช่วยเหลือบ้างบางส่วน ใช้ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel
ADL index) หากคะแนนต่ ำ กว่ า 12 คะแนน จะเป็ น
เกณฑ์การคัดออก
2. มีภาวะซึมเศร้า และภาวะสมองเสื่อม ใช้ application
mental health check up พัฒนาโดย กรมสุขภาพจิ ต
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
ตั้งแต่คะแนน 0-4 (0 คือ ไม่เคยเลย, 4 คือเคยบ่อยครั้งทุก
วัน)

1.ไม่ ส ามารถออกเสียง
คำบางคำ
2.รับรสอาหารได้น้อยลง
3.มีอาการเจ็บหรือ ปวด
ภายในช่องปาก
4.รู ้ ส ึ ก ไม่ ส บายในการ
รับประทานอาหาร
5.รู้ส ึกประหม่าหรื อ ไม่
มั่นใจ
6.รู้สึกเครียด

8.บ า ง ค ร ั ้ ง ต ้ อ ง ห ยุ ด
รับประทานอาหาร
9.พักผ่อนได้ไม่เพียงพอ
10.รู้สึกอายหรือประหม่า

11.รู้ส ึกหงุดหงิดต่อผู ้ อื่ น
ง่าย
12.ทำการงานปก ติ ไ ด้
น้อยลง
13.รู้สึกไม่พอใจต่อการใช้
ชีวิตทั่ว ๆไป
7.ไ ด ้ ร ั บ อ า ห า ร ไ ม่ 14.โดยรวมไม่ส ามารถทำ
เพียงพอ
หน้าที่ต่าง ๆ ของตนได้
-แบบสอบถาม 7 ข้ อ ดั ช นี ภ าวะปากแห้ ง
(xerostomia index)7 ถามตอบ เป็น ใช่, ไม่ใช่ หากตอบ
ใช่ (คะแนน 1), ไม่ใช่ (คะแนน 0) หากคะแนนมากกว่า 2
คะแนน ถือว่ามีภาวะปากแห้ง
1. คุณมีความรู้สึกปาก/คอแห้ง ระหว่างวัน
2.พูดได้ยากขึ้นไหม
3.เคี้ยวลำบากขึ้นไหม
4.กลืนลำบากไหม
5.รู้สึกขาดน้ำตอนกลางวันไหม
6.ต้องดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารไหม
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
อาสาสมัครงดทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรสชาติก ่อ น
การเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง
-.ตรวจช่องปาก จำนวนฟันที่เหลืออยู่
การเก็บข้อมูล จะกระทำโดยผู้ช่วยวิจัย โดยการ
สัมภาษณ์อาสาสมัค ร โดยผู้ช ่วยวิจ ัยจะต้องได้ร ั บ การ
อบรมเชิ ง ปฏิบ ั ต ิก ารและผ่ านการทดสอบมาตรฐานที่
กำหนด
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย
การตรวจสอบความตรง (validity) ตามเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน คำนวณค่าดัชนีความตรงเชิง
เนื้อหา แบบประเมินภาวะปากแห้ง (Xerostomia index)
ดั ช นี ค วามเที ่ย งตรงเนื้ อ หา (content validity index:
CVI) มี ค ่ า มากกว่ า 0.8 การหาค่ า ความเชื ่ อมั่ น
(reliability) โดยวิ ธ ี ก ารทดลองกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่ มี
ลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 10 คน
โดยคำนวณจากสูตรของครอนบัค (Cronbach’s alpha
coefficient) มีค่ามากกว่า 0.7
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มด้วย
independent t-test และ chi-square โดยกำหนดค่ า
นัยสำคัญทางสถิติ p<0.05
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจ ัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคน คณะทั น ต
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขโครงการ
EC6209-036 ผู้วิจ ัยแจ้ง ให้ผ ู ้เ ข้าร่ วมการวิ จ ั ยทราบถึ ง
วัตถุประสงค์การวิจัย รายละเอียดที่จะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วม
การวิจัย และชี้แจงให้ทราบว่าหากเข้าร่วมการวิจั ยแล้ ว
สามารถออกจากการวิจัยได้ทุกเวลาหากต้องการ ข้อมูล
ทั้ง หมดจะถูกเก็บเป็นความลับและนำเสนอในภาพรวม
เท่านั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยให้เซ็นใบ
ยินยอม (Informed consent form)

4.ผลการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู ้ ส ู ง อายุ จ ำนวน 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) โดยมีอายุน้อยที่ส ุด 60 ปีและอายุมาก
ที่สุด 75 ปี (ตารางที่ 1)
กลุ่มที่ 1 เป็นเพศหญิง 12 คน ชาย 9 คน กลุ่ม
ที่ 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)
จากการนั บ จำนวนฟั น พบว่ า ในกลุ ่ ม ที ่ 1 มี
ค่าเฉลี่ยจำนวนฟัน 19.95 ± 8.77 ซี่ ในกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
จำนวนฟั น 13.55 ± 11.11 ซี ่ กลุ ่ ม ที ่ 1 มี จ ำนวนฟั น
คงเหลือมากกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<
.05) (ตารางที่ 1)
ภาวะปากแห้ง (xerostomia) พบค่าเฉลี่ ย ของ
ดั ช นี ภ าวะปากแห้ ง xerostomia index ในกลุ ่ ม ที ่ 1 :
2.38 ± 1.86 ในกลุ่มที่ 2 : 2.90 ± 1.48 ซึ่งพบว่า กลุ่มที่
1 มีค ่าเฉลี่ยของ xerostomia index น้อยกว่ากลุ่มที่ 2
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05) (ตารางที่ 2) คะแนน
น้อยกว่าหมายถึงอาการปากแห้งน้อยกว่า
ความชุกของภาวะปากแห้ง ในกลุ่มที่ 1 : กลุ่มที่
2 คิ ด เป็ น 47.6% : 85.7% มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P < .05) (ตารางที่ 2)
อัตราการไหลของน้ำลาย (ขณะพัก) ในกลุ่มที่ 1
0.18 ± 0.13 มิ ล ลิ ล ิต ร/นาที ในกลุ ่ ม ที ่ 2 0.12 ± 0.15
มิล ลิลิตร/นาที พบว่ากลุ่ม 1 มีภ าวะน้ำลายน้อย 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 มิล ลิล ิตร/นาที จะถือว่ามีภ าวะ
น้ำลายน้อย (hyposalivation)
อัตราการไหลของน้ำลาย (ขณะกระตุ้น) ในกลุ่ม
ที ่ 1 1.61 ± 0.72 มิ ล ลิ ล ิ ต ร/นาที ในกลุ ่ ม ที ่ 2 1.59 ±
0.88 มิลลิลิตร/นาที พบว่ากลุ่ม 1 มีภาวะน้ำลายน้อย 2
คน และกลุ ่ ม ที ่ 2 มี ภ าวะน้ ำ ลายน้ อ ย 2 คน คิ ด เป็ น
อั ต ราส่ ว น 1 : 1 โดยค่ า มาตรฐานของอั ต ราการไหล
น้ำลาย (ขณะกระตุ้น) คือ 1.5-2 มิลลิลิตร/นาที หากน้อย
กว่ า 0.7 มิ ล ลิ ล ิต ร/นาที จะถื อ ว่ า มีภ าวะน้ำ ลายน้อย
(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) มี ค ่ า คะแนนรวม OHIP-14
total (OHIP-14T) ตั้งแต่ 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
กั น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (p > .05) (ตารางที ่ 2)
คะแนน OHIP-14T มากกว่าคือความถี่ในการเกิดความ
ผิดปกติในช่ องปากมากกว่า นั้นคือคะแนนมากกว่ า มี
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
อายุ (ปี) (60-75ปี)
เพศ (คน,%)
หญิง
ชาย
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา (คน)
มัธยมศึกษา/ปวช.,ปวส.(คน)
ปริญญาตรี (คน)
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)
สิทธิการรักษา
สิทธิ สปสช (ผู้สูงอายุ) (คน)
จ่ายตรง (คน)
ตรวจฟัน
จํานวนซี่ฟันที่เหลือ (ซี่)

กลุ่มที่ไม่เป็น
เบาหวาน (กลุ่มที่ 1)
65.76 ± 3.43

กลุ่มเบาหวาน
(กลุ่มที่ 2)
64.62 ± 4.23

ค่า p-value

12 (57.1%)
9 (47.6%)

10 (42.9%)
11 (52.4%)

.537

3
4
14

12
5
4

.004*

0
4
2
2
1
12

6
8
2
0
1
4

.013*

5
16

11
10

.057

19.95 ± 8.77

13.55 ± 11.11

.05*

.249
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบภาวะปากแห้ง อัตราการไหลของน้ำลาย และ สภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่ม
ทีไ่ ม่เป็นเบาหวาน และกลุ่มที่เป็นเบาหวาน
Analysis by independent t test for Xerostomia index, Salivary flow rate (unstimulate, stimulated), OHIP14total chi-squares test for prevalance of xerostomia, hyposalivation (unstimulate, stimulated) *=significant
p<0.05
ข้อมูลภาวะปากแห้ง
ดัชนีภาวะปากแห้ง(คะแนน) (Xerostomia Index) ( x̄ ± sd)
ความชุกของภาวะปากแห้ง (จํานวนคน/ทั้งหมด) (%)
อัตราการไหลของน้ําลาย (ขณะพัก) (มิลลิลิตร/นาที)
อัตราการไหลของน้ําลาย (ขณะกระตุ้น) (มิลลิลิตร/นาที)
ความชุกน้ําลายน้อยขณะพัก (คน/เปอร์เซ็น)
ความชุกน้ําลายน้อยขณะกระตุ้น (คน/เปอร์เซ็น)
ข้อมูลสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิต ค่า OHIP-14 รวม (คะแนน)

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า อายุในการศึกษาครั้งนี้ มี
ค่ า เฉลี ่ย 65.2 ปี เมื ่ อ เที ย บกับ รายงานผลการสำรวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้ง ที่ 8 ประเทศไทย
พ.ศ. 256013 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 60–74 ปี มีอายุเฉลี่ย
67.1 ปี จะพบว่าอายุเฉลี่ยของการศึกษาครั้งนี้น้อ ยกว่า
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากข้อมูลที่เก็บน้อย
เกินไป รวมทั้งการศึกษานี้เก็บกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ กลุ่ม
ไม่เป็นโรคเบาหวาน และไม่ได้รับประทานยารักษาโรค ซึ่ง
ส่วนใหญ่เมื่ออายุมากขึ้นผู้สูงอายุจะมีโรคประจำตัวและ
ต้องรับประทานยา ทำให้อายุเฉลี่ยของการศึกษานี้ น้อ ย
กว่าความเป็นจริง
เพศหญิง : เพศชาย คิดเป็น 52.3 : 47.7 เมื่อ
เทียบกับ รายงานผลการสำรวจ(ครั้งที่ 8 ,2560) 13 ซึ่ง
พบว่ามี เพศหญิง : เพศชาย คิดเป็น 53.3 : 46.7 มีความ
ใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ระดับการศึกษา กลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวานจะมี
การศึกษาที่มากกว่าโดยอยู่ในระดับปริญญาตรีถึง 66%
ดั ง นั ้ น อาจจะมี ค วามเป็ น ไปได้ ท ี ่ ว ่ า ผู ้ ส ู ง อายุ ท ี ่ ร ะดั บ
การศึกษาที่สูงกว่าจะมีการดูแลสุขภาพตัวเองได้มากกว่า
จึงไม่มีโรคที่ต้องได้รับยารักษาโรค ส่วนระดับการศึกษาใน

กลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวาน
(กลุ่มที่ 1)
2.38 ± 1.86
10/21 (47.6%)
0.18 ± 0.13
1.61 ± 0.72
8 (38.1%)
2(9.5%)
8.31 ± 8.19

กลุ่มเบาหวาน
(กลุ่มที่ 2)
2.90 ± 1.48
18/21 (85.7%)
0.12 ± 0.15
1.59 ± 0.88
14 (66.7%)
2(9.5%)
8.90 ± 7.87

ค่า p-value
.029*
.009*
.617
.342
.041*
1.0
.751

กลุ่มเบาหวาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับประถมศึกษา คิด
เป็น 57.1% เช่นเดียวกับการศึกษาของ เพชรัตน์ ศิริ
สุวรรณ, 256114 ระดับการศึกษากลุ่มเบาหวาน
ส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษา คิดเป็น 53.54% ซึ่งผล
ระดั บ การศึ ก ษาอาจส่ ง ผลต่ อ การดู แ ลสุข ภาพดั ง เช่น
การศึ ก ษาของ นิ ต ยา เจริ ญ กรุ ง , 255815 ว่ า ระดั บ
การศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
ทั น ตสุ ข ภาพ โดยระดั บ การศึ ก ษาประถมศึ กษา และ
มั ธ ยมศึ ก ษา จะมี พ ฤติ ก รรมการดูแ ลตนเองด้ า นทันต
สุขภาพต่ำกว่าระดับการศึกษาที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
จำนวนฟัน จาก รายงานผลการสำรวจ (ครั้งที่ 8
13
,2560) ผู้สูงอายุ 60-74 ปี มีฟัน เฉลี่ย 18.6 ซี่/คน
การศึกษานี้พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มไม่เป็นโรคเบาหวาน
มีค่าเฉลี่ยจำนวนฟัน 19.95 ซี่ ซึ่งใกล้เคียงกับการสำรวจ
ของประเทศ แต่แตกต่างจากกลุ่มเบาหวาน มีค ่าเฉลี่ย
จำนวนฟั น 13.55 ซี ่ มี ก ารศึ กษาว่า โรคเบาหวานมี มี
โอกาสเกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า อาทิเช่น โรคปริทันต์
อั ก เสบ โรคฟัน ผุ ภาวะน้ ำ ลายน้อ ย จนทำให้ เ กิดการ
สูญเสียฟันที่มากกว่า16
ภาวะปากแห้ง ในกลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวาน และ
กลุ่มเบาหวานมีค วามแตกต่ างกัน กลุ่มเบาหวานจะมี
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ความรู้สึกปากแห้งมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อาจเป็นผล
มาจากยาเบาหวาน หรือโรคเบาหวานเอง ความชุกของ
ภาวะปากแห้งของการศึกษานี้พบว่ากลุ่มเบาหวาน : กลุ่ม
ควบคุม คือ 85.7% : 47.6% ซึ่งถือว่าสูงทั้งกลุ่มเบาหวาน
และกลุ ่ ม ที ่ ไ ม่ เ ป็ น เบาหวาน เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผล
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง Sandberg17 พ บ ค ว า ม ช ุ ก ข อ ง
xerostomia ในกลุ่มเบาหวาน :กลุ่มควบคุม 53.5% :
28.4% แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเบาหวาน จะมีความชุกของ
ภาวะปากแห้งได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นโรคเบาหวานซึ่ง
สัมพันธ์กับการศึกษานี้
อัตราการไหลของน้ำลาย (ขณะพัก) ในกลุ่มที่ 1
0.18 มิล ลิล ิตร/นาที ในกลุ่มที่ 2 0.12 มิล ลิล ิตร/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 ดังนั้นแสดง
ให้เห็นว่าผู้สูงอายุจะมีอัตราการไหลของน้ำลายที่น้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบความชุกของภาวะน้ำลายน้อย
พบว่าการศึกษานี้มากกว่าการศึกษาของ Patcharaphol9
ที่ศึกษาในผู้สูงอายุที่ สุขภาพดี พบว่ามีภาวะน้ำลายน้อย
hyposalivation ประมาณ 14.4% แต่การศึกษานี้พบ
38.1% และในผู้ส ูงอายุที่มีโรคประจำตัวของการศึกษา
Umawadee10 พบว่า ภาวะน้ำลายน้อย hyposalivation
ได้ 54.7% การศึ ก ษานี ้ พ บภาวะน้ ำ ลายน้ อ ยในกลุ่ ม
เบาหวานได้ 66.7% ทั้ง นี้การศึกษาในประเทศไทยใน
เรื่องนี้ยังมีไม่มากและยังมีความแตกต่างกัน
การศึกษานี้จะพบว่าภาวะน้ำลายน้อยของกลุ่ม
ที่เป็นเบาหวาน: กลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวานพบอัตราส่วน 2 :
1 ซึ ่ ง เป็ น ไปได้ ท ี ่ จ ะเป็ น ผลมาจากโรคเบาหวาน มี
กระบวนการขับน้ำเนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูง ผู้ป่วยจึง
ถ่ายปัสสาวะมากและบ่อยครั้งทำให้เกิดภาวะขาดน้ำจึง
เกิดภาวะน้ำลายน้อยได้4 นอกจากตัวโรคเบาหวานเองแล้ว
ยารักษาโรคเบาหวานก็มีส่วนทำให้เกิดภาวะปากแห้ง และ
ภาวะน้ำลายน้อย19 ซึ่งมีรายงานว่ายากลุ่ม sulfonyurea
ที่ใช้รักษาโรคเบาหวานทำให้เกิดภาวะน้ำลายน้อย เช่นยา
glipizide19,20

เมื่อเปรียบเทียบ 2 กลุ่มระหว่าง กลุ่มที่ไม่เป็น
เบาหวาน และ กลุ ่ ม เบาหวาน พบว่ า กลุ ่ ม ที ่ ไ ม่ เ ป็ น
เบาหวาน มี อ ั ต ราการไหลของน้ ำ ลายมากกว่ า กลุ่ ม
เบาหวาน แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคั ญทาง
สถิติ ผลสอดคล้องกับการศึกษาของ Chavez11 ที่อัตรา
การไหลของน้ำลายทั้งขณะพัก และ ขณะกระตุ้นจะไม่
แตกต่างกัน
ปัจ จุบันการรักษาภาวะน้ำลายน้อยและภาวะ
ปากแห้งส่วนใหญ่เป็นเพียงแต่คำแนะนำให้ผู้ป่วยเช่น จิบ
น้ำบ่อย ๆ เคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกอมที่ไม่มีน้ำตาล
สำหรับสารที่นำมารักษาจะมี น้ำลายเทียมแต่การรักษายัง
ไม่ เ ป็ น ที ่ น ิย มและมี จ ำหน่ า ยเฉพาะที ่ และการใช้ ส าร
กระตุ้นน้ำลาย พบว่าหาซื้อได้ยาก จากผลการศึกษาครั้ง
นี้ที่พบผู้สูงอายุมีความชุกของภาวะน้ ำลายน้อยในภาวะ
พักในกลุ่มเบาหวานแตกต่างจากกลุ่มไม่เป็นเบาหวาน
อย่างมีนัยสำคัญ แต่พบความชุกภาวะน้ำลายน้อยในภาวะ
กระตุ้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใช้สาร
ขับน้ำลายเพื่อเป็นการกระตุ้นน้ำลายน่าจะทำให้ผู้สูงอายุมี
ภาวะน้ำลายที่ปกติ เนิ่องจากอาสาสมัครส่วนใหญ่ 90.5%
(100-9.5%) มีภาวะน้ำลายขณะกระตุ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เปรียบเทียบกับการศึกษาของ Gómez MG และคณะ21 ที่
ศึกษาการใช้สารขับน้ำลายแบบสเปร์ย ซึ่งให้ผลการศึกษา
ว่าในกลุ่มที่ใช้สารขับน้ำลายจะมีอัตราการไหลของน้ำลาย
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .05)21
ผลของสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิต พบว่า
ค่าคะแนนรวม OHIP-14 ของการศึกษา กลุ่มเบาหวาน มี
ค่า OHIP รวมเฉลี่ย สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวาน แสดง
ถึงคุณภาพชีวิตที่แย่กว่า แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P > .05)
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติคุณ บัวบาน 18
ศึกษาในผู้สูง อายุ อำเภอแม่ร ะมาด จัง หวัดตาก พบว่า
คะแนนรวม OHIP-14 (OHIP severity) ในคนที ่ เ ป็ น
เบาหวานและไม่เบาหวาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ซึ่ง การวัดคุณภาพชีวิตนั้นมีหลายปัจ จัยทั้งนี้
ขึ้นกับการตอบแบบสอบถามของอาสาสมัคร ผลการศึกษา
จึงยังไม่สามารถสรุปได้

525

สรุปการศึกษา ผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวาน จะมี
ความรู้สึกภาวะปากแห้งได้มากกว่า และจะมีโอกาสเกิด
ภาวะปากแห้งได้มากกว่าผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ส่วนผลการศึกษาสภาวะช่องปากต่อคุณภาพชีวิตใน
มิติส ุขภาพช่องปากแม้ว่าจะไม่มีค วามแตกต่างอย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ แต่ผู้สูงอายุเบาหวานยังควรต้องได้รับ
การดูแลในเรื่องของภาวะปากแห้งควบคู่ไปด้วยกันกับ
คุณภาพชีวิต
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บทคัดย่อ
ศึกษาสมบัติของโฟมยางธรรมชาติ (NR) ผสมยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (ENR) โดยใช้ยางอิพอกไซด์เกรด ENR 25 ที่
สัดส่วนการผสม 100/0, 80/20, 60/40, 40/60, และ 20/80 ส่วนต่อเนื้อยาง 100 ส่วน (parts per hundred of rubber,
phr) และใช้ออกซีบิสเบนซีนซัลโฟนิลไฮดราไซด์ (OBSH) ปริมาณ 6 phr เป็นสารก่อฟอง จากนั้นทดสอบสมบัติของโฟมยาง
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 สำหรับ ที่
สัดส่วนของยาง NR/ENR เท่ากับ 80/20 phr ได้โฟมยางที่มีเซลล์ขนาดใหญ่ และค่าการกระเด้งกระดอนต่ำ เหมาะสำหรับ
นำไปใช้งานประเภทยางกันกระแทก และยางดูดซับเสียง นอกจากนี้ยังให้ค่าความต้านทานแรงดึง และระยะยืดเมื่อขาดสูง ด้วย
จึง ถูกเลือกเพื่อ นำไปทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Sound absorption coefficient) ผลการทดลองพบว่ามี ค่ า
สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงเท่ากับ 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
ประเภทต่ าง ๆ ได้แก่ งานฉนวนความร้อน แผ่น ดูดซั บ
เสียง งานบรรจุภัณฑ์ และงานกันกระแทก (เอกชัยและ
คณะ, 2552) ที่ผ่านมานักวิจัยได้ศึกษาการเตรียมโฟมจาก
ยางธรรมชาติ (Natural rubber, NR) ทั้งจากน้ำยางและ
ยางแห้ ง (ดริญ ญา และอรุ ณ ศรี , 2556, Moonchai et
al., 2015, Moonchai et al., 2016) เมื่ อ ขึ้ น รู ป ย า ง
ธรรมชาติให้อยู่ในรูปของโฟมยางส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะเป็นรูพรุน มีความหนาแน่นลดลง สามารถกดหรือ
บิดได้โ ดยไม่เสียรูป ทรง โดยดริญ ญา และคณะ (2560)
ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารก่อฟองต่อสมบัติ
ของโฟมยางธรรมชาติ ที่ใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติมใน
ปริมาณ 30 phr โดยใช้สารทำให้เกิดฟอง 2 ชนิด ได้แก่
อะโซไดคาร์บอนาไมด์ (ADC) และ ออกซีบิสเบนซีนซัลโฟ
นิลไฮดราไซด์ (OBSH) ที่ปริมาณ 0, 2, 4, 6, 8, และ 10
phr พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณสารก่อฟอง ส่ง ผลให้เวลาใน
การคงรูปโฟมยางเพิ่มขึ้น ค่าความหนาแน่นของโฟมยาง
ลดลง โดยที่ในกรณีของการใช้สารก่อฟอง OBSH โฟมยาง
จะมีความแข็งลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสารก่อฟอง ในขณะที่
การใช้ส ารก่อฟองชนิด ADC โฟมยางจะมีค่าความแข็ ง
ต่ำ สุด ที่ ก ารใช้ ส ารก่อ ฟอง 2 phr หลั ง จากนั้ น การเพิ่ ม
ปริมาณ ADC ไม่ส่ง ผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความแข็ง
อย่างมีนัยสำคัญ และพบว่า OBSH ให้โฟมยางที่มีจำนวน
และความสม่ ำ เสมอของรูพ รุน มากกว่ า ADC ดั ง นั้ น ใน
งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ OBSH เป็นสารก่อฟอง
ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (Epoxidised natural
rubber, ENR ) เป็ น ยางธรรมชาติ ที่ ผ่ า นการดั ด แปลง
โครงสร้างเพื่อปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติโดยผ่าน
ปฏิกิริยาอิพอกซิเดชั่น (Epoxidation) มีระดับการเกิด
อิ พ อกซิ เดชั่ น ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 10-50 ยาง ENR ที่ ได้ จึ ง มี
ความเป็นขั้ว มีค วามสามารถในการทนต่อน้ำมัน ทนต่ อ
ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เดชั่ น ได้ ดี ก ว่า ยางธรรมชาติ (เสาวนี ย์ ,
2543) รวมทั้งความสามารถในการดูดซับพลังงานที่เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งความสามารถในการดูดซับพลังงานเป็นสมบัติ

ที่ต้องการในผลิตภัณ ฑ์ยางจำพวกกันกระแทก ทำให้ได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยางธรรมช าติ ที่ ส ามารถใช้ ง านได้
หลากหลายขึ้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ยาง
ธรรมชาติ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการใช้ยาง ENR
25 มาผสมกั บ ยางธรรมชาติ ในการผลิ ต โฟม ยางเพื่ อ
ปรับปรุง สมบัติการดูดซับพลังงาน โดยแปรปริมาณยาง
ENR 25 ที่ใช้ผสมเข้ากับยางธรรมชาติ และทำการทดสอบ
สมบัติต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างเซลล์ ความต้านทานแรงดึง
ระยะยืดเมื่อขาด ค่ามอดูลัส การกระเด้งกระดอน รวมทั้ง
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง
2. วิธีดำเนินการวิจัย
2.1 การเตรียมยางผสมสารเคมี
เตรี ย มโฟมจากยางธรรมชาติ (NR) ผสมยาง
ธรรมชาติ อิ พ อกไซด์ (ENR 25) ในสั ด ส่ ว น NR/ENR ที่
100/0, 80/20, 60/40 และ 80/20 เพื่ อ ศึ ก ษาผลของ
ปริม าณยาง ENR ต่ อ สมบั ติ ของโฟมยาง สู ตรยางผสม
สารเคมีแสดงดังตารางที่ 1 และผสมยางกับสารเคมีด้วย
เครื่องผสมแบบเปิด (Two roll mill รุ่น YFTR-8)p
2.2 การขึ้นรูปและคงรูปโฟมยาง
นำยางคอมพาวนด์ที่ได้ไปอัดขึ้นรูปด้วยเครื่อง
อัดยางไฮโดรลิก (Compression molding machine) ที่
อุณหภูมิ 160 OC และทดสอบหาเวลาการคงรูปยาง (t90)
ด้วยเครื่อ ง Moving die rheometer (MDR) โดยขึ้ นรู ป
ด้วยเบ้าพิมพ์ตามมาตรฐานการทดสอบสมบัติต่าง ๆ
2.3 การทดสอบสมบัติ
2.3.1 ทดสอบโครงสร้างเซลล์
ตรวจสอบโครงสร้ างเซลล์ ของโฟมยางด้ ว ยกล้ อ ง
ถ่ายรูปดิจิตอลที่กำลังขยาย 4 เท่า
2.3.2 ทดสอบความต้านทานแรงดึง (Tensile test)
ทดสอบโดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด แรงดึ ง เอนกประสงค์
(Universal testing machine) ตามมาตรฐาน ISO 37-1
โดยนำยางที่ ขึ้นรูป หนา 2 มิล ลิเมตร ตั ดเป็ นรูป ดัม เบล
แล้ ว นำไปทดสอบที่ ค วามเร็ ว 500 มิ ล ลิ เมตร/นาที ใช้
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โหลดเซลล์ขนาด 1 กิโลนิวตัน (kN) วัดค่าความต้านทาน
แรงดึง ค่า
ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมี
Materials
NR
ENR
Stearic acid
ZnO
OBSH
MBTS
TMTD
Lowinox® CPL
Paraffinic oil
Sulphur

100
0
2
5
6
1
0.5
1
3
1.2

มอดู ลั ส ที่ 300% และระยะยื ด เมื่ อ ขาด โดยทำการ
ทดสอบทั้งหมดจำนวน 5 ชิ้นตัวอย่างและรายงานผลเป็น
ค่าเฉลี่ย
2.3.3 ก าร ท ด ส อ บ ก ารก ร ะเด้ งก ระ ด อ น
(Rebound resilience)
ท ด ส อ บ โด ยใช้ ม าต รฐาน ASTM D 1054
(Pendulum) ขึ้ น รูป ชิ้ น ทดสอบเป็ น ทรงกระบอก หนา
1.3 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.9 เซนติเมตร
โดยทำการทดสอบทั้ ง หมดจำนวน 5 ชิ้ น ตั ว อย่ างและ
รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย
2.3.4 การทดสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารดู ด ซั บ
เสียง
(Sound absorption coefficient)
จากผลการทดสอบข้อ 2.3.1-2.3.3 เลือกสูตร
ยางที่ ใ ห้ สมบั ติ ที่ เ ห มาะสม แล ะนำไป ทดสอบ ค่ า
สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงตามมาตรฐาน ISO 10534-2
ขึ้น รูป ชิ้ น ทดสอบเป็ น ทรงกระบอกหนา 1 เซนติ เมตร
สำหรับที่ความถี่ต่ำใช้ชิ้นตัวอย่างเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
3 เซนติเมตร ที่ความถี่สูงใช้ชิ้นตัวอย่างเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 10 เซนติเมตร

80
20
2
5
6
1
0.5
1
3
1.2

Amount (phr)
60
40
40
60
2
2
5
5
6
6
1
1
0.5
0.5
1
1
3
3
1.2
1.2

20
80
2
5
6
1
0.5
1
3
1.2

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
รูปที่ 1 แสดงเวลาการวัลคาไนซ์ของโฟมยางที่
ใช้ยาง NR ผสมกับยาง ENR ในปริมาณต่าง ๆ พบว่าเมื่อ
ปริมาณยาง ENR เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาในการวัลคา
ไนซ์ ข องโฟมยางลดลง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ
Ismail and Poh (2000) ที่ได้ศึกษาสมบัติการวัลคาไนซ์
ของยางธรรมชาติ ช นิ ด SMR L ผสมกั บ ยาง ENR 25
พบว่าเมื่อผสมยาง ENR 25 ส่งผลให้ ยางเกิดความว่องไว
ต่อการทำปฎิกิริยาการวัล คาไนซ์ มากขึ้น เนื่องจากหมู่อิ
พอกไซด์จ ะเข้าไปช่วยกระตุ้นตรงบริเวณของพันธะคู่ใน
สายโซ่ โ มเลกุ ล ของยางธรรมชาติ ทำให้ ร ะยะเวลาใน
การวัลคาไนซ์สั้นลง รูปที่ 2 แสดงลักษณะโครงสร้างเซลล์
ของโฟมยางจากยาง NR ผสมยาง ENR ที่กำลัง ขยาย 4
เท่า พบว่าการผสมยาง ENR ใน
ยาง NR ที่ปริมาณต่าง ๆ นั้นมีผลต่อโครงสร้างเซลล์หรือ
โครงสร้างสัณฐานวิทยาของโฟมยาง เมื่อเพิ่มปริมาณของ
ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ ที่ปริมาณมากกว่า 40 phr ทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากโฟมยางที่มีเซลล์ขนาดใหญ่
เปลี่ยนไปเป็นโฟมยางมีขนาดของเซลล์ที่เล็กลง และมีการ
กระจายตั ว ของขนาดเซลล์ ที่ ดี ขึ้น ตามปริม าณของยาง
ENR ที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการที่ยาง ENR มีระยะเวลาใน
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การวัลคาไนซ์ที่เร็วกว่ายาง NR จึงทำให้โฟมยางทีผ่ สมยาง
ENR ในปริ ม าณมากเกิ ด การขยายขนาดของเซลล์ ไ ด้
น้อยลง เนื่องจากเมื่อยางเริ่มการการวัลคาไนซ์หรือการ
เชื่ อมโยงของสายโซ่โมเลกุล ทำให้เกิดการยับยั้งขั้นตอน
การขยายตัวของเซลล์ เพราะขั้นตอนการขยายขนาดของ

เซลล์จะเป็นขั้นตอนที่เกิดก่อนการเชื่ อมโยงโมเลกุล ของ
สายโซ่ยาง (Kim et al., 2007)

16
14

Cure time (sec)

12
10
8

6
4
2
0
0

20

40
ENR content (phr)

60

80

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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รูป ที่ 3 และ 4 แสดงค่ า ความต้ านทานแรงดึ ง
และระยะยื ด เมื่ อ ขาดของโฟมยางที่ ผ สมระว่ า งยาง
NR/ENR พบว่า เมื่อเพิ่ม ปริมาณยาง ENR ไปถึง 40 phr
จะส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงดึง และระยะยืดเมื่อขาด
ลดลงจนถึงค่าต่ำสุด อาจเนื่องมาจากเมื่อผสมยาง ENR
ในปริม าณมากถึง 40 phr ทำให้ ยางผสม NR/ENR เกิ ด
การแยกตัวของวัฎ ภาค (Phase separation) เพราะยาง
ทั้งสองมีระดับความเป็นขั้วที่ต่างกัน ทำให้ไม่สามารถผสม
เข้ากันได้ส่ง ผลให้สมบัติทั้งสองดังกล่าวมีค่า ลดลงต่ำสุด
หลังจากนั้นเมื่อใช้ปริมาณยาง ENR ตั้งแต่ 60 phr ขึ้นไป
พบว่าค่าความต้านทานแรงดึง และระยะยืดเมื่อขาดกลับมี
แนวโน้ม เพิ่มขึ้นและสูงสุดเมื่อใช้ยาง ENR ที่ปริมาณ 80
phr เนื่องมาจากเมื่อเพิ่มปริมาณยาง ENR เป็น 60 และ
80 phr ทำให้ ยาง ENR กลายเป็นวัฎภาคหลัก สังเกตได้
จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่าจากรูปถ่ายโครงสร้างเซลล์ โฟม
ยางมี สี เ ปลี่ ย นจากน้ ำ ตาลอ่ อ นที่ เ ป็ น สี ข องยาง NR
เปลี่ยนเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของยาง ENR และการที่มีขนาดรู
พรุน ที่ เล็ ก ลงจึ ง ส่ ง ผลให้ ค่ าความต้ านทานแรงดึ ง และ
ระยะยื ด เมื่ อ ขาดเพิ่ ม มากขึ้ น (Wimolmala et al.
2009) รูปที่ 5 แสดงค่ามอดูลัสของโฟมยาง พบว่าเมื่อเพิ่ม
ปริ ม าณของยาง ENR ส่ ง ผลให้ ค่ า มอดู ลั ส ที่ ร ะยะยื ด
300 % มี แนวโน้ มที่ ล ดลงเล็ กน้ อย อาจเป็น เพราะยาง

ENR เข้ า ไปขั ด ขวางการตกผลึ ก ขณะดึ ง ยื ด ของยาง
ธรรมชาติส่งผลให้ค่ามอดูลัสมีแนวโน้มลดลง และรูปที่ 6
แสดงค่าการกระเด้งกระดอนของโฟมยางที่มีปริมาณของ
ยาง ENR ในปริมาณต่างกัน พบว่าค่าการกระเด้งกระดอน
ลดต่ำลงที่ปริมาณยางENR ที่ 20 และ 40 phr เนื่องจาก
ที่ปริมาณ ENR ดังกล่าวยางโฟมที่ได้มีขนาดเซลล์ที่ ใหญ่
แสดงดั ง รูป ที่ 2 (ข) และ (ค) การมี ช่ อ งว่ างขนาดใหญ่
ภายในยางโฟมส่ ง ผลให้ ค่ า การกระเด้ ง กระดอนต่ ำลง
เนื่องจากเนื้อยางที่มีความสามารถในการกระเด้งกระดอน
ถูกแทนที่ด้วยอากาศ
จากการศึกษาผลของปริมาณของ ENR ที่ผสมกับ
ยาง NR ต่อสมบัติของโฟมยาง งานวิจัยนี้ เลือกโฟมยางที่
ใช้ ยาง ENR ใน ป ริ ม าณ 20 phr (NR/ENR: 80/20)
สำหรับนำไปทดสอบค่าการดูดซับเสียง เนื่องจากโฟมยาง
มีโครงสร้างเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ มีค่าความต้านทานแรงดึง
และระยะยืดเมื่อขาดสูง และมีค่าการกระเด้งกระดอนที่
ต่ ำ เหมาะสำหรั บ นำไปทำเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู ด ซั บ เสี ย ง
และโฟมยางกันกระแทก ซึ่งผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
การดูด ซับเสียงของโฟมยาง NR/ENR ที่ สัดส่ วน 80/20
phr มีค่าเท่า
กับ 16.38%

รูปที่ 3 ค่าความ
ยาง ENR ใน
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รูปที่ 4 ระยะยืดเมื่อขาดของโฟมยาง NR/ENR เมื่อผสมยาง ENR ในปริมาณต่าง ๆ
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รูปที่ 5 ค่า 300% มอดูลัสของโฟมยาง NR/ENR เมื่อผสมยาง ENR ในปริมาณต่าง ๆ
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รูปที่ 6 ค่าการกระเด้งกระดอนของโฟมยาง NR/ENR เมือ่ ผสมยาง ENR ในปริมาณต่าง ๆ
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สมบัติความต้านทานความร้อนและความสามารถย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพของโฟมยางธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติม
Thermal resistance and biodegradability properties of natural rubber foam filled
with defatted rice bran
ดริญญา มูลชัย* ภัทราพร จันต๊ะมุ่ย และรุ่งทิวา เรือนคำ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของรำสกัดน้ำมัน (Defatted rice bran) ต่อสมบัติความต้านทานความ
ร้อนและความสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของโฟมยางธรรมชาติ โดยทดสอบสมบัติการบ่มเร่งด้วยความร้อนและการย่อย
สลายทางชีวภาพภายหลังการฝังดิน เปรียบเทียบกับโฟมยางธรรมชาติที่ใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และดินขาว (Clay)
เป็นสารตัวเติม โดยปริมาณสารตัวเติมที่ใช้คือ 30 ส่วนต่อเนื้อยาง 100 ส่วน (parts per hundred of rubber, phr) การบ่ม
เร่งด้วยความร้อนส่งผลให้ค่าความแข็งและมอดูลัสเพิ่มขึ้น ความต้านทานแรงดึงและระยะยืดเมื่อขาดมีค่าลดลง โดยที่โฟมยาง
ธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมันมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้นมากที่สุด และค่าการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานแรงดึง และระยะยืดเมื่อ
ขาดของโฟมยางธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมัน และดินขาวมีค่าน้อยกว่าการไม่ใช้สารตัวเติม และการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต และ
จากผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของโฟมยางภายหลังการฝังดิน พบว่าการใช้รำสกัดน้ำมันทำให้โฟมยางธรรมชาติ
มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักมากที่สุด
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 CaCO3filled 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 CaCO3filled 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 เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยาง
ธรรมชาติที่มีร ูพรุนภายในเนื้อยาง เกิดจากการนำยาง
ธรรมชาติมาผสมกับสารเคมีต่าง ๆ ได้แก่ สารทำให้ยางคง
รูป สารตัวเร่ง สารกระตุ้น และสารตัวเติม แล้วมีการเติม
สารก่อฟอง (Blowing agent) ลงไปในยางคอมพาวนด์
ด้วยเพื่อให้เกิดเป็นรูพรุนภายในเนื้อยาง ได้เป็นผลิตภัณฑ์
โฟมยาง เพื่อนำไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น ท่อฉนวน
ยาง ฉนวนกันกระแทกและเสียง พื้นรองเท้า และยางปูพื้น
เป็นต้น โดยทั่วไปในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางส่วน
ใหญ่มักมีการเติมสารตัวเติมเพื่อปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ เช่น
สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางความร้อน และ
สมบัติการแปรรูป เป็นต้น ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ม ีส มบัติ
เหมาะกับการใช้งาน สารตัวเติมที่นิยมใช้ในการเสริมแรง
ได้แก่ เขม่าดำ และซิลิกา นอกจากนี้ยังมีสารตัวเติมที่จัด
อยู่ในกลุ่มกึ่งเสริมแรง และไม่เสริมแรง ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดอนุภาค ถ้ามีขนาดอนุภาคเล็กจัดเป็นสารตัวเติมกึ่ง
เสริมแรง กรณีถ้ามีขนาดอนุภาคใหญ่จัดเป็นสารตัวเติมไม่
เสริมแรง สารตัวเติมในกลุ่มนี้ที่ใช้กันมาก ได้แก่ ดินขาว
และแคลเซียมคาร์บอเนต ส่วนใหญ่นิยมใช้ เพื่อลดต้นทุน
ในกระบวนการผลิต ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสารตัวเติมส่ วน
ใหญ่ ท ี ่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมยางเป็ น วั ส ดุ ท ี ่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบกับสิ่ง แวดล้อมและระบบนิเวศ (ปุญญานิช ,
2555)
ปัจจุบันการนำวัสดุชีวมวล (Biomass) ซึ่งได้แก่
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือวัสดุที่ได้จากการแปรรูป
สินค้า เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย เถ้าแกลบ เส้นใยปาล์ม
กะลามะพร้าว เศษไม้ ขี้เลื่อยและกากถั่วเหลือง เป็นต้น
มา
ใช้ทดแทนสารตัวเติมทางการค้าจึงเป็นที่สนใจ และมีการ
วิจัยอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การนำวั ส ดุ ช ี ว มวลมาใช้ เ ป็ น สารตั ว เติ ม ในยาง เช่ น
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) แ ล ะ Srilathakutty et al. (2010)
เป็นต้น
นอกจากวัสดุชีวมวลที่กล่าวมาข้างต้น รำสกัด
น้ำมัน (Defatted rice bran, DRB) ซึ่ง เป็นผลพลอยได้
จ ากกร ะบวนการสกั ด น้ ำ มั น ออกจ ากรำข้ า ว มี
ส่ ว นประกอบของโปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต เส้ น ใย
(Wiboonsirikul et al., 2007) รำสกัดน้ำมันเป็นผลพลอย
ได้จากกระบวนการสกัดน้ำมันรำข้าวออกจากรำดิบ ซึ่งมี
ส่ ว นประกอบของโปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต เส้ น ใย
(Wiboonsirikul et al., 2007) ภายหลั ง การสกัด น้ ำมัน
ออกไปแล้วทำให้รำสกัดน้ำมันมีส่วนประกอบของไขมัน
น้อย จึงลดปัญหาการเหม็นหืน สามารถเก็บได้นานขึ้น ที่
ผ่านมามีง านวิจ ัยของ Moonchai et al. (2012) ศึกษา
เกี ่ ย วกั บ การใช้ ร ำสกั ด น้ ำ มั น เป็ น สารตั ว เติ ม ในยาง
ธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบสมบัติของยางคงรูป ที่ได้กับ
การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติม จากผลการ
ทดสอบพื ้ น ที ่ผ ิ ว จำเพาะของรำสกัด น้ ำ มั น ที่ 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 050 phr พบว่ า โฟมยางมี ข นาดรู พ รุน ใหญ่ ข ึ ้ น เมื ่อ เพิ่ม
ปริ ม าณรำสกั ด น้ ำ มั น ดั ง นั ้ น การใช้ ร ำสกั ด น้ ำ มั น จึ ง
สามารถเพิ่มขนาดรูพรุนให้กับผลิตภัณฑ์โฟมยางได้ ทำให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี น ้ ำหนั กที ่เ บาขึ้ น และ Moonchai et al.
(2016) ศึกษาเปรียบเทียบการใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัว
เติมในโฟมจากยางธรรมชาติกับการใช้ส ารตัวเติม ทาง
การค้า ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอเนต และดินขาว พบว่าการ
ใช้ร ำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติมจะให้ โฟมยางที่มีรูพรุน
กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอกว่า และมีค ่าการดูดซึม น้ ำ
ความต้านทานแรงดึง และค่ามอดูลัสที่ดีกว่าการใช้สารตัว
เติมทางการค้า และเมื่อศึกษาการใช้สารก่อฟอง 2 ชนิด
ได้แก่ อะโซไดคาร์บอนาไมด์ (ADC) และ ออกซีบิสเบนซีน
ซัล โฟนิล ไฮดราไซด์ (OBSH) พบว่า สารก่อฟอง OBSH
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สามารถแตกตัวได้ดีกว่า และให้ โฟมยางที่มีจ ำนวนและ
ความสม่ำเสมอของรูพรุนมากกว่าการใช้สารก่อฟอง ADC
(ดริญญา และคณะ, 2560) งานวิจัยนี้ศึกษาผลของรำสกัด
น้ ำ มั น ต่ อ ส มบ ั ติ ค วามต้ า นทาน ค วามร ้ อ นแ ล ะ
ความสามารถย่ อ ยสลายได้ ท างชี ว ภาพของโฟมยาง
ธรรมชาติ โดยเปรียบเทีย บกับการใช้สารตัวเติมที่นิยมใช้
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
ชั่ ว โมง ก่ อ นนำไปใช้ และทำการเปรี ย บเที ย บสมบั ติ
กับโฟมยางที่ใช้ส ารตัวเติมทางการค้า ได้แก่ Clay และ
CaCO3 โดยสูตรยางผสมสารเคมีแสดงดัง ตารางที่ 1 ผสม
ยางกับสารเคมีด้วยเครื่องผสมแบบเปิด (Two roll mill
รุ่น YFTR-8)
2.2 การขึ้นรูปและคงรูปโฟมยาง
นำยางผสมสารเคมีมาอัดด้วยเครื่องอัดยาง
ไฮโดรลิก ที่อุณหภูมิ 150 oC ตามเวลาการคงรูปที่ได้จาก
การทดสอบสมบั ต ิ ก ารคงรู ป ด้ ว ยเครื ่ อ ง Moving die
rheometer (MDR) เพื่อให้ยางเกิดการขึ้นรูป เกิดเป็น
โฟมยาง และคงรูปในขั้นตอนนี้
2.3 การทดสอบสมบัติ
2.3.1 การทดสอบสมบัติค วามต้านทานความ
ร้อน ทำโดยการทดสอบสมบัติเชิงกลเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนและหลังการบ่มเร่งด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 100 OC
เป็นเวลา 22 ชั่วโมง สมบัติเชิงกลที่ทดสอบมีดังนี้
ก. สมบัติความทนแรงดึง (Tensile test)
ทดสอบโดยใช้เครื่องวัดแรงดึง เอนกประสงค์
(Universal testing machine) ตามมาตรฐาน ISO 37-1
นำยางที่ขึ้นรูปหนา 2 เซนติเมตร ตัดเป็น รูปดัมเบล แล้ว
นำไปทดสอบที่ความเร็ว 500 มิล ลิเมตร/นาที ใช้โหลด
เซลล์ขนาด 1 กิโลนิวตัน

ข. สมบัติความแข็ง (Hardness)
ทดสอบโดยใช้ เครื ่อง Durometer hardness
(Shore A) ตามมาตรฐาน ASTM 2240-97 โดยใช้ ชิ้ น
ตัวอย่างหนา 6 มิลลิเมตร ทดสอบ 5 จุด
2.3.2 การทดสอบความสามารถย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ นำดินมาบรรจุในภาชนะพลาสติก จากนั้นนำ
ชิ้นตัวอย่างไปอบที่อุณหภูมิ 50 OC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ก่อนชั่งน้ำหนัก แล้วไปฝังดินเป็นระยะเวลา 8 เดือน ชั่ง
น้ำหนักภายหลังการฝังดิน โดยก่อนการชั่งน้ำหนักให้ล้าง
ชิ้นตัวอย่างด้วยน้ำกลั่น และอบให้แห้ง อุณหภูมิ 50 OC
เป็ น เวลา 24 ชั ่ ว โมง จากนั ้ น คำนวณหาค่ า การ
เปลี ่ ย นแปลงน้ำ หนัก ระหว่ า งก่ อ นและหลั ง การฝัง ดิน
(Bras et al., 2010)
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ตารางที่ 1 สูตรยางผสมสารเคมี
Materials
NR

Amount (phr)
No filler
100

DRB
100

CaCO3
100

Clay
100

Steric acid
ZnO
OBSH
MBTS
TMTD
Lowinox® CPL
Paraffinic oil
Sulphur
DRB
CaCO3
Clay

2
4
6
1
0.5
1
3
2.5
0
0
0

2
4
6
1
0.5
1
3
2.5
30
0
0

2
4
6
1
0.5
1
3
2.5
0
30
0

2
4
6
1
0.5
1
3
2.5
0
0
30

เมื่อนำชิ้นทดสอบไปบ่มเร่ง ด้วยความร้อนโฟม
ยางมีความแข็งเพิ่มขึ้น เนื่องจากโฟมยางที่นำมาทดสอบ
ยังเกิดการวัลคาไนซ์ไม่สมบูรณ์ ซึ่งในการขึ้นรูปโฟมยาง
จะใช้ระยะเวลาในการวัลคาไนซ์ยางที่ 90% ฉะนั้นโฟม
ยางเมื่อได้รับความร้อนพันธะโมเลกุลของยางจึ งสามารถ
เกิดการเชื่อมโยงของสายโซ่โ มเลกุล ได้อีกครั้ง ค่าความ
แข็งของยางจึงเพิ่มขึ้น ยกเว้นการใช้ Clay จะเห็นได้ว่า
ค่าความความแข็งก่อนและหลังการบ่มเร่งมีค่าใกล้เคียง
กัน
รูปที่ 2 พบว่าการใช้ ส ารตั วเติม ส่ง ผลให้ ม ี ค่ า
ต้านทานแรงดึงลดลง เมื่อเปรียบเทียบสารตัวเติมทั้ง 3
ชนิด โฟมยางที่ใช้ DRB เป็นสารตัวเติมจะมีค่าต้านแรงดึง
มากที่สุด รองลงมาคือ CaCO3 และ Clay ตามลำดับ การ
ใช้ DRB เป็นสารตัวเติม DRB สามารถกระจายตัวได้ดีใน
ยาง ทำให้ เ มื ่ อ มี แ รงดึ ง มากระทำ เพื ่ อ ให้ ย างมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูป
ร่าง DRB สามารถเคลื่อนตัวไปพร้อมกับสายโซ่โมเลกุล
ของยางได้ดีกว่าการใช้ CaCO3 และ Clay (Moonchai et
al., 2016)

เมื่อทดสอบค่าต้านทานแรงดึง หลัง การบ่ม เร่ง
พบว่ามีค่าลดลง เนื่องจากการบ่มเร่งโฟมยางมีความแข็ง
เพิ่มขึ้น (รูปที่ 1) ส่ง ผลให้ความยืดหยุ่นลดลง เมื่อยาง
ได้รับแรงดึงจึงทำให้โฟมยางมีความต้านทานแรงดึงน้อย
กว่าก่อนบ่มเร่ง รูปที่ 3 แสดงระยะยืดเมื่อขาดของโฟม
ยางที่ใช้สารตัวเติมชนิดต่าง ๆ พบว่ามีค่าลดลงเนื่องจาก
สารตัวเติมเข้า มาทดแทนในส่ วนที่ เป็ น เนื ้อ ยาง ความ
ยืดหยุ่นจึงลดลง เมื่อเปรียบเทียบสารตัวเติมทั้ง 3 ชนิด
พบว่าการใช้สารตัวเติม DRB และ CaCO3 มีค่าระยะยืด
เมื่อขาดไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่ามากกว่าการใช้ Clay โดย
การใช้ Clay ทำให้โฟมยางมีความแข็งมากสุด ดังนั้น 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

ความแข็ง (Shore A)
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การทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
นำโฟมยางธรรมชาติ ท ี ่ ใ ช้ DRB, Clay และ
CaCO3 เป็นสารตัวเติมในปริมาณ 30 phr ที่ผ่านการวัล
คาไนซ์มาทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยนำชิ้น
ทดสอบที่ผ่านกระบวนการฝังดิน เป็นระยะเวลา 8 เดือน
มาชั่งน้ำหนัก และรายงานเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก
ภายหลังการฝังดิน พบว่าเมื่อฝังดินเป็นระยะเวลา 8 เดือน
น้ำหนักของชิ้นทดสอบมีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทีย บโฟม
ยางที่ใช้ DRB เป็นสารตัวเติมกับการใช้ Clay และ CaCO3
พบว่าการใช้ DRB

ทำให้ โ ฟมยางมี น ้ ำ หนั ก ลดลงมากที ่ ส ุ ด โดยมี ค ่ า การ
เปลี่ยนแปลงน้ำหนักเท่ากับ -4.99% ขณะที่ Clay และ
CaCO3 มีค ่าการเปลี่ยนแปลงน้ำหนั กเท่า กับ -1.48%
และ
-1.98% ตามลำดับ แสดงได้ว่าการใช้ DRB ทำให้เกิดการ
สูญเสียน้ำหนักของชิ้นตัวอย่างไปมากที่สุด แต่อย่างไรก็
ตามถือว่าเป็นปริมาณน้ำหนักที่หายไปเพียงเล็กน้อย อาจ
เนื ่ อ งมาจากระยะเวลาทดสอบที ่ จ ำกั ด และโฟมยาง
เกิดปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์จึงทำให้กระบวนการย่อยสลาย
ทางชีวภาพเป็นไปได้ยากขึ้น ต้องใช้ระยะเวลานาน

ตารางที่ 2 ค่าการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของโฟมยางที่ฝังดินเป็นระยะเวลา 8 เดือน
สารตัวเติม
(30 phr)

% การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก

No Filler
DRB
CaCO3
Clay

-2.02±0.20
-4.99±0.50
-1.98±0.37
-1.48±0.58

4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสมบัติเชิงกลภายหลังการบ่มเร่ง
ด้วยความร้อนของโฟมยางที ่ใช้ส ารตั วเติมชนิด ต่าง ๆ
พบว่า การใช้สารตัวเติมทุกชนิดส่งผลให้ค่าความแข็งและ
มอดูล ัส เพิ่มขึ้น โดยที่โ ฟมยางธรรมชาติที่ใช้ DRB มีค่า
ความแข็งเพิ่มขึ้นมากที่สุด ขณะที่ค่าความต้านทานแรงดึง
และระยะยืดเมื่อขาดของโฟมยางธรรมชาติมีค่าลดลงหลัง
การบ่มเร่งด้วยความร้อน โดยที่ค่าการเปลี่ยนแปลงของ
สมบัติทั้ง สองดัง กล่าวของโฟมยางธรรมชาติที่ใช้ DRB
และ Clay มีค่าน้อยกว่าการไม่ใช้สารตัวเติม และการใช้
CaCO3 และจากผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ
ของโฟมยางธรรมชาติพบว่าที่ ระยะเวลาฝังดิน 8 เดือน
การใช้ DRB ทำให้ โ ฟมยางธรรมชาติ มี เ ปอร์เ ซ็น ต์การ
สูญเสียน้ำหนักมากที่สุด จากผลการทดลองสามารถสรุป
ได้ว่า สามารถนำ DRB มา

ใช้เป็นสารตัวเติมในโฟมยางธรรมชาติแทนสารตัวเติมทาง
การค้าได้
5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จ ั ย นี ้ ไ ด้ ร ั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ั ย จาก
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สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีกายภาพของแป้งข้าวอ่อนระยะต่าง ๆ
Physical Chemical and Physicochemical Properties of Immature Rice Flour Different Stages
สุริยาพร นิพรรัมย์
มทร.ล้านนา พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
e-mail: suriya_food@rmutl.ac.th
บทคัดย่อ
การนำแป้งจากข้าวระยะอ่อนไปใช้ประโยชน์ ควรต้องรู้สมบัติของแป้งข้าวอ่อน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนคุณสมบัติด้านกายภาพ เคมี และเคมีกายภาพของแป้งข้าวหอมมะลิ 105 ระยะต่าง ๆ ได้แก่ 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

545

1. บทนำ
ข้ า วอ่ อ นหรื อ ข้า วเม่า (Immature rice) เป็ น
ข้ า วที ่ เ ก็ บ เกี ่ ย วหลั ง ติ ด เมล็ ด ประมาณ 15-21 วั น
(Jiamyangyuen et al., 2017) เป็นข้าวอยู่ในระยะที่โ ต
ไม่เต็มที่ ข้าวในเปลือกเริ่มแข็งเป็นเมล็ดมีสีขาวและห่อหุ้ม
ด้วยเยื่อบาง ๆ เป็นเยื่อหุ้มสีเขียว (จินตนา และคณะ,
2550) ซึ่งข้าวอ่อนมีส่วนของ aleurone layer, pericarp
และเยื่อหุ้มเมล็ด ทำให้มีธาตุเหล็กและโปรตีนสูงกว่าข้าว
กล้องและข้าวขาว (วิเชียร และคณะ, 2550) ปริมาณธาตุ
เหล็ ก ในข้า วอ่ อนมี 2.7 มิ ล ลิ ก รัม ต่อ 100 กรั ม (กอง
โภชนาการ, 2543) มีการศึกษาปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
ชี ว ภาพจากข้า วอ่ อนที ่เ ป็น ข้ า วขาว โดยเปรี ย บเทียบ
ทั้ง หมด 4 พันธุ์ พบว่าข้าวอ่อนพันธุ์หอมมะลิ 105 มี
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดฟีนอลิกทั้งหมด และ
คลอโลฟิลล์สูงสุด (Nipornram et al., 2015)
ดั ง นั ้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที ่ จ ะศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีกายภาพ
ของแป้งในระยะข้าวอ่อน เพื่อ ทราบสมบัติต่าง ๆ ใช้ เป็น
แนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์จากข้าวอ่อนต่อไปใน
อนาคต
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ข้ า วอ่ อ นมี เ ยื ่ อ หุ ้ ม เมล็ ด สี เ ขี ย วมี ช ่ ว งอายุ
ประมาณ 15 ถึง 21 วัน ซึ่งในแต่ละวันข้าวอ่ อนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพ เคมี และเคมีกายภาพ การ
จะนำข้ า วในระยะดั ง กล่ า วไปใช้ ป ระโยชน์ ม ี 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
อลู ม ิ เ นี ย มฟอยล์ถ ุ ง ละ 100 กรั ม แล้ ว นำไปแช่ แข็ง ที่
อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จนกว่าจะทดสอบในขั้ น
ต่อไป
3.2 การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น
นำตัวอย่างแป้ง มาอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ
105 องศาเซลเซี ย ส จนกระทั ่ ง น้ ำ หนั ก ของแป้ ง ที่ค ง
(AOAC, 2006)
3.3 การวั ด ค่ า สี L*, a*, b*, Chroma และ Hue
angle ด้วยเครื่อง Hunter Lab Scale
3.4 การวิเคราะห์หาความหนาแน่นของแป้ง
นำตัวอย่างแป้ง 10 กรัม บรรจุล งในกระบอก
ตวง อ่านปริมาตรของแป้งและบันทึกผล นำมาคำนวณหา
ความหนาแน่น (กรัมต่อมิล ลิล ิตร) โดยนำน้ำหนักของ
ตัวอย่างหารด้ วยปริม าตรของตั ว อย่าง (Kolawole O.
Falade et al., 2014)
3.5 การวิเคราะห์หาปริมาณอะไมโลส
นำแป้ง 2 มิลลิกรัม ใส่ลงในหลอดแล้วเติม 90
เปอร์เซ็นต์ DMSO 8 มิลลิลิตร ลงในหลอดแล้วผสมให้เข้า
กัน จากนั้นนำไปให้ความร้อนในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 85
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และเขย่าในขณะให้ค วาม
ร้อน แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง นาน 45 นาที แล้วเจือ
จางสารละลายโดยเติมน้ำกลั่น 17 มิลลิลิตร เพื่อปรับ ให้
สารละลายมีปริมาตร 25 มิลลิลิตร เมื่อทำการเจือจาง
แล้ ว นำสารละลายมา 1 มิ ล ลิ ล ิ ต ร เติ ม น้ ำ กลั ่ น 40
มิลลิลิตร และ ไอโอดีน/โพแทสเซียมไอโอไดด์ 5 มิลลิลิตร
ปรับปริมาตรให้ได้ 50 มิลลิลิตรด้วยน้ำกลั่น แล้วตั้งทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องนาน 15 นาที นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื ่ น 600 นาโนเมตร ทำการวิ เ คราะห์
ปริ ม าณอะมิ โ ลสโดยเปรี ย บเที ย บกั บ กราฟมาตรฐาน
(Ratnayake et al., 2001)
3.6 การวิเคราะห์หาดัชนีการละลายน้ำ
นำแป้ง 0.5 กรัม ใส่ลงในหลอดเซนติฟิวส์ผสม
น้ำ 15 มิลลิลิตร แล้วนำไปใส่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 85
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที พร้อมกับคนเป็นระยะ แล้ว
ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำไปหมุนเหวี่ยงที่ 5000
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g เป็นเวลา 10 นาที นำส่วนใสที่ทราบน้ำหนักแน่นอนไป
อบในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง
และชั่ง น้ำหนักส่วนที่ละลายน้ำ นำมาคำนวณดัช นีการ
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 หลังจากนั้นนำส่วนใสออก แล้วนำ
ส่วนที่เหลือ swollen granules ชั่งเป็นน้ำหนักแป้งที่ดูด
ซับน้ำ นำมาคำนวณดัชนีการดูดซับน้ำ โดยนำน้ำหนักของ
ส่ ว นที ่ เ หลื อ (swollen granules) หารด้ ว ยน้ ำ หนั ก
ตัวอย่างและคูณด้วย(100–ดัช นีการละลายน้ำ) (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 จากนั้นนำไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 650 g เป็นเวลา
15 นาที ดูดน้ำส่วนใสใส่ภ าชนะ แล้วนำไปอบในตู้อ บ
ไฟฟ้าอุณหภูมิ 100±2 องศาเซลเซียส จนแห้ง และชั่ง
น้ำหนักส่วนที่ล ะลายน้ ำ ส่วนแป้ง เปียก (ตะกอน) ใน
หลอดนำมาชั่งเป็นน้ำหนักแป้งที่พองตัว นำมาคำนวณ
ดัชนีการพองตัว (Li and Yeh, 2001)
3.9 การวิเคราะห์ความหนืด (pasting properties of
starch)
นำแปง 3.5 กรัม เติมน้ำกลั่น 25 มิลลิลิตร ผสม
ให้ เ ข้ า กั น แล้ ว ใส่ ใ นเครื ่ อ ง Rapid Visco Analyser
จากนั ้ น เครื ่ อ งจะให้ ค วามร้ อ นที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 50 องศา
เซลเซียส โดยช่วงที่ให้ความร้อนไปถึง 50 องศาเซลเซียส
จะใช้เวลา 1 นาที หลังจากนั้นเครื่องจะให้ความร้อนถึง
95 องศาเซลเซียส จาก 50–95 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
จะเพิ่มขึ้น 11.84 องศาเซลเซียสต่อนาที จากนั้นจะคงตัว
ให้คงที่ ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 นาที
และอุณหภูมิจ ะลดลงมาที่ 50 องศาเซลเซียส ภายใน

ระยะเวลา 1.4 วินาที เครื่องทำการบันทึกอุณหภูมิและ
Viscosity Profile ที่เปลี่ยนไปกับเวลา (Kolawole O.F.
et al., 2014; Boyac et al., 2004)
3.10 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นำข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ม าทำการ วิ เ ค ร าะห์ โ ดย
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่ง ทดลอง
ทางสถิติด้วยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
4. ผลการวิจัย
จากการทดลองแป้งข้าวอ่อนที่นำมาทดลองเป็น
แป้งข้าวชนิด rice flour ซึ่งยังมีองค์ประกอบของโปรตีน
ไขมัน น้ำตาล และองค์ประกอบอื่น ๆ อีกนอกจากเม็ด
สตาร์ช แป้ง ข้าวอ่อนที่ใช้มาจากข้าวในระยะตั้งแต่เริ่ม
สร้างแป้งที่มีอายุ 14-29 วันหลังจากดอกบาน เมื่อนำแป้ง
มาวิเคราะห์หาค่าสี พบว่าค่าสี L* ที่แสดงถึงความสว่าง
แป้ ง ข้ า วอ่ อนที ่ม ีอ ายุ 14 วั น หลั ง ดอกบานมี ค ่า L* ที่
89.15 และค่า L* ลดลงเมื่อแป้งมีอายุมากขึ้น เมื่อข้าว
อายุ 29 วันหลัง ดอกบาน แป้ง ข้าวมีค ่าสี L* ลดลง จน
เหลือ 85.28 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ค่า
a* ที่บ่งบอกถึง สีแดง-สีเขียว แป้งจากข้าวอ่อนที่เมื่ออายุ
เพิ่มขึ้นค่า a* มีค่าเพิ่มมากขึ้น จากวันที่ 14 หลังจากดอก
บานข้าวมีสีเขียวอ่อนเมื่อนำมาบดเป็นแป้งค่าสี a* เท่ากับ
0.21 เมื่ออายุแป้งข้าวอ่อนเพิ่มขึ้นเป็น 29 วัน ข้าวอ่อนใน
ระยะนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนค่าสี a* ของแป้งข้าวอ่อนระยะนี้
เพิ่มขึ้นเป็น 2.96 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
ส่วนความหนาแน่นของแป้งข้าวที่มีอายุ 14 วันหลังดอก
บานจนถึงแป้งข้าวที่มีอายุ 29 วันหลังดอกบาน มีแนวโน้ม
ทีล่ ดลง ดังตารางที่ 1
ปริมาณความชื้นของแป้งนั้นขึ้นอยู่กับแป้งแต่ละ
ชนิด โดยทั่วไปจะมีค วามชื้นร้อยละ 10 – 20 (พนิดา,
2552) เมื่อแป้งข้าวอ่อนมีอายุมากขึ้น ส่งผลให้ความชื้นมี
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
ดัชนีการดูดซับน้ำของแป้งข้าวอ่อนพบว่าแป้ง ที่
มีมากขึ้นดัชนีการดูดซับน้ำมีแนวโน้มลดลง ซึ่งแป้งข้าว
อ่อนที่มีอายุ 14 วันหลังดอกบานมีค่าดัชนีการดูดซับน้ำที่
11.50 เมื่ออายุข้าวเพิ่มขึ้นจนอายุ 29 วันหลังดอกบาน
แป้งข้าวอ่อนมีค่าดัชนีการดูดซับน้ำลดลงเหลือ 9.32 เมื่อ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนของค่าดัชนีการดูดซับน้ำทั้ง 4 สิ่ง
ทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนดัชนี
การละลายน้ำเป็นการวิเคราะห์หาการละลายที่เกิ ดจาก
องค์ประกอบของแป้ง ซึ่งโดยปกติแป้งดิบจะไม่ละลายน้ำ
ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเจลาติไนซ์ การละลายของแป้ง
จะเกิดขึ้นได้เมื่อพันธะไฮโดรเจนถูกทำลายโมเลกุลของน้ำ
เข้ามาจับหมู่ไฮดรอกซิล อิส ระ (พนิดา, 2552) จากการ
ทดลองเห็นได้ว่ามีการละลายน้ำของแป้งข้าวอ่อนมีค่าอยู่
ในช่วง 2-4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่ออายุของแป้งมากขึ้นการ
ละลายน้ำของแป้งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่วนดัชนีการ
พองตัวของแป้งเกิดจากเมื่อเม็ดแป้งดูดน้ำเข้าไว้ที่เม็ดแป้ง
โดยโมเลกุลของน้ำเข้ามาจับกับหมู่ไฮดรอกซิลอิสระเม็ด
แป้งจะเกิดการพองตัว จากการทดลองแป้งข้าวอ่อนที่มี
อายุ 14 วันหลัง ดอกบานจนถึงแป้งข้าวที่มีอายุ 29 วัน
หลังดอกบาน มีดัชนีการพองตัวของแป้งอยู่ในช่วง 9- 12
กรัมต่อกรัม ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์ด้านความหนืด พบว่า ค่าของ
Peak Viscosity คือ ค่าความหนืดสูงสุด เม็ดแป้งจะเกิด
การพองตัวและมีความหนืดมากขึ้น เมื่อได้รับความร้อนใน
ระดับหนึ่งเม็ดแป้งจะพองตัวอย่างรวดเร็ว และความหนืด
จะเพิ่มจนถึงความหนืดสูงสุด (Bello et al., 2004) แป้ง
ข้ า วอ่ อ นที ่ ม ี อ ายุ 14 วั น หลั ง ดอกบาน มี ค ่ า Peak
Viscosity 2,731.67 RVU และลดลงอย่ างต่อ เนื่องจน
เหลือ 1,195.67 RVU ในแป้งข้าวอ่อนที่มีอายุ 29 วันหลัง
ดอกบาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแป้งข้าวหอมมะลิทั่วไป
พบว่ามีค ่าน้อยกว่ า ซึ่ง มีถึง 5,586.34 RVU (จิตนภา,
2560) เนื่องจากค่าความหนืดของแป้งเป็นผลมาจากการ
พองตั ว ของเม็ ด แป้ ง ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกับ การพองตั ว ที่มี
แนวโน้ ม ลดลงเมื ่ อ แป้ ง มี อ ายุ ม ากขึ ้ น ดั ง ตารางที่ 4

Holding strength เป็นความหนืดต่ำสุดของแป้ง ที ่ เ กิ ด
จากการให้ความร้อน จากการทดลองแป้งข้าวอ่อนที่มีอายุ
14 วันหลังดอกบานจนถึงแป้งข้าวที่มีอายุ 29 วันหลังดอก
บาน จะมีค่าลดลงเมื่อข้าวมีอายุข้าวเพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง
743.67 - 1,289.00 RVU ค่า Breakdown เป็นความ
แตกต่างของความหนืดสูงสุดและความหนืดต่ำสุดหลังให้
ความร้ อ น มี ค ่ า อยู ่ ใ นช่ ว ง 452.00- 1,442. 67 RVU
Final viscosity เป็นความหนืดสุดท้าย มีค ่าอยู่ในช่ ว ง
1,301.67 - 1,865.33 RVU จากการศึกษาพบว่า แป้งข้าว
อ่อนที่มีอายุ 14 วันหลังดอกบาน มีค่า Final viscosity
สูง กว่าแป้ง ข้าวอ่อนที่มีอายุ 19 -29 วันหลัง ดอกบาน
ส่วน Setback เป็นความแตกต่างของความหนืดสู ง สุ ด
และความหนืดสุดท้าย แสดงถึง การคืนตัวของแป้ ง สุ ก
เกิดขึ้นเมื่อน้ำแป้งสุกถูกให้ความร้อนและอุณหภูมิให้ต่ำลง
ขณะที่อุณหภูมิล ดลง โมเลกุลอิสระของอะไมโลสซึ่ง อยู่
ใกล้กันจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กันและจับตัวกันด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน ทำให้เกิดสภาพการจัดเรียงตัวของโมเลกุลขึ้น
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
เวลาที่น้ำแป้งเกิดความหนืดสูงสุด จากการทดลองเห็นได้
ว่าค่า Peak time ของแป้งข้าวอ่อนมีค่าอยู่ในช่วง 5.62 5.95 นาที ในแป้งข้าววันที่ 14 วันหลังดอกบานจนถึงแป้ง
ข้าวที่มีอายุ 24 วันหลังดอกบานท มีค่าเพิ่มขึ้น และจะ
ลดลงในแป้ ง ข้ า วที ่ ม ี 29 วั น หลั ง ดอกบาน Pasting
temperature เป็นอุณหภูมิที่น้ำแป้งเริ่มหนืด จากการ
ทดลองเห็นได้ว่าค่า Pasting temperature ของแป้งข้าว
อ่อนมีค่าอยู่ในช่วง 76.28 - 88.68 องศาเซลเซียส ซึ่งแป้ง
ข้าวในวันที่ 24 วันหลังดอกบานจนถึงแป้งข้าวที่มีอายุ 29
วันหลัง ดอกบาน จะมีแนวโน้มเพิ่ ม เพิ่ มขึ้ น เมื่อเที ย บ
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
เมลลาร์ดที่เกิดขึ้นบริเวณเยื่อหุ้มเมล็ด (Lamberts et al.,
2006) เมื่อข้าวมีอายุมากขึ้นน้ำตาลที่สร้างแป้งจะถูกนำไป
สร้างเยื่อหุ้มเมล็ดเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งมีรายงานว่าช่วงที่เยื่อหุ้ม
เมล็ดมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณเม็ดแป้ง
ที่ส ร้างขึ้นจะมีปริมาณลดลงในข้าวสาลี (Xiong et al.,
2013) ด้วยเหตุนี้จ ึง ทำให้ค วามหนาแน่นของแป้ง ข้ า ว
ลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น อีกทั้งปริมาณความชื้นในข้าวอ่อน
หรือข้าวในระยะสะสมแป้ง เมื่อเข้าสู่ร ะยะแก่ตั ว จะมี
ปริมาณน้ำนมลดลง และแป้งภายในเมล็ดเริ่มแข็งตัว ทำ
ให้มีน้ำน้อยลง (จินตนา และคณะ, 2550)
ดัชนีการดูดซับน้ำแนวโน้มลดลงเมื่ออายุมากขึ้น
เนื่องมาจากปริมาณอะไมโลสที่ลดลงเนื่องจากโมเลกุล
ของอะไมโลสจะอยู่ในส่วนของ crystallite ในเม็ดแป้งซึ่ง
เป็นโมเลกุลที่อยู่กันหนาแน่น และเป็นระเบียบป้องกัน
การละลายน้ำ ซึ่งส่วนนี้จะจับกับน้ำทำให้เม็ดแป้งเกิดการ
พองตั ว เกิ ด เป็ น ร่ า งแหที ่ เ รี ย กว่ า micelle network
(พนิดา, 2552) จึง ทำให้ดัชนีการดูดซึมน้ำของแป้งข้าว
อ่อนลดลง ดัชนีการละลายน้ำสำหรับการทดลองนี้ไม่มี
การทำลายพันธะไฮโดรเจนด้วยความร้อนกับแป้ง แต่การ
เปลี ่ ย นแปลงค่ า การละลายที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น น่ า เกิ ด จาก
องค์ประกอบของแป้งข้าวอ่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มี
การสร้างไฟโตไกลโคเจนในช่วงของข้าวอ่อน ซึ่งไฟโตไกล
โคเจนซึ่งเป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ที่ละลายได้และสะสมอยู่
ในเม็ดแป้ง ในกระบวนการสังเคราะห์แป้งและน้ำตาลนั้น
มีการสร้าง water soluble polysaccharide ที่มีไ ฟโต
ไกลเจนสู ง ซึ ่ ง ไฟโตไกลโคเจนนั ้น เกิ ด ในกระบวนการ
สร้างอะมิโ ลเพกติน (Zeeman et al., 1998) จึง ทำให้
แป้งข้าวอ่อนที่มีอายุมากขึ้นจะมีการละลายน้ำมากขึ้น
ความหนื ด สู ง สุ ด ลดลงเมื ่ อ อายุ ข ้ า วมากขึ้ น
ปริ ม าณอะไมโลสของแป้ ง ข้ า วอ่ อ นที ่ ล ดลงส่ ง ผลให้
ปริมาณอะไมโลเพกตินสูงขึ้น โมเลกุลของอะไมโลเพกติน
มี ก ิ ่ ง ก้ า นสาขาทำให้ ม ี ก ารแตกสลายออกมาอยู ่ ใ น
สารละลาย และมีการละลายมากกว่าการพองตัว จึงทำให้
ความหนืดลงลด (Bello et al., 2004) อีกทั้ง breakdown
มีค่าลดลง แสดงว่าเม็ดแป้งมีความทนทานต่อความร้อน

ทนต่อแรงเฉือน และคงทนต่ออุณหภูมิหลังเกิดเจลาติไนเซ
ซัน ข้าวอ่อนที่มีอายุ 14 วันหลังดอกบาน มีปริมาณอะ
ไมโลสสู ง ที ่ ส ุ ด จึ ง ทำให้ ค ่ า breakdown มี ค ่ า สู ง
เนื่องจากการมีปริมาณ อะไมโลสสูงจะมีส่วนของผลึก
ซึ่ง เป็นส่วนของเส้นตรงยาวที่ต ้องการใช้ค วามร้อ นสู ง
ทำลายโครงสร้าง และค่า breakdown มีแนวโน้มลดลง
เมื่ออายุของข้าวเพิ่มขึ้น การลดลงของค่า breakdown
จะบ่งบอกถึงความสามารถของเม็ดแป้งทนต่อการให้ความ
ร้อนจะลดลงเมื่ออายุของข้าวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อะไมโลส
ยังเป็นสาเหตุให้ final viscosity มีการเปลี่ยนแปลง ข้าว
ที่มีอะไมสสูงจะมีค่า final viscosity สูง เพราะโมเลกุล
ของอะไมโลสเป็นเส้นตรงสามารถเข้ามาจับกันใหม่ได้ง่าย
มีการเกิดรีโทรเกรเดชันได้สูงจึงมีค่าความหนืดสุดท้ายสูง
แต่ข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสต่ำจะมีค่า final viscosity ต่ำ
เนื่องจากการที่โ ครงสร้างของอะไมโลเพกติน มากกว่ า
สามารถดูดซับน้ำได้ดีมากกว่ามีการเกิดรีโทรเกรเดชันที่ต่ำ
จะมีค วามหนืดสุดท้ายต่ำลง และอาจเกิดจากปริมาณ
โปรตีนที่เกิดการออกซิไดซ์เปลี่ยนหมู่ซัลไฟด์กลายเป็นได
ซัลไฟด์ ทำให้พันธะแข็งแรงมากขึ้น โครงสร้างแข็งแรงขึ้น
จึ ง พองตั ว ได้ โ ดยไม่ แ ตกออกทำให้ ม ี ค วามหนื ด สูง ขึ้น
(Zhou et al., 2002) final viscosity มีแนวโน้มลดลง
เมื่ อ อายุ ข องข้ า วอ่ อ นเพิ ่ ม ขึ ้ น การลดลงของค่ า final
viscosity จะบ่ง บอกถึง แป้ง ข้าวมีค วามคงตัว และการ
แข็งตัวจะลดลงเมื่ออายุของข้าวเพิ่มขึ้น แป้งข้าวอ่อนทุก
ระยะมี ค ่ า pasting temperature ต่ ำ กว่ า 95 องศา
เซลเซียส แสดงว่าแป้งข้าวอ่อนสามารถเกิดเจลหลังจากให้
ความร้ อ นได้ ที่ อ ุ ณ หภู ม ิ ต ่ ำ ดั ง นั ้ น แป้ ง ข้ า วอ่ อ นจึ ง
เหมาะสมที ่ จ ะนำมาพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที ่มี
คุณสมบัติสามารถเกิดเจลได้ที่อุณหภูมิไม่สูงมาก
สรุ ป ผลการทดลองการเปลี ่ ย นแปลงทาง
กายภาพ เมื่อข้าวมีอายุมากขึ้นสีของข้าวจะมีส ีน้ำตาล
เพิ ่ ม ขึ ้ น แต่ ค วามหนาแน่ น ของแป้ ง ลดลง ส่ ว นการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เมื่อข้าวอายุมากขึ้นปริมาณความชื้น
และอะไมโลส จะมีปริมาณลดลง และการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีกายภาพ เมื่อข้าวมีอายุมากขึ้นดัชนีการละลายน้ำ
มีค่าเพิ่มขึ้น แต่ค่ า 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 มี ค ่ า น้ อ ย
กว่าแป้งข้าวเจ้าทั่วไป จึงเหมาะที่จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์
อาหารที่ละลายได้ดีที่อุณหภูมิไม่สูงมาก และเกิดการคืน
ตัวของแป้งได้น้อย เช่น โจ๊ก, อาหารสำหรับเด็กอ่อน และ
อาหารกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ
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รูปที่ 1 ข้าวที่มีอายุ 14 – 29 วันหลังดอกบานหลังสีเอาเปลือกออก
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของแป้งข้าวระยะอ่อน
อายุของแป้งข้าว (วันหลังดอกบาน)
สมบัติทางกายภาพ
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
0.79±0.03a
0.73±0.00b
0.63±0.01c
0.62±0.01c
(กรัมต่อมิลลิลิตร)
หมายเหตุ : a, b, c และ d หมายถึงตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(P<0.05), ns ไม่มีความแตกต่างกันในแนวนอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของแป้งข้าวระยะอ่อน
อายุของแป้งข้าว (วันหลังดอกบาน)
สมบัติทางเคมี
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
ดัชนีการดูดซับน้ำ (กรัมต่อกรัม)
ดัชนีการละลายน้ำ (เปอร์เซ็นต์)
การพองตัว (กรัมต่อกรัม)

อายุของแป้งข้าว (วันหลังดอกบาน)
19 วัน
24 วัน
ns
10.63±1.46
9.12±0.65ns
2.31±0.55b
4.55±0.58a
11.36±2.23ns
9.55±0.69ns

14 วัน
11.50±2.27ns
2.70±0.61b
12.18±2.94ns

29 วัน
9.32±0.77ns
4.30±0.70a
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)
14
19
24
29

Pasting properties
Peak Viscosity
(RVU)

Holding
strength (RVU)

Breakdown
(RVU)

2,731.67±32.13a 1,289.00±50.59a 1,442.67±47.01a
2,370.00±34.04b 1,210.67±44.50b 1,159.33±18.34b
2,026.67±42.71c 1,038.33±18.77c 988.33±25.03c
1,195.67±12.50d 743.67±8.50d
452.00±20.78d

Peak
time (นาที)

Pasting
temperature
(C)

1,865.33±34.93a 576.33±16.26b 5.85±0.04b
1,796.67±36.77b 586.00±13.45b 5.95±0.04a
1,710.00±27.07c 671.67±8.62a 5.91±0.03ab
1,301.67±27.74d 558.00±19.31b 5.62±0.08c

76.58±0.46b
76.28±0.40b
83.35±5.68a
88.68±0.73a

Final viscosity
(RVU)

Setback
(RVU)

หมายเหตุ : a, b, c และ d หมายถึงตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(P<0.05)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสังเคราะห์ไบโอชาร์จากเศษวัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรคือเปลือกกล้วยและทุเรียนใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ และนำมาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อพืช ไบโอชาร์ที่
สัง เคราะห์ได้มาจากกระบวนการเผาโดยใช้เตาเบ๊บซีในสภาพบรรยากาศ จากนั้นนำไบโอชาร์ที่ได้จ ากวัตถุดิบทั้งสองไป
วิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ พบว่าโครงสร้างผลึกที่วิเคราะห์โดยเทคนิคการเลี้ยวแบนของรัง สีเอกซ์บ่งชี้ให้เห็นว่าไบโอชาร์ที่ได้เป็น
ประเภทถ่านผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของโครงสร้างที่เป็นแบบอสัณฐานคาร์บอนและโครงสร้างของแกร์ไฟต์ที่จัดเรียงตัวอย่างไม่
เป็นระเบียบ ในการวิเคราะห์แร่ธาตุที่จำเป็นของพืช พบว่าไบโอชาร์จากเปลือกกล้วยและทุเรียนมีธาตุโพแทสเซียมที่ สูง
โดยเฉพาะไบโอชาร์จากเปลือกกล้วยที่มีปริมาณโพแทสเซียมสูงถึง 44,584 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไบโอชาร์ที่ได้ทั้งสองชนิดมีค่า
ความเป็นกรดด่างที่ 10 จากผลการวิเคราะห์นี้น่าจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัสดุบำรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุโพแทสเซียมให้แก่พืช
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
กล้ ว ยและทุ เ รี ย นเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ของไทย
โดยเฉพาะกล้วยถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
พิษณุโลกพบว่า อำเภอบางระกำและอำเภอบางกระทุ่ม
เป็ น แหล่ ง ปลู ก กล้ว ยน้ ำ หว้ า มากกว่ า 400,000 ไร่ มี
ผลผลิต 7,000 ตันต่อไร่ มีการขายผลผลิตสดและการแปร
รูปผลผลิต จากกระบวนการแปรรูปจากกล้วยก่อให้ เกิด
เศษเหลื อ ทิ ้ ง คือ เปลื อ ก หวี และก้ า นเครื อ กล้ ว ย ซึ่ ง
กลายเป็ น ขยะจำนวนมากต่ อ วั น ทำให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สิ ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น ส่ ง กลิ ่ น เหม็ น เป็ น แหล่ ง เพาะพันธุ์
แมลงวันและแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค (สัมฤทธิ์ และ
คณะ, 2548) นอกจากกล้วยแล้วพบว่าทุเรียนจะมี วัส ดุ
เหลือทิ้ง เช่น กิ่งก้านและใบที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งและ
เปลื อ ก ส่ ว นใหญ่ เ กษตรกรจะกำจั ด โดยการเผาซึ่ ง
ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลพิษในอากาศ
และเป็นก๊าซที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
นอกจากนี้เปลือกทุเรียนยังเป็นวัสดุที่มีกลิ่นเฉพาะตัวและ
ส่งกลิ่นรุนแรง ทำให้มีแมลงวันตอมเป็นจำนวนมาก หาก
ปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา
ปั จ จุ บ ั น มี ก ารค้ น คว้ า วิ จ ั ย และใช้ ป ระโยชน์
จากไบโอชาร์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการนำไปบำรุง
และปรับปรุงสภาพดิน เนื่องจากไบโอชาร์มีสมบัต ิท ี่ มีรู
พรุ น มาก สามารถดู ด ตรึ ง น้ ำ และธาตุ อาหารที ่จ ำเป็น
สำหรับการเจริญเติบโตของพืช ได้ ดี เพิ่มความร่ว นซุ ย
ให้ ก ั บ ดิ น อี ก ทั ้ ง ยั ง ช่ ว ยลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนจากพืช มีรายงานวิจัย
เกี่ยวกับการนำไบโอชาร์จากเปลือกทุเรียนไปปรับปรุง ดิน
ที่มีสภาพเปรี้ยวจัดในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พบว่าการเติมไบโอชาร์ในดินสามารถปรับค่าความเป็น
กรดด่างของดินให้มีค่าเป็นกลางได้ ซึ่งอยู่ในช่วงที่สามารถ
เพาะปลูกพืช ได้ (เกศศิร ินทร์ และคณะ, 2018) ดัง นั้น
งานวิ จ ั ย นี ้ จ ึ ง มี แ นวคิ ด ที ่ ด ำเนิ น การสั ง เคราะห์ แ ละ
วิเคราะห์ไบโอชาร์ที่ได้จากเปลือกกล้วยและทุเรียนใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรจากผลผลิตที่ปลูกและเป็นพืชเศรษฐกิจ

ของทั้งสองจังหวัด โดยการศึกษาสมบัติทางกายภาพและ
สมบัติทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์เป็น วัสดุบำรุงดินสำหรับ
การเพาะปลูกพืช
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ถ่านชีวภาพหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไบโอชาร์
เป็นวัสดุหรือถ่านที่มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอนที่ผ่าน
กระบวนการผลิตโดยให้ความร้อนแก่ชีวมวลโดยควบคุม
ให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้ในปริมาณที่น้อย
เรียกกระบวนการที่ให้ความร้อน (เผา) ในสภาวะไม่ใช้
ออกซิเจนหรือใช้ในปริมาณที่น้อยนี้ว่า “กระบวนการ
แยกสลายด้ วยความร้อน (Pyrolysis)” ซึ่ง กระบวนการ
แยกสลายด้วยความร้อนมีทั้งแบบเร็วและแบบช้า สำหรับ
ถ่านชีวภาพโดยมากแล้วจะให้กระบวนการแยกสลายด้วย
ความร้ อ นอย่ า งช้ า ซึ ่ ง ถ่ า นที ่ ไ ด้ จ ะมี ล ั ก ษณะเป็ น เม็ด
ละเอียด มีความพรุนสูง และเป็นของแข็งที่มีความคงตัว
จากรายงานการวิจัย พบการใช้ กระบวนการแยกสลาย
ด้วยความร้อนแบบช้าสามารถให้ปริมาณถ่านชีวภาพที่
มากที่สุด คือร้อยละ 35 นอกจากนั้นยังได้ในส่วนของแก๊ส
ที่ติดไฟสามารถนำไปใช้สำหรับการหุ้มต้มหรือสร้างความ
ร้อนได้ร้อยละ 35 และได้ส ารที่เป็นของเหลวที่เรียกว่า
“น้ำส้มควันไม้ ” อีกร้อยละ 30 สามารถใช้ประโยชน์ใน
การ ไล ่ แ มล ง ศ ั ต ร ู พ ื ช ได้ (Spokas et al., 2009)
กระบวนการแยกสลายด้ ว ยความร้อ นแบบช้า นี้ มักใช้
อุณหภูมิในช่วง 100-500 องศาเซลเซียส ในเตาเผาที่
ออกแบบมาในลักษณะพิเศษเพื่อจำกัดปริมาณออกซิเจน
ในกระบวนการเผา ในส่วนของไบโอชาร์ที่ได้นั้นมีค วาม
แตกต่ า งจากถ่ า นทั ่ ว ไปคื อ สามารถนำไปใช้เ ป็ น วัส ดุ
ปรับปรุงดินได้โดยทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำ เป็นแหล่ง
สำรองธาตุอาหาร เป็นสารกระตุ้นในการทำปฏิกิริยาช่วย
ให้ธาตุอาหารแก่พืช เกิดการแลกเปลี่ยนประจุบวกได้ดีขึ้น
สามารถกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินได้ดี เพิ่มรูพรุนในดิน ลด
ความแข็งของดินเนื่องจากการจัดเรียงตัวกันของเม็ด ดิน
อีกทั้งไบโอชาร์ที่ได้จากพืชบางชนิดสามารถเพิ่มแร่ธาตุใน
ดินได้ เช่น ไบโอชาร์จากเปลือกทุเรียนและกล้วยให้ธาตุ
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่ส ูง ไบโอชาร์ที่ได้จากกาก
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กาแฟสามารถเพิ่มธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมแก่ดิน
ได้ ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการนำไบโอชาร์จากเปลือก
ทุเรียนไปปรับปรุงดิน พบว่าการใส่ถ่านชีวภาพจากเปลือก
ทุเรียนอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้มทำให้ความ
สูงของลำต้นและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนมีค่าสูงที่สุด
(เกศศิ ร ิ น ทร์ และคณะ, 2018) จากรายงานการวิ จัย
เกี่ยวกับการนำถ่า นชี วภาพที่ ผ ลิ ตจากเปลือ กทุเรี ย น,
กะลามะพร้าว, ฝักหางนกยูง และฝักสำโรง ร่วมกับปุ๋ย
หมักมาพัฒนาและฟื้นฟูดินทราย ในพื้นที่ศูนย์ศึก ษาการ
พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสาม
พระยา อำเภอชะอำ จัง หวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ในการ
ทดลองปลูกหอมแดงพันธุ์ลับแล พบว่าถ่านชีวภาพที่ให้
ธาตุไนโตรเจนสูงคือถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรียน (พินิจ
ภณ และคณะ, 2560)
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การเตรี ย มวั ต ถุ ด ิบ และการผลิต ไบโอชาร์ซึ่ง
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอชาร์ในงานวิจัยนี้นี้ได้มาจาก
ส่วนของเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และในส่วนของ
เปลือกกล้วยน้ำหว้านั้นจะใช้ช ิ้นส่วนของเปลือกและมือ
กล้วย โดยนำเปลือกสดที่รวบรวมได้ไปทำให้แห้ง ด้วยการ
นำมาตากแดด เพื่อกำจัดความชื้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิตไบโอชาร์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้เตาเบ๊บซี
(BEBC Stove) ที่ประกอบขึ้นเอง ขนาดความจุ 50 ลิตร
ซึ่งเตาชนิดนี้จะมีแกนเผาไหม้อยู่ด้านในซึ่ง เจาะรูเป็นแนว
โดยรอบท่อกลวง 2-3 แนว และมีช ่องบรรจุวัตถุดิบอยู่
ด้านนอกรอบแกนกลาง ด้านล่างของแกนเผาไหม้มีช่องให้
อากาศผ่ า นได้ เมื ่ อ ให้ ค วามร้ อ นแก่ แ กนเผาไหม้ ด ้ ว ย
เชื้อเพลิงจนแกนเผาไหม้ร้อน และส่งผลให้อุณหภูมิในส่วน
ที่บรรจุวัตถุดิบมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 300
องศาเซลเซี ย ส จะเกิ ด การหลุ ด ตั ว ของสารไวไฟเป็ น
สารประกอบหลายชนิดและขยายตัวจนเกิดความดันทำให้
แก๊สไหลออกจากห้องบรรจุวัตถุดิบผ่านตามรูท่อที่ เจาะ
ตรงแกนเผาไหม้ และเกิ ด การสั น ดาปในแกนเผาไหม้
ร่วมกับเชื้อเพลิงที่ใช้ตั้งต้น ทำให้อุณหภูมิในแกนเผาไหม้
ยิ่งสูงขึ้นเป็นวัฏจักรต่อเนื่ องจนสารไวไฟที่อยู่ในวั ต ถุดิบ
หมดลง โดยกระบวนการดัง กล่า วใช้ เ วลา 2-3 ชั่วโมง

จากนั้นรอให้วัตถุดิบเย็นตัวในเตาอีกประมาณ 6-8 ชั่วโมง
จะได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นไบโอชาร์ การวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพและเคมีของไบโอชาร์
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพโดยการศึกษา
ลักษณะสัณฐานของพื้นผิวไบโอชาร์ด้วยการถ่ายภาพด้วย
กล้องจุล ทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning
Electron Microscopy; SEM) รุ ่ น Thermo Scientifi
Prisma E วิเคราะห์องค์ประกอบสารและโครงสร้างผลึก
ด้ ว ยเทคนิ ค การเลี ้ ย วเบนของรั ง สี เ อกซ์ (X-ray
Diffraction; XRD) ยี ่ ห ้ อ Rigaku รุ ่ น
MiniFlex
Benchtop powder X- ray diffraction ( XRD)
instrument วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่างและค่าการนำ
ไฟฟ้า ด้วยชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบมัลติโพรบ (Multi
probe-meter) วิเคราะห์ปริมาณ ฟอสฟอรัส (P) ด้วย
เครื ่ อ ง UV-visible spectrometer ยี ่ ห ้ อ Pharmacia
Biotech รุ่น Novaspec II, วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน
(N) ด้ ว ยเทคนิ ค Kjeldahl method ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย
เครื่องกลั่นไนโตรเจนและปั๊มทำความเย็น ยี่ห้อ Gerhardt
รุ่น Vapodest 20s เครื่องย่อยไนโตรเจนและชุดรวมไอ
กรด ยี่ห้อ Gerhardt รุ่น KB 20 และวิเคราะห์ปริมาณ
โพแทสเซี ย ม (K) ด้ ว ยเครื ่ อ ง Atomic absorption
spectrometer ยี ่ ห ้ อ Perkin Elmer รุ ่ น PinAAcle
900F
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
เมื ่ อ นำไบโอชาร์ ที่ ผ ลิ ต ได้ นี้ ไ ปวิ เ คราะห์
โครงสร้างผลึกโดยวิธีการการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ได้ผล
ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 โครงสร้างผลึกไบโอชาร์ที่ได้จากเปลือกทุเรียนและ
เปลือกกล้วยกล้วยโดยวิธีการการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์
ไบโอชาร์ที่ได้จากทุเรียนและกล้วยแสดงทั้งช่วง
พีคที่กว้างในช่วงมุม 2 ระหว่าง 20-30 องศา แสดงถึง
คาร์บอนที่มีลักษณะอสัณฐานและพีคที่มีช่วงแคบที่แสดง
ถึงผลึกของสารอนินทรีย์ที่อยู่ในไบโอชาร์แต่ละชนิด ซึ่ง
สารอนินทรีย์ที่พบในไบโอชาร์ที่ได้จากเปลือกกล้วย พบว่า
มีมากกว่าไบโอชาร์ที่ได้จากเปลือกทุเรียน โดยสารอนินท
รี ย ์ ท ี ่ พ บจากการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งผลึ ก ได้ แ ก่
โพแทสเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตไฮเดรต
(K4H2(CO3)31.5H2O), โพแทสเซียมแมกนีเซียมฟอตเฟต
(K2Mg (PO3)4), โพแทสเซียมแคลเซียมฟอตเฟต (K2Ca
P4O12), และ โพแทสเซียมไบคาร์บอเนต (KHCO3) ตาม
โครงสร้างผลึกในฐานข้อมูล ICDD No. 020-0886, 0240877, 029-0992 และ 001-0976 ตามลำดับ ซึ่งผลที่ได้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ramola et al. (2014)
ที่ได้ทำการศึกษาไบโอชาร์ที่ได้จากชานอ้อย ไผ่ และต้น
ยาง อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้พบว่าไบโอชาร์ที่ได้จาก
ทุเรียนแสดงโครงสร้างของแกร์ไฟต์ที่จัดเรียงตัวอย่างไม่
เป็ น ระเบี ย บ (turbostratic carbon structure) อย่ า ง
เด่ น ชั ด ในช่ ว งพี ค 40-46 องศา ซึ ่ ง ลั ก ษณะของพี ค
ช่ ว งกว้ า งที ่แ สดงถึง โครงสร้า งของแกร์ไ ฟต์ท ี่ จ ั ดเรียง
ตัวอย่างไม่เป็นระเบียบนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการ
ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ในช่วงอุณหภูมิสูง (มากกว่า 500
องศาเซลเซียส) และเป็นเวลานานดังแสดงในรายงานการ
วิ จ ั ย ของ Ehsan et al. (2016) อย่ า งไรก็ ต ามจาก

การศึกษาเฟสที่เกิดขึ้นโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรัง สี
เอกซ์นี้แสดงให้เห็นถึงเฟสผสมของทั้ง ผลึกเทอร์โบสเตติค
(turbostatic crystallites) และคาร์บอนอสัณฐานไพโรจี
นิค (pyrogenic amorphous carbon) แสดงว่าไบโอชาร์
ที่ได้จัดอยู่ในประเภทถ่านผสม (composite char) ตามที่
แสดงการจัดประเภทของถ่านในงานวิจัยของ Marco et
al. (2010) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยวิธีการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอกซ์นี้มีความสอดคล้องกับผลจากการวิเคราะห์
ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง (pH) และ ค่ า การนำไฟฟ้ า
(electrical conductivity: EC) ดั ง แสดงในตารางที ่ 1
จากการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง พบว่า ไบโอชาร์
จากเปลือกกล้วยและจากเปลือกทุเรียนมีค่าเป็น 10.11
และ 10.52 ตามลำดั บ การวิ เ คราะห์ ค รั ้ ง นี ้ ใ ช้ อ ั ต รา
ส่วนผสมไบโอชาร์ต่อน้ำ 1:20 ค่าที่ได้แสดงให้ทราบว่าไบ
โอชาร์จากเปลือกกล้วยและจากเปลือกทุเรียน อยู่ในช่วง
ความเป็นกรดด่าง ในช่วง 8-11.5 ซึ่งแสดงสมบัติที่บ่งชี้ได้
ว่ า มี ส ภาพความเป็ น กรดด่ า ง ชนิ ด ด่ า งอ่ อ น จากการ
วิเคราะห์สภาพความเป็นกรดด่าง โดยเปรียบเทียบกับค่า
พื้นฐานทั่วไป ค่าความเป็น กรดด่างนี้ได้ผลใกล้เคี ยงกับ
งานวิจัยก่อนหน้านี้ (เกศศิรินทร์ และคณะ, 2561)
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและไฟฟ้า

ชนิดของไบโอชาร์
ไบโอชาร์จากเปลือกทุเรียน
ไบโอชาร์จากเปลือกกล้วย

N
(%)
1.41
0.64

รายการการวิเคราะห์
P
K
(mg/kg)
(mg/kg)
1,356
12,025
656
44,584

ทั้งนี้สภาพความเป็นกรดด่าง ของไบโอชาร์ทั้ง
สองสอดคล้องกับค่าการนำไปไฟฟ้าที่ได้ซึ่งผลการนำไฟฟ้า
ที ่ ไ ด้ จ ากการผสมไบโอชาร์ ก ั บ น้ ำ เช่ น เดี ย วกั บ อั ต รา
ส่วนผสมที่นำไปวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง พบว่ามีค่า
ความนำไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 10.23 และ 2.58 เดซิซีเมนต่อ
เมตร
สำหรับการวิเคราะห์ ไบโอชาร์ที่ได้จ ากเปลือก
กล้วยและเปลือกทุเรียน ค่าการนำไฟฟ้านี้บ่งชี้ถึง ปริมาณ
ไอออนในสารละลายที่ได้จ ากไบโอชาร์ทั้ง สองชนิด ดัง
แสดงในงานวิ จ ั ย ของ Ehsan et al. (2016) ในบาง
งานวิจัยได้รายงานว่ าความเป็นด่างอ่อนเกิดขึ้น จากการ
เกิดเถ้าเนื่องจากกระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จากการ
เผาไหม้แบบปกติโ ดยมีออกซิเจนมากพอในการเผาไหม้
การที่ไบโอชาร์มีสมบัติความเป็น กรดด่าง ในช่วงด่างอ่อน
อาจเกิดขึ้นจากการเกิดของเถ้าเนื่องจากปัจ จัยการเผา
แบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ไ ม่ส มบูร ณ์ ที่ได้จ ากการพั ฒ นา
กระบวนการสร้างเตาเผาและวิธีการเผา หรือปริมาณของ
ธาตุต่าง ๆ ในไบโอชาร์แต่ละชนิด ทำให้เกิดองค์ประกอบ
ของสารอิเล็กโทรไลท์ในสารผสมและหรือสารละลายที่
นำไปวิเคราะห์ เมื่อนำไบโอชาร์ไปวิเคราะห์หาปริมาณ
ของสารที่จ ำเป็น ต่อการเจริ ญเติ บโตของพืช ซึ่ง ได้ แ ก่
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 1 พบว่ามีโพแทสเซียมในปริมาณที ่สูง
ในไบโอชาร์ทั้งสองชนิด โดยมีค่า 12,025 และ 44,584
มิล ลิกรัมต่อกิโ ลกรัม สำหรับไบโอชาร์ที่ได้จ ากเปลือก
ทุเรียนและเปลือกกล้วยตามลำดับ การพบโพแทสเซียมใน

pH
10.52
10.11

EC
(ds/m)
2.58
10.23

ปริมาณที่สูงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส ่งผลให้สารอิเล็กโทร
ไลท์ในสารผสม และ/หรือ สารละลายที่เมื่อนำไปวิเคราะห์
ค่าการนำไฟฟ้าแล้วทำให้พบว่าค่าการนำไฟฟ้าของไบ
โอชาร์จากเปลือกกล้วยให้ค่าสูงกว่าค่าการนำไฟฟ้าของไบ
โอชาร์จากเปลือกทุเรียน
จากการวิเคราะห์โ ครงสร้ างทางจุล ภาคและ
ปริ ม าณธาตุ ท ี ่ พ บในไบโอชาร์ ท ั ้ ง สองชนิ ด ด้ ว ยกล้ อ ง
จุ ล ทรรศน์อ ิเ ล็ กตรอนแบบส่อ งกราด ซึ ่ ง ลัก ษณะของ
โครงสร้างทางจุลภาคของไบโอชาร์ทั้งสองแสดงในรูปที่ 2
รูปที่ 2 (ก) แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณพื้นผิวของไบ
โอชาร์จากเปลือกกล้วยที่กำลังขยาย 2,000 เท่า พบว่ามี
ลักษณะโครงสร้างประกอบด้วยเกรนค่อนข้างกลมขนาด
เล็กเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นและมีรูพรุนขนาดเล็กใน
พื้นผิว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณกัษมา และคณะ
(2562) ซึ่งมีความแตกต่างกับโครงสร้างทางจุลภาคบริเวณ
พื้นผิวของไบโอชาร์จากเปลือกทุเรียนดังแสดงในรูปที่ 2
(ค) ซึ ่ ง มี ล ั ก ษณะพื ้ น ผิ ว ประกอบด้ ว ยสองลั ก ษณะคือ
ลักษณะเป็นแผ่นแฉกและเกรนพื้นผิวที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
เรี ย งชิ ด ติ ด กั น อย่ า งหนาแน่ น เมื ่ อ ทำการวิ เ คราะห์
โครงสร้างทางจุลภาคทางภาคตัดขวางพบว่าไบโอชาร์ทั้ง
จากเปลือกกล้วยและเปลือกทุเรียนมีลักษณะเป็นรูพรุน
คล้ายรังผึ้งโดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของรูพรุนมี
ค่าเท่ากับ 22 และ 14 ไมโครเมตรสำหรับไบโอชาร์จาก
เปลือกกล้วยและเปลือกทุเรียนตามลำดับ ดังแสดงใน รูป
ที่ 2 (ข) และ รูปที่ 2 (ง)
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5. สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยที่ได้ทำการสังเคราะห์และวิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไบโอชาร์ที่ได้จ าก
เปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วยสำหรับงานงานวิจัย นี้ ได้
สัง เคราะห์ ไบโอชาร์จ ากกระบวนการเผาด้วยเตาเบ๊บซี
และทำการวิเคราะห์สมบัติดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งโดยเทคนิ ค การ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์พบว่าไบโอชาร์ทั้งสองมีโครงสร้าง
ของอสัณฐานของคาร์บอนและโครงสร้างผลึกของสาร
อนินทรีย์ที่มีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบหลัก
2. การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและค่าการนำ
ไฟฟ้าพบว่าไบโอชาร์ที่ได้จากเปลือกกล้วยมีสัดส่วนของ
โพสแทสเซียมสูง 44,580 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และค่านำ
ไฟฟ้าที่ 10.23 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร
3. การวิ เ คราะห์ ส มบั ต ิ ค วามเป็ น กรดด่ า ง
พบว่าไบโอชาร์ทั้งสองชนิดมีสภาพเป็นด่างอ่อน สามารถ
นำไปผสมกับดินที่มีสภาพเป็นกรดเพื่อปรับสภาพดินเพื่อ
ลดปัญหาดินเปรี้ยวได้
4. การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งทางจุ ล ภาคของ
ภาคตัดขวางแสดงถึง รูพรุนลักษณะคล้ายรัง ผึ้ง ของไบ
โอชาร์ทั้งสองโดยขนาดของรูพรุนของไบโอชาร์ที่ไ ด้จ าก
เปลือกกล้วยมีขนาดใหญ่กว่าเปลือกทุเรียน
5. ปริมาณของธาตุโพแทสเซียมที่พบมากในไบ
โอชาร์ จ ากเปลื อ กกล้ ว ยนั ้ น น่ า จะเหมาะสำหรั บ การ
นำไปใช้ ประโยชน์ เ พื่ อ เป็น วั ส ดุบ ำรุง ดิ น และเพิ ่มธาตุ
โพแทสเซียมให้กับพืช

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างจุลภาคบริเวณพื้นผิวของไบโอชาร์
จาก (ก) เปลือกกล้วย (ค) เปลือกทุเรียน และโครงสร้าง
บริเวณภาคตัดขวางของไบโอชาร์จาก (ข) เปลือกกล้วย (ง)
เปลือกทุเรียน โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ อง
กราด
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บทคัดย่อ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการติดตามการใช้จ่ายเงิน บนสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการติดตามการใช้
จ่ายเงินในชีวิตประจำวันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสรุปค่าใช้จ่ายใน
การติดตามเงินในชีวิตประจำวัน 3) เพื่อช่วยวางแผนในการออมเงิน พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนา
ระบบและการออกแบบหน้าจอโปรแกรม ใช้โปรแกรม MySQLite สร้างระบบการจัดการฐานข้อมูล และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือวัดระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตอบ
แบบสอบถามของผู้ปฏิบัติง านโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 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 ช่วยการจัดเก็บฐานข้อมู ลในกิจกรรมการใช้จ่ายในแต่ละวัน ทำให้การบันทึกกิจกรรมมีความ
สะดวกและใช้งานง่าย
คำสำคัญ: บันทึกการใช้จ่ายเงิน, 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
ให้คุณกำหนดเป้าหมายในชีวิตได้ชัดเจนขึ้นและช่วยให้คุณ
เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการใช้จ่ายและความสามารถใน
การหาเงิ น ซึ ่ ง จะช่ ว ยให้ ค ุ ณ จั ด การเงิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบันทึกรายรับ-รายจ่ายเสมือน “กระจก
สะท้อนพฤติกรรม” ที่ช่วยให้ตระหนักถึงความจำเป็นก่อน
การใช้จ่าย หรือซื้อของทุกครั้ง ทำให้มีระเบียบวินัยในการ
ใช้จ่ายมากขึ้น และสามารถควบคุมการใช้จ่ายของตัวเอง
ได้ เมื่อเห็นข้อดีของการจดบันทึกรายรับ -รายจ่ายแล้ว ก็
ควรเริ่มต้นจดอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ เพื่อ “ความมั่งคั่งที่
ยั่งยืน” ในอนาคต
ปัจ จุบันมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
มากมาย รายรับที่หามาได้ถูกใช้จ ่ายออกไปจนหมดไป
อย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาจำไม่ได้ว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างใน
แต่ละวัน อีกทั้งไม่สามารถย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยใช้จ่ายได้
สิ่งที่ช่วยในการเก็บรายการรับและจ่ายที่ใช้กันอยู่อย่ าง
แพร่หลาย ก็คือการจดบันทึกลงในสมุดบัญชีส ่วนบุค คล
โปรแกรม Microsoft excel หรื อ บนเว็ บ ไซต์ การจด
รายรั บ -รายจ่า ยลงในสมุ ด บัญ ชีน ั ้ น ทำให้เ ราทราบถึง
รายการใช้จ่ายที่จดบันทึกไป แต่ ข้อเสียของสมุดบัญชีคือ
การจดบันทึกด้วยลายมือทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย หรืออาจ
จำเป็นต้องจดจำกิจกรรมการรับและจ่ ายไว้ก่อน และทำ
การบันทึกรายการในเวลาต่อมาสำหรับผู้ที่เลือกใช้การจด
บันทึกลงในโปรแกรมตารางคำนวณ ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นว่า
เป็นเพียงสมุดหรือโปรแกรมที่ใช้ส ำหรับการจดบันทึก
ค่าใช้จ่ายเพียงเท่านั้น และสมุดบัญชีไม่มีการคำนวณการ
ใช้ จ ่ ายเงิ น ในแต่ว ั น แต่ ล ะเดื อน อี ก ทั ้ ง ไม่ส ามารถวาง
แผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันได้
ทำให้เกิดแนวความคิดพัฒนาระบบการติดตาม
การใช้จ ่ายเงินบนระบบแอนดรอยด์บนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ ท โฟน ช่ ว ยติ ด ตามการใช้ จ ่ า ยเงิ น และออม

แอพพลิ เ คชั ่ น มี ก ารจั ด การฐานข้ อ มู ล ในการจั ด เก็ บ
กิจกรรมที่เราใช้จ่ายเป็นประจำโดยแบ่งประเภทรายรับ
และรายจ่ า ย ที ่ ส ามารถปรั บ แต่ ง เพิ ่ ม แก้ ไ ข และลบ
รายการ รวมถึงสามารถสรุปการใช้จ่ายเงินตามหมวดหมู่
ได้ เพื่อเป็นการติดตามการใช้จ ่ายเงินให้เป็นไปตามที่
กำหนด หรือตามจำนวนเงินที่มีอยู่ในกระเป๋า หากมีการใช้
จ่ายมากเกินกว่าเงินที่มีอยู่ก็จะได้รับการแจ้ง เดือนภายใน
แอพพลิเคชั่น
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 Android Operating System เ ป็ น
ระบบปฏิบัติการ ที่มีพื้นฐานอยู่บนลีนุกซ์ ได้ถูกออกแบบ
มาสำหรับอุปกรร์ที่ใช้จอสัมผัสหรือสมาร์ทโฟน กูเกิ้ลเป็ น
ผู้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของอาปาเช ซึ่งเป็นโอเพ่นซอสที่
อนุญาตให้ผู้ผลิตปรับแต่งและวางจำหน่ายได้
2.2 ภาษา Java เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูก
พัฒนาขึ้นโดยบริษ ัทซันไมโครซิสเต็ม เป็นภาษาสำหรับ
เขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2 . 3 Mobile Application ห ม า ย ถึ ง
แอพพลิเคชั่นที่ ช่วยการทำงานของผู้ใช้งานบนอุปกรณ์
สื่อสารแบบพกพาเช่น โทรศัพท์มือถือซึ่งแอพพลิเคชั่น
เหล่านั้นจะทำงานบนระบบปฏิบัติการ (OS) ที่แตกต่างกัน
ออกไป
2.4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ผู้พัฒนาระบบ
ได้ใช้กระบวนการพัฒนาระบบด้วยวงจรการพัฒนาระบบ
( System Development Life Cycle: SDLC) แ ล ะ ใช้
โมเดลในการพัฒนาระบบคือ Waterfall model โดยเป็น
โมเดลการพัฒนาระบบที่สามารถกลับไปทำซ้ำในขั้นตอนที่
ไม่สมบูรณ์ได้
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รูปที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.4.1) วงจรการพัฒนาระบบ คือ กระบวนการ
ทางความคิ ด (Logical Process) ในการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มด้วย
การพั ฒ นาระบบใหม่ ห รือ นำระบบเดิ ม ที ่ มี อ ยู ่แ ล้วมา
ปรั บ เปลี ่ ย น ให้ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น ภายในวงจรนี ้ จ ะแบ่ ง
กระบวนการพั ฒ นาออกเป็ นระยะ (Phases) ได้แก่ 1)
ระยะการวางแผน (Planning Phase) 2) ระยะการ
วิ เ คราะห์ (Analysis Phase) 3) ระยะการออกแบบ
(Design Phase) 4) ระยะการสร้ า ง และ 5) ระยะการ
พัฒนา (Implementation Phase)
2.5 Android Studio เป็น IDE ที่พัฒนาขึ ้ นมา
เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการทำงานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาจากแนวคิดพื้นฐาน
จาก InteliJ IDEA โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการพัฒนา
IDE ที่ส ามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ใ ห้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น เช่ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้นการออกแบบ GUI ที่สามารถ Preview
ในมุมมองที่ต่างกันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เป็นต้น
2.6 SQLite เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีขนาด
เล็ ก มาก (ไม่ ถ ึ ง 1MB) เก็ บ ฐานข้ อ มู ล เป็ นไฟล์โ ดยไม่
จำเป็นต้องมีเซิร ์ฟเวอร์ ถูกใช้ในหลายโปรแกรมหรือ ถูก
ติดตั้งลงไปในอุปกรณ์พกพา เช่น iPhone, Android เพื่อ
ใช้ในการเก็บข้อมูล

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ การกำหนดความ ต้องการ
ของระบบงาน (System Requirements) ความต้องการ
จองระบบงานนี้หมายถึง ข้อมูล ที่ค วรจะมีในระบบงาน
ประกอบด้วย
3.1.1) เป็นการออกแบบระบบงานโดยรวบรวม
ระบบเป็นขั้นตอนการทำงานโดยใช้แผนผังบริบทภาพรวม
ของระบบงาน และแสดงความสั ม พั น ธ์ ข องระบบ
สิ ่ ง แวดล้ อมที ่เ กี่ ยวข้ องกับ ระบบงานในการวิเคราะห์
ระบบงาน

รูปที่ 2 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0
สามารถอธิบายแผนภาพการทำงานของกระแส
ข้อมูลระดับ 0 ได้ดังนื้
ก) ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนในการ
บันทึกรายรับ-รายจ่าย
ข) ระบบสามารถบันทึกรายรับ /เดือนแล้วหัก
รายจ่ายประจำเดือน (โปรแกรมจะทำการคำนวณเงิ นที่
เหลือให้ใช้ในแต่ละวัน)
ค) ระบบสามารสรุปเงินที่เหลือในแต่ละวั น ได้
ด้วยโปรแกรมจะทำการคำนวณรายจ่าย จากเงินที่เหลือก็
จะปรากฏอยู่ในกราฟเงินคงเหลือของแต่ละวัน , เงินที่
คงเหลือสะสมที่เพิ่ม-ลดลงทุกวัน
ง) ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้น
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จ) ระบบสามารถสรุปประเภทรายรายรับรายจ่าย
3.1.2) การออกแบบฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้ อ มู ล ในระดั บ แนวคิ ด
( Conceptual Database Design) ก า ร อ อ ก แ บ บ
ฐานข้ อ มู ล ในระดั บ แนวคิ ด (Conceptual Database
Design) เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้ข้อมูลของระบบ มาออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้ทราบถึง
โครงร่างของบานข้อมูล ในระดับแนวคิด (Conceptual
Schema) ที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างของฐานข้อมูล ใน
ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์แอททริบิวต์ และข้อกำหนด
ของเอนทิตี้ โดยไม่คำนึงถึงระบบการจัดการฐานข้อมูลที่
เลือกใช้
โดยระบบแอพพลิ เ คชั ่ น การติ ด ตามการใช้
จ่ายเงินบนสมาร์ทโฟน มีการออกแบบตารางฐานข้อ มูล
ดังนี้
ตารางที่ 1 รายชื่อตารางในฐานข้อมูลระบบการติดตาการใช้
จ่ายเงินบนระบบแอนดรอยด์
ชื่อตาราง
รายละเอียด
Muser

ตารางข้อมูลผู้ใช้

Mcareer
Msalary
MoneyPerMonth
ชื่อตาราง

ตารางข้อมูลอาชีพ
ตารางข้อมูลเงินเดือน
ตารางข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ประจำ
รายละเอียด

Month

ตารางข้อมูลเดือน

Mstaus

ตารางข้อมูลรหัสเดือน

MfixMoney

ตารางข้อมูลรายละเอียดรายรับรายจ่ายประจำ
ตารางข้อมูลประเภทรายรับรายจ่าย
ตารางข้อมูลเพิ่มรายละเอียด
ประเภทรายรับ-รายจ่าย
ตารางข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ตารางข้อมูลออมเงิน

Mtype
Mgroup
TincomeExpense
MsaveMoney

Mnotification

ตารางข้อมูลการแจ้งเตือน

Mtype

MfixMoney
PK

PK

fixMoneyNo

createDate
amountMoney
FK1 moneyNo
FK2 typeId
detail

Mgroup

has

typeId

PK groupId

has
typeName
FK1 groupId

groupName

Mcareer
Mnotification

PK careerId

PK notifyId

careerName

notifyTime
has
has
Muser
PK
MoneyPerMonth
PK

moneyNo

createDate
FK1 monthId
startDate
endDate
year
FK3 moneyStatus
FK2 userId
totalExpense
totalIncome
balanceMoney
moneyPerDay

has

TincomeExpense

has

PK

userId

fname
lname
picture
FK1 careerId
FK2 salaryId

dateId
FK1 userId
FK2 typeId
amount
detail

has

has

MsaveMoney

Msalary
has

runNo

PK

PK salaryId

saveNo

createDate
startDate
endDate
amountDays
topic
detail
amountExpense
FK1 saveStatus
moneyPerDay

salaryName

has
Mstatus
PK statusId
Month

has

statusName

PK monthId
monthName

รูปที่ 3 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด
3.3 ออกแบบผังโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงการทำงานของระบบการติดตามการ
ใช้จ่ายบนระบบแอนดรอยด์
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3.3.1) การออกแบบแสดงผลของโปรแกรมระบบการ
ติดตามการใช้จ่ายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งได้
ออกแบบระบบ ยกตัวอย่างเบื้องต้นดังนี้

ตารางที่ 3 รายละเอียดหน้าจอเมนูหลัก
หมายเลข รายละเอียด
1

เมนูหลัก

Label

2

เพิ่มรายรับ –
รายจ่ายประจำ
แก้ไขโปรไฟล์

Button

Button

5

รายรับ-รายจ่ายต่อ
วัน
สรุป

6

กราฟเงินออม

Text

7

สรุปรายจ่าย

Button

8

การแจ้งเตือน

Text

3
4

รูปที่ 5 แสดงการออกแบบหน้าจอประวัติผู้เข้าใช้งาน

ตารางที่ 2 รายระเอียดหน้าจอประวัติผู้เข้าใช้งาน
หมายเลข รายละเอียด
ประเภท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ
สกุล
กรอกข้อมูล ชื่อ
กรอกข้อมูล สกุล
รายรับ
อาชีพ
กรอกข้อมูล รายรับ
กรอกข้อมูล อาชีพ
รูปภาพ
Login

Label
Label
Text
Text
Label
Label
Text
Text
Image Button
Button

รูปที่ 6 การออกแบบหน้าจอเมนูหลัก

ประเภท

Button

Button

3.4 การเลื อ กกลุ ่ ม ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย จำนวน 30 คน เพื่อทำการศึกษาในครั้ง
นี้ ซึ่ง ทางผู้ศึกษาได้เลือกวิธีการใช้แบบสอบถาม ซึ่ง ใน
การศึกษาความพึง พอใจของผู้ใช้ ที่มีผ ลต่อการพัฒนา
ระบบการติดตามการใช้จ ่า ยเงิ นบนระบบแอนดรอยด์
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
ด้ า นข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บ การใช้ ง านระบบ ตอนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้อ เสนอแนะในการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงระบบ
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3.5 การออกแบบหน้าจอการทำงาน

รูปที่ 7 ภาพตัวอย่างการออกแบบหน้าจอ
การทำงานการลงทะเบียนผู้ใช้งาน

รูปที่ 8 การออกแบบหน้าจอฟอร์มเพิ่มประเภทรายรับ

4. ผลการวิจัย
ระบบการติดตามการใช้จ่ายเง ิ นบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นโปรแกรมที่ทำงานโดย
ใช้โ ปรแกรม Android Studio ในการออกแบบหน้า จอ
โปรแกรมและส่วนของคำสั่งในการใช้งานของระบบในการ
จั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล ใช้ โ ปรแกรม My SQLite ในการ
ออกแบบการแสดงผลข้อมูล ซึ่งมีการใช้งานระบบดังนี้
4.1 การเข้าใช้งานระบบ
1) ทำการเข้าใช้งานระบบโดยผ่ายทาง Mobile
Application
2) เมื่อเข้าใช้งานผู้ใช้งานจะพบกับหน้า Login
เพื่อเข้าสู่ระบบ
3) ทำการกรอก ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน ให้ถูกต้อง
ก) ในช่องรูปภาพ ให้ผู้ใช้งานเลือกรูปภาพ
ข) ในช่อง ชื่อผู้ใช้ ให้กรอกชื่อของผู้ใช้งานลง
ไป ตัวอย่าง ชไมพร
ค) ในช่อง นามสกุล ให้กรอกนามสกุล ของ
ผู้ใช้งาน ตัวอย่าง เลาคุ้ม
ง) ในช่องอาชีพ ผู้ใช้งานของเลือกอาชีพ
จ) ในช่องเงินเดือน ผู้ใช้งานของเลือกเงินเดือน
4) เมื่อทำการกรอกข้อมูลในหน้า Login ถูกต้อง
แล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลง
5) หน้าระบบจะแสดงข้อความ ลงทะเบียนเสร็จ
เรียบร้อย
6) ผู้ใช้งานคลิกปุ่มตกลง เพื่อเข้าสู่หน้าแรก

รูปที่ 9 ส่วนของลงทะเบียนของผู้ใช้งาน
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7) ผู้ใช้งานเลือกเมนูการจัดการข้อมูลประเภทรายรับ
ก) ในช่องเพิ่มประเภทรายรับ ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม + เพื่อ
เพิ่มประเภทรายรับ ตัวอย่าง เงินเดือน
ข) เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำการคลิกปุ่ม
ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล

ง) ในช่องตกลงเมื่อผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำ
การคลิกปุ่มตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล
จ) ในช่องเพิ่มรายจ่าย ผู้ใช้คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายจ่าย
ฉ) ในช่ อ งประเภทรายจ่ า ย ผู ้ ใ ช้ ง านเลื อ กประเภท
รายจ่าย ตัวอย่าง ค่าหอ
ช) ในช่องจำนวนเงิน ผู้ใช้งานป้อนจำนวนเงิน ตัวอย่าง
1,000
ซ) ในช่องตกลงเมื่อผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำ
การคลิกปุ่มตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล
10) ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำเดือน
ให้ผู้ใช้งาน และแสดงจำนวนเงินใช้ต่อวัน

รูปที่ 10 ส่วนของการจัดการข้อมูลประเภทรายรับ
8) ผู้ใช้งานเลือกเมนูการจัดการข้อมูลประเภทรายจ่าย
ก) ในช่องเพิ่มประเภทรายจ่าย ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม + เพื่อ
เพิ่มประเภทรายจ่าย ตัวอย่าง ค่าหอ
ข) เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำการคลิกปุ่ม
ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล

รูปที่ 12 ส่วนของข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือน

รูปที่ 11 ส่วนของการจัดการข้อมูลประเภทรายจ่าย
9) ผู้ใช้งานเลือกเดือนที่ต้องการบันทึกประจำเดือน
ก) ในช่องเพิ่มรายรับ ผู้ใช้คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายรับ
ข) ในช่องประเภทรายรับ ผู้ใช้งานเลือกประเภทรายรับ
ตัวอย่าง เงินเดือน
ค) ในช่องจำนวนเงิน ผู้ใช้งานป้อนจำนวนเงิน ตัวอย่าง
15,000

11) ผู้ใช้งานทำการบันทึกข้อมูลรายรับเพิ่มเติม -รายจ่าย
ต่อวัน
ก) ในช่องเพิ่มรายรับเพิ่มเติม-รายจ่ายต่อวันผู้ใช้คลิกปุ่ม
+ เพื่อเพิ่มรายรับเพิ่มเติม-รายจ่ายต่อวัน
ข) ในช่องประเภท ผู้ใช้ง านเลือกประเภทของรายรับ
เพิ่มเติม-รายจ่าย ตัวอย่าง ค่าไฟ
ค) ในช่องจำนวนเงิน ผู้ใช้งานป้อนจำนวนเงินของรายรับ
เพิ่มเติม-รายจ่าย ตัวอย่างเช่น 300
ง) ในช่องตกลงเมื่อผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำ
การคลิกปุ่มตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล
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12) ระบบจะแสดงหน้ า รายละเอี ย ดรายรั บ เพิ ่ ม เติ ม รายจ่ายต่อวัน

15) ผู้ใช้งานทำการตั้งค่าการแจ้งเตือนในการบันทึกข้อมูล
รายรับ-รายจ่าย
ก) ผู้ใช้งานเลือกเมนูการแจ้งเตือน
ข) ผู้ใช้งานทำการตั้งเวลาในการแจ้งเตือนข้อมูล จากนั้น
คลิกปุ่มตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล
16) ระบบทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเพื่อทำการบันทึก
ข้อมูล

รูปที่ 13 ส่วนของข้อมูลรายรับเพิ่มเติมและรายจ่ายต่อวัน
13) ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลออมเพื่อฝัน
ก) ช่องเพิ่มข้อมูลเงินออมเพื่อฝันผู้ใช้คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่ม
ข้อมูลเงินออมเพื่อฝัน
ข) ในช่องจำนวนวัน ผู้ใช้งานป้อนจำนวนวันที่ต้องการ
ออม ตัวอย่าง 10 วัน
ค) ในช่องจำนวนเงิน ผู้ใช้งานป้อนจำนวนเงินที่ต้องการ
ออม ตัวอย่าง 1000
ง) ในช่องปุ่มคำนวณ ผู้ใช้งานทำการคลิกปุ่มคำนวณ
เมื่อป้อนข้อมูลเรียบร้อย
จ) ในช่องสิ่งของ ผู้ใช้งานป้อนรายละเอียดของสิ่งของที่
ต้องการ
ฉ) ในช่องตกลงเมื่อผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ทำ
การคลิกปุ่มตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล
14) ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลออมเพื่อฝัน

รูปที่ 15 ส่วนของข้อมูลการแจ้งเตือน

17) ระบบทำการสรุปประเภทรายรับ-ประเภทรายจ่าย

รูปที่ 14 ส่วนของข้อมูลออมเพื่อฝัน
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รูปที่ 18 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือน

รูปที่ 16 ส่วนข้อมูลสรุปประเภทรายรับและประเภท
รายจ่าย
4.2 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

21) ผู ้ ใ ช้ ง านคลิก : เพื ่ อ ทำการเลื อ กการแก้ไ ขข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเงินประจำเดือน
22) ผู้ใช้งานคลิก : เพื่อทำการเลือกข้อมูลที่จะแก้ไข
23) จากนั่นผู้ใช้งานป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเรียบร้อย
แร้ว คลิกตกลงเพื่อทำการบันทึกข้อมูล
4.4 ส่วนของการลบข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือน

รูปที่ 17 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
รูปที่ 19 ส่วนของการลบข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือน
18) ผู้ใช้งานเลือกเมนูอัพเดตข้อมูลส่วนของผู้ใช้ เพื่อทำ
การแก้ไขข้อมูลส่วนของผู้ใช้
19) เมื่อผู้ใช้ง านทำการแก้ ไ ขข้ อมู ล ส่ ว นตั ว เรี ยบร้ อ ย
ผู้ใช้งาน คลิกตกลงเพื่อบันทึก
20) จากนั่นระบบจะแจ้ง ข้อความเตือน เพื่อให้ผู้ใช้ง าน
ยืนยันการบันทึกข้อมูล อีกครั้ง ผู้ใช้ง านคลิกตกลงเพื่อ
บันทึกข้อมูล

24) ผู้ใช้งานคลิก : เพื่อทำการเลือกการลบข้อมูลค่าใช้จ่าย
เงินประจำเดือน
25) ผู้ใช้งานคลิก : เพื่อทำการเลือกข้อมูลที่จะลบ
26) จากนั้นผู้ใช้งานคลิกลบข้อมูล ระบบจะแจ้งข้อความ
เตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ ง ผู้ใช้งาน
คลิกตกลงเพื่อทำการลบข้อมูล

4.3 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือน

4.5 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลรายงานประจำวัน
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
5.1 ผลการการทดสอบความพึ ง พอใจในการใช้ ง าน
โปรแกรม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

รูปที่ 20 ส่วนของการแก้ไขข้อมูลรายงานประจำวัน
27) ผู้ใช้งานคลิก : เพื่อทำการเลือกข้อมูลที่จะแก้ไข
28) จากนั่นผู้ใช้งานป้อนข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเรียบร้อย
แร้ว คลิกตกลงเพื่อทำการบั นทึ ก ข้อมูล ระบบจะแจ้ง
ข้อความเตือน เพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้
ทำการคลิกตกลงเพื่อบันทึกข้อมูล
4.6 ส่วนของการลบข้อมูลรายงานประจำวัน

รูปที่ 21 ส่วนของการลบข้อมูลรายงานประจำวัน
29) ผู้ใช้งานคลิก : เพื่อทำการเลือกข้อมูลที่จะลบ
30) จากนั้นผู้ใช้งานคลิกลบข้อมูล ระบบจะแจ้งข้อความ
เตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง ผู้ใช้งาน
คลิกตกลงเพื่อทำการลบข้อมูล

ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อความ
จำนวน
ร้อยละ
(คน)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
21-25 ปี
มากกว่า 25 ปี
รวม
การศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริ ญ ญาตรี เที ย บ
โอน
รวม

14
16
30

46.7
53.3
100

4
24
2
30

13.3
80
6.7
100

2
12
16

6.67
40.00
53.33

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 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40 และระดั บ
อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. จำนวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 6.67
ตามลำดับ
ตอนที่ 2 การใช้งานระบบด้านประสิทธิภาพของการใช้
งานโปรแกรม
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จากการวิ เ คราะห์ แ บบสอบถามพบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม(ด้านประสิทธิภาพของการใช้งานระบบการ
ติดตามการใช้จ ่ายเงินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ดังนี้
1) การติดตั้งแอพพลิเคชั่นง่ายและรวดเร็ว พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทำการติดตั้งระบบ 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
พอใจในระดั บ ปานกลาง จำนวน 2 คน คิ 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 มีค วามพึง
พอใจในระดับดี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ
0.52
4) มีค วามสะดวกในการใช้ ง านมากกว่าระบบเดิ ม
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
พอใจในระดั บ ปานกลาง จำนวน 2 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 13.33 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตาฐาน เท่ากับ 0.59

6) โปรแกรมประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจใน
ระดับดีมาก จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีความ
พึงพอใจในระดับดี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มี
ความพึ ง พอใจในระดั บ ปานกลาง จำนวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.33 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ 0.74
7) ระบบทำการคำนวณตัวเลขได้อย่างถูกต้อง พบว่า
ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ ดี ม าก
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 มีความพึงพอใจใน
ระดับดี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อ ยละ 26.67 ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ 0.46
8) การออกแบบระบบเหมาะสมกับผู้ใช้ง านระบบ
ถูกต้อง พบว่าผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจใน
ระดับดีมาก จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 มีความ
พึงพอใจในระดับดี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาฐาน เท่ากับ
0.52
9) ระบบมีค วามสมบูรณ์และรวดเร็ว พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึง พอใจในระดับดีมาก จำนวน 6
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.00 มี ค วามพึ ง พอใจในระดับดี
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีความพึงพอใจใน
ระดั บ ปานกลาง จำนวน 8 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 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 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในการใช้งานระบบร้อยละ 48.00 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 40.67 มีความพึง
พอใจในระดั บมาก ร้ อ ยละ 11.33 มี ค วามพึ ง พอใจใน
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ระบบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13
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บทคัดย่อ
การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับที่เหมาะสมในการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ร่วมกับขมิ้นชันแห้ง บดใน
อาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย ดำเนินการโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) บล็อก เป็นรูปแบบ
ของโรงเรือน เปิดและกึ่งปล่อยที่มดี ้านที่มีแสงแดดส่องถึง และด้านที่มีร่มเงา ใช้ไก่ไข่พันธุ์อีซ่าบราวน์อายุ 41 สัปดาห์ จำนวน
184 ตัว เลี้ยงในคอก ๆละ 23 ตัว จำนวน 8 คอก สุ่มไก่ไข่แต่ละด้านให้ได้รับอาหาร 4 สูตร ดังนี้ 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 ซัลโมเนลลาต่ำที่สุด (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
ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกกรงหรือโรงเรือนได้อย่ าง
อิสระ เพื่อให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติมี
ผลทำให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรง จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้
ยาป้องกันและรักษาโรค ส่ง ผลต่อการลดต้นทุนในการ
เลี้ยงให้กับเกษตรกรและเพิ่มรายได้ด้วยไข่ไก่ปลอดภัยซึ่ง
จะมีราคาที่สูงกว่าไข่ไก่ปกติและที่สำคัญคือดีต่อสุขภาพ
ทั้ง ผู้ เลี้ยงและผู้บริโ ภคด้วย นอกจากการเลี้ยงไก่แบบ
ปล่อย ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์แล้ว ในการให้อาหารไก่ไข่
ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นก็เป็นอีกทางหนึ่ง
ของการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตไข่แบบปลอดภัย และยังเป็น
การลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกด้วย (จินตนา, 2553)
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice berry) เป็นข้าวสุขภาพที่
เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีในการ
กำจัดศัตรูพืช ซึ่ง อุดมไปด้ ว ยคุ ณค่า ทางอาหารสูง มี
คุ ณ สมบั ต ิ ต ่ อ ต้ า นอนุ ม ู ล อิ ส ระได้ ดี และอุ ด มไปด้ ว ย
สารอาหารที่มีประโยชน์หลายชนิด ได้แก่ เบต้าแคโรทีน

โอเมก้า 3 แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี วิตามินบี1 ธาตุ
สังกะสี เหล็ก และเส้นใย เป็นต้น ในกระบวนการสีข้าว
กล้ อ งไรซ์ เ บอร์ รี่ จะมี ส ่ ว นของปลายข้ า ว 10-15
เปอร์เซ็นต์ และมีรายงานว่าปลายข้าวดังกล่าวสามารถ
นำมาใช้เป็นแหล่งของพลังงานในอาหารนกกระทาไข่ได้
(ณิฐิมา และคณะ, 2560) แม้ว่าปลายข้าวไรซ์เบอร์ร ี่มีสี
เข้ม แต่สารสีในข้าวดังกล่าวส่วนใหญ่ละลายในน้ำทำให้ไม่
สามารถสะสมในไข่แดงได้ จึงอาจทำให้ไข่แดงมีสีซีดกว่า
การใช้ข้าวโพด หากมีการใช้สารสีธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น
มาเป็นส่วนผสมในอาหารจะทำให้ไข่แดงของไข่มีสีเข้มขึ้น
ได้
ขมิ้นชัน (Turmeric) หรือขมิ้น เป็นพืชที่มีเหง้า
อยู ่ ใ ต้ ด ิ น เนื ้ อ ของเหง้ า มี ส ี เ หลือ งเข้ ม ไปจนถึ ง สีแสด
เอกลักษณ์ที่เด่นชัด คือ รสชาติที่จ ัดจ้าน สีส ันมีค วาม
สวยงาม อีกทั้ง ยัง ได้มีการนำเอาสมุน ไพรมาประยุ ก ต์
ผสมผสานลงไปในอาหารไทย ทำให้ ไ ด้ ร สชาติ ด ี ขึ้ น
นอกจากนี้ ยังสามารถนำขมิ้นชันไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาหาร ใช้ย้อมสี หรือใช้เพิ่มกลิ่นให้กับอาหาร
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แล้ว ในขมิ้นชันยังมีวิตามินและแร่ธาตุ จ ำนวนมาก เช่น
วิตามินเอ วิตามินบีร วม วิตามินซี วิตามินอี แคลเซียม
ฟอสฟอรัส เหล็ก และมีเส้นใยอาหาร คาร์โบไฮเดรต และ
โปรตีน ด้วย เหง้าขมิ้นมีสารประกอบที่สำคัญเป็นน้ำมัน
หอมระเหยเอสเซนเซียลและในเหง้ายังมีสารสีเหลืองส้มที่
ทำให้ ข มิ ้ น ได้ ช ื ่ อ ว่ า Curcumin มี ร ายงานว่ า ขมิ ้ น ชั น
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดอาการอักเสบได้ (ณิ
ชากร และกนิน, 2553; ชัชวาลย์, 2558)
ดังนั้นหากมีการเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่ใช้
ปลายข้าวไรซ์เบอร์ร ี่เป็นแหล่ง พลังงานหลักอาจช่ ว ยให้
สุขภาพไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่ง ปล่อยดีขึ้น อาจส่ง ผลดีต่อ
สมรรถภาพการผลิตไข่ได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มสีไข่แดงจาก
ขมิ้นชันได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการผลิต
ไข่ไก่ปลอดภัยได้ งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
ระดับที่เหมาะสมในการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ร่วมกับ
ขมิ้นชันแห้งบดในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อ ยโดย
พิจ ารณาจากสมรรถภาพการผลิ ตไข่ คุณภาพไข่ และ
จำนวนจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในมูล
ไก่
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การเลี ้ ย งไก่ แ บบปล่ อ ยหมายถึ ง ระบบการ
จัดการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกคอก หรือ
โรงเรือนได้อย่างอิสระโดยเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม ทำให้
ไก่ได้แสดง พฤติกรรมตามธรรมชาติเช่น การคลุกฝุ่น การ
ไซร้ ข น การจิ ก กิ น พื ช ผั ก แมลง ทำให้ ไ ก่ ม ี ค วามสุ ข
อารมณ์ดีจึงเรียกว่า “Happy chick” สหภาพยุโรป มีข้อ
กำหนดมาตรฐานการเลี้ยงไก่แบบปล่อยว่าต้องมีพื้นที่
ภายนอกโรงเรือนอย่างน้อย 4 ตร.ม./ตัว และต้องมีพืชปก
คลุมดิน ไก่จะต้องมีอิสระที่จะออกจากคอกได้ตลอด เวลา
ภายในคอกต้องมีคอนนอน มีรังไข่ให้ไก่อย่างน้อย 7 แม่/
รัง วิธีการเลี้ยงไก่แบบปล่อยนั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบ ัติ
จริงของเกษตรกรในฟาร์มสนับสนุน คือ การเลี้ยงไก่แบบ
ปล่อยทำ ให้ไก่มีความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติร่วมด้วยกับ
การ จัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดีทำให้ไก่ไม่เครียด
มีความสุข มีภูมิต้านทาน โรค มีผลทำให้สุขภาพแข็งแรง

ความจำเป็นที่ต้องใช้ยาป้องกันหรือรักษาจึงไม่มีดังนั้นควร
ใช้ระบบมาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์มาประยุกต์ใช้ ซึ่ง
นอกจากจะมีวิธีปฏิบัติช ัดเจนแล้ว ยังมีระบบการตรวจ
รับรองที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค นอกจากนี้ราคาไก่
ไข่ อ ิ น ทรี ย ์ ข ายได้ ใ นราคาที ่ ส ู ง กว่ า ไก่ ป กติ ห ลายเท่ า
(จินตนา, 2553) และการให้อาหารไก่ไข่ที่ใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นก็เป็นอีกทางหนึ่งของการเลี้ยงไก่
ไข่เพื่อผลิตไข่แบบปลอดภัย และยัง เป็นการลดต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ได้อีกด้วย
ข้าวไรซ์เบอร์ร ี่เป็นข้าวที่พัฒนาพันธุ์ จ ากข้าว
หอมนิลกับข้าวขาวหอมมะลิ 105 ได้รับการปรับปรุงพันธุ์
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 สูงอีกทั้งยังมีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง ดังนั้นข้าวไรซ์
เบอร์รี่จึงจัดเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนใน
ระยะยาว (กองบรรณาธิ ก ารการเกษตร, 2557) ใน
กระบวนการสีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ จะมีส่วนของปลายข้าว
10-15 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่สามารถนำปลาย
ข้าวดังกล่าวมาใช้เป็นแหล่งของพลังงานในอาหารไก่ไข่ได้
แม้ว่าปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสีเข้ม แต่สารสีในข้าวดังกล่าว
ส่วนใหญ่ละลายในน้ำทำให้ไม่สามารถสะสมในไข่แดงได้
จึงอาจทำให้ไข่แดงมีสีซีดกว่าการใช้ข้าวโพด หากมีการใช้
สารสี ธ รรมชาติ ท ี ่ ม ี ใ นพื ช ที ่ ป ลู ก ตามท้ อ งถิ ่ น มาเป็ น
ส่วนผสมในอาหารจะทำให้ไข่แดงของไข่มีสีเข้มขึ้นได้ (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) ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดคือเหง้าแก่
สด และแห้ง
ขมิ้นชันมีสรรพคุณและประโยชน์ในหลายด้าน
ได้ แ ก่ มี ส ารต่ อ ต้ า นอนุ ม ู ล อิ ส ระ ช่ ว ยเสริ ม สร้ างภูมิ
ต้านทานให้กับร่างกาย ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย
ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานสามารถช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในร่างกาย รักษาโรคความดันโลหิตสูง และ
ช่วยขับน้ำนมของมารดาหลังคลอดบุตร เป็นต้น ทั้งนี้ ใน
ขมิ้นชันมีสารสำคัญ 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มแรก คือ น้ำมัน
หอมระเหย (essential oil) มีสีเหลืองอ่อนโดยส่วนใหญ่
พบที ่ ร าก (root) 4.3 เปอร์ เ ซ็ น ต์ รองลงมาคื อ เหง้ า
(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) และบิ ส ดี เ มทอกซี เ คอร์ค ิมิน
(bisdemethoxycurcumin) จากการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
ฤทธิ์ทางชีวภาพหรือทางเภสัชวิทยาของขมิ้นชัน พบว่ามี
ฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระ (antioxidant activity) ฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ ต้านมะเร็ง ต้านจุลินทรีย์และโปรโตซัว รวมทั้ง
ต้ า นเอนไซน์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ โรคอั ล ไซเมอร์ (antiAlzheimer activity) (ชัชวาลย์, 2558)
จากสรรพคุ ณ ของขมิ ้ น ชั น จึ ง มี ร ายงาน
ผลการวิจัยการใช้ขมิ้นชันในอาหารไก่ที่ผ่านมาจำนวนมาก
ดัง นี้
Al-Mashhadani (2015) ศึกษาการเสริม
ขมิ้นชันผงในอาหารไก่เนื้อสายพันธุ์ Rose 308 โดยให้
อาหารควบคุ ม เสริ ม ขมิ ้ น ชั น ผง 0.2 , 0.4 และ 0.6
เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร สรุปได้ว่าไก่ที่เสริมขมิ้นชันผง
ทุกกลุ่ม มีจ ำนวนจุล ิน ทรี ย์ ในกลุ ่ม Lactobacillus ใน
ลำไส้ เ ล็ ก ตอนปลาย (jejunum) สู ง กว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม
(P<0.05) และการเสริมอาหารไก่เนื้อด้วยขมิ้นชันผงใน
อัตรา 0.4 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้เป็นสารช่วยเพิ่มการ
เจริญเติบโต (growth promoter) ได้ อัจฉรา และมงคล
(2558) ศึกษาผลของการเสริมขมิ้นชันผงในอาหารต่อ
คุณภาพซากและการ ตอบสนองของภูมิค ุ้ มกัน ของไก่

กระทงสายพันธุ์ Cobb พบว่าการเสริมขมิ้นชันผงที่ระดับ
3, 5 และ 7 กรัม/กิโลกรัม ในอาหารมีผลให้น้ำหนักเนื้อ
อก เนื้อสะโพกเพิ่มขึ้น และไขมันช่องท้องลดลง และการ
เสริมขมิ้นชันผงที่ระดับ 7 กรัม/กิโลกรัมในอาหาร มีผลให้
เครื่องในรวม และระดับแอนติบอดี้ไตเตอร์ที่ต้านโรคนิว
คาสเซิล ของไก่กระทงที่อายุ 42 วัน สูงขึ้น
Hassan (2016) รายงานว่าการเสริมขมิ้นชันผง
ลงในอาหารไก่ ไ ข่ ใ นระดั บ 2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี ผ ลดี ต่ อ
สมรรถภาพการผลิ ต และคุณภาพไข่ และโสภณ และ
จุฑามาศ (2551) ได้ศึกษาการเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่
ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่พบว่าการ
ใช้ขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ ที่ร ะดับ 10, 20, 30 และ 40
กรัมต่ออาหาร 1 กิโ ลกรัม ไม่มีผ ลต่อน้ำหนักตัวไก่ไข่ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง ผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ และ
อัตราการตายเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริมขมิ้ นชัน
(กลุ่มควบคุม) อย่างไรก็ตามการใช้ขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่
ที ่ ร ะดั บ สู ง กว่ า 10 กรั ม ต่ อ อาหาร 1 กิ โ ลกรั ม ทำให้
ปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน ปริมาณอาหารที่กินต่อ
ผลผลิตไข่ 1 โหล และต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1
โหล มีค ่าเพิ่มขึ้นตามระดับขมิ้นชันที่เพิ่มขึ้นในอาหาร
และสีไข่ของแดงก็เพิ่มขึ้นตามระดับขมิ้นชันที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
สามารถใช้ขมิ้นชันเป็นแหล่งของวัตถุในอาหารไก่ไข่ได้ที่
ระดับสูงสุดไม่เกิน 20 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยมี
ต้นทุนการผลิตไข่ที่ต่ำที่สุด
ดังนั้นการเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่ใช้ปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์ร ี ่ เป็ น แหล่ง พลัง งานหลัก อาจส่ง ผลดี ต่ อ
สุขภาพไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย ทำให้สมรรถภาพการ
ผลิตไข่ และคุณภาพไข่ดีขึ้น ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ใน
การผลิตไข่ไก่ปลอดภัยได้
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาผลการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ร ี่และ
ขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยต่อจุลินทรีย์ใน
มูล มีวิธีการดำเนินการดังนี้
สัตว์ทดลอง
ไก่ไข่พันธุ์อีซ่าบราวน์ อายุ 41 สัปดาห์ จำนวน
184 ตัว เลี้ยงในโรงเรือนด้านที่มีแสงแดดส่องถึง และด้าน
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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
ตากแดดให้แห้งจากนั้นนำไปบดให้ละเอียด 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 สูตรดังนี้
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
อาหารทดลองทุกสู ตรได้ค ำนวณให้ มีโ ภชนะ
ได้แก่ พลัง งานที่ใช้ประโยชน์ได้ แคลเซียม ฟอสฟอรัส
กรดอะมิโนที่จำเป็น เช่น ไลซีน และเมทไธโอนีน ตรงตาม
ความต้องการของไก่ไข่ที่แนะนำโดย อุทัย (2559) ทั้งนี้
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 ยี่ห้อ Mitutoyo ประเทศ
ญี่ปุ่น และวัดสีของไข่แดงโดยใช้พัดสีของบริษัท Roche
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองสุ่มเก็บมูลไก่
ไข่ในแต่ละกลุ่มมาทำการเพาะเชื้อ และตรวจนับจำนวน
เชื้อจุลินทรีย์รวม (total plate count) จุลินทรีย์ที่ก่อโรค
ได้แก่ จุลินทรีย์กลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) หรือ อี โคไล
(E. coli) และ จุ ล ิ น ทรี ย ์ ซ ั ล โมเนลลา (salmonella)
รวมทั้งจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่จุลินทรีย์ในกลุ่ม
lactic acid bacteria ตามวิ ธ ี ข อง Downes and Ito
(2001) โดยในการเก็บมูลจะเก็บจากก้นไก่หลังจากให้
อาหารทดลองในช่วงเช้า
การวิเคราะห์ข้อมูล
คำนวณสมรรถภาพการผลิ ต ของไก่ ไข่ ได้ แ ก่
เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ (hen day production และ hen
house production) ปริมาณอาหารที่กินต่อวัน อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม อัตราการรอดชีวิต
และ ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม แล้วนำ
ข้ อ มู ล ด้ า นสมรรถภาพการผลิ ต และคุ ณ ภาพไข่ ม า
วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) สำหรับ
จำนวนจุ ล ิ น ทรี ย ์ ท ำการแปลงข้ อ มู ล เป็ น ค่ า log แล้ ว
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน จากนั ้ น เปรี ย บเทีย บความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธี Duncan’s new multiple
range test ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SAS (SAS Institute
Incorporated, 1990)
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ตารางที่ 1 สูตรอาหารไก่ไข่ทดลอง และโภชนะที่ได้จากการคำนวณ
วัตถุดิบอาหาร (กก.)
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
รำละเอียด
กากถั่วเหลือง
ปลาป่น
ขมิ้นชัน
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
เปลือกหอยป่น
เมทไธโอนีน
ทรีโอนีน
น้ำมัน
เกลือ
พรีมิกซ์
รวม (กก.)
โภชนะที่ได้จากการคำนวณ
โปรตีน (%)
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (Kcal/kg)
แคลเซียม (%)
ฟอสฟอรัส (%)
เยื่อใย (%)
ไลซีน (%)
เมทไธโอนีน (%)
ทริปโตเฟน (%)
ทรีโอนีน (%)
ราคา (บาท/กก.)

สูตรที่ 1
49.45
10.00
22.57
4.00
0.00
0.30
9.64
0.28
0.00
3.04
0.5
0.25
100.00

สูตรที่ 2
48.34
10.00
22.62
4.00
1.00
0.30
9.58
0.28
0.00
3.11
0.5
0.25
100.00

สูตรที่ 3
47.28
10.00
22.67
4.00
2.00
0.27
9.55
0.28
0.00
3.18
0.5
0.25
100.00

สูตรที่ 4
46.21
10.00
22.72
4.00
3.00
0.24
9.52
0.28
0.00
3.26
0.5
0.25
100.00

17.70
2,900
4.15
0.40
0.39
1.45
0.67
0.20
0.55
13.90

17.70
2,900
4.15
0.40
0.39
1.44
0.69
0.20
0.55
15.30

17.70
2,900
4.15
0.40
0.39
1.43
0.69
0.20
0.55
16.71

17.70
2,900
4.15
0.40
0.39
1.42
0.69
0.20
0.55
18.12

4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ร ี ่เ ป็น
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) เนื่องจากไม่มีไก่ทุก
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) มีค วามสูง ไข่ขาวต่ำกว่ากลุ่มอื่น
(P<0.05) ทั้ง นี้ไข่ของไก่ ที่ก ิน อาหารที่ มีส ่ วนผสมของ
ขมิ้นชันทุกระดับมีความสูงไข่ขาวไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ดังแสดงในตารางที่ 3 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงจำนวน
จุลินทรีย์ในมูลไก่ พบว่าไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าว
ไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชันที่ระดับ 3
เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนจุลินทรีย์รวม และซัลโมเนลลาในมูล
ต่ำที่สุด และไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมขมิ้นชัน (กลุ่มควบคุม) มี
จำนวนจุ ล ิ น ทรี ย ์ ร วม และซั ล โมเนลลาในมู ล สู ง ที ่สุด
(P<0.05) ส่วนไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชันในทุกระดับ มีจำนวน
จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม และแลคติกแอซิกแบคทีเรีย ในมูลไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4
สำหรับผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนของ
รู ป แบบของโรงเรื อ น ( block) ของทุ ก ค่ า สั ง เกต
(สมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และจำนวนจุลินทรีย์
ในมูลไก่) พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ร ี่เป็น
แหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบ
กึ่งปล่อย ที่ปรากฏผลดัง ตารางที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งพบว่า
สมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่โดยรวม และ จำนวน
จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม และ แลคติกแอซิกแบคทีเรียในมูล
ของไก่ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อย่างไร
ก็ตามมีแนวโน้มว่า การใช้ขมิ้นชันร่วมกับปลายข้า วไรซ์
เบอร์รี่ในอาหารไก่ไข่ทำให้เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ ปริมาณ
อาหารที่กินลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปริมาณเยื่อ ใยใน
อาหารสูง ขึ้นตามระดับขมิ้ นชั นที ่ส ูง ขึ้ น ในสู ตรอาหาร
(ตารางที่ 1) ซึ่ง อาหารที่มีเยื่อใยสู ง จะทําใหเพิ่ม การ
เคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร ทําใหอัตราการไหลผานข
องอาหารในทางเดินอาหารเร็วขึ้น มีผลทําใหการยอยได
ของสารอาหารลดลงเนื่องจากลดระยะเวลาในการทํางาน
ของเอนไซมในระบบทางเดินอาหาร (อุทัย , 2559) แต่
เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ของไก่ที่กินอาหารที่ มี
ส่วนผสมของขมิ้นชันต่ำกว่าในกลุ่มที่กินอาหารที่ไม่ มี

ส่วนผสมของขมิ้นชันไม่มาก จึงส่งผลให้อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัมมีแนวโน้มดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีการ
เสริมขมิ้นชันในสูตรอาหาร ผลการทดลองครั้งนี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Hassan (2016) ที่พบว่าการใช้ขมิ้ นชัน
ผงในไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ผสมกับขมิ้นชันในระดับ 0, 2
และ 4 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันในปริมาณอาหาร
ที่กิน น้ำหนักไข่ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1
กิโ ลกรัม เช่นเดียวกันกับรายงานของอรประพันธ์ และ
คณะ (2552) ที ่ ก ล่ า วว่ า การเสริ ม สารสกั ด หยาบจาก
ขมิ้นชันในอาหารไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และ
คุณภาพไข่ นอกจากนี้ 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
ของดีกว่ากลุ่มอื่น แต่เนื่องจากขมิ้นชันผงมีร าคาแพง
(ราคากิโลกรัมละ 150 บาท) จึงส่งผลให้ต้นทุนค่าอาหาร
ต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมสูงกว่าไก่ที่กินอาหารที่ใช้ปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมขมิ้นชัน
นอกจากนี้ มีแนวโน้ม ว่าไก่ไ ข่ที ่กิ นอาหารที ่ มี
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชัน 3
เปอร์เซ็นต์มีคะแนนสีไข่สูงที่สุด รองลงมาคือไข่แดงจากไก่
ที่กินอาหารที่มีปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงาน
หลักผสมขมิ้นชัน 2 , 1 และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
ทั้งนี้สีไข่แดงเพิ่มขึ้นตามระดับการผสมขมิ้นชันในอาหาร
ไก่ไข่ เนื่องจากขมิ้นชันประกอบด้วยสารสีเหลือง จึงส่งผล
ต่อสีของไข่แดงเพิ่มมากขึ้น การทดลองครั้งนี้สอดคล้องกับ
ผลการศึ ก ษาของ โสภณ และจุ ฑ ามาศ (2551); อร
ประพันธ์ และคณะ (2552) ที่พบว่าการเสริมขมิ้นชันใน
อาหารไก่ไข่มี ผ ลทำให้ส ีไ ข่ แ ดงเข้ม ขึ ้น ตามระดับของ
ขมิ้นชันที่เพิ่มขึ้น (P<0.01) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากขมิ้นชัน
มี ส ารกลุ ่ มเคอร์ค ิว มิ น นอยด์ ซึ ่ ง เป็ น สารที ่ มี ส ี เ หลือง
(ชัชวาลย์, 2558) โดยสีไข่แดงจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ
สารกลุ่มเคอร์คิวมินนอยด์ ที่เพิ่มขึ้นในอาหาร และไข่ของ
ไก่ที่กินอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่ง พลังงาน
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หลักและมีส่วนผสมของขมิ้นชันในทุกระดับมี ความสูงไข่
ขาวสู ง กว่ า ไข่ ข องไก่ ก ลุ ่ ม ที ่ ก ิ น อาหารที ่ ไ ม่ ม ี ก ารผสม
ขมิ้นชัน ในทำนองเดียวกันค่า Haugh unit ก็มีแนวโน้ม
สูงกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันมี
คุณสมบัติต้านอนุมูล อิสระได้ดี โดยช่วยเพิ่มการทำงาน
ของเอนไซม์ superoxide dismutase, catalase และ
glutathione peroxidase (Reddy and Lokesh, 1994)
ทำให้สามารถช่วยรักษาความสดของไข่ไก่ได้ จึงส่งผลต่อ
ความสูงของไข่ขาว และค่า Haugh unit เพิ่มขึ้น
ในกรณีของจำนวนจุลินทรีย์ในมูลไก่ พบว่าไก่ไข่
ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่ง พลังงาน
หลักผสมขมิ้นชันที่ระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนจุลินทรีย์
รวม และซัล โมเนลลาในมูล ต่ ำที่ส ุ ด และไก่ไข่ที่ไ ด้ รั บ
อาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่งพลังงานหลัก แต่
ไม่ผสมขมิ้นชัน (กลุ่มควบคุม) มีจำนวนจุลินทรีย์รวม และ
ซัลโมเนลลาในมูลสูงที่สุด (P<0.05) และมีแนวโน้มว่า ไก่
ไข่ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ อาหารที ่ ใช้ป ลายข้ า วไรซ์ เ บอร์ ร ี ่เ ป็ นแหล่ง
พลั ง งานหลั ก ผสมขมิ ้ น ชั น ในระดั บ ที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ( 1-3
เปอร์เซ็นต์) มีจำนวนจุลินทรีย์โคลิฟอร์มในมูลไก่ล ดลง
และมีจ ำนวนจุล ินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นระบบทางเดิน
อาหาร คือ Lactic acid bacteria เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ขมิ้นชันในสูตรอาหาร (กลุ่มควบคุม) ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ รายงานผลการศึ ก ษาการใช้ ข มิ ้ น ชั นใน
อาหารลูกสุกรหลังหย่านมของไกรสิทธิ และคณะ (2555)
ที่พบว่า พบว่าการเสริมขมิ้นชันที่ระดับ 0.2 เปอร์เซ็นต์
ส่งผลให้ lactic acid bacteria ในมูลสุกรสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่

ไม่ได้เสริมขมิ้นชัน นอกจากนี้ อัจฉรา (2558) ได้รายงาน
ว่าสารสกัดขมิ้นชันและน้ำมันหอมระเหย สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น Salmonella spp. โดยลดการใช้
กลูโคสของแบคทีเรียในลําไส้ และจากการศึกษาของวนิดา
(2542) พบว่ า ขมิ ้ น ชั น สามารถให้ ผ ลยั บ ยั ้ ง เชื้ อ
Streptococcus pyogenes ได้ ดี และในน้ ำ มั น หอม
ระเหยจากขมิ้นชันสามารถยับยั้งแบคทีเรีย ยีสต์ และราได้
โดยสารประกอบในขมิ้นชันน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการ
ออกฤทธิ ์ ต ่ อ เชื ้ อ แบคที เ รี ย ซึ ่ ง กลไกการออกฤทธิ ์ต่อ
แบคทีเรียนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ของแบคทีเรีย และสามารถยับยั้ง การเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียได้ (Von et. al, 1974)
จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้ขมิ้นชัน
ในสูตรอาหารไก่ไข่ที่มีปลายข้า วไรซ์ เบอร์ร ี ่เป็ น แหล่ ง
พลังงานหลักผสมขมิ้นชันที่ระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ ไม่ส่งผล
ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่โดยรวม แต่ทำ
ให้ไข่แดงมีสีเข้มขึ้น และทำให้จำนวนจุลินทรีย์ก่อโรค เช่น
โคลิฟอร์ม และซัลโมเนลลาในมูล ลดลง ดังนั้นขมิ้นชันจึง
เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยใน
การผลิตไข่ที่ปลอดภัยได้ ทั้งนี้การเสริมขมิ้นชันในระดับ
ดัง กล่าวทำให้ต้นทุนค่าอาหารสูงขึ้น ดัง นั้นเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่จึงควรปลูกไว้ใช้เองในครัวเรือนจะทำให้สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้
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ตารางที่ 2 สมรรถภาพการผลิตเฉลี่ย (mean ± SD) ของไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยและได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็นแหล่งพลังงานหลักผสมขมิ้นชันผงในระดับต่างกัน
ระดับการผสมใบเตยในอาหารไก่ไข่ (%)
Pสมรรถภาพการผลิต
value
0
1
2
3
Hen Day and Hen house
77.17 ± 0.20
71.01 ± 0.99
72.69 ± 3.24 74.98 ± 1.08 0.138
Production (%)
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
35.36 ± 3.55
36.05± 2.24
37.51 ± 1.31 36.75 ± 0.83 0.707
กิโลกรัม(บาท/กก.)
อัตราการรอดชีวิต (%)
100
100
100
100
หมายเหตุ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรูปแบบของโรงเรือน (block) พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
ตารางที่ 3 คุณภาพไข่เฉลี่ย (mean ± SD) ของไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย และได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นแหล่ง
พลังงานหลัก และผสมขมิ้นชันผงในระดับต่างกัน
ระดับของขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่
P-value
คุณภาพไข่
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
b
a
a
a
ความสูงไข่ขาว(มม.)
6.55 ± 0.03 7.57 ± 0.13 7.32 ± 0.26
7.38 ± 0.14
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)
ระดับของขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่
P-value
ชนิดของจุลินทรีย์
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
a
ab
b
b
salmonella
6.59 ± 0.01
5.79 ± 0.40
4.96 ± 0.87
4.60 ± 0.81
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)
ab
อักษรกำกับค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในแนวนอนเดียวกันแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
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บทคัดย่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการย่อยได้ของเซลลูโลสแบบ in vitro และกิจกรรมของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ รวมถึงการยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์โปรติเอส เพื่อศึกษารูปแบบของหญ้าเนปียร์ที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้สำหรับการผลิตอาหารปลานิล
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 และเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอสพบมีค่าต่ำสุดในหญ้าเนเปียร์ผึ่ง แดด และ ต้ม
(P<0.05)
คำสำคัญ: 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
นิลซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงกว่าปลานิล ดำ สำหรับต้นทุนใน
การเลี้ยงมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งต้นทุนในการเลี้ยงปลานิล
แดง หรือสัตว์น้ำประมาณ 30 – 60 % มาจากอาหาร
ดังนั้นถ้าสามารถลดต้นทุนอาหารได้ จะสามารถลดต้นทุน
โดยรวมได้ ซึ่งหมายถึงส่วนต่างของกำไรในการเลี้ยง การ
ใช้พืชเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดต้นทุนอาหารได้ หญ้าเน
เปียร์ถูกใช้ในอาหารสัตว์บกและมีการปลูกอย่างแพร่หลาย
เป็นพืชที่มีค ุณสมบัติในการเป็นอาหารสัตว์บกมีโ ปรตีน
ประมาณ 8-10 เปอร์เซ็นต์ (ทิพา และคณะ, 2538) มี
ราคาถูก ราคาหญ้า เนเปียร์ ขายในราคากิโลกรัมละ
1.60 บาท ตันละ 700 บาท(จิรวรรณ, 2559) ซึ่งถือได้ว่า
มีร าคาถูกมากเมื่ อเปรี ยบเทีย บกั บ วั ต ถุ ดิ บชนิด อื ่ น ใน
อาหารสัตว์น้ำ แต่หญ้าเนเปียร์เป็นพืช ที่มีระดับเยื่อใย
และสารกลุ่ม non polysaccharide สูง ได้แก่ เซลลูโลส
เฮมิ เ ซลลู โ ลส และลิ ก นิ น (สุ ร ี ว ั ล ย์ , 2560) โดยมี
ค่าประมาณ 65เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง สารอาหารกลุ่มดังกล่าว
ปลานิลแดง หรือสัตว์น้ำไม่สามารถย่อยเยื่อใยเหล่านี้ได้
นอกจากนี้ยังพบโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ ในหญ้าเนเปียร์ซึ่ง
จะส่งผลต่อการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส ซึ่ง
ทำหน้าที่ในการย่อยโปรตีน โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์จะยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์ ท ริ ป ซิ น และ ไคโมทริ ป ซิ น
(Richardson M., 1991: Tami et al., 1996) ทั ้ ง นี้
เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่กินทั้งพืช และเนื้อ มีค วาม
ต้องการโปรตีนประมาณ 25 – 32 % ทำให้ระดับโปรตีน
ในอาหารปลานิล มีค ่าสูง กว่าปลากินพืช ส่ง ผลให้การ
ทำงานของเอนไซม์ โ ปรติ เ อส มี ค ่ า สู ง ด้ ว ย ดั ง นั ้ น ถ้ า
วัตถุดิบที่นำมาใช้มีปรตีเอสอินฮิบิเตอร์สูงจะส่งผลต่อการ
ย่อยโปรตีนในอาหรปลานิล แดงลดลง และทำให้ก าร
เจริญเติบโตลดลงด้วย นอกจากนี้อาจส่งผลต่อสุข ภาพ
ปลาที่อ่อนแอลง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของปลาสร้าง
จากโปรตีนเช่นกัน ดังนั้นระดับของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์

ในหญ้าเนเปียร์จึงมีความสำคัญสำหรับปลานิลแดง โปร
ตี เ อสอิ น ฮิ บ ิ เ ตอร์ พ บในพื ช หลายชนิ ด เช่ น มั น ฝรั่ ง
shepherd's purse พืชกลุ่ม rubiaceae เช่น ต้นกาแฟ
ต้นควินิน เป็นต้น (Kim et al., 2009) หรือแม้แต่ในใบ
มะรุ ม ก็ พ บเช่ น กั น (Bijina et. al, 2011) protease
inhibitors จะยั บ ยั ้ ง การทำงานของ aspartic, serine
and cysteine proteinases แต่สารยับยั้งเอนไซม์นี้เป็น
เปปไทด์ จะถูกทำลายได้ด้วยความร้อน (พิมเพ็ญ และนิธิ
ยา, 2563) ดังนั้นการนำหญ้าเนเปียร์มาใช้ในอาหารปลา
นิลแดงจึงต้องมีการปรับสภาพก่อนการนำมาใช้ เช่น การ
หมักแบบไม่ใช้อากาศ (anaerobic) การผ่านความร้อน
การผ่านคลื่น ไมโครเวฟ หรือการผ่านแสงอัลตร้าไลเอ
เลต (UV) ซึ่ง จะสามารถทำลายโครงสร้างของลิกนิน
เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสได้ และนอกจากนี้ยังทำลาย
โปรตี เ อสอิ น ฮิ บ ิ เ ตอร์ ไ ด้ อ ี ก ด้ ว ย ซึ ่ ง จะเป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของหญ้าเนเปียร์ที่จะมาใช้ในอาหารปลานิล
แดงให้มีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการ
ทดลองนี้จึงมีวัตถุ ประสงค์ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อ
การปรั บ สภาพหญ้ า เนเปี ย ร์ ใ ห้ ม ี ค ุ ณ ค่ า ทางโภชนะที่
เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารปลานิลแดง
ต่อไป
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หญ้าเนเปียร์เป็นพืชที่นิยมใช้ในอาหารสัตว์บก
มีการปลูกจำนวนมาก และมีค ุณค่าทางโภชนาการ แต่
ข้อจำกัดคือส่วนของเยื่อใยในมีค่าสูง และไม่เหมาะสมต่อ
ปลานิล แดง เนื่องจากในตัวปลานิลแดงเองไม่ส ามารถ
ผลิตเอนไซม์ที่จะย่อยเซลลูโลส หรือสารอาหารกลุ่ม Non
polysaccharide ได้ นอกจากนี้ยัง มีส ารกลุ่มที่เรียกว่า
โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติ
เอส อีกด้วย สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
หญ้า เนเปียร์ในอาหารปลานิลแดง โดยการศึกษาใน
ครั้งนี้นั้น เพื่อใช้เพิ่มวัตถุดิบเข้าไปในสูตรอาหาร และลด
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การใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทีมีราคาแพงกว่าลง ซึ่งอาจจะเป็น
วัตถุดิบกลุ่ม พืช ที่ให้พลัง งาน แต่ไมได้ใช้เป็ น แหล่ ง
พลังงานหรือน้ำตาล เนื่องจากสัตว์น้ำมีความสามารถใน
การใช้ น ้ำ ตาลได้ต ่ ำ และหญ้ า เนเปี ยร์ไ ม่ ส ามารถเป็น
วัตถุดิบแหล่งโปรตีนได้ เนื่องจากวัตถุดิบแหล่งโปรตีนต้อง
มีปริมาณโปรตีนมากกว่า 20% ขึ้นไป ดังนั้นในการศึกษา
นี้จ ึง เน้นการศึกษาด้ า นการยอยเซลลูโ ลส เพื่อศึกษา
ความสามารถในการย่อยเยื่อใย และศึกษาผลกระทบจาก
การทำงานของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์โ ดยการปรับสภาพ
หญ้าก่อนนำมาใช้ในอาหารปลานิล แดงในรูปแบบต่างๆ
เพื่อที่ศึกษาวิธีการปรับสภาพหญ้า เนเปียร์ให้เหมาะสม
ต่อการนำมาใช้ในอาหารปลานิลแดง ซึ่งสารอาหารกลุ่ม
ดังกล่าว และสารต้านโภชนะนี้สามารถถูกกำจัดได้โ ดย
จุล ินทรีย์ ความร้อน และแสงยูวี ดัง นั้นการใช้ปัจจัย
ดัง กล่าวน่าจะเสริมสมรรถนะของหญ้า เนเปียร์ใ นการ
นำมาใช้ในอาหารปลานิลได้
3. วิธีดำเนินการวิจัย
วิ ธ ี ส กั ด เอนไซม์ protease และ cellulase
จาก ลำไส้ของปลานิลแดง
นำปลานิลแดงขนาด 22 – 25 กรัม เก็บตัวอย่าง
ลำไส้และชั่งน้ำหนัก จากนั้นนำตัวอย่าง มาบดให้ละเอียด
โดยใช้ homogenizer โดยบดตั ว อย่ า งใน Tris – HCl
buffer ความเข้ ม ข้ น 50 mM pH 7.5 จากนั ้ น นำ
ตัวอย่างที่ได้เข้าเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ที่ความเร็ว
รอบ 15,000 g อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
เก็บส่วนที่เป็นของเหลวด้านบน (supernatant) ไว้ที่ –
20 องศาเซลเซียส (Gimenez et al., 1999) เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์
วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสตามวิธี
ของ Bezerra et al. (2005) โดยนำเอนไซม์ ท ี ่ ส กั ด ได้
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมกับบัฟเฟอร์ที่มี pH ตั้งแต่ 2
ถึง 13 ปริมาณ 200 ไมโครลิตร และ azocasein 1%
ในบัฟเฟอร์ ที่ pH 2 ถึง 13 ปริมาตร 500 ไมโครลิตร
จากนั้นนำตั วอย่างเข้า เครื่องบ่มที่อ ุณหภู มิ 37 องศา
เซลเซียส เป็น เวลา 60 นาที และหยุดปฏิกิร ิยาด้ว ย
trichloroacetic acid (TCA) 20 % ปริ ม าตร 500
ไมโครลิตร นำตัวอย่างที่ได้เข้าเครื่อง เครื่องปั่นเหวี่ยง

ความเร็วสูงที่ความเร็วรอบ 15,000 g อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นนำตัวอย่างส่ว นใส
ด้านบนปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติม 1 M NaOH ปริมาตร
1.5 มิลลิลิตร นำตัวอย่างที่ได้วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เครื่องเครื่องวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสง 440
nm
วิธีวิเคราะห์กิจ กรรมการทำงานของเอนไซม์
เซลลูเลส ดัดแปลงจากรัชรา (2557) โดยเติม 1% CMC
25 ไมโครลิ ต ร และใส่ ต ั ว อย่ า งเอนไซม์ ปริม าตร 125
ไมโครลิ ต ร เติ ม pH 7 buffer 62.5 ไมโครลิ ต ร 5%
starch solution 25 ไมโครลิตร และ 20 mM sodium
chloride 37.5 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากันและบ่มตัวอย่าง
ที ่ อุ ณ หภู ม ิ ห ้อ ง เป็ น เวลา 15 นาที จากนั ้ น เติ ม 1%
dinitrosalicylic acid (DNS) reagent 250 ไมโครลิ ต ร
เพื่อหยุดปฏิกิริยา แล้วนำตัวอย่างที่ได้ไปต้มในน้ำ เดือด
เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำมาปรับปริมาตรด้วยน้ำ กลั่น
2.5 มิลลิลิตร วัดกิจกรรมเอนไซม์ด้วยเครื่อง microplate
reader ที่ความยาวคลื่นแสง 540 นาโนเมตร โดยใช้ 1%
CMC เป็น substrate
การเตรียมหญ้าเนเปียร์
นำหญ้าเนเปียร์อายุการตัดประมาณ 60 วัน มา
สับให้เป็นชิ้นเล็ก และแบ่งเป็น 4 กลุ่มเพื่อปรับสภาพหญ้า
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
กรองโดยตะแกรงตาถี่ 200 ไมโครเมตร เพื่อนำไปทำการ
ทดลองต่อไป
ประสิทธิภาพของเอนไซม์เซลลูเลสต่อการ
ย่อยหญ้าเนเปียร์
นำตัวอย่างหญ้าเนเปียร์ ที่บดละเอียดและร่อน
ผ่านการกรองโดยตะแกรงตาถี่ 200 ไมโครเมตร จำนวน
0.5 กรัม ใส่ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิต ร จากนั้นเติม
เอนไซม์เซลลูเลส 1.0 มิลลิลิตร และสารละลาย 0.05 M
citrate buffer pH 5.0 ปริ ม าตร 49 มิ ล ลิ ล ิ ต ร บ่ ม ที่
อุณหภูมิ 30 และ 50 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 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
มิล ลิล ิตร แล้วนำตัวอย่างไปบ่มในตู้ บ่มเชื้อแบบเขย่ า
ควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ความเร็ว
มรอบ 150 rpm เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำตัวอย่าง
ไปกรองด้วยผ้าขางบาง และนำส่วนที่กรองผ่านผ้าขาวบาง
ไปปั ่ น เหวี ่ ย งด้ ว ยเครื ่ อ งปั ่ น เหวี่ ย งควบคุม อุ ณหภูมิที่
ความเร็วรอบ 10,000 rpm อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 15 นาที นำส่วนใสด้านบนเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป (Bijina et.
al, 2011)
การวิ เ คราะห์ กิ จ กรรมของโปรติ เ อสอินฮิบิ
เตอร์
วิเคราะห์กิจกรรมของโปรติเอสอินฮิบิเตอร์ ตาม
วิธีของ Bijina et. al (2011) โดยดูด สารละลายtrypsin
ปริมาตร 1 มิลิลิตร (0.5 mg/ml ใน สารละลาย 0.1 M
phosphate buffer pH 7) ผสมกั บ 1 มิ ล ิ ล ิ ต ร โปรติ
เอสอินฮิบิเตอร์ นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็ น เวลา 15 นาที ใ นตู ้ บ ่ ม จากนั ้ น เติ ม สารละลาย
substrate 1% Hammerstein casein ซึ่งละลายใน 0.1
M phosphate buffer pH 7ปริมาตร 2 มิล ลิล ิตร นำ
ตัวอย่างไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30
นาที จากนั ้ น หยุ ด ปฏิ ก ิ ร ิ ย าด้ ว ย 0.44 M TCA
(Trichloroacetic acid) ปริ ม าตร 2.5 มิ ล ลิ ล ิ ต ร นำ
ตัวอย่างที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง
ที่ความเร็วรอบ 10,000 rpm เป็นเวลา 15 นาที จากนั้น
นำส่วนใสวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 nm
ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงยูวี และเทียบค่าที่ได้กับ
กราฟมาตรฐานของ tyrosine โดยจำนวนของโปรติ
เอสอินฮิบิเตอร์ คำนวณจากการทำงานของเอนไซม์ทริ
ปซินที่ลดลงวัดปริมาณโปรตีนด้วยวิธี Lowry methods

(Lowry et al., 1951) โดยใช้ bovine serum albumin
เป็นสารมาตรฐาน
4. ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการย่ อ ยได้ของ
เซลลูโลสในหญ้าเนเปียร์รูปแบบที่แตกต่างกันด้วยเอนไซม์
ที่สกัดได้จากลำไส้ของปลานิลแดง ที่อุณหภูมิ 30 และ 50
องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพ
การย่อยได้ของเซลลูโลสในหญ้าเนเปียร์ที่ผ ึ่ง แดดมีค ่ าดี
ที่สุด (P<0.05) ทั้งที่อุณหภูมิ 30 และ 50 องศาเซลเซียส
รองลงมาคื อ หญ้ า เนเปี ย ร์ แ บบต้ ม สด และหมั ก
ตามลำดับ
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการย่อยได้แบบ in vitro ของ
เอนไซม์ เ ซลลู เ ลสที ่ ส กั ด ได้ จ ากลำไส้ ข องปลานิ ล จาก
หญ้าเนปียร์ที่รูปแบบต่างๆกัน
รูปแบบ
หญ้าเนเปียร์
สด
หมัก
ผึ่งแดด
ต้ม

ประสิทธิภาพการย่อยได้ของ
เซลลูโลส (%)
30oC
50oC
7.32 ± 0.15c
2.32 ± 0.10c
4.68 ± 0.17d 1.93 ± 0.05d
34.99 ± 0.47a 9.21 ± 0.02a
9.16 ± 0.18b 2.59 ± 0.06b

ตัวอักษรที่ต่างกันกํากับบนข้อมูลในคอลัมน์เดียวกัน
แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)
abcd

สำหรั บ ผลการศึ ก ษากิ จ กรรมของเอนไซม์
protease inhibitor และ ประสิ ท ธิ ภ าพการยับ ยั้ง การ
ทำงานของเอนไซม์ โ ปรติ เ อสที่ ไ ด้ จ ากหญ้ า เนเปี ย ร์ ใ น
รูปแบบต่างๆ แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 กิจกรรมของโปรติเอสอิฮิบิเตอร์ (PIU/mg)
และ การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส (%) จาก
หญ้าเนเปียร์ที่รูปแบบต่างๆกัน

ประสิทธิภาพดีกว่าการให้ความร้อนโดยการต้ม หรือการ
หมัก หรือแม้แต่การอบด้วยลมร้อนสำหรับหญ้าเนเปียร์สด
สำหรั บ การทำงานของเอนไซม์ ส ามารถทำงานได้ ด ีที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เนื่องจากการเอนไซม์ที่
กิจกรรมจำเพาะของ การยับยั้งการทำงาน ทำหน้าที่ในการย่อยเซลลูโลสถูกผลิตมาจากจุลินทรีย์ที่ อยู่
รูปแบบ
โปรติเอสอิฮิบเิ ตอร์ ของเอนไซม์โปรติเอส ในทางเดินอาหารของปลานิล เพราะปลานิลไม่สามารถ
หญ้าเนเปียร์
ผลิตอนไซม์เซลลูเลสเองได้ ดังนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อ
(PIU/mg)
(%)
สด
0.04 ± 0.00a
49.50 ± 2.42a การทำงานของเอนไซม์ที่ผลิตได้จาก จุลินทรีย์ดังกล่าวจะ
หมัก
0.03 ± 0.00b
28.79 ± 5.05b ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่พบในร่างกายของปลานิล ทั้ง นี้
ผึ่งแดด
0.02 ± 0.00b
17.63 ± 0.91c เนื่องจากการทำงานของเอนไซม์เซลลูเลสที่ผ ลิตได้จ าก
ต้ม
0.02 ± 0.00b
15.14 ± 0.73c แหล่งที่มาต่างชนิดกันจะมีความสามารถในการทำงานที่
อุณหภูมิต่างกัน ขึ้นอยู่กับแหล่ง ที่ผ ลิตเอนไซม์ ดัง นั้น
abc ตัวอักษรที่ต่างกัน กํา กับบนข้อ มูลในคอลัม น์เ ดี ย วกั น
เอนไซม์ที่ส กัดได้จ ากลำไส้ของปลานิลจะทำงานได้ดีที่
อุณหภูมิห้อง หรือไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05)
อุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 28 – 32 องศาเซลเซียส
ซึ่งอุณหภูมิในร่างกายของปลาจะมีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิ
จากการทดลองพบว่า ค่าทั้ง สองมีค ่าผันแปร
น้ำเช่นกัน ผลที่ได้ค ล้ายกับการทดลองของ รุ่ง กานต์
ตามกัน คือ เมื่อกิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์ยับยั้ง การ
และคณะ (2559) ที่ศ ึกษาการประสิทธิภ าพการย่อยได้
ทำงานของเอนไซม์โปรติเอสมีค่าสูง ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ของเอนไซม์เซลลูเลสในการย่อยซังข้าวโพดแบบ in vitro
การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอสมีค่าสูงไปด้วย
ด้วยเอนไซม์ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลานิล และ
ซึ่ง หญ้าเนเปียร์ในรูปแบบสดมีค ่ากิจกรรมจำเพาะของ
ใช้สภาวะการทดลองตามอุณหภูมิที่พบในตัวปลานิลซึ่งมี
เอนไซม์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอสสูงกว่ากลุ่ม
ค่าไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เช่นกัน
ทดลองอื่น (P<0.05) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการยับยั้งการ
สำหรับกิจ กรรมของเอนไซม์ โ ปรติเอสอิ น ฮิ บิ
ทำงานของเอนไซม์โปรติเอสมีค่าสูงที่สุดด้วย (P<0.05)
เตอร์ และค่าการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเ อส
พบมีค ่าแปรผันตามกัน โดยมีค ่าสูงในกลุ่มของหญ้าเน
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
เปียร์สด และมีค่าต่ำในกลุ่มหญ้าเนเปียร์ที่ ผ่านขบวนการ
ทั้ง นี้เนื่องจากองค์ประกอบของหญ้าเนเปียร์
ให้ ค วามร้ อ น และการหมั ก การพบค่ า protease
ส่วนใหญ่ประกอบด้ ว ย เซลลูโ ลส เฮมิเซลลูโ ลส และ
inhibitor และค่าการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติ
ลิกนิน โดยเซลลูโลสจะอยู่ส่วนในสุดของผนังเซลล์พืช
เอสสูง จะส่งผลให้การทำงานของเอนไซม์โปรติเอสมีค่า
ส่ ว นเฮมิ เ ซลลู โ ลสจะทำหน้ า ที ่ ใ นการเชื ่ อ มระหว่ า ง
ลดลง ซึ่งผลดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน
โครงสร้างของเส้นใยเซลลูโลส และลิกนิน ส่วนลิกนิน จะ
ของปลาลดลงมีผลต่อการนำโปรตีน และกรดอะมิโนไปใช้
อยู่ส่วนนอกสุดของผนังเซลล์ซึ่งอยู่ติดกับเฮมิเซลลูโลส (สุรี
ประโยชน์ในการสังเคราะห์โปรตีน และการสร้างเซลล์
วัลย์, 2560) ซึ่งการถูกทำลายของลิกนิน เฮมิเซลลูโลส
ต่างๆในร่างกาย รวมถึง เซลล์ภูมิคุ้มกันของปลาให้มีค่า
และเซลลูโ ลส ด้วยแสง UV จากการผึ่ง แดด จะทำให้
ลดลงด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลาที่ล ดลง
โครงสร้างเหล่านี้ถูกทำลายและเอนไซม์สามารถทำงานได้
และสุ ข ภาพของปลาที ่ ไ ม่ แ ข็ ง แรงด้ ว ย protease
ง ่ า ย ข ึ ้ น (Lu et al., 2017; Cogulet et al., 2016;
inhibitors จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ trypsin and
Caroline, 2010; Flynn et al., 1958) ซ ึ ่ ง การถู ก
chymotrypsin ( Richardson M., 1991: Tami et al.,
ทำลายโครงสร้ า งด้ ว ยแสงอั ล ตร้ า ไลโอเลตน่ า จะมี
1996) และ protease inhibitor ยังพบในพืชหลายชนิด
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เช่ น มั น ฝรั ่ ง shepherd's purse พื ช กลุ ่ ม rubiaceae
เช่ น ต้ น กาแฟ ต้ น ควิ น ิ น เป็ น ต้ น (Kim et al., 2009)
หรือแม้แต่ในใบมะรุมก็พบเช่นกัน (Bijina et. al, 2011)
protease inhibitors จะยับยั้งการทำงานของ aspartic,
serine and cysteine proteinases และยั ง เพิ ่ ม การ
ยั บ ยั ้ ง การทำงานของ trypsin และ chymotrypsin
inhibitors (Kim et al., 2009) protease inhibitors
เป็ น ตั ว ยั บ ยั ้ ง กิ จ กรรมของเอนไซม์ protease ได้
ตัวอย่างเช่น ทริพซินอินฮิบิเตอร์ พบมากในพืชตระกูล
ถั่วดิบ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วปากอ้า นอกจากนี้
ยังมีไคโมทริพซินอินฮิบิเตอร์ พบมากในธัญชาติ และมัน
ฝรั่ง และยังพบ โปรตีเนสอินฮิบิเตอร์ในใบมะรุมด้วย
สารยับยั้งเอนไซม์เหล่านี้เป็นเพปไทด์ จะถูกทำลายได้ด้วย
ความร้อน (พิมเพ็ญ และนิธิยา, 2563) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลที่พบว่าหญ้าเนเปียร์กลุ่มที่ได้รับความร้อนด้วยการต้ม
และผึ ่ ง แดดมี ค ่ า กิ จ กรรมของเอนไซม์ protease
inhibitors แ ล ะ ก า ร ย ั ้ ง ย ั ้ ง ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง
เอนไซม์ protease ลดลง น้อยกว่าหญ้าเนเปียร์ส ดที่ไม่
ผ่านความร้อน และเอนไซม์ทำงานได้ดีกว่า จากผลการ
ทดลองชี้ให้เห็นว่าการนำหญ้าเนเปียร์มาใช้เป็นวั ตถุดิบ
อาหารปลานิล แดงควรมีการผ่านความร้อนด้วยการผึ่ง
แดด และอบแห้ง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มความสามารถ
ในการย่อยได้ของเซลลูโ ลสที่มีปริมาณมาก ในหญ้าเน
เปียร์ และยังสามารถลดปริมาณ protease inhibitors
ได้ดีที่สุดด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากหญ้าเน
เปียร์ได้สูงสุด
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การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำแห้งสตรอเบอรีแ่ ผ่นด้วยการอบแห้ง
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 คนเที่ยง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำแห้ง ได้แก่ การอบแห้งแบบอากาศร้อน การทำแห้ง
แบบสุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สำหรับกระบวนการผลิตสตรอเบอรี่แผ่น ในการขึ้นรูปสตรอเบอรี่แผ่นทำ
โดยการนำสตรอเบอรี่เชื่อม (ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้เท่ากับ 16 เปอร์เซ็นต์) มาทำการกวนเป็นเวลา 10 นาที และต่อด้วย
การเกลี่ยลงบนถาดให้เป็นแผ่น จากนั้นนำไปทำแห้งด้วยวิธีการต่างๆ ข้างต้น เพื่อเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการอบแห้ง
ปริมาณความชื้น ลักษณะเนื้อสัมผัส และลักษณะที่ปรากฏของสตรอเบอรี่แ ผ่น ผลการทดลองพบว่า การทำแห้ง แบบ
สุญญากาศเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแปรรูปสตรอเบอรี่แผ่น โดยมีอัตราการทำแห้งเท่ากับ 0.08 กรัมน้ำต่อกรัม
น้ำหนักเปียก-ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการทำแห้งสั้น ที่สุด (240 นาที) และมีปริมาณความชื้นหลังการทำแห้งเท่ากับร้อยละ
12.20 (มาตรฐานเปียก) โดยสตรอ-เบอรี่แผ่นที่ได้มีลักษณะเหมาะสมที่สุด เนื้อสัมผัสของสตรอเบอรี่แผ่นมีความยืดหยุ่น มี
ลักษณะเหนียวและนิ่ม โดยสตรอเบอรี่แผ่นขาดออกจากกันทีร่ ะยะเวลาในการดึง 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
บริษ ัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็น
โรงงานแปรรูปอาหารหลากหลายชนิด เช่น การทำสตรอเบอ
รี่เชื่อมสำหรับใส่โยเกิร์ต ไอศกรีม ผลไม้เคลือบช็อคโกแลต
และถั่วแระญี่ปุ่นแช่แข็ง เป็นต้น ซึ่งในกระบวนการผลิต
สตรอเบอรี่เชื่อมสำหรับใส่โยเกิร์ตของทางบริษัทฯ มีสต
รอ-เบอรี่เชื่อมที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณร้อยละ
30 ของสตรอเบอรี่เชื่อมทั้งหมด คือ ผลมีล ักษณะแตก
เสี้ยว ไม่ได้รูปทรง และสีเพี้ยน ทำให้สตรอเบอรี่ดังกล่าว
ไม่สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตได้ สตรอเบอรี่ถือ
เป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือน
ธันวาคม เนื่องจากเป็นผลไม้ เมืองหนาวและออกตาม
ฤดูกาล ทางบริษัทฯ จึงต้องการที่จะแปรรูปสตรอเบอรี่ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถ
เก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานาน โดยมีความต้องการที่จะ
แปรรูปสตรอ-เบอรี่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นสตรอ
เบอรี่แผ่นอบแห้ง
จากข้อมูล ข้างต้น คณะผู้ศ ึกษาจึง สนใจที่จ ะ
ศึกษาหากระบวนการทำแห้งที่เหมาะสมสำหรับการแปร
รูปสตรอเบอรี่แผ่น โดยเลือกศึกษากระบวนการทำแห้ง 3
วิธีการ ได้แก่ การอบแห้ง แบบอากาศร้อน การทำแห้ง
แบบสุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยใน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษากระบวนการทำแห้ง
สำหรับการแปรรูปสตรอเบอรี่แผ่น โดยทำการวิเคราะห์
คุณภาพทางด้านทางกายภาพและเคมี ซึ่งข้อมูลจากการ
ศึ ก ษาวิ จ ั ย นี ้ ส ามารถนำไปเป็ น แนวทางในพั ฒ นา
กระบวนการผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งแบบแผ่นให้แก่ท าง
บริษัทฯ ต่อไป
2.

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการแปรรูปอาหารที่เป็นที่นิยมกันคือ
การลดความชื้นของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง สามารถเก็บรักษาได้
เป็ น ระยะเวลายาวนานขึ้ น การลดความชื ้น ในอาหาร
ประเภทผลไม้นั้นสามารถทำได้หลายแบบ คือ การตาก
แดด การกวน การอบแห้งแบบอากาศร้อน และการทำ
แห้ง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทำแห้ง แบบสุญญากาศ
การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นต้น แต่วิธีที่ได้ผ ลและ

นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบัน คือ วิธีการอบแห้งแบบอากาศ
ร้อนด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ โดยทั่วไปการอบแห้งแบบ
อากาศร้อนจะใช้อุณหภูมิประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส
(Janjai et al., 2009) ซึ่งข้อดีของการอบแห้งแบบอากาศ
ร้อนคือ การใช้ร ะยะเวลาในการอบแห้ง ที ่ ไม่ น าน แต่
อย่างไรก็ตาม การอบแห้งแบบอากาศร้อนนั้นมีผลทำให้สี
ของผลไม้คล้ำขึ้นและลักษณะเนื้อสัมผัสแข็งขึ้น (Nagaya
et al., 2006)
การทำแห้ง แบบสุญญากาศเป็ นการกำจั ด น้ ำ
ออกจากอาหารโดยการลดความดั น ลงให้ ต ่ ำ เป็ น
สุญญากาศ หรือใกล้สุญญากาศ เพื่อให้น้ำระเหยกลายเป็น
ไอที่อุณหภูมิต่ำ การทำแห้งวิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้อาหาร
ถูกทำลายด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูง จึงช่วยรักษาและคง
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้ดี รวมถึงใช้เวลาในการ
อบแห้งน้อยกว่าเมื่อเปรียบกับการอบแห้งแบบอากาศร้อน
ที่ใช้กันทั่วไป แต่มีข้อเสียคือเครื่องมืออุปกรณ์มีร าคาแพง
(วิไล, 2546)
ในการอบแห้งอาหารด้วยวิธีการอื่นๆ มักทำให้
เกิดปัญหาในเรื่องการใช้ความร้อนที่ทำให้อาหารแห้ง ทำ
ให้ค ุณภาพที่ได้ลดลงหรือสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ
บางอย่างโดยเฉพาะวิตามิน ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาการ
กำจัดความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการทำแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง (freeze drying) ซึ่งเป็นกระบวนการระเหิด
น้ำในสถานะแช่แข็งโดยตรงไปเป็นสถานะไอ เมื่อความดัน
ไอและอุณหภูมิที่ผิวหน้าของน้ำแข็งมีค่าต่ำกว่าจุดซึ่งวัฏ
จักรภาคของ ก๊าซ ของเหลว และของแข็งอยู่ในสภาวะ
สมดุล (Fellows, 2000) โดยข้อดีของการทำแห้ง แบบแช่
เยือกแข็งคือ สามารถกำจัดความชื้นได้โดยไม่จำเป็นต้อง
ให้ผลิตภัณฑ์อาหารสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป ทำให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณค่าทางอาหารสูง นอกจากนี้ยังสามารถ
รักษาโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ให้ มีรูปร่างลักษณะเหมือน
ของสดได้ ดี แต่ ข ้ อ เสี ย ของการทำแห้ ง แบบนี ้ ค ื อ มี
ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับการทำแห้ง ด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบลมร้อนที่ใช้กันทั่วไป รวมถึงใช้เวลาในการทำ
แห้งนาน (Phoungchandang et al. 2008)
Link et al. (2017) ได้ ศ ึ ก ษาการทำแห้ ง ของ
มะม่วงแผ่นโดยวิธีการต่างๆ พบว่าการทำแห้ง แบบแช่
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เยือกแข็ง ทำให้เกิดรูพรุน ขนาดใหญ่ บนแผ่นมะม่วง ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากการระเหิดของผลึกน้ำแข็งบนผิวมะม่วง เมื่อ
เปรียบเทียบกับการอบแห้ง แบบอากาศร้อนและการทำ
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
การทำแห้ง แบบสุญญากาศ ได้กะหล่ำแห้ง ที่มีลักษณะ
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 ้ น เติ ม น้ ำ เชื ่ อ ม (sucrose) (68⸰Brix) และปรั บ
ปริมาณของแข็ง ทั้ง หมดที่ ล ะลายน้ำได้ (total soluble
solid, %TSS) ให้ ม ี ค ่ า เท่ า กั บ 16 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดยใช้
หลักการของเพียร์สัน (Pearson’s square) จากนั้นนำไป
กวนในภาชนะที่ให้ความร้อนผ่านน้ำ โดยควบคุมอุณหภูมิ
ของน้ำที่ 80-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที และ
ทำการเกลี่ยให้เป็นแผ่นบางบนถาดให้ความหนาประมาณ
0.25 เซนติเมตร

3.2 การศึกษากระบวนการทำแห้งสำหรับ
ใช้ในการผลิตสตรอบอรี่แผ่น
นำสตรอเบอรี่แผ่นที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการข้างต้นมา
ทำการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ วิ ธี ก ารทำแห้ ง สำหรั บ
กระบวนการผลิตสตรอเบอรี่แผ่น โดยทำการศึกษาการทำ
แห้งทั้งหมด 3 วิธีการ ดังนี้
วิธีที่ 1: การอบแห้ง แบบอากาศร้อน โดยนำ
สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการขึ้นรูป มาทำให้มีขนาด 3 x 7
เซนติเมตร จากนั้นนำไปอบแห้ง ด้วยเครื่องอบลมร้อน
แบบถาด (hot air dryer, GX-40, Kenton) ที่อุณหภูมิ
65 องศาเซลเซียส โดยทำการเก็บตัวอย่างระหว่างการ
อบแห้งทุกๆ 15 นาที เพื่อนำมาวิเคราะห์ความชื้น จนมี
ความชื้นสุดท้ายไม่เกินร้อยละ 12 (มาตรฐานเปียก)
วิธีที่ 2: การทำแห้ง ด้ ว ยสุญ ญากาศ โดยนำ
สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการขึ้นรูป มาทำให้มีขนาด 3 x 7
เซนติเมตร จากนั้นนำไปทำแห้ง ด้วยเครื่องทำแห้ง แบบ
สุญญากาศ (vacuum dryer, B-585, Buchi) ที่อุณหภูมิ
65 องศาเซลเซี ย ส ความดั น 2.0 บาร์ โดยทำการเก็บ
ตั ว อย่ า งระหว่ า งการทำแห้ ง ทุก ๆ 30 นาที เพื ่ อ นำมา
วิเคราะห์ความชื้น จนมีความชื้นสุดท้ายไม่เกินร้อยละ 12
(มาตรฐานเปียก)
วิธีที่ 3: การทำแห้ง แบบแช่เยือกแข็ง โดยนำ
สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการขึ้นรูป มาทำให้มีขนาด 3 x 7
เซนติเมตร จากนั้นนำไปแช่แข็งเพื่อให้ของเหลวในสตรอเบอรี่ เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ในเบื้องต้น จากนั้นจึง
นำไปทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze
dryer, LFD-18T, LABOAO) ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ -40 องศา
เซลเซียส โดยทำการเก็บตัวอย่างระหว่างการทำแห้ง ทุกๆ
2 ชั ่ ว โมง เพื ่ อ นำมาวิ เ คราะห์ค วามชื ้ น จนมี ค วามชื้น
สุดท้ายไม่เกินร้อยละ 12 (มาตรฐานเปียก)
3.3 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ
และเคมี
สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการทำแห้งทั้ง 3 วิธีการ
ได้ แ ก่ การอบแห้ ง แบบอากาศร้ อ น การทำแห้ ง แบบ
สุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ได้ถูกนำมา
วิเคราะห์ทางกายภาพและเคมีเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
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ของผลิตภัณฑ์ โดยทำการวิเคราะห์ ปริมาณความชื้นและ
ลักษณะเนื้อสัมผัส ดังนี้
การวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของสตรอเบอรี่
แผ่ น ภายหลั ง การอบแห้ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ทำโดยใช้
เครื ่ อ งวั ด เนื ้ อ สั ม ผั ส (texture analyzer, CT3 10K,
Brookfield) โดยใช้ทดสอบโดยการดึงและการวัดระยะยืด
ของสตรอเบอรี ่ แ ผ่ น ภายหลั ง การอบแห้ ง ซึ ่ ง กำหนด
ความเร็ ว 2 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ วิ น าที ระยะการดึ ง ที่ 10
เซนติเมตร ทำการทดสอบทั้งหมด 3 ซ้ำ
การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของสตรอเบอรี่
แผ่ น โดยใช้ เ ครื ่ อ งวิ เ คราะห์ ค วามชื ้ น (moisture
analyzer, MB45, Ohaus) โดยนำสตรอเบอรี่แผ่นจำนวน
2.5 กรั ม ใส่ ล งในเครื ่ อ งวิ เ คราะห์ ค วามชื ้ น ทำการ
วิเคราะห์ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ทำการบันทึกผล
ในหน่วยร้อยละมาตรฐานเปียก ทำการทดสอบทั้งหมด 3
ซ้ำ (AOAC, 2000)
4.

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

รู ป ที ่ 1 อั ต ราการทำแห้ ง ของสตรอเบอรี ่ แ ผ่ น ระหว่าง
การอบแห้งแบบอากาศร้อน การทำแห้ง แบบสุญญากาศ
และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
4.1
ลั ก ษณะเฉพาะของการอบแห้ ง
(drying characteristic)
อัตราการทำแห้งของสตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการ
ทำแห้งด้วยการอบแห้งแบบอากาศร้อน การทำแห้งแบบ
สุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ดังแสดงใน

รูปที่ 1 และตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า ระหว่างการทำแห้งทั้ง 3
วิธีการ มีช่วงเวลาที่อัตราการทำแห้งเกิดการเปลี่ยนแปลง
2 รูปแบบ คือ ช่วงอัตราการทำแห้งเริ่มต้นและช่วงอัตรา
การทำแห้งลดลง โดยการอบแห้งแบบอากาศร้อนมีช ่ วง
อัตราการทำแห้งเริ่มต้นระหว่าง 0-15 นาที และช่วงอัตรา
การทำแห้งลดลงระหว่าง 30-240 นาที โดยอัตราการทำ
แห้งเริ่มคงที่ตั้งแต่ 240 นาที เป็นต้นไป โดยมีอัตราการทำ
แห้งสูงสุดที่ 0.17 กรัมน้ำต่อกรัมน้ำหนักแห้ง-ชั่วโมง การ
ทำแห้ง แบบสุ ญ ญากาศมี ช ่ วงอั ตราการทำแห้ง เริ ่ ม ต้ น
ระหว่าง 0-30 และช่วงอัตราการทำแห้งลดลงระหว่าง 60240 นาที โดยอัตราการทำแห้ง เริ่มคงที่ตั้งแต่ 240 นาที
เป็นต้นไป โดยมีอัตราการทำแห้งสูงสุดที่ 0.08 กรัมน้ำต่อ
กรัมน้ำหนักแห้ง-ชั่วโมง สำหรับการทำแห้งแบบแช่เยือก
แข็ง มี ช ่วงอัตราการทำแห้งเริ่มต้นระหว่าง 0-120 นาที
และช่วงอัตราการทำแห้งลดลงระหว่าง 240-480 นาที
โดยอัตราการทำแห้ง เริ่มคงที่ตั้งแต่ 480 นาที เป็นต้นไป
โดยมี อ ั ต ราการทำแห้ ง สู ง สุ ด ที ่ 0.02 กรั ม น้ ำ ต่ อ กรั ม
น้ำหนักแห้ง-ชั่วโมง โดยอัตราการทำแห้งสตรอเบอรี่แผ่น
จากการทำแห้ ง ทุ ก วิธ ี ก ารไม่ พ บช่ว งเวลาที ่อ ั ต ราการ
อบแห้ ง คงที ่ เนื ่ อ งจากการใช้ ค วามร้ อ นสู ง ทำให้
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลมีค่าสูงในช่วงแรกของการอบ
และการทำแห้งวัสดุที่มีลักษณะที่เป็นแผ่นบางเป็นสาเหตุ
ให้น้ำเกิดการระเหยออกจากผิวหน้าอาหารอย่างรวดเร็ว
(Aghbashlo, et al., 2009) จากผลการทดลองพบว่า การ
ทำแห้ง สตรอเบอรี่แผ่นด้วยวิธีการแตกต่างกัน ทำให้
อัตราการทำแห้งของสตรอเบอรี่แผ่นแตกต่างกันไป การ
อบแห้งสตรอเบอรี่แผ่นด้วยอากาศร้อน มีอัตราการทำแห้ง
สู ง ที ่ ส ุ ด และสามารถลดปริ ม าณความชื ้ น ได้ เ ร็ ว ที ่ สุ ด
รองลงมาคือ การทำแห้งแบบสุญญากาศ และสุดท้ายคือ
การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ซึ่งอัตราการทำแห้งส่งผลต่อ
ระยะเวลาในกระบวนการผลิตสตรอเบอรี่แผ่นอบแห้งแต่
ละวิธีการ
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4.2
ปริมาณความชื้น
สตรอเบอรี่แผ่นมีปริมาณความชื้นเริ่มต้น ก่อน
การทำแห้งเท่ากับร้อยละ 53.90 (มาตรฐานเปียก) หรือ
ร้อยละ 116.92 (มาตรฐานแห้ง) ภายหลังการทำแห้งสต
รอเบอรี ่ ต ้ อ งมี ค วามชื ้ น สุ ด ท้ า ยไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 12
(มาตรฐานเปียก) หรือร้อยละ 22 (มาตรฐานแห้ง) ซึ่งเป็น
ปริมาณความชื้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.
136/2558) จากผลการทดลองพบว่า การอบแห้งสตรอ
เบอรี่แผ่นด้วยอากาศร้อน มีอัตราการทำแห้ง เริ่มคงที่
ตั้ง แต่ 240 นาที ซึ่ง ที่ตรงนี้ ส ตรอ-เบอรี่แผ่นมีปริมาณ
ความชื้นเท่ากับร้อยละ 12.60 (มาตรฐานเปียก) (ตารางที่
1) การทำแห้งแบบสุญญากาศ สตรอเบอรี่แผ่นมีอัตราการ
ทำแห้งเริ่มคงที่ตั้งแต่ 240 นาที สตรอเบอรี่แผ่นมีปริมาณ
ความชื้นเท่ากับร้อยละ 12.20 (มาตรฐานแห้ง ) และการ
ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สตรอเบอรี่แผ่นมีอัตราการทำ
แห้งเริ่มคงที่ตั้งแต่ 480 นาที มีปริมาณความชื้นเท่ากับ
ร้อยละ 12.90 (มาตรฐานเปียก) โดยการทำแห้งแบบแช่
เยือกแข็ง ใช้ระยะเวลานานที่สุด (480 นาที) ในการลด
ความชื้นให้ตรงตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนด
(ร้อยละ 12 มาตรฐานเปียก) เมื่อเปรียบเทียบกับ การ
อบแห้งแบบอากาศร้อนและการทำแห้งแบบสุญญากาศที่
ใช้ระยะเวลาสั้นกว่า (120 นาที) ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
อบแห้ ง ที ่ มี ค วามชื ้น ในผลิต ภัณ ฑ์ มากกว่ า ร้ อยละ 14
(มาตรฐานเปียก) จะส่ง ผลให้เกิดการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย ยีนส์ และรา ซึ่งมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ (Noor Aziah and Komathi, 2009)
4.3 ลั ก ษณะเนื ้ อ สั ม ผั ส และลั ก ษณะที่
ปรากฏ
จากการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัส โดยการดึง
และการวัดระยะยืดของสตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการทำแห้ง
ด้ ว ยการอบแห้ ง แบบอากาศร้ อ น การทำแห้ ง แบบ
สุ ญ ญากาศ และการทำแห้ ง แบบแช่ เ ยื อ กแข็ ง พบว่ า
ระยะเวลาและแรงที่ใช้ในการดึง รวมถึงระยะยืดของสตรอ
เบอรี ่ แ ผ่ น แตกต่ า งกัน ไปตามวิ ธ ี การทำแห้ ง จากการ
วิเคราะห์ กราฟที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบโดยการดึง โดยใช้
เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แรงที่ใช้ในการดึง (นิวตัน) ของสตรอเบอรี่แผ่นที่
ผ่านการทำแห้งด้วยการอบแห้งแบบอากาศร้อน การทำ
แห้งแบบสุญญากาศ และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
โดยส่วนของกราฟทีเ่ ป็นเส้นตรงถือเป็นจุดที่เกิด
แรงดึงสูงสุดที่ทำให้สตรอเบอรี่แผ่นขาดออกจากกัน สต
รอ-เบอรี ่ แ ผ่ น ที ่ ผ ่ า นการอบแห้ ง แบบอากาศร้ อ นใช้
ระยะเวลาในการดึง 240 วินาที และแรงที่ใช้ในการดึง
49.96 นิวตัน ที่ทำให้สตรอเบอรี่แผ่นขาดออกจากกัน โดย
มีระยะยืดก่อนขาดออกจากกันเท่ากับ 1.77 มิลลิเมตร สต
รอเบอรี ่ แ ผ่ น ที ่ ผ ่ า นการทำแห้ ง แบบสุ ญ ญากาศ ใช้
ระยะเวลาในการดึง 240 วินาที และแรงที่ใช้ในการดึง
38.80 นิวตัน มีระยะยืดเท่ากับ 1.96 มิลลิเมตร และสต
รอเบอรี ่ แ ผ่ น ที ่ ผ ่ า นการทำแห้ ง แบบแช่ เ ยื อ กแข็ ง ใช้
ระยะเวลาในการดึง 480 วินาที และแรงที่ใช้ในการดึง
8.58 นิวตัน มีระยะยืดเท่ากับ 7.05 มิลลิเมตร
เมื่อนำระยะเวลาในการดึง แรงที่ใช้ในการดึง
และระยะยืด มาพิจารณาถึงความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์
ทำให้ทราบถึง ลักษณะเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันของสตรอ
เบอรี่แผ่น ที ่ผ ่า นการทำแห้ง ด้ วยวิ ธี การที ่ แ ตกต่ า งกั น
(ตารางที่ 2) สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการอบแห้งแบบอากาศ
ร้อน มีแรงที่ใช้ในการดึงให้ขาดออกจากกันสูงที่สุ ดและ
ระยะยืดต่ำที่สุด ซึ่งแสดงถึงลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีความ
ยืดหยุ่นน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะที่ปรากฏของ
สตรอเบอรี่แผ่นอบแห้งที่ได้ ที่เนื้อสัมผัส มีความแห้งและ
แข็งมากที่สุด รวมถึงเนื้อสตรอเบอรี่แผ่นมีสีค ล้ำ มากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้เนื่องจาก
การอบแห้งแบบอากาศร้อนเป็นกระบวนการกำจัดน้ำใน
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้การถ่ายเทอากาศร้อนไปยังผลิตภั ณฑ์
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เพื่อไล่ความชื้นโดยการระเหย น้ำที่ออกจากผลิตภัณฑ์นั้น
อาจไม่มีการระเหยที่จุดเดือดแต่ใช้อากาศร้อนในการพัด
ผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อดึงน้ำออกมา การกระจายของลมร้อนมี
ผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภั ณฑ์ โดยด้านบนของ
ผลิตภัณฑ์จ ะได้ร ับลมร้อนมากกว่า ทำให้ผ ลิตภัณฑ์ มี
ลักษณะแห้งและแข็ง (Nagaya et al., 2006) นอกจากนี้
อุณหภูมิในการอบแห้งที่สูงอาจส่งผลให้เกิดการไหม้ของ
น้ำตาลที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ หรือเกิดปฏิกิริยาการเกิดคารา
เมล (caramelization) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่
ไม่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ เอนไซม์ (non enzymatic browning
reaction) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลน้ำตาลด้วย
ความร้อนสูง และมีการเกิดพอลิเมอร์ (polymerization)
ของสารประกอบคาร์บอนได้เ ป็ นคาราเมล (caramel)
(Raquel and Guiné, 2018) ทีท่ ำให้สตรอเบอรี่แผ่นหลัง
การอบแห้งมีสีคล้ำขึ้นจากการไหม้ของน้ำตาลดังกล่าว
สตรอเบอรี ่ แ ผ่ น ที ่ ผ ่ า นการทำแห้ ง แบบ
สุญญากาศมีแรงที่ใช้ในการดึงให้ขาดออกจากกัน ต่ำกว่า
และระยะยืดสูง กว่า ซึ่ง แสดงถึง ลักษณะเนื้อสัมผัส ที่มี
ความยืดหยุ่นมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ การอบแห้ง
แบบอากาศร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ ลักษณะเนื้อสัมผัสของ
สตรอเบอรี ่ แ ผ่ น ที ่ ไ ด้ ที่ ม ี ล ั ก ษณะเหนี ย วและนิ ่ ม กว่ า
รวมถึงเนื้อของสตรอเบอรี่แผ่นมีสีแดงเข้มและไม่เกิดสีคล้ำ
เนื ่ อ งจากการอบแห้ ง แบบสุ ญ ญากาศเป็ น การทำแห้ง
ร่วมกับการลดความดัน ซึ่ง การลดความดันให้ต่ำลงจน
สามารถระเหยน้ำได้ในสภาวะอุณหภูมิต่ำ จึงเหมาะสมใน
การแปรรูปอาหารที่เสื่อมสภาพเมื่อได้รับอุณหภูมิสูง (วิไล,
2546)
สตรอเบอรี่แผ่นที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือก
แข็งมีแรงที่ใช้ในการดึงให้ขาดออกจากกันน้อยที่สุด และมี
ระยะยืดสูงที่สุด ซึ่งแสดงถึงลักษณะเนื้อสัมผัสที่มีความ

ยืดหยุ่นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งด้วยวิธี
อื่น ซึ่ง สอดคล้องกับลักษณะเนื้อสัมผัสของสตรอเบอรี่
แผ่นที่ได้ ที่มีลักษณะนิ่มและยืดหยุ่นมากที่สุด สีเนื้อของ
สตรอเบอรี่แผ่นมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่ส ุด แต่ผิวของ
แผ่นสตรอเบอรี่แผ่นที่ ได้มีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดใหญ่
ทั้ง นี้เนื่องจากการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นการลด
ปริมาณน้ำโดยอาศัยหลักการระเหิดที่เปลี่ยนสถานะของ
น้ำแข็งให้กลายเป็นไอ โดยมีการลดความดันบรรยากาศ
เพื่อให้ผลึกน้ำแข็งที่อยู่ภายในเกิดการระเหิดเป็นไอออก
จากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์โดยใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ จึง
ทำให้เกิดรูพรุนขึ้นบนผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ (Oliveira et
al., 2019) อย่างไรก็ตาม การทำแห้งแบบแช่เยือกสามารถ
รักษาคุณค่าทางอาหารและคุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้
ดีกว่าการทำแห้งแบบทั่วไป (Fellows, 2000)
ผลการทดลองที่ได้ส อดคล้องกับรายงานของ
Link et al. (2017) ทีไ่ ด้ศึกษาการทำแห้งของมะม่วงแผ่น
โดยวิธีการต่างๆ พบว่าการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งทำให้
เกิดรูพรุนบนแผ่นมะม่วงที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
ระเหิดของผลึกน้ำแข็งบนผิวมะม่วง เมื่อเปรียบเทียบกับ
การอบแห้ ง แบบอากาศร้ อ นและการทำแห้ ง แบบ
สุญญากาศที่มะม่วงแผ่นที่ได้มีผิวที่ เรียบกว่าและไม่มีรู
พรุนบนแผ่น Xu et al. (2020) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการ
ทำแห้งกะหล่ำโดยใช้วิธีการอบแห้งแบบอากาศร้อน การ
ทำแห้ ง แบบสุ ญ ญากาศ ไมโครเวฟ และแช่ เ ยื อ กแข็ง
พบว่าการอบแห้ง แบบอากาศร้อนและการทำแห้งแบบ
สุญญากาศ ได้กะหล่ำแห้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยมี
คุ ณ ภาพดี ก ว่ ากะหล่ ำ ที่ ผ ่ านการทำแห้ ง แบบแช่ เยือก
รวมถึง ทั้งสองแบบใช้เวลาในการทำแห้งสั้นกว่าการทำ
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง ที่นอกจากจะใช้เวลาในการทำแห้ง
นานแล้วยังมีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง
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ตารางที่ 1 ช่วงอัตราการทำแห้ง อัตราการทำแห้งสูงสุด และปริมาณความชื้นของสตรอเบอรี่แผ่น

เริ่มต้น

คงที่

ลดลง

อัตราการทำแห้งสูงสุด
(กรัมน้ำต่อกรัม
น้ำหนักแห้ง-ชั่วโมง)

0-15

-

30-240

0.17a

12.60

0-30

-

60-240

0.08b

12.20

0-120

-

240-480

0.02c

12.90

0.06

ns

ช่วงอัตราการทำแห้ง (นาที)

วิธีการ
การอบแห้งแบบ
อากาศร้อน
การทำแห้งแบบ
สุญญากาศ
การทำแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง
LSD

ปริมาณความชื้น
(ร้อยละมาตรฐานเปียก)

ตารางที่ 2 ลักษณะที่ปรากฏ ระยะเวลา แรงที่ใช้ในการดึง และระยะยืดก่อนขาดออกจากกันของสตรอเบอรี่แผ่น
วิธีการ

ลักษณะที่ปรากฏ

ระยะเวลาใน
การดึง
(วินาที)

แรงที่ใช้ในการ
ดึง
(นิวตัน)

ระยะยืด
(มิลลิเมตร)

เนื้อสัมผัสแห้งและแข็ง เนื้อสตรอเบอรี่มี
240
49.96a
1.77c
สีคล้ำ
เนื้อสัมผัสเหนียวและนิ่ม เนื้อสตรอเบอรี่
การทำแห้งแบบสุญญากาศ
240
38.80b
1.96b
มีสีแดงเข้ม
เนื้อสัมผัสนิ่มและยืดหยุ่น ผิวมีรูพรุน
การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
480
8.58c
7.05a
เนื้อสตรอเบอรี่มีสีแดง
LSD
1.70
0.12
หมายเหตุ ตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 1 และ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่า ค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) และ ns แสดงว่าค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05)
เมื่อทดสอบด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD)
การอบแห้งแบบอากาศร้อน

5.

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำแห้ง
สตรอเบอรี่แผ่น พบว่าการทำแห้ง แบบสุญญากาศเป็น
วิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแปรรูปสตรอเบอรี่แผ่น
โดยมีอัตราการทำแห้งเท่ากับ 0.08 กรัมน้ำต่อกรัมน้ำหนัก
แห้ง-ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการทำแห้งสั้น (240 นาที) มี
ปริมาณความชื้นหลังการทำแห้ง เท่ากับร้อยละ 12.20
(มาตรฐานเปี ย ก) โดยสตรอเบอรี ่ แ ผ่ น ที ่ ไ ด้ ม ี ล ั กษณะ

เหมาะสมที่ส ุด เนื้อสัมผัส ของสตรอเบอรี่แผ่นมี ค วาม
ยืดหยุ่น มีลักษณะเหนียวและนิ่ม โดยใช้ระยะเวลาในการ
ดึง 240 นาที และแรงที่ใช้ในการดึง เท่ากับ 38.80 นิวตัน
ที่ทำให้ส ตรอเบอรี่แผ่นขาดออกจากกัน โดยมีร ะยะยืด
เท่ากับ 1.96 มิลลิเมตร สีของสตรอเบอรี่แผ่นหลังการทำ
แห้งมีสีแดงเข้ม
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ประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากบุกเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาแอปเปิลแจ๊ส
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำฟิล์มเจลบุกมาช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษาผลแอปเปิล พันธุ ์ แจ๊ส
(Malus domestica) โดยทดสอบเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของแอปเปิลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลจาก
ผงบุกในระยะเวลาการเก็บรักษา 30 วัน โดยมีความเข้มข้นของกลีเซอรอล 25 % และ 30 % โดยน้ำหนักผงบุก เปรียบเทียบ
กับชุดควบคุม คือแอปเปิลที่ไม่มีการเคลือบผิว จากนั้นทำการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของผลแอปเปิลคือ การเปลี่ยนแปลง
ของน้ำหนัก สีเปลือกผิว ค่าความแน่นเนื้อ ค่าความหวาน และปริมาณกรดของผลแอปเปิลตามลำดับ โดยทำการทดลองวัดผล
ทุก ๆ 3 วัน ผลการวิจัยพบว่า ค่าของน้ำหนัก ค่าของความแน่นเนื้อ และค่าปริมาณกรดของผลแอปเปิลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจ
ลบุกมีการลดลงช้ากว่าผลแอปเปิลที่ไม่เคลือบฟิล ์มเจลบุก ส่วนการเปลี่ยนแปลงสีผิวค่า a* (+แดง) และค่า ความหวาน
ผลการวิจัยพบว่า ผลแอปเปิลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุก มีการเพิ่มขึ้นช้ากว่าผลแอปเปิลที่ไม่เคลือบฟิล์มเจลบุก ทั้งนี้เนื่องจาก
การนำฟิล์มเจลบุกไปเคลือบผลแอปเปิลทำให้เกิดการปิดทับผิวของผลแอปเปิลที่สัมผัสกับอากาศ ซึ่งมีผลต่ออัตราการหายใจ
ของผล ดังนั้นเมื่อเคลือบด้วยฟิล์ม เจลบุกจะไปทำให้อัตราการหายใจของผลแอปเปิลลดลงกว่าปกติ นอกจากนั้นยัง พบว่า
ฟิล์มเจลบุกสามารถช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของผลแอปเปิลได้ ส่งผลให้สามารถ
เก็บรักษาผลแอปเปิลได้นานขึ้น ในช่วงการเก็บรักษานานถึง 30 วัน
คำสำคัญ: สารเคลือบผิวจากบุก, แอปเปิ้ลแจ๊ส, อายุการเก็บรักษา
Abstract
aThis research aimed to study Konjac film gel to maintain quality and prolong shelf life of Postharvest 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
ผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญประเภทหนึ่งของ
ไทย โดยผลไม้สามารถทำรายได้เข้าประเทศปีละหลาย
พันล้านบาท และผลไม้ไทยยังเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ความต้องการ
บริโภคผลไม้นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุหลัก
คื อ จำนวนประชากรที ่ เ พิ ่ม มากขึ ้น และความสนใจใน
สุขภาพก็มีมากขึ้น ทางการเกษตรถือว่าไทยเป็นประเทศที่
มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก
ผลไม้ได้หลากหลาย (กรุงเทพธุรกิจ, 2562)
ผลไม้มีประเภทที่สามารถบริโภคเปลือกได้ และปอก
เปลือกก่อนบริโภค มีปริมาณน้ำเป็นองค์ประกอบในผล
มากน้อยแตกต่างกัน ส่งผลถึงอายุหลังการเก็บเกี่ ยวต่อ
การเน่าเสีย ซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกผลไม้มีกระบวนการ
ตรวจสอบที ่ เ ข้ ม งวด แบ่ ง เป็ น 2 ด้ า นหลั ก คื อ การ
ตรวจสอบสารตกค้างและการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ ใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบพอสมควร ทำให้เกิดความ
ล่ า ช้ า และคุ ณ ภาพของผลไม้ เ สี ย หาย (กระทรวงการ
ต่ า งประเทศ, 2553) การยื ด อายุ คื อ การควบคุ ม
กระบวนการเปลี ่ ย นแปลงผลผลิ ต ที ่ จ ะนำไปสู ่ ค วาม
เสียหาย โดยควบคุมอัตราการหายใจของผลผลิตหลัง การ
เก็บเกี่ยวให้เกิดน้อยที่ส ุด โดยจัดการปัจจัยภายนอกให้
เหมาะสมเหมือ นก่ อนการเก็ บเกี่ ยว เช่ น การควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมแก่ผลผลิต เป็นต้น ซึ่งผัก
ผลไม้ตามธรรมชาติจะมีไขปกคลุมผิวด้านนอก ป้องกัน
การสูญเสียน้ำ แต่มักจะถูกชะล้างในกระบวนการเตรียม
ผลผลิตก่อนทำการจัดจำหน่าย ทำให้ประสิทธิภ าพใน
ความทนทานต่อสภาพการเก็บรักษาลดลง (อริศ รา คู
ประสิทธิ์, 2556)
บุก (konjac) เป็นพืชล้มลุกที่พบมากในป่าในทุกภาค
ของไทย เป็นพืชที่รู้จัก และถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางด้าน
อาหารอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะส่วนหัวที่นิยมนำมาแปร

รูปเป็นแป้ง และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลาย
ชนิด เนื่องจากมีเส้นใยสูง และมีส รรพคุณทางยาหลาย
ด้าน สารสำคัญที่พบในบุกคือ “กลูโคแมนแนน” ซึ่งเป็น
สารพอลิแซ็กคาไรด์สามารถนำมาผลิตเป็นฟิล์มบริโภคได้
(edible film) มีค ุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำ
แก๊สออกซิเจน และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Cheng et,
al., 2002) เมื่อนำหัวบุกมาสกัดเป็นผงทำเป็นเจลเคลือบ
ผิวผักผลไม้ ทดสอบกับผักและผลไม้ พบว่าช่วยชะลอการ
หายใจของพืชและยืดอายุได้ (ชาลีดา และคณะ, 2561)ใน
ปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพ
มากขึ้น ในการบริโ ภคผักผลไม้ จึง มีค วามต้องการที่จะ
บริ โ ภคผลผลิ ต โดยวิ ธ ี ท างธรรมชาติ ใ ห้ ม ากที ่ส ุ ด และ
หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ในการเคลือบผิวผลผลิต ซึ่ง
ได้มีแนวคิดในการพัฒนาสารเคลือบผิวจากธรรมชาติ คือ
บุก ให้เป็นอีกทางเลือกในการนำมาทำเป็นสารเคลือบผิว
ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจาก
ผลไม้มีการเน่าเสียได้ง่ายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยใช้
สารเคลือบผิวที่ทำมาจากหัวบุกธรรมชาติ จากรายงาน
การวิจัยได้มีการนำมาปรับใช้เพื่อทดแทนสารเคลือบผิวที่
ได้จากสารสังเคราะห์หรือนำเข้าจากต่างประเทศ
ทำให้ผ ู้ทำวิจ ัยสนใจที่จ ะศึกษาว่าการนำสาร
เคลือบผิวที่รับประทานได้จากบุกมาเคลือบผิวผลไม้ จะ
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ได้นานขึ้น ลดอัตราการเน่า
เสี ย ของผลไม้ โดยผู ้ ว ิ จ ั ย เลื อ กทดสอบการเคลื อ บผิ ว
แอปเปิ ล สายพั น ธุ ์ แ จ๊ ส (Jazz Apple) ซึ ่ ง ผลแอปเปิล
สามารถรั บ ประทานได้ ท ั ้ ง เปลื อ ก มี อ ั ต ราการหายใจ
เปลี่ยนแปลงตามอายุ เมื่อผลเริ่มสุกจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระวิทยาและปฏิกิริยาทางชีวเคมี ทำให้ตลอดอายุ
ของผลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ
. 1. ศึกษาวิธีการนำฟิล์มเจลเคลือบผลไม้จากผงบุกไป
ใช้ยืดอายุการเก็บรักษาแอปเปิลแจ๊ส
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2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี
ของแอปเปิ ล แจ๊ ส ที่ เคลือ บด้ ว ยฟิล ์ มเจลจากผงบุกต่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษา
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 บุก เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Araceae อยู่ในสกุล
Amorphophallus ม ี ช ื ่ อ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ว่ า
Amorphophallus konjac เป็ น พื ช หั ว ภาษาพื ้ น บ้ า น
เรียกว่า หัวกระ บุกสดมีน้ำประมาณ 80-90% ส่วนที่เป็น
ของแข็ ง เป็ น สารอาหารประเภทคาร์ โ บไฮเดรต ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย กลู โ คแมนแนน (glucomannan) ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยน้ ำ ตาลแมนโนส (manose) และกลูโ คส
(glucose) แพร่กระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภ าค เขตร้อนของ
ทวีปเอเชีย แอฟริกา และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ทวี ป ออสเตรเลี ย ไปจนถึ ง เขตอบอุ่ น ตอนกลาง ของ
ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย (มงคล, 2547) บุก
จัดเป็นพืช อาหารและสมุนไพร โดยประเทศญี่ปุ่น และจีน
ตอนใต้มีการปลูกบุกเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ปรับปรุงพันธุ์บุก
(A. Konjac หรือ A. riveri) และพัฒนาวิธีการผลิตผงบุก
และผลิตภัณฑ์จากผงบุก รวมทั้งมีการศึกษาและวิจัยทาง
ชีวเคมีในเรื่องการใช้ประโยชน์และแป้งในบุกมาใช้เ ป็น
สารเคลือบผลไม้โ ดยมีก ารนำผงบุ ก มาผลิตแผ่น ฟิ ล์ ม
บริโภคได้ มีความใส ยืดหยุ่น และแข็งแรง เมื่อนำมาใช้
ร่วมกับสารสกัดจากสมุนไพรไทย ได้แก่ กระชาย ขิง ข่า
พบว่า สามารถยืดอายุการเก็บรักษา และยับยั้งการเจริญ
ข อ ง เ ช ื ้ อ ร า Colletotrichum gloeosporioides ใ น
มะม่วงน้ำดอกไม้ได้ (จุพาพันธ์, 2554) 2.1.2 การสุกของ
ผลไม้ การสุ ก ของผลไม้ หมายถึ ง ระยะที ่ ผ ลไม้ มีการ
เจริญเติบโตเต็มที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและ
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีหลายอย่าง ดัชนีที่บ่งชี้ความบริบรู ณ์
ของผลไม้ (maturity index) สำหรั บ ผลไม้ ป ระเภท
climacteric fruit จะต้องเก็บมาจากต้นเมื่อผลแก่จัด แล้ว
จึง ปล่อยให้ส ุกต่อ หรือบ่มให้ส ุกได้โ ดยใช้แก๊ส เอทิ ลี น
(ethylene) ห ร ื อ ใ ช ้ แ ค ล เซ ี ย มคาร์ ไ บ ด์ (calcium
carbide) จะได้ผ ลไม้ส ุกที่มีระยะการสุกสม่ำเสมอ (พิม
เพ็ ญ , 2556) 2.1.3 การเน่ า เสี ย ของผั ก และผลไม้ เม
แทบอลิซึม (metabolism) เป็นกระบวนการพื้นฐานของ

สิ่งมีชีวิต ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลัก 2 ประการคือ
การสร้างและสะสมพลัง งาน และ การใช้พลัง งานจาก
แหล่งสะสม ผักและผลไม้ก็มีเมแทบอลิซึมเช่นเดียวกัน แต่
อัตราการสร้าง และการใช้พลังงานจะแตกต่างกัน ระหว่าง
ก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว ก่อนการเก็บเกี่ยว
ผักและผลไม้จะมีการสร้างและสะสมพลังงานมากกว่าการ
ใช้พลังงาน จึงเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่หลังจากการเก็บ
เกี่ยวแล้ว เนื่องจากขาดองค์ประกอบในการสร้างพลังงาน
เช่น น้ำ แร่ธาตุ และแสง ซึ่งปกติจะได้รับมาจาก ราก ลำ
ต้ น และใบ จึ ง ทำให้ พ ลั ง งานที ่ ส ร้ า งขึ ้ น นั ้ น น้ อ ยกว่ า
พลั ง งานที ่ ถ ู ก ใช้ ไ ปมาก ดั ง นั ้ น จึ ง มี ผ ลทำให้ เ กิ ด การ
เปลี ่ ย นแปลงรูป ร่ าง ลั ก ษณะเนื ้อ รสชาติ คุ ณ ค่าทาง
อาหารของผักและผลไม้ ทำให้ผักและผลไม้นั้นไม่เป็ นที่
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป เราเรียกว่า ผักและ
ผลไม้นั้นเน่าเสีย 2.1.4 การยืดอายุผักและผลไม้ คือ การ
ควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่นำไปสู่ค วาม
เสื่อมสลาย โดยการควบคุมอัตราการหายใจของผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งสามารถทำให้ยืด
อายุได้นาน โดยการจัดการปัจจัยภายนอกให้เหมาะสม
ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นภายในภาชนะบรรจุไม่ให้เกิด
หยดน้ำ ควบคุมและป้องกันการเข้าทำลายของโรคและ
แมลง ควบคุมปริมาณแก๊ส เอทิ ล ีน ที่ผ ลผลิตสร้างขึ้ น
ภายในภาชนะบรรจุไม่ให้มีปริมาณมากเพราะสามารถทำ
ความเสียหายให้กับผลผลิตได้ แนวทางการยืดอายุผักและ
ผลไม้ การเก็บรักษาผลิตผลให้ มีค ุ ณภาพใกล้ เคี ย งกั บ
คุณภาพก่อนการเก็บรักษานั้น ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับพืช ชนิดนั้น ๆ โดยปัจ จัยที่สำคั ญได้แก่
อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมในห้องเก็บรักษา การเก็บ
รักษาในห้องเย็น (Cold Storage) โดยอุณหภูมิที่เย็นยัง
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เข้าทำลาย
ผลผลิตนั้น รวมทั้งอาจจะมีการใช้สารเคลือบผิว ผักและ
ผลไม้ตามธรรมชาติมีไข (wax) ปกคลุมผิวด้านนอก โดย
ประโยชน์ของไข คือ ป้องกันการสูญเสียน้ำ แต่ไขเหล่านี้
มักจะถูกชะล้างออกไปในกระบวนการเตรียมผลิตผลก่อน
จำหน่าย ทำให้เกิดความเสียหายกับผลิตผล ทั้งในแง่ความ
ทนทานต่อสภาพการเก็บรักษาและความสวยงามในการ
วางจำหน่าย หรือ การใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ฟิล์มเหมาะสม
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กับการยืดอายุผลิตผลจะต้องมีคุณสมบัติสามารถดัดแปลง
สภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ให้เป็นสภาวะสมดุล
(Equilibrium Modified Atmosphere / EMA) ซึ ่ ง เป็ น
หลักการหนึ่งของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นเทคโนโลยีการรักษาความสดและถนอมอาหาร โดย
ฟิล์มที่เหมาะสมต้องสามารถชะลอการหายใจ การคายน้ำ
และการเสื่อมสภาพของผลิตผล ทำให้ยืดอายุการเก็ บ
รักษาได้นานกว่ าเดิ ม 2-5 เท่า โดยรสชาติ กลิ่น และ
คุณค่าทางโภชนาการไม่เปลี่ยนแปลง
2.1.5 การเปลี่ยนแปลงผลิตผลเนื่องจากกระบวนการ
หายใจ การเปลี่ยนแปลงของผักและผลไม้หลังการเก็บ
เกี่ยว มีผ ลต่อคุณภาพของผักและผลไม้ ดัง นี้ 1) การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อสัมผัส ความแน่นเนื้อของผลไม้
จะลดลงหลังการเก็บเกี่ยว ตัวอย่างเช่น ผลมะม่วงเมื่อสุก
จะมีความแน่นเนื้อลดลง 2) การเปลี่ยนสีของผักและผลไม้
บางชนิดจะมีสีผิวของผลและเนื้อเปลี่ยนไป เนื่องจากมี
การสลายตัวของคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีสีเขียวทำให้เห็นรงควัตถุ
ในกลุ่มแคโรทีนอยด์ เช่น บีตาแคโรทีน ที่มีส ีเหลืองใน
ผลไม้สุก เช่น มะม่วง กล้วย มะละกอ และมีสีแดงของไล
โคพีนในผลมะเขื อเทศสุ ก และแตงโม เป็นต้น 3) การ
เปลี่ยนแปลงของกลิ่นรส โดยทั่วไปผลไม้สุกจะมีรสหวาน
ขึ้นเมื่อสตาร์ช สลายตัว ได้ เป็ นน้ำตาลกลูโ คส และเกิด
สารประกอบที่มีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นสารระเหย เช่น กล้วย
สุก มีกลิ่นหอมเฉพาะ 4) การสูญเสียน้ำหนัก สาเหตุสำคัญ
เนื่องจากการหายใจและการคายน้ำ 5) การลดลงของกรด
อินทรีย์ (organic acid) ทำให้มีความเปรี้ยวลดลง รวมทั้ง
การเกิดขึ้นของสารหอมระเหยบางชนิด ทำให้มีกลิ่นหอม
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทำการตรวจสอบสมบัติดังกล่าวมา
ข้างต้น เพื่อทดสอบการเน่าเสียของผลแอปเปิ้ล แคระ
ตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุก ในระยะเวลาเก็บรักษา
ที่กำหนดไว้
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การทำวิจัยครั้งนี้เป็นการสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมีของตัวอย่างแอปเปิล ที่เคลือบด้ วย
ฟิล์มเจลจากบุกโดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1.การเตรียมผง
บุกจากหัวบุก ผงบุกที่ใช้คือ ผงบุกที่ผ่านกระบวนการสกัด

จากหัวบุกธรรมชาติ โดยใช้หัวบุก พันธุ์เนื้อทราย จาก
แหล่ง อำเภอพร้าว จัง หวัดเชียงใหม่ ผ่านการสกัดด้วย
95 % เอทานอล อบ และร่ อ นตะแกรงจนได้ข นาดที่
เหมาะสม เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง 2. การคัดเลือกผลไม้ที่
ใช้ในการศึกษาคือ แอปเปิลแจ๊ส (Jazz Apple) สายพันธุ์
มัลลัส โดเมสทิกา (Malus domestica) ไม่จำกัดอายุต้น
และแหล่ ง ที ่ ป ลู ก ซื ้ อ จากตลาดเมื อ งใหม่ อ.เมื อ ง จ.
เชียงใหม่ ทั้งนี้ผลแอปเปิลอยู่ในลักษณะสมบูรณ์ มีผลและ
ขนาดเท่ากัน มีอายุระหว่าง 120-150 วันหลังออกดอก 3.
การเตรียมสารละลายฟิล์มเจลบุก โดยนำผงบุกที่เตรียม
ได้ไปละลายน้ำ กวนให้เข้ากัน เติมกลีเซอรอล 25% และ
30% ของน้ ำ หนั ก บุ ก แยกตะกอน และ เก็ บ รั ก ษา
สารละลายไว้ในที่มีอุณหภูมิ ต่ำ 4. การชุบเคลือ บผล
แอปเปิลตัวอย่างด้วยสารละลายฟิล์มเจลบุก ทำการแบ่ง
ผลแอปเปิ ล ออกเป็ น 3 กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ ม ที ่ ไ ม่ เ คลื อ บ
สารละลายฟิล์มเจลบุก กลุ่มที่เคลือบสารละลายฟิล์มเจ
ลบุกเข้มข้น 25% และ กลุ่มที่เคลือบสารละลายฟิล์มเจ
ลบุกเข้มข้น 30% จากนั้นทำการคัดแยกกลุ่มแอปเปิลแบ่ง
ตามประเภทการทดสอบทั้งหมด และทำการเคลือบชุบ
ตั ว อย่ า ง โดยนำตั ว อย่ า งผลแอปเปิ ล ชุ บ เคลื อ บด้ ว ย
สารละลายฟิล์มเจลบุก 25 % 30 % และ แบบไม่เคลือบ
ผิว รวม 3 สภาวะไปเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำ ทำการ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างซ้ำทุก 3 วัน 3 ซ้ำ เป็นระยะเวลา
ทั้งหมด 30 วัน 4. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและ
ทางเคมีของแอปเปิลตัวอย่าง มีขั้นตอนการทดสอบดังนี้
1) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของตัวอย่างโดย
การชั่งน้ำหนัก 2) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก
ผิ ว ของตั ว อย่ า ง ด้ ว ยเครื ่ อ งวั ด สี (Colorimeter),
MiniScan EZ, HunterLab, Virginia U.S.A. รายงานผล
ออกมาเป็ น ค่ า L, a* และ b* 3) การทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อของตัวอย่าง โดยใช้เครื่องวัด
ค ว า ม แ น ่ น เ น ื ้ อ ( Fruit Hardness Tester), FHR-5,
NIPPON OPTICAL WORKS, Japan. 4) การทดสอบการ
เปลี ่ ย นแปลงค่า ความหวานของกลุ ่ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้
เครื่องวัดความหวาน (Hand Refractometer), FHR-5,
NIPPON OPTICAL WORKS, Japan. 5) การทดสอบ
การเปลี่ยนแปลงกรดมาลิก ของแอปเปิล ตั วอย่าง (วิ ธี
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AOAC. 2002) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรด
มาลิกของตัวอย่างโดยการนำกลุ่มตัวอย่างแอปเปิล ทั้ง 3
กลุ่ม มาเตรียมสารละลายตัวอย่าง และทำการไทเทรท
สารละลายตั ว อย่ า ง 10 มิ ล ลิ ล ิ ต ร ด้ ว ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 โมลาร์ โดยใช้ฟินอล์ฟทาลีนเป็น
อินดิเคเตอร์ จนสารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน บันทึก
ปริมาตรโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ และ คำนวณหาปริมาณ
กรดมาลิกในตัวอย่าง
4. ผลการวิจัย
จากการวิ จ ั ย ได้ ท ำการศึ ก ษาการนำผงบุ ก ที ่ ผ ่ า น
กระบวนการสกัดจากหัวบุกธรรมชาติ โดยใช้หัวบุกพันธุ์
เนื้อทราย จากแหล่งอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน
การสกัดด้วย 95 % เอทานอล อบ และร่อนตะแกรงจน
ได้ ข นาดที ่ เ หมาะสม โดยได้ ผ งบุ ก ที่ ม ี ล ั ก ษณะเป็นผง
ละเอียดขาวออกเหลือง ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังล่างนี้ แล้ว
ทำการเคลือบผิวตัวอย่างแอปเปิล แจ๊ส เพื่อศึกษาการยืด
อายุการเก็บรักษาตัวอย่างแอปเปิลหลังการเก็บเกี่ยว โดย
ใช้ความเข้มข้นของกลีเซอรอลเป็น 25% และ 30% โดย
น้ำหนักของผงบุก ดังแสดงผลตัวอย่างแอปเปิลแจ๊สที่ (ก)
ไม่เคลือบด้วยสารละลายฟิล์มเจลบุก (กลุ่มคอนโทรล) (ข)
เคลื อ บด้ ว ยสารละลายฟิ ล ์ มเจลบุ กเข้ มข้ น 25% โดย
น้ำหนักของผงบุก (ค) เคลือบด้วยสารละลายฟิล์มเจลบุก
เข้มข้น 30% โดยน้ำหนักของผงบุก ดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 ผงบุกที่ผ ่านกระบวนการสกัด จากหั ว บุ ก
ธรรมชาติ
หลังจากทำการชุบเคลือบแล้ว ทำการเก็บรักษาผล
แอปเปิลทั้งหมด ในที่มีอุณหภูมิต่ำ ประมาณ 7  1 องศา
เซลเซียส หลังจากนั้นสุ่มแอปเปิลตัวอย่างแต่ละกลุ่ม มา

ทดสอบสมบั ต ิ ท างกายภาพและทางเคมี ทุ ก ๆ 3 วั น
ตัวอย่างละ 3 ช้ำ จนครบ 30 วัน ได้ผลการทดสอบดังนี้
1) ผลการเปลี ่ ย นแปลงน้ ำ หนั ก ของผล
แอปเปิลตัวอย่า ง ทั้ง 3 กลุ่ม หลังผ่านการเคลือบด้วย
ฟิ ล ์ ม เจลบุ ก เที ย บกั บ กลุ ่ ม คอนโทรล แล้ ว นำมาหา
ค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก แสดงได้ดังกราฟในรูปที่ 3 พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงของน้ำหนักในตัวอย่างแอปเปิล มีแนวโน้ม
ลดลงตลอดระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษา ซึ ่ ง ผลแอปเปิ ล
ตัวอย่างที่ไม่ได้เคลือบฟิล์มเจลบุก มีการลดลงของน้ำหนัก
มากที่สุด ส่วนผลแอปเปิลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น
30% และเคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% มีอัตรา
การลดลงของน้ำหนักน้อยที่สุดตามลำดับ สอดคล้องกับมี
การรายงานว่าสารเคลือบผิวสามารถช่วยในการชะลอการ
คายน้ำของพืชเนื่องจากชั้นสารที่เคลือบผิวจะทดแทนชั้น
ไขมันที่ปกคลุมผิวพืช (สายชล, 2538) ช่วยให้การหายใจ
ลดลง น้ำหนักจึงลดลงช้ากว่าผลแอปเปิลที่ไม่เคลือบผิว
และหากว่ามีการเพิ่มปริมาณ
กลีเซอรอลต่อน้ำหนัก
บุ ก มากขึ ้ น ปริ ม าณความชื ้ น ในฟิ ล ์ ม เพิ ่ ม ขึ ้ น ตาม
เนื่องจากว่าหมู่ OH- ในกลีเซอรอลจะเกิดพันธะไฮโดรเจน
กับ H2O ทำให้ฟิล์มมีการดึงน้ำและระเหยออกสู่ภ ายนอก
จึ ง มี ผ ลทำให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงน้ ำ หนั ก ของตั ว อย่างที่
เคลือบด้วยฟิล ์ม เจลบุก เข้ม ข้ น 30% มีการลดลงของ
น้ำหนักอย่างรวดเร็ว
2) ผลการเปลี่ยนแปลงสีเ ปลือ กผิว ของผล
แอปเปิลตัวอย่างหลังผ่านการเคลือบด้วยฟิล์มเจลบุก
ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกผิวของของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งแอปเปิ ล ทั ้ ง 3 กลุ ่ ม วั ด ด้ ว ยเครื ่ อ งวั ด สี
(Colorimeter) ทดสอบซ้ำทุก 3 วันจนครบ 30 วัน เลือก
รายงานผล 1 จุดต่อกลุ่มตัวอย่าง รายงานผลค่า a* และ
b* เฉลี่ยได้ผลดังแสดงในกราฟในรูปที่ 4 จากผลการวิจัย
พบว่า ผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบฟิล ์มเจลบุกเข้มข้น
25% และผลแอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลือบฟิล์มเจลบุก จะ
มีผลการวัดสีโดยวัดที่ตำแหน่งเดิมตลอดการทดลองด้วย
เครื่องวัดสีมีค่า a* ( ค่า a* แสดงสีแดง) เพิ่มขึ้นจนถึงวันที่
18 ของการวั ด ค่ า a* จะเริ ่ ม คงที่ แ ละลดลง ส่ ว นผล
แอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มีค่า
a* เพิ ่ ม ขึ ้ น ตั ้ ง แต่ก ารวัด จนกระทั ่ง ครบ 30 วั น แสดง
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แนวโน้มค่า a* ที่เปลี่ยนแปลงของผลแอปเปิลดังรูปที่ 4
ก) ส่วน ค่า b* (ค่า b* แสดงสีเหลือง) โดยวัดที่ตำแหน่ง
เดิมตลอดการทดลองของตัวอย่างผลแอปเปิล พบว่า มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และค่า b* แสดงถึงความเป็น
สีเหลืองของผิว แสดงว่าผิวของผลแอปเปิลมีสีเหลืองลดลง
ซึ่งแปรผกผันกับค่า a* ที่แสดงถึงความเป็นสีแดงของผิว
โดยผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25%
มีอัตราการลดลงของค่า b* อย่างต่อเนื ่อง และลดลง
มากกว่ า ผลแอปเปิ ล ที ่ ไ ม่ เ คลื อ บฟิ ล ์ ม เจลบุ ก ทั ้ ง นี้
เนื่องจากว่าผลแอปเปิลที่ไม่เคลือบฟิล์มเจลบุกในช่วงวันที่
18 เริ่มมีการเน่าเสียส่งผลให้สีเปลือกคล้ำ ส่วนผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มีแนวโน้มค่า
b* ที่ลดลงต่อเนื่อง และพบว่าในช่วงวันที่ 18 มีการลดลง
ของค่า b* ที่น้อยมาก แสดงแนวโน้มค่า b* ที่เปลี่ยนแปลง
ของผลแอปเปิ ล ตั ว อย่า ง ดั ง กราฟในรู ป ที่ 4 (ข) จาก
ผลการวิจัยพบว่าการวัดการเปลี่ยนแปลงสีผิว ค่า a* (สี
แดง) จะมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้ น และค่ า b* (สีเหลือง) จะมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงสีผิวของผลไม้
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรงควัตถุต่าง ๆ พิจารณาเมื่อ
เวลาผ่านไปสีแดงของผลแอปเปิล ตัวอย่างที่เคลือบด้ วย
ฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง
วันสิ้นสุดการทดลอง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการ
เคลือบผิว จะทำให้เกิดการจำกัดการแลกเปลี ่ย นแก๊ ส
ภายในและนอกของผลแอปเปิ ล ทำให้ ป ริ ม าณแก๊ ส
ออกซิเจนในผลลดลง ส่งผลถึงการผลิตเอทิลีนที่มีผลต่อ
การกระตุ ้ น การสร้ า งแอนโทไซยานิ น ในผิ ว แอปเปิ ล
โดยตรง ทั้งนี้การเคลือบผิวผลไม้ด้วยฟิล์มทำให้เกิดสภาพ
บรรยากาศดัดแปลงเกิดขึ้นในผล โดยชั้นฟิล์มเป็นชั้นที่กั้น
ระหว่างอากาศกับผิวของผลทำให้ลดการเข้าออกของแก๊ส
ออกซิ เ จนที ่จ ะเข้ าไปทำปฏิ ก ิร ิ ยาในผล (Banks et al,
1997) ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของเปลือก ซึ่ง การใช้
สภาพดัดแปลงบรรยากาศ เป็นวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ในการยืด
อายุผ ักและผลไม้ พอลิ เมอร์หรือฟิล ์มที่นำมาใช้ส ภาพ
บรรยากาศดัดแปลงจะเป็นตัวจำกัดปริมาณแก๊สผ่านเข้า
ออก ทำให้เกิดสภาพสมดุลระหว่างแก๊สภายนอกและแก๊ส
ภายในภาชนะบรรจุเนื่องจากการหายใจของเนื้อเยื่ อผัก
และผลไม้ (Philips, 1995) ดังนั้นจากการวิจัย การเคลือบ

ผิวผลแอปเปิลด้วยฟิล์มเจลบุกสามารถช่วยในการชะลอ
การเปลี่ยนแปลงของสีผิวผลแอปเปิลตัวอย่างได้
3). ผลการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเนื้อของ
ผลแอปเปิลตัว อย่า งหลังผ่า นการเคลือบด้ว ยฟิล์มเจ
ลบุ ก โดยทำการวั ด ค่า ความแน่น เนื้ อของผลแอปเปิล
ตัวอย่างด้วยเครื่องวัดความแน่นเนื้อ ใช้หัวกดขนาด 12
มิลลิเมตร ความลึก 10 มิลลิเมตร รายงานผลในหน่วยนิว
ตัน จากผลการวิจัยวัดความแน่นเนื้ อของผลแอปเปิล ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ช่วงการทดลองคือ วัดผลระหว่างวันที่ 0 ถึง
18 และระหว่างวันที่ 21 ถึง 30 พบว่าแนวโน้มของความ
แน่นเนื้อผลแอปเปิล (นิวตัน) ลดลงโดยผลที่ไม่เคลือบ
ฟิล์มเจลบุกมีการลดลงของค่าความแน่นเนื้อที่รวดเร็วกว่า
ผลแอปเปิลที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้ม ข้น 25% และผลที่
เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% ตามลำดับ แสดงแนวโน้ม
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเนื้อของผลแอปเปิล
ตัวอย่าง ดังกราฟรูปที่ 5 จากผลการวิจัยพบว่า แนวโน้ม
ช่วงวันที่ 0 ถึง 18 ผลที่ไม่เคลือบฟิล์มเจลบุกมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อ เฉลี่ย อย่างต่อเนื่องและเร็ว
ที่สุด และผลที่เคลือบด้วยฟิล์ม เจลบุกเข้มข้น 25% กับ
ผลที่เคลือบด้วยฟิล ์มเจลบุกเข้มข้น 30% มีอัตราการ
ลดลงของความแน่นเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และมีค ่าไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (α = 0.05) แนวโน้มช่วงวันที่ 21ถึง
30 พบว่าผลแอปเปิล ตัวอย่างมีการอัตราการลดลงของ
ความแน่นเนื้อในทุกกลุ่มตัวอย่าง อัตราการลดลงของ
ความแน่นเนื้อเกิดจากการสูญเสียน้ำ ทำให้เซลล์สูญเสีย
ความเต่ง นอกจากการสูญเสียน้ำที่ส่งผลให้ความแน่นเนื้อ
ลดลง การเปลี่ยนแปลงโมเลกุลในผนังเซลล์ยังมีผลเช่นกัน
เนื่องจากโครงสร้างผนังเซลล์ละลายน้ำทำให้ประสิทธิภาพ
การทำงานลดลง จากการรายงานของ จุพาพันธ์ รัตนนิล
(2554) รายงานว่า มะม่วงที่เคลือบผิวด้วยสารละลายบุก
หรื อ สารละลายบุ ก ผสมข่ า สามารถลดอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อของมะม่วงที่ไม่เคลือบผิวอย่าง
มีนัยสำคัญ เนื่องจากการสารเคลือบผิวจะเคลือบรอบผิว
และปิดกั้นการแลกเปลี่ยนแก๊ส ออกซิเจนที่ผลไม้ได้รับ
ลดลง และปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมสูงขึ้น
ส่งผลให้มีความเป็นกรดสูงขึ้นตาม ทำให้การทำงานของ
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เอนไซม์ที่ย่อยสลายผนังของเซลล์ลดลง ทำให้รักษาความ
แน่นเนื้อได้ (Salunhke et al., 1991)
4) ผลการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานของผล
แอปเปิลตัวอย่างหลังผ่านการเคลือบด้วยฟิล์มเจลบุก
โดยการนำกลุ่มตัวอย่างแอปเปิลทั้ง 3 กลุ่ม นำน้ำคั้นของ
ตัวอย่างผลแอปเปิลแต่ละตัวอย่าง นำไปหยดลงเครื่องวัด
ความหวาน (Hand Refractometer) จากผลการวิ จั ย
พบว่าค่าความหวานของผลแอปเปิล ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง
การทดลองคือ วัดผลระหว่างวันที่ 0 ถึง 18 และระหว่าง
วันที่ 21 ถึง 30 พบว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่าความ
หวานในผลไม่เคลือบฟิล์มเจลบุกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยที่ผ ลที่เคลือบฟิล์ม เจลบุกเข้มข้น 25% และผลที่
เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% จะมีการเพิ่มขึ้นของค่า
ความหวานช้ากว่าผลแอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลือบ แสดง
แนวโน้มค่าเฉลี่ยดังกราฟในรูปที่ 6 จากรูปพบว่า รูป 6(ก)
มี แ นวโน้ ม การเพิ ่ ม ขึ ้ น ของค่ า ความหวานผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่ไม่เคลือบ ฟิล ์มเจลบุกมากขึ้นจนถึง วันที่ 12
ของการวั ด ผล และลดลงหลั ง จากนั ้ น ในขณะที่ ผล
แอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% และ
ผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มี
การเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ส่วน
ในช่วงวันที่ 21 ถึง 30 (รูปที่ 6(ข)) ผลแอปเปิลตัวอย่างที่
เคลือบด้วยฟิล ์มเจลบุกเข้ม ข้ น 25% และผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล ์ม เจลบุกเข้ม ข้น 30% มีการ
เพิ่มขึ้นของค่าความหวานจนถึงช่วงสิ้นสุดการเก็บรักษา
ส่วนผลแอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลือบมีการเพิ่มขึ้นของค่า
ความหวานจนถึง ช่วงวั นที่ 27 แล้วมีการลดลงของค่ า
ความหวาน ค่าความหวานของผลไม้ที่เปลี่ยนแปลง เกิด
จากการสุกของผลไม้ ซึ่ง เป็นผลจากอัตราการหายใจที่
เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณความหวานในเนื้อผลไม้สูงมากขึ้น
ตาม โดยแอปเปิ ล เป็ น ผลไม้ ป ระเภทไคลแมคเทอริ ค
(climacteric fruit) คือผลไม้ประเภทที่มีอัตราการหายใจ
สูงขึ้นเมื่อผลมีการสุก (ดนัย บุญยเกียรติ, 2540) อัตรา
การหายใจจะเพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น จนถึ ง จุด สู ง สุด (climacteric
peak) จากนั้นอัตราการหายใจจะค่อยๆ ลดลง อัตราการ
หายใจที ่ส ูง ขึ ้น มี ผ ลโดยตรงกับ การสั ง เคราะห์ เอทิลีน
(ethylene) ที่ทำให้ผลสุก ผลแอปเปิลที่ได้รับการเคลือบ

ด้วยสารละลายฟิล์มเจลบุกจะมีการเพิ่มขึ้นของค่าความ
หวานช้ากว่าผลที่ไม่เคลือบ เพราะการเคลือบผิวทำให้
อัตราการหายใจลดลง ส่งผลต่อการสลายตัวของแป้ง ไป
เป็นน้ำตาลลดลง ซึ่งนวรัตน์ พัฒนศิริ (2544) ทดลองทำ
การเคลือบผิวมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยสารเคลือบผิวจาก
ไคโตซาน พบว่ามะม่วงที่เคลือบผิวมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดช้ากว่ามะม่วงที่ไม่ได้
เคลือบ ในระหว่างการเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 13
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 วัน ผลการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณกรดมาลิก (Malic acid) ของผลแอปเปิลตัวอย่าง
หลังผ่านการเคลือบด้วยฟิล์มเจลบุก
5) การทดสอบการเปลี่ยนแปลงความหวาน
ของกลุ ่ ม แอปเปิ ้ ล ตัว อย่ า ง โดยการนำกลุ ่ม ตั ว อย่าง
แอปเปิล ทั้ง 3 กลุ่ม มาทดสอบหาปริมาณกรดมาลิกใน
ตัวอย่าง และทำการไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์ 0.1 โมลาร์ (วิธี AOAC. 2002) ได้ผลปริมาณกรด
เฉลี่ยดังกราฟรูปที่ 7 จากผลการวิจัยพบว่า ผลแอปเปิลที่
เคลือบผิวด้วยฟิล์มเจลบุกมีการลดลงของปริมาณกรดช้า
กว่าผลที่ไม่เคลือบ ทั้งนี้เนื่องจากผลไม้เมื่อเริ่มเข้าสู่การสุก
กรดจะถูกนำไปในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงาน
หรื อ อาจถู ก นำไปสร้ า งเป็ น สารประกอบอื ่น ๆ ทำให้
ปริมาณกรดลดลงตามระยะเวลาเก็บรักษา สอดคล้องกับ
การทดลองอื่นที่การเคลือบผิวด้วยฟิล์มเจลบุกช่วยชะลอ
การหายใจของผลแอปเปิลได้ ทำให้ยืดอายุการเก็บรักษา
ได้ น านยิ ่ ง ขึ ้ น ซึ ่ ง มี ร ายงานจาก Hoa และ Ducamp
(2008) ว่าการเคลือบผิวมะม่วงพันธุ์ Cat Hao Loc ด้วย
สารเคลือบผิวถั่วเหลือง ช่วยชะลอการลดลงของปริมาณ
กรดในผลตัวอย่างได้มากกว่าผลที่ไม่ได้เคลือบ เมื่อเก็บที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยโดยนำผงบุกที่ทำการสกัดจากหัวบุกพันธุ์
เนื้อทราย จากแหล่ง อำเภอพร้าว จัง หวัดเชียงใหม่ มา
เตรียมเป็นสารละลายบุกที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย และขึ้น
รูปเป็นฟิล์มบริโภคได้จากบุก (ฟิล์มเจลบุก) และ ทำการ
เคลือบลงบนผิวแอปเปิ้ล ในการเตรียมฟิล์มเจลบุ กจาก
สารละลายบุกนั้น ได้มีการเติมกลีเซอรอล ที่ความเข้มข้น
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แตกต่างกันสองความเข้มข้นคือ ที่ความเข้มข้น 25% และ
30% โดยน้ำหนักผงบุก แล้วนำไปเคลือบผลแอปเปิ ล
ตัวอย่างสายพันธุ์แจ๊ส หลังการเคลือบ ทำการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 7.0 ± 1.0 องศาเซลเซียส ทำการทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลแอปเปิล
ตัวอย่างทุก ๆ 3 วัน เป็นเวลา 30 วัน โดยทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงน้ำหนัก สีผ ิว ค่าความแน่นเนื้อ ค่าความ
หวาน และปริมาณกรดมาลิกของผลแอปเปิล ตัว อย่ า ง
เทียบกับแอปเปิ้ล ตัวอย่างที่ไม่ผ ่านการเคลือบผิว โดย
ได้ผลสรุปการวิจัยดังนี้
1) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของผล
แอปเปิล ตัวอย่าง พบว่ามีการลดลงของน้ำหนัก ตลอด
ระยะเวลาการเก็บรักษา ผลแอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลือบ
ด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น มีการลดลงของน้ำหนักมากกว่า
ผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกความเข้มข้น
25% อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ (α = 0.05) และผลแอปเปิ ล
ตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกความเข้มข้น 30% มีการ
ลดลงของน้ำหนักมากที่สุด เนื่องจากว่าเมื่อเพิ่มปริมาณกลี
เซอรอลมากขึ้น ปริมาณความชื้นในฟิล์มเพิ่มขึ้นตาม โดย
หมู่ OH- ในกลีเซอรอลจะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ H2O ทำ
ให้ฟิล์มมีการดึงน้ำและระเหยออกสู่ภายนอก จึงมีผลทำ
ให้มีการลดลงของน้ำหนักอย่างรวดเร็ว
2) ผลการศึ ก ษาการเปลี ่ ย นแปลงสี ผ ิ ว ของผล
แอปเปิล ตัวอย่าง โดยวัดค่า a* (แสดงสีแดง) และ b*
(แสดงสีเหลือง) พิจ ารณาจากการเปลี ่ย นแปลงค่ า a*
พบว่าผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น
30% มีการเปลี่ยนแปลงสีแดงของผิวผลแอปเปิลอย่างช้า
ๆ (เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดง แสดงถึงการเข้าสู่ผลสุก)
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา รองลงมาคือผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงสีแดงของผิวผลแอปเปิล จนถึงช่วงวันที่ 21
และเริ ่ ม ลดลง และผลแอปเปิ ล ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ผ ่า นการ
เคลือบมีการเปลี่ยนแปลงสีแดงของผิวผลแอปเปิลเร็วที่สุด
3) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเนื้อ
ของผลแอปเปิ ล ตั ว อย่ า งในช่ ว งวั น ที่ 0 ถึ ง 18 พบว่ า
แอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% มี
ค่าความแน่ นเนื ้อ ที ่ล ดลงน้อ ยกว่า แอปเปิ ล ตั วอย่ า งที่

เคลือบด้วยฟิล ์มเจลบุกเข้ม ข้ น 30% และผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่ไม่เคลือบ มีค ่าความแน่นเนื้อลดลงมากที่สุด
ในช่วงวันที่ 21 ถึง 30 พบว่าการลดลงของค่าความแน่น
เนื้อในผลที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25%, 30%
และผลแอปเปิ ล ตั ว อย่ า งที ่ ไ ม่ เ คลื อ บ มี ก ารลดลงช้ า
ตามลำดับ
4) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานของ
ผลแอปเปิ ล ตั ว อย่ า งในช่ ว งวั น ที่ 0 ถึ ง 18 พบว่ า ผล
แอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25%
และผลแอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น
30% มีการเพิ่มขึ้นของค่าความหวานอย่างช้าๆ ตลอดผล
การทดลอง ส่วนผลแอปเปิล ตัวอย่างที่ไม่เคลือบมีการ
เพิ่มขึ้นของค่าความหวานอย่างรวดเร็วจนถึงช่วงวันที่ 12
และเริ่มลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 21 ถึง 30 ผลแอปเปิล
ตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล ์มเจลบุกเข้มข้น 25% และผล
แอปเปิลตัวอย่างที่เคลือบด้วยฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% มี
การเพิ่มขึ้นของค่าความหวานจนถึง ช่วงสิ้นสุดการเก็บ
รักษา ส่วนผลแอปเปิลตัวอย่างที่ไม่เคลือบมีการเพิ่ม ขึ้น
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
ผลแอปเปิ ล ที ่ ม ี ก ารเคลื อ บด้ ว ยฟิ ล ์ ม เจลบุ ก มี ก าร
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางเคมีช้ากว่าผล
แอปเปิล ที่ไม่ได้เคลือบ และที่ค วามเข้มข้นฟิล์มเจลบุก
25% ชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลแอปเปิล ได้ด ี ก ว่ า
30% เนื่องจากฟิล ์มเจลบุกที่เคลือบผลแอปเปิล นั้นจะ
เคลือบรอบผิวและปิดกั้นการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนที่
ผลแอปเปิลได้รับลดลง ส่งผลไปถึงอัตราการหายใจของผล
แอปเปิลที่ลดลง ซึ่งถ้ามีอัตราการหายใจที่ มากขึ้น จะมี
การผลิตเอทิลีนที่เพิ่มขึ้นตาม เอทิลีนจะไปเร่งการสุกของ
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ผลแอปเปิลตัวอย่าง ทำให้อายุหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้
มีการเน่าเสียที่เร็วขึ้น ดังนั้นการเคลือบผิวผลแอปเปิลด้วย
ฟิล ์มเจลบุก สามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษา และ
ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของแอปเปิลตัวอย่างได้
6.สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยโดยนำผงบุกที่ทำการสกัดจากหัวบุ กมา
เตรียมเป็นสารละลายบุกที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย และขึ้น
รูปเป็นฟิล์มบริโภคได้จากบุก (ฟิล์มเจลบุก) และทำการ
เคลือบลงบนผิวแอปเปิ้ล สรุปได้ว่า
1. ในการศึกษาการเคลือบผิวผลแอปเปิล แจ๊ส ด้วย
สารละลายฟิล์มเจลบุก ต้องมีการเติมกลีเซอรอล ในการ
เตรียมฟิล์มเจลบุกจากสารละลายบุกนั้น ได้มีการเติมกลี
เซอรอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกันสองความเข้มข้นคือ ที่
ความเข้มข้น 25% และ 30% โดยน้ำหนักผงบุก แล้ว
นำไปเคลือบผลแอปเปิลตัวอย่างสายพันธุ์แจ๊ส เพื่อช่วยใน
การเกิดเจล และมีความเข้มข้นที่พอเหมาะ จึงจะเคลือบ
ผิวแอปเปิล ได้ หลังจากการเคลือบต้องทิ้ง ไว้ให้เกิดการ
แห้ง แล้วทำการชุบซ้ำ หลังการเคลือบ ทำการเก็บรักษา
ผลแอปเปิล ที่อุณหภูมิ 7.0 ± 1.0 องศาเซลเซียส
2. หลังจากการเก็บรักษา ได้นำตัวอย่างออกมาตาม
เวลาที่กำหนด (คือนำตัวอย่างมาทดสอบทุก ๆ 3 วัน เป็น
เวลา 30 วัน ตัวอย่างละ 3 ซ้ำ) และ ทำการทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลแอปเปิล
โดยทดสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก สีผิว ค่าความแน่น
เนื้อ ค่าความหวาน และปริมาณกรดมาลิกของผลแอปเปิล
ตัวอย่าง เทียบกับแอปเปิ้ลตัวอย่างที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว
เพื่อทดสอบการยืดอายุการเก็บรักษาผลแอปเปิล แจ๊ ส
สรุปได้ว่า การเคลือบด้วยสารละลายผงบุกที่มีกลีเซอรอล
ความเข้มข้น 25 % ของน้ำหนักผงบุก มีประสิทธิภาพใน
การช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลแอปเปิล แจ๊สได้ดีที่สุด
รองลงมาคือ การเคลือบด้วยสารละลายผงบุกที่มีกลีเซ
อรอลความเข้มข้น 30% ของน้ำหนักผงบุก และแอปเปิล
แจ๊สที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว ตามลำดับ โดยพิจารณาจา
การสุกของผลแอปเปิลแจ๊ส คือการลดลงของน้ำหนัก ของ
การเพิ่มของสีเหลืองเป็นสีแดง การลดลงของค่าความแน่น

เนื้อ การเพิ่มขึ้นของค่าความหวาน การลดลงของกรดมา
ลิกในผลแอปเปิล ทำให้สรุปได้ว่าผลแอปเปิลที่เคลือบด้วย
สารละลายบุกที่มีกลีเซอรอลความเข้มข้น 25 % ของ
น้ำหนักผงบุกนั้น ทุกผลการทดสอบจะเกิดในอัตราที่ช้า
กว่าทุกสภาวะการเคลือบ คือ การเคลือบด้วยสารละลาย
ผงบุกที่มีกลีเซอรอลความเข้มข้น 30% ของน้ำหนักผงบุก
และแอปเปิ ล แจ๊ ส ที ่ ไ ม่ ผ ่ า นการเคลื อ บผิ ว ตามลำดั บ
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยนี้คือ 1). ทดลองโดยการฉีด
พ่นแทนการเคลือบตัวอย่าง 2) ทดลองการทำฟิล์มเคลือบ
ผิวบริโภคได้จากแป้งข้าว เปรียบเทียบกับบุก 3). ทดลอง
โดยการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ
ต่ำกว่า 4) ลองใช้กับพืชผักผลไม้อื่น ๆ ในการยืดอายุการ
เก็บรักษา
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(ก)

(ข)

รูปที่ 2 แสดงผลตัวอย่างแอปเปิลแจ๊สที่
(ก) ไม่เคลือบสารละลายฟิล์มเจลบุก
(ข) เคลือบสารละลายฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 25% โดยน้ำหนักของผงบุก
(ค) เคลือบสารละลายฟิล์มเจลบุกเข้มข้น 30% โดยน้ำหนักของผงบุก

(ค)

609

รูปที่ 3 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเฉลี่ยผลแอปเปิลในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง และมีการทดลอง 3 ซ้ำ
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วันที่

วันที่

(ก)

(ข)

รูปที่ 4 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงค่าสี ก) a* และ ข). b* ของผลแอปเปิลตัวอย่าง

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเนื้อ
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CT

25%

30%

40.00
20.00
0.00
21

24

27

30

วันที่

(ก)

(ข)

รูปที่ 5 แสดงกราฟร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเนื้อของผลแอปเปิลตัวอย่าง

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความหวาน

(ก) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเนื้อของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล
แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที่ 0 ถึง 18
(ข) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความแน่นเนื้อของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล
แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที่ 21 ถึง 30
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รูปที่ 6 แสดงกราฟร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานของผลแอปเปิลตัวอย่าง
(ก) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล
แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที่ 0 ถึง 18
(ข) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงค่าความหวานของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล
แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที่ 21 ถึง 30

CT

25%

30%

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดมาลิก

30.00
20.00
10.00
0.00
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วันที่
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ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดมาลิก
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(ก)

วันที่

(ข)

รูปที่ 7 แสดงกราฟร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดมาลิกของผลแอปเปิลตัวอย่าง
(ก) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดมาลิกของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล
แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที่ 0 ถึง 18
(ข) กราฟแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดมาลิกของผลแอปเปิลตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่างผล
แอปเปิลตัวอย่าง ช่วงวันที่ 21 ถึง 30
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ประยุกต์ใช้ใน
งานการบริหารจัดการฟาร์มกวาง ของผู้ประกอบการเลี้ยงกวางในประเทศไทย
Factors Affecting Attitude towards Accepting the Use of Information Technology for
Deer Farm Management of Deer Farmers in Thailand
ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ1* มรกต ทองพรหม1 และ กานต์ธีรา โพธิ์ปาน1
Laddawun Wongcharen1* Morakot Thongprom1 and Kantera Porpan1
1

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
1Faculty of Business Administration and Liberal Arts,
Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานการบริหารจัดการ
ฟาร์มกวางของผู้ประกอบการเลี้ยงกวางในประเทศไทย ได้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
สร้างการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และแบบสั มภาษณ์ เกี่ยวกับปัจจัย
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
ปัจ จุบันเทคโนโลยีส ารสนเทศมีบ ทบาทมาก
เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ต
เพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจน
การ ใ ช ้ โ ทร ศ ั พ ท์ เค ร ื ่ อง ที่ (mobile phone) ห รื อ
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามา
ใช้งานในทุกระดับชั้นขององค์กร โดยเฉพาะในด้านการ
ดำเนินงานทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมในปั จจุบันได้นิยม
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เช่น ในด้านการ
ดำเนินกิจการทางด้านการซื้อขายสินค้าที่เป็นทั้งออนไลน์
ที่เป็นทั้งการนำเสนอข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการซื้อของผู้บริโภค การนำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการผลิตสินค้าและ
บริการต่าง ๆ อีกทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในวงการเกษตรกรรมก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย เช่นใน
ด้ า นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู ้ จ ากสื ่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการดำเนินงานในด้านการจัดทำการเกษตร
การเพาะปลูก การบำรุง ดูแลรักษา การจัดเก็บข้ อ มู ล
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการ
ดำเนินงานทางด้านการเพาะปลูก การขยายพันธ์พืชต่าง ๆ
นอกจากนี้ยัง มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่ ว ยใน
ด้านการเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการงานในด้าน
ต่ า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งอี ก ด้ ว ย เช่ น การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในด้านการบริหารจัดการการเพาะพันธ์ พืช
หรือ การใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ใ นด้ านการบริ ห าร
จัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการขยายพันธ์สัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ
เช่น หมู ไก่ ปลา กุง้ เป็นต้น
การเลี้ยงกวางในประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีก าร
เพาะเลี้ยงกวางเป็นรูปแบบปศุสัตว์อีกรูปแบบหนึ่ง โดยมี
การนำเข้า พั น ธุ์ ก วางรู ซ่ า (RUSA DEER) จากประเทศ
ออสเตรเลีย การเลี้ยงกวางเพื่อเป็นการค้าเช่นเดียวกับการ
เลี ้ ย งปศุ ส ั ต ว์ อ ื ่ น มี อ ยู ่ น ้ อ ยมาก เนื ่ อ งจากที ่ ผ ่ า นมามี

ข้อจำกัดทีว่ ่า กวางเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งไม่สามารถนำมา
เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้อย่างเปิดเผยเพราะผิดกฎหมาย ใน
ภายหลังรัฐบาลได้อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางชนิด ได้
แต่ ท ั ้ ง นี ้ ต ้ อ งขออนุ ญ าตจากกรมป่ า ไม้ จึ ง กลายเป็ น
จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำฟาร์มกวางในเชิงพาณิชย์อย่ าง
จริงจัง(คมจักร พิชัยณรงค์สงคราม, 2546) กวางเป็นสัตว์
เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจ เนื่องจากมี
ความเป็นไปได้มากในการเลี้ยงเป็นเชิงการค้า เพราะกวาง
สามารถให้ผ ลผลิตหลายอย่าง เช่น เขากวางอ่อน เนื้อ
กวาง หนังกวาง หางและเอ็นกวาง เป็นต้น ในต่างประเทศ
ได้มีการพัฒนาในด้านวิชาการ การจัดการฟาร์ม ตลอด
จนถึ ง ด้ า นการตลาดและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า ง ๆ ประเทศ
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เลี้ยงกวางกันมาก มากว่า 20 ปี
สามารถส่ ง ออกเนื ้ อ กวางเป็ น มู ล ค่ า หลายล้ า นบาท
(สำนั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ, 2554)
แนวโน้มการเลี้ยงกวางในประเทศไทยจะมีจำนวนเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจที่จะลงทุนเลี้ยงกวางเพิ่ม
มากขึ้น โดยการศึกษาหาความรู้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำ
ให้การเลี้ยงกวางในประเทศไทยมีการตื่นตัวและมีการ
พัฒนามากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้นในปัจจุบันความเป็น ไป
ได้ของการพัฒนาฟาร์มกวางมีจำนวนมากในประเทศไทย
สิ่งที่บอกถึงความพร้อมของประเทศไทยในการทำฟาร์ม
กวางให้ประสบความสำเร็จ คือ ประชาชนภายในประเทศ
มี ค วามรู้ ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี การเติ บโตทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างสูง คาดว่าจะมีความต้องการจากสัตว์ที่
มีคุณค่าโดยเฉพาะอย่า งยิ่งเนื้อกวางเป็นแหล่งโปรตีนที่มี
โคเรสเตอรอลต่ำ และการทำฟาร์มกวางนั้นถือเป็นการ
สร้างผลผลิตให้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเขากวางอ่อน เอ็น
อวัยวะของเพศผู้ หนัง และกระดูก โดยมีร าคาตลาดใน
ระดับที่สูง ที่กล่าวมาทั้งหมด จึงทำให้เห็นว่าการทำฟาร์ม
กวางสามารถให้ผลตอบแทนกลับมาในปริมาณที่ค่อนข้าง
สูง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลี้ยงกวางนั้นต้องมีใจรัก
และการหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา
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เพื่อพัฒนาการเลี้ยงกวางไทยมีมากขึ้นจนถึง ขั้นที่สามารถ
ผลิตลูกพันธุ ์ก วางได้อ ย่ างต่อ เนื ่อง (สำนักงานพั ฒ นา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2555)
อย่างไรก็ตามถึง แม้ว่าในประเทศไทยได้ทำธุร กิจ ฟาร์ม
กวางกันมานานแล้วแต่ถ้าเทียบกับปศุสัตว์อื่นถือว่ามีอยู่
น้อยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการขาดความรู้
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกวางซึ่งปัญหาดังกล่าว
หากได้มีการศึกษา และมีการพัฒนามากขึ้น การเลี้ยง
กวางเป็ น สั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ก็ มี ค วามเป็น ไปได้ ส ู ง สำหรับ
เกษตรกรสัตว์เศรษฐกิจ ในการทำธุร กิจ ฟาร์มกวางใน
ประเทศไทยนั้นมีทั้งฟาร์มที่ประสบความสำเร็จและไม่
ประสบความสำเร็จ เนื่องจากกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัว
ใหม่จ ึง ส่ง ผลให้การทำธุร กิจ ฟาร์มกวางนั้ นประสบกั บ
ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องให้
ความสำคัญกับระบบการดำเนินงาน และสภาวะตลาด
แนวโน้มการแข่งขัน รวมไปถึง ศึกษาปัจจัยความสำเร็จ
เพื่อให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ โดยทั้งนี้ในปัจจุบันได้
มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทางด้าน
การเกษตร และอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ค นโดยทั่วไป โดย
การบริหารจัดการทางด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้มีการเริ่มนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการมากขึ้น แต่
เนื่องจากในสังคมทางการเกษตรและปศุสัตว์ในประเทศ
ไทยยังมีผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่สามารถทำความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการบริหาร
จัดการในธุรกิจอยู่ ดังนี้คณะผู้วิจัยจึงจะค้นหาปัจจัยต่าง ๆ
ที่เหมาะสมในการนำมาประยุ กต์ใ นการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มที่เหมาะสมใน
ยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มกวาง
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ฟาร์ ม ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพมากขึ ้ น และเพื ่ อ เป็ น
ประโยชน์กับผู้ที่สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศ นคติในการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประยุกต์ใช้ใน
งานการบริหารจัดการฟาร์มกวาง ของผู้ประกอบการเลี้ยง
กวางในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาแนวทางรูปแบบของนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับต่อการ
ดำเนินธุรกิจการเลี้ยงกวางในประเทศไทย

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผน
แม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย
พ.ศ. 2545-2549 หมายถึ ง เทคโนโลยี เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
ข่าวสารข้อมูล และการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง การ
นำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผล ในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการใช้งานปัจจุบันนี้เป็นการรวมตัวกันของ
องค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศ อั น ประกอบไป
ด้ ว ย ร ะบบส าร สนเทศ เป็ น ร ะบบที ่ ช ่ ว ยเสริ ม
ประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระบบสารสนเทศประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยมีการนำมาใช้
ในงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพาณิชย์ องค์กรในภาค
ธุ ร กิ จ ใช้ ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มความยื ดหยุ่น
ให้กับองค์กรในการทำงาน ทำให้การประสานงานหรือการ
ทำกิจ กรรมต่าง ๆ ของแต่ล ะหน่วยงานในองค์ก รหรื อ
ระหว่างองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทฤษฎีด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
(Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology หรือ UTAUT) จากแบบจำลองที่มีการใช้
งานกันมาในอดีต เมื่อใช้เป็นทฤษฎีพื้นฐานในงานวิจัย
อาจทำให้ จ ำเป็ น ต้ อ งคั ด เลื อ กเฉพาะแบบจำลองที ่ มี
ชื่อเสียง หรือทำให้งานวิจัยส่วนใหญ่ละเลยแบบจำลองที่
เป็ น ทางเลื อ ก ดั ง นั ้ น จึ ง มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
แบบจำลองเพื่อใช้อธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของ
แต่ละบุคคลภายใต้ทฤษฎีรวม (Unified theory) ที่อาศัย
พื้นฐานความสัมพันธ์ที่เด่นชัดของปัจ จัยต่าง ๆ จาก 8
ทฤษฎี และถูกนำไปใช้ศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ของแต่ ล ะบุค คลในภาคธุร กิจ โดยใช้ค วามตั้ง ใจแสดง
พฤติกรรม และ/หรือพฤติกรรมการใช้เป็นตัวแปรหลัก
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หลักการของทฤษฎี UTAUT ศึกษาพฤติกรรมการใช้ ที่
ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดย
ปั จ จั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั ้ ง ใจแสดงพฤติ ก รรม
ประกอบด้ ว ยปั จ จัย หลั ก 3 ประการ ได้ แ ก่ (1) ความ
คาดหวัง ในประสิท ธิภ าพ(Performance expectancy)
(2) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy)
และ (3) อิทธิพลของสังคม(Social influence) ส่วนสภาพ
สิ ่ ง อำนวยความสะดวกในการใช้ ง านมี ค วามสั ม พั น ธ์
โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้สำหรับตัวแปรเสริม/ ตัวผัน
แปรมี จ ำนวน 4 ตั ว แปรได้ แ ก่ (1) เพศ (2) อายุ (3)
ประสบการณ์ และ (4) ความสมัค รใจในการใช้ง าน มี
ความสำคั ญ ในการทำหน้า ที่ เ ชื่ อ มโยง (Conjunction)
แบบจำลองทั ้ ง 8 ทฤษฎี ใ ห้ ก ลายเป็ น ทฤษฎี ร วม
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักและตัวแปรเสริม/ตัวผัน
แปรตามทฤษฎี UTAUT
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมในการจัดทำงานวิจัย
ในเรื่อง ปัจ จัยที่ส ่ง ผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การฟาร์ ม กวาง ของผู้
ประกอบเลี้ยงกวางในประเทศไทย นี้ ผู้วิจ ัยได้พ ั ฒ นา
กรอบแนวคิดการวิจัย โดยการใช้แบบจำลอง UTAUT มา
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำวิจ ัย โดยการพิจ ารณาถึง
ปั จ จั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งต่ อ ทั ศ นคติ ใ นการยอมรั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้มีการกำหนด คือ ปัจจัยทั้ง 5
ด้าน ได้แก่
1. การรั บ รู ้ ถ ึ ง ประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ
3. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยี
4. อิทธิพลทางสังคม
5. มูลค่าราคา
3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศ นคติในการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในงาน
การบริหารจัดการฟาร์มกวางของผู้ประกอบการเลี้ยงกวาง
ในประเทศไทย มีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้

1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็น
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
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนำมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การการ
ดำเนินงานฟาร์มกวาง โดยแบ่งออกเป็น ข้อมูลทั่ วไปด้าน
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลในการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ การรับรู้
ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัศนคติที่มีต่อ
การใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความคาดหวั ง ใน
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลทางสังคม
และมูลค่าราคา
2. เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูล จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (purposively selected) กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเลี้ยงกวางในประเทศไทยที่
มีรายการข้อคำถามเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยแบ่ง
ออกเป็นการสัมภาษณ์ในด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากปัจจัยทั้ง 5 ด้าน คือ การรับรู้ประโยชน์ที่
ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังในประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลทางสังคม และมูลค่าราคา
และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการฟาร์มกวางของผู้ประกอบการ
3. ด้านสถิติในการวิจัย เป็นการใช้ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้ อมูล เชิ ง
คุณภาพ
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยจากการใช้แบบสอบถามเป็นดังนี้
ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของกลุ ่ม ตัว อย่ าง ด้ า นปั จ จั ย ส่วน
บุค คล ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
80.00 ส่วนมากมีช่วงอายุระหว่าง 40-50 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.00 ส่ ว นใหญ่ ม ี ก าร
ประกอบกิจการการเลี้ยงกวางในขนาดกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 80.00 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการ
การเลี้ยงกวางอยู่ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ระดับการยอมรับของปัจจัยที่ส่งผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานการบริหารจัดการฟาร์มกวาง
ปัจจัยต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย

S.D.

การแปลผล

ด้านการรับรู้การใช้ประโยชน์

4.51

0.53

มากที่สุด

ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ

4.35

0.59

มากที่สุด

ด้านทัศนคติที่มีการใช้งาน

4.36

0.50

มากที่สุด

ด้านอิทธิพลทางสังคม

4.62

0.52

มากที่สุด

ด้านมูลค่าราคา

4.59

0.51

มากที่สุด

4.47

0.55

มากที่สุด

รวม
จากตารางที่ 1 ในการวิเคราะห์ผล ระดับค่าเฉลี่ย
และส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐานของปั จ จั ย ต่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมทั้งหมด พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมี
ความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในแต่ล ะด้ านดัง นี้ (1) ด้านการรับรู้การใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ฟาร์มกวาง พบว่า มีการยอมรับมากที่สุดคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยทำให้ได้รับข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
อย่ า งรวดเร็ ว รองลงมาคื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน
งานของกิจ การ และค่าเฉลี่ยน้อยที่ส ุดอยู่ในระดับการ
ยอมรับมาก คือ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้มีเวลา
เพิ่มขึ้นเพื่อไปปฏิบัติงานในงานด้านอื่น ๆ ด้านที่ (2) ด้าน
ความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ เ ทคโนโลยี

สารสนเทศ พบว่า มีการยอมรับมากที่สุดคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศจะช่วยให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็ว
ในการปฏิบ ัต ิ ง านที ่ม ีค วามยุ่ ง ยากและซั บซ้อ นในการ
ดำเนินงานของกิจ การ รองลงมาคือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจะมีคำแนะนำในการใช้งาน แสดงขั้นตอนการ
ใช้ง านอยู่อย่างสม่ำเสมอ และค่าเฉลี่ยน้อยที่ส ุดอยู่ใน
ระดับการยอมรับมาก คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ช่วยให้เข้า ถึง แหล่ง ข้ อมูล ต่าง ๆ ที่ช ่วยในการบริ ห าร
จัดการการดำเนินงานฟาร์มกวางได้ทันที ด้านที่ (3) ด้าน
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ พบว่า การยอมรับมากที่ส ุด คื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การบริหารงานฟาร์มกวางมี
ระบบการจัดการที่ดีขึ้นกว่าเดิม รองลงมาคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศทำให้ ก ารบริ ห ารจั ด การฟาร์ม กวางมี การ
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ดำเนิ น งานที ่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น กว่ า เดิ ม และ
ค่ า เฉลี ่ ย น้ อ ยที ่ ส ุ ด อยู ่ ใ นระดั บ การยอมรั บ มาก คื อ

เทคโนโลยีสารสนเทศหลายด้านที่เกี่ยวข้องมีการใช้งานที่
ง่ายและเหมาะสมกับการประกอบกิจการมากในปัจจุบัน

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของระดับการยอมรับของปัจจัยที่ส่งผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านอิทธิพลทางสังคม
ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม

ระดับการยอมรับ
ค่าเฉลี่ย

S.D.

การแปลผล

1. ท่ า นมี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ เป็นต้น

4.42

0.50

มากที่สุด

2. ท่ า นได้ ร ั บ การรั บ รู ้ ด ้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศต่ า ง ๆ จากการสนั บ สนุ น จาก
ครอบครัวเป็นสำคัญ

4.86

0.50

มากที่สุด

3. ท่ า นรั บ รู ้ ว ่ า มี ก ารนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มจากสื่อสังคมออนไลน์
ที่ความนิยมใช้ในปัจจุบัน

4.84

0.42

มากที่สุด

4. ท่านรับรู้จากกลุ่มเครือข่ายการเลี้ยงกวางว่ามี
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน

4.64

0.48

มากที่สุด

5. ท่านเห็นว่าการบริหารงานฟาร์มของเครือข่ายมี
ผลสำเร็จ ที่ดีในการประกอบการจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.72

0.54

มากที่สุด

6. ท่านได้ร ับคำแนะนำจากผู้ท ี่เ กี่ ยวข้ อง/กลุ่ ม
เครือข่าย/ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการประกอบการของท่าน

4.56

0.50

มากที่สุด

7. ท่านเห็นว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
จะทำให้ภาพลักษณ์ของการประกอบการเป็นที่
รู้จักและยอมรับในสังคมปัจจุบันมากขึ้น

4.30

0.46

มากที่สุด

รวม

4.62

0.52

มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 แสดงปัจ จัยที่เ กี่ ย วข้ องในด้ า น
อิทธิพลทางสังคม คือด้านที่ (4) พบว่าเป็นปัจจัยที่ได้รับ
การยอมรับในระดับมากที่สุดของภาพรวม โดยมีปัจจัยที่
สำคั ญ คื อ การนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการ
ประกอบกิจการนั้นมีการสนับสนุนการนำมาใช้จ ากบุ คคล
ในครอบครัวเป็นสำคัญ รองลงมาคือ จากการรับรู้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจากสังคมในปัจ จุบันที่เป็นการใช้
สัง คมออนไลน์มากขึ้น และค่าเฉลี่ยน้อยที่ส ุด ยัง อยู่ใน
ระดับการยอมรับมากที่ส ุดเช่นกันคือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการฟาร์มกวางจะ
ทำให้ภ าพลักษณ์ของกิจการเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม
(5) ด้ า นมู ล ค่ า ราคา พบว่ า การยอมรั บ มากที ่ ส ุ ด คื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าใช้จ่ายในการนำมาใช้งานไม่สูง
มากเหมาะที่นำมาใช้ในกิจ การ รองลงมาคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยทำให้ลดเวลาในการทำงานที่ยุ่งยากลงทำ
ให้มีโอกาสในการคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เพิ่มมูลค่าในการประกอบ
กิจการได้ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับการยอมรับ
มาก คือ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้การบริการงาน
ฟาร์มมีความคุ้มค่าในการจัดการค่าใช้จ่ายในการประกอบ
กิจการ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ผ ู้ประกอบการฟาร์มกวางใน
ประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์หลักในการหาแนวทางของ
รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจ การฟาร์มกวางที่ประสบความสำเร็จ ต่อไป
โดยการสัมภาษณ์เจาะจงผู้ให้สัมภาษณ์คือ เจ้าของกิจการ
การประกอบการเลี้ยงกวางในรูปแบบของฟาร์ม โดยมี
ประเด็นของแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจั ดการทางด้ านฟาร์ มกวางตามปั จ จั ย ที่
กำหนดได้ดังนี้
ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใ นการ
จัดการด้า นสารสนเทศที่เ กี่ยวข้อ งในการบริห ารงาน
ฟาร์มกวาง
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของเจ้าของกิจการ ใน
ประเด็นของการนำเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการ
จัดการด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานฟาร์ม

กวาง ซึ่งหมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการ
จัดการการทำงานภายในฟาร์ม ซึ่ง มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านที่เกี่ยวข้องได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล
กวางที่อยู่ในฟาร์มกวาง การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก
กวาง การจัดการข้อมูลของผู้ที่ติดต่องานกับการทำงาน
ของฟาร์ม การจัดเก็บข้อมูลคนงานที่ทำงานในฟาร์ม โดย
การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้เช่น โปรแกรม Microsoft
Excel ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้
งานง่าย โดยบางกิจการมีการสนับสนุนจากภาครัฐในด้าน
การนำโปรแกรมทางด้านการจัดการข้อมูลงานฟาร์มกวาง
มาให้ใช้งานอีกด้วย โดยทั้งนี้ผู้ประกอบการหลายรายยังมี
ความต้องการในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
บริหารจัดการฟาร์มกวาง เช่น การให้อาหารกวางอัตโนมัติ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางด้านวิชาการได้ให้
ความร่ ว มมื อ ในการดำเนิ น การทดลองในด้ า นการนำ
เทคโนโลยีทางด้าน Smart Farm มาใช้งานด้วย
ด้า นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใ นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของเจ้าของกิจการ ใน
ประเด็นของการนำเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง
การใช้เทคโนโลยีในด้านการสื่อสารในกิจการ และบุคคลที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายนอกกิจการ ซึ่งการดำเนินงานภายใน
กิจ การนั้ นผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีทางด้านการ
สื่อสารในรูปแบบการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีช่องทางการ
ติดต่อที่เข้าใจง่าย เข่น LINE เข้ามาใช้ในการติดต่อกับ
คนงาน หัวหน้างาน ที่ดำเนินการเลี้ยงกวางได้เป็นอย่างดี
ในการสื ่ อ สารภายนอกกิ จ การกั บ บุ ค คลอื ่ น ๆ เช่ น
เจ้าหน้าที่กรมปศุ สัตว์ ผู้ซื้อ เครือข่ายการเลี้ยงกวาง ก็
สามารถนำการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือและ LINE มา
ใช้ได้ดีอีกด้วย
ด้า นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใ นการ
ดำเนินงานทางพาณิชยกรรม
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของเจ้าของกิจการ ใน
ประเด็นของการนำเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการ
ดำเนิ น งานทางด้ า นพาณิ ช ยกรรม ซึ ่ ง หมายถึ ง การ
ดำเนินงานในรูปแบบของธุร กิจ ที่เกิดขึ้นในกิจ การ อัน
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ได้ แ ก่ การซื ้ อ ขายกวาง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกวาง โดย
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการดำเนินงานในด้านการซื้อ
ขายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก คือ การประกาศ
การซื้อขาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในช่องทางของ
สื ่ อ สั ง คมออนไลน์ คื อ Facebook เป็ น หลั ก ซึ่ ง
ผู้ประกอบการเห็นว่ามีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย
และเป็ น ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ ซื ้ อ ขายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนี้ในผู้ประกอบการรายใหญ่
ได้มีการนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางด้า นการซื้ อ ขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฟาร์มกวางในรูปแบบพาณิชย์อิเลกทรอ
นิ ก ส์ (E-commerce) เข้ า มาใช้ ง านร่ ว มด้ ว ยในการ
ประกอบกิจการโดยเห็นความสำคัญว่าเป็นช่องทางในการ
นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากการดำเนินงานฟาร์มกวางขายใน
ต่างประเทศที่สำคัญมากในปัจจุบัน ซึ่งตลาดที่สำคัญใน
การซื้อขายคือ ประเทศจีน ใต้หวัน มาเลเซีย จึง ได้ มี
แนวทางในการต้องการรูปแบบของการใช้งานเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ด ้ า น น ี ้ ใ น ร ู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศได้หลายหลายภาษาด้วย

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
สรุปตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อทัศ นคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สำหรับประยุกต์ใช้ในงานการบริหารจัดการฟาร์มกวาง
ของผู้ประกอบการเลี้ยงกวางในประเทศไทย ได้ดังนี้
ปัจ จัยด้านการรับรู้ประโยชน์ วัดได้จ ากตัวแปร
สังเกตจำนวน 7 ตัว พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้
การประกอบกิจ การได้ร ับ ข้ อมูล ข่า วสารอย่างรวดเร็ ว
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีประโยชน์ในด้ า นลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานในแผนกงานต่าง ๆ ได้ ทำให้ประหยัดเวลาใน
การปฏิบัติงานที่มีความซ้ำซ้อนลงได้ ซึ่ง จะช่วยให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการงานฟาร์มกวางได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ จักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์ (2554)
ศึ ก ษางานวิ จ ั ย เรื ่ อ งปั จ จั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรับ
เทคโนโลยี กรณีศึกษาการใช้บริการการสื่อสารระหว่างกัน

ผ่านข้อความและรูปภาพแบบทันทีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ โดย
ช่วยในด้านสื่อสารกับผู้อื่ นได้มากขึ้น ติดต่อสื่อสารกับ
บุค คลที่อยู่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ ่าย อีกทั้ง สามารถ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้อื่นได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ปัจ จัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ วัดได้
จากตั ว แปรสั ง เกตจำนวน 9 ตั ว พบว่ า เทคโนโลยี
สารสนเทศที ่ ผ ู ้ ป ระกอบการมี ค วามคาดหวั ง ใน
ประสิทธิภาพควรจะมีการใช้งานหรือให้ข้อมูลที่ต้องการ
หรือมีความสำคัญและจำเป็นในการดำเนินงานของฟาร์ม
กวางได้อย่างถู กต้อง รวดเร็ว มีการใช้ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีการให้ความช่วยเหลื อ
หรือคำแนะนำอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้เกิดการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และปัจจัยด้านทัศ นคติที่มีการใช้
งาน วั ด ได้ จ ากตั ว แปรสั ง เกตจำนวน 7 ตั ว พบว่ า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ประกอบการได้มีประสบการณ์ใน
การใช้ ง านมาแล้ว นั ้ น ส่ ง ผลให้ ม ีท ั ศ นคติ ใ นแง่ บวกต่อ
เทคโนโลยีส ารสนเทศในรูป แบบต่ าง ๆ ทั้ง ในการการ
ดำเนินงาน การใช้ง านในด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง การบริหารงานฟาร์มกวางสอดคล้องกับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชาญชัย อรรคผาติ (2557) ศึกษางานวิจัย
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับในเทคโนโลยี
คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อประยุกต์ใช้ในการให้บริการระบบ
บัญชีออนไลน์ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในมุ ม มองของผู ้ ท ำบั ญ ชี พบว่ า การใช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ด้านโปรแกรมมาช่วยในการประกอบกิจการมี
ความน่าสนใจ สะดวก และง่ายต่อการใช้งานด้วย และมี
ความต้องการในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยเพื่อให้
การดำเนินงานที่ดีในอนาคต
ปัจ จัยด้านอิทธิพลทางสัง คม วัดได้จ ากตัว แปร
สั ง เกตจำนวน 7 ตั ว พบว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
ผู้ประกอบการตัดสินใจในการนำมาใช้ในการประกอบ
กิจ การนั้น มีผ ลมาจากประสบการณ์ที่ดีในการใช้ ง าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งมาก่ อ น และได้ รั บ
อิ ท ธิ พ ลทางสื ่ อ สั ง คม และบุ ค คลรอบข้ า ง เช่ น จาก
เครื อ ข่ า ยของกลุ ่ ม ผู ้ เ ลี ้ ย งกวางที ่ ม ี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศมาก่ อ นและดำเนิ น กิ จ การได้ เ ป็ น ผลดี จึ ง
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นำมาใช้ด้วย และปัจจัยด้านมูลค่าราคา วัดได้จากตัวแปร
สั ง เกตจำนวน 6 ตั ว พบว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
ผู้ประกอบการคิดว่ามีการนำมาใช้แล้วก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นจากการประกอบกิจ การนั้นได้แก่ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในด้านช่องทางการติดต่อกับผู้
ซื้อหรือผู้ขายเกี่ยวกับกวาง การใช้ในด้านการจัดการด้าน
ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีช่องทางที่สร้าง
มูลค่าให้กับการประกอบกิจการฟาร์มกวางได้อีกด้วย เช่น
การขยายโอกาสทางด้านธุร กิจ ของกวางเช่น การปรับ
รูปแบบฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้อีกทางด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญญลักษณ์ พลวัน และคณะ (2557) ได้
ศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ของ
กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีอิทธิพลทางด้านสัง คม
เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
สัง คมครอบครัว สัง คมอ้างอิง และการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยนี้ทำให้เกิดมูลค่าราคาในการใช้งาน
ที่เกิดแก่การดำเนินงานด้วย

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
สรุ ป ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการหาแนวทางของ
รู ป แบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ เ หมาะสม สำหรั บ
ประยุ ก ต์ ใช้ ในงานการบริห ารจัด การฟาร์ มกวาง ของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงกวางในประเทศไทย ได้ดังนี้ แนวทาง
ในการของรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะ
นำมาใช้ ใ นการบริ ก ารจั ด การฟาร์ม กวาง ด้ า นการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการด้านสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานฟาร์มกวาง ได้แก่ การจัดเก็บ
ข้อมูลกวางที่อยู่ในฟาร์มกวาง การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์
จากกวาง การจัดการข้อ มูล ของผู้ ที ่ ติ ด ต่องานกับ การ
ทำงานของฟาร์ม การจัดเก็บข้อมูล คนงานที่ทำงานใน
ฟาร์ม ให้อยู่ในรูปแบบของการเป็นระบบอัตโนมัติให้มาก
ขึ้น เช่น ระบบ SMART Farm ด้านการติดต่อสื่อสาร และ
ด้านการดำเนินงานทางพาณิชยกรรม เช่น การประกาศ
การซื้อขาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์
เช่น Web site, Facebook เป็นต้น
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ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลของหม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่ 60
Effect of Pruning on Yield Increasing and Fruit Quality of
“Chiang Mai 60” Mulberry
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดแต่งกิ่งหม่อนต่อการเจริญเติบโต 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 กรรมวิธีที่ 4 มีความยาวช่อ และจำนวนใบใหม่ต่อช่อมากกว่าทุกกรรมวิธี ส่วนกรรมวิธีที่ 2 และ 3 มีค่า
ความกว้างใบยาวใบ และค่าความเขียวของใบมากกว่าทุกกรรมวิธี ในด้านปริมาณผลผลิตพบว่ากรรมวิธีที่ 4 มีจำนวนผลผลิต
ต่อช่อมากที่สุด กรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิตต่อช่อน้อยที่สุด
แต่กรรมวิธีที่ 1 ให้น้ำหนักผลผลิตรวมมากที่สุด 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
มนุษ ย์ร ู้จ ักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ต่ำกว่า
4,000 ปี โดยชนชาติจีนเป็นชาติแรกที่ได้นำเส้นใยมาทอ
เป็ น เครื ่อ งนุ ่ง ห่ม สำหรั บการปลูก หม่อ นเลี ้ย งไหมใน
ประเทศไทยสันนิษฐานว่า บรรพบุรุษชนชาติไทย ที่อพยพ
จากประเทศจีนตอนใต้ลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแหลมอินโด
จีน ได้นำเอาพันธุ์หม่อนไหมมาด้วย การเลี้ยงหม่อนไหมจึง
ได้เริ่มขึ้นและสืบเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้ (ไชยา, 2545)
โดยแต่ก่อนนั้นการปลูกหม่อนมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้ใน
การเพาะเลี้ยงตัวไหมเท่านั้น แต่ด้วยคุณค่าทางสารอาหาร
ของผลหม่อนที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีสารกลุ่ม
โพลี ฟ ี น อล
กลุ ่ ม แอนโทไซยานิ น ที ่ มี
คุณสมบัติในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
และโรคมะเร็ง (ศศิมา, 2554) ซึ่งในผลหม่อนสุกหรือผลที่
มีสีม่วงดำทั้งผล มีสารสำคัญเหล่านี้ประมาณ 2 เท่า และ
มากกว่าบูลเบอร์รี่ 2-3 เท่า พบมากในผลหม่อนบุร ีร ัมย์
60 และพันธุ์เชียงใหม่ (วิโรจน์, 2555)
ทำ
ให้หม่อนผลสดเป็นที่ต้องการบริโภคอย่างมาก และนำมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น น้ำผล
หม่อน ไวน์หม่อน แยมผลหม่อน ไอศกรีมหม่อน นมเปรี้ยว
รสหม่อน โยเกิร์ตรสหม่อน เป็นต้น ในชวงฤดูหนาวตั้งใน
แต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงระยะเวลาที่ผล
หม่อนเริ่มสุ กจนถึง สุกจั ด ผลผลิตของผลหม่ อ นต่ อ ไร่
ประมาณ 300–400 กิโลกรัม ซึ่งถ้ามีปริมาณผลผลิตไม่
เพียงพอต่อการแปรรูป เกิดปัญหาหม่อนสดขาดตลาดไม่
สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจำหน่ายได้ อนึ่งหาก
นำผลหม่อนสุก
เก็บรักษาในหองแชแข็ง ก็จะ
ทำใหผลหม่ อ นสุ ก สดเนาเสีย และสู ญ เสี ย คุ ณ ค่ าทาง
โภชนาการในระหว่างการเก็บรักษา ซึ่งเป็นการสูญเสียโดย
เปล่าประโยชน์ (ไชยา, 2545) ดัง นั้นหากสามารถผลิต
หม่อนผลสดให้ออกนอกฤดู เพื่อบริโ ภคสดหรือแปรรูป
ในช่วงเวลาที่ต้องการได้ทันที จึง เป็นโอกาสของผู้ปลูก

หม่อน ในการทดลองครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของการตัดแต่งกิ่ง
ต่อการแตกช่อ การออกดอกและผลผลิตของหม่อนสาย
พันธุ์เชียงใหม่ 60
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หม่อนเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อน
และมีการออกดอกหลังฤดูหนาวคือตั่งแต่ต้นเดือนมีนาคม
และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนเมษายน ดังนั้นการผลิต
หม่ อ นที ่ จ ะสามารถให้ ผ ลผลิ ต ทั ้ ง ปี จ ึ ง มี ค วามจำเป็ น
การลักษณะของการเจริญเติบโตและการออกดอกของผล
หม่อนจะเป็นช่อใบและช่อผลที่เกิดตามข้อหรือซอกใบของ
กิ่ง และเป็นผลที่เกิดจากช่อดอก ผลเป็นผลรวมอยู่บ น
กระจกุเดียวกนั ลักษณะของ ผลเป็นรูปทรงกระบอก ยาว
ประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่
จะเปลี่ยเป็นสีแดงเข็ม ม่วง ม่วงเข้ม ม่วงเข้มดำ หรือเกือบ
เป็ น สี ด ำ เนื้ อ ผลมี ล ัก ษณะนิ่ ม และมี ร สชาติ ห วานอม
เปรี้ยว แต่ในช่วงเวลาอื่ นจะไม่ผ ลผลิ ตหม่ อนออก ซึ่ง
จะต้องอาศัยการตัดแต่งกิ่ง (วสันต์ และคณะ, 2445ก ;
วสั น ต์ และคณะ, 2445ข)
การตั ด แต่ ง กิ่ง มี
ความสำคัญในการจัดการพืชยืนต้นและไม้ผลเนื่องจาก
เป็นพืชที่มีอายุหลายปีซึ่งจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้น
และการออกดอกติ ด ผล ในพื ช บางชนิ ด เช่ น หม่ อ น
น้ อ ยหน่ า และฝรั ่ ง การตั ด แต่ ง กิ ่ ง จะมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีร วิทยาทางลำต้น การออกดอกและ
การติดผลของพืชและไม้ผล นอกจากนี้มีการศึกษาตัดแต่ง
กิ่งมะม่วง โดยงานทดอลงของ Oosthuyse (1996) พบว่า
การตัดแต่งกิ่งปลายยอดลงมาประมาณ 5 เซนติเมตร ก่อน
การออกดอก จะทำให้มะม่วงพันธุ์ Sensation มีการออก
ดอกติดผลและการเก็บเกี่ยวล่าช้าตามไปด้วย นอกจากนี้
การตัดแต่งกิ่งลึกเข้าหา
ลำต้นมาก ๆ ใน
มะม่วงพันธุ์โ ชคอนันต์จะยิ่ง มีการแตกยอดใหม่มากขึ้น
และทำให้ขนาดทรงพุ่มเตี้ยลง แต่เปอร์เซ็นต์การออกดอก
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ลดลงเมื่อมีการตัดแต่งกิ่งลึกมากๆ การตัดแต่งกิ่งและริด
ใบทำให้เปอร์เซ็นต์การแตกยอดใหม่ได้มากขึ้นเช่นกั น
(วิ น ั ย และคณะ, 2546) ส่ ว นในด้ า นงานทดลอง
การตัดแต่งกิ่ง สำหรับการผลิตหม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่
ทดลองกับต้นอายุ 2 ปี พบว่าการตัดแต่งร่วมกับการโน้ม
กิ่งให้ผลผลิตมากที่สุด รองลงมาคือการตัดแต่ง เพียงอย่าง
เดียว (กรรณิการ์, 2559)
ด้ ว ยเหตุ น ี ้ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง ได้ ใ ห้ ค วามสนใจศึ ก ษา
กรรมวิธีการตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพผลของหม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่ 60 (นอกฤดู )
ช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม 2562 เพื ่ อ เป็ น
แนวทางในการจัดการวางแผนการผลิตผลหม่อนให้ ออก
นอกฤดูอย่างเหมาะสม ส่ง ผลต่อผลผลิตและคุณภาพที่
สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด และคุ้มค่าต่อ
การลงทุนในการจัดการ
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การทดลองในครั้ง นี้ทดลองกับต้น หม่อนพันธุ์
เชียงใหม่ 60 ที่ได้ ปลูกจากกิ่ง ตอนอายุ 2 ปี ระยะห่าง
ระหว่างต้น 4×4 เมตร โดยปลูกกึ่งกลางระหว่างต้นไม้สัก
อายุ 2 ปี ทำการทดลองที่ บ้านหนองมะแปบ ตำบลสบ
ป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การจัดการน้ำอาศัย
น้ำฝนตามธรรมชาติและการจัดการธาตอาหารในดินโดย
การให้ปุ๋ยคอก (ขี้วัว) อัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้น ไม่มีการใช้
สารป้องกันกำจัดโรคและแมลง
วิธีการวิจัย
1. วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely
Randomized Design) โดยทำการตัดแต่งกิ่ง 5 กรรมวิธี
กรรมวิธีละ 5 ซ้ำ แต่ละซ้ำใช้ต้นหม่อน 1 ต้น มีกรรมวิธี
การทดลองดังนี้ 1) การริดใบ 2) การตัดแต่งกิ่งในระดับ
ความสูง 150 เซนติเมตร ร่วมกับการริดใบ 3) การตัดแต่ง
กิ่งร่วมกับการไว้กิ่ง กระโดงและการริดใบ 4) การตัดแต่ง
กิ่งไว้กิ่ง ร่วมกับการโน้มกิ่งและการริดใบ และ 5) ไม่ตัด
แต่งกิ่ง (ชุดควบคุม)
โดยตัดแต่งกิง่ ต้นหม่อนในแต่ละกรรมมวิธีพร้อม
กัน ในวันที่ 17 กันยายน 2562
2. การบันทึกข้อมูล ได้แก่

2.1 ระยะเวลาการแตกช่อใหม่ นับจากวันตัด
แต่ ง กิ ่ ง จนถึ ง วั น ที ม ี ก ารแตกช่อ และช่ อ มี ค วามยาว 5
เซนติเมตร
2.2 การแตกช่อจะนับกิ่งของต้นที่มีการแตกช่อ
แล้วคำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์การแตกช่อ
2.3 การออกดอก ได้แก่ จำนวนวันที่ออกดอก
แรก เปอร์เซ็นต์การออกดอก จำนวนดอกต่อกิ่ง โดยทำ
การบันทึกข้อมูลตั้งแต่ต้นหม่อนเริ่มออกดอก
2.4 การเจริ ญ เติ บ โตทางลำต้ น โดยทำการ
บันทึกข้อมูล ที่ร ะยะเวลา 42 วัน หลัง การแตกช่อใหม่
ได้แก่ -ความยาวช่อใหม่ (เซนติเมตร) จำนวนใบ (ใบ)
ความกว้ า งของใบ (เซนติ เ มตร) ความยาวของใบ
(เซนติเมตร) และ -ค่าความเขียวของใบ โดยใช้เครื่องวัด
ค่าความเขียวของใบ (SPAD-502 Plus, Minolta, Japan)
2.5 การติดผล โดยการนับจำนวนผลต่อช่อ และ
จำนวนผลผลิตต่อกิ่ง
2.6 น้ำหนักผลต่อต้น โดยรวบรวมผลผลิตในแต่
ละช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้จ นถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทั้งหมด
2.7 คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมี
ของผล ได้แก่
- น้ำหนักผลเฉลี่ยต่อผล และขนาดของผลหม่อน
ได้แก่ ความกว้างของผลและความยาวของผล
- ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ ทั้งหมด
(Total soluble solid; TSS) โ ด ย ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง Hand
refractometer หน่วยองศาบริกซ์ (°Brix)
-ปริ ม าณกรดรวมที ่ ไ ตเตรทได้ โดยใช้ ว ิ ธ ี ที่
ดัดแปลงจากวิธีการของ AOAC (2000) โดยใช้ตัวอย่าง
หม่อนสดจำนวน 20 ผลต่อซ้ำ
4. ผลการวิจัย
จากการ ศึ ก ษาการแตกช่ อ ใหม่ แ ละการ
เจริญเติบโตของช่อใหม่ โดยเก็บข้อมูล ทุก 7 วัน และทำ
การรวบรวมผลและวัดการเจริญทางลำต้นในระยะ 42 วัน
หลังการตัดแต่งกิ่ง พบว่ากรรมวิธีที่ 4 มีการแตกช่อใหม่
หลัง การตัดแต่ง กิ่ง 8.22 วัน กรรมวิธีที่ 3 11.72 วัน
กรรมวิธีที่ 2 12.95 วัน และกรรมวิธีที่ 1 13.1 วัน การ
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แตกช่ อ ใหม่ ห ลั ง การตั ด แต่ ง กิ ่ ง มี ก ารแตกช่ อ ใหม่ ทุ ก
กรรมวิ ธ ี ในด้ า นการแตกช่ อ ใหม่ แ ละการออกพบว่ า
กรรมวิธีที่ 1 2 3 และ 4 ที่มีมีริดใบ และการตัดแต่ง
กิ่งมีการแตกช่อใหม่และการออกดอก ส่วนกรรมวิธีที 5
ต้นควบคุมไม่มีการออกดอก (ตารางที่ 1) ผลของการตัด
แต่งกิ่งต่อความยาวช่อใหม่ พบว่า กรรมวิธีที่ 4 ตัดแต่งกิ่ง
โน้มกิ่ง และริดใบให้ความยาวช่อใหม่สูง ที่สุดคือ 59.44
เซนติเมตร รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 2 43.32 เซนติเมตร
กรรมวิธีที่ 3 23.53 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 1 12.25
เซนติเมตร การเจริญเติบโตด้านจำนวนใบ พบว่ากรรมวิธี
ที่ 4 ให้จ ำนวนใบมากที่ส ุดคือ 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
ความเขี ย วของใบมากที ่ ส ุ ด คื อ 44.15 รองลงมาคื อ

กรรมวิธีที่ 3 43.27 ใบ กรรมวิธีที่ 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 กรรมวิธีที่ 2 9.50 ผล และกรรมวิธีที่ 1 6.10 ผล
ตามลำดับ ด้านปริมาณผลผลิตกรรมวิธีที่ 1 ให้ผ ลผลิต
มากที ่ ส ุ ด คื อ 708.73 กรั ม รองลงมาคือ กรรมวิธ ี ท ี่ 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
มากที่สุดคือ 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
ระยะเวลาการแตกช่อใหม่
(วัน)
ริดใบ
13.13
ตัดแต่งกิ่งในระดับความสูง 150 ซม. + ริดใบ
12.95
ตัดแต่งกิ่งไว้กิ่งกระโดง + ริดใบ
11.7
ตัดแต่งกิ่ง + โน้มกิ่ง + ริดใบ
8.22
ไม่ตัดแต่งกิ่ง (ชุดควบคุม)
ไม่มีการแตกช่อใหม่
ns
หมายเหตุ:
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
กรรมวิธี

การแตกช่อใหม่
(%)
100
100
100
100
-

การออกดอก
(%)
100
100
100
100
-
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ตารางที่ 2 ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อความยาวช่อใหม่ จำนวนใบ ความกว้างของใบ ความยาวของใบ และค่าความเขียวของใบ
ที่ระยะ 42 วันหลังการตัดแต่งกิ่ง
ความยาว จำนวนใบ ความกว้าง ความยาว ค่าความเขียว
กรรมวิธี
ช่อใหม่
(ใบ)
ของใบ
ของใบ
ของใบ
(ซม.)
(ซม.)
(ซม.) (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)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางด้านสถิติ (p≥0.01)
ตารางที่ 3 ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อจำนวนผล ผลผลิต น้ำหนักผล ขนาดผล TSS และ TA ของผลผลิต
จำนวนผล ผลผลิต น้ำหนัก ความกว้าง ความยาว
กรรมวิธี
ต่อช่อ
รวม ของผล ของผล ของผล
(ผล)
(กรัม) (กรัม) (ซม.)
(ซม.)
ริดใบ
6.10c 708.73 1.66
1.246 2.156
ตัดแต่งกิ่งในระดับความสูง 150 ซม.+ ริด 9.50bc 448.60 1.87
1.231 2.162
ใบ
ตัดแต่งกิ่งไว้กิ่งกระโดง + ริดใบ
12.17b 456.22 1.64
1.147 2.204
ตัดแต่งกิ่ง+ โน้มกิ่ง + ริดใบ
17.77a 204.62 1.43
1.189 2.043
ไม่ตัดแต่งกิ่ง (ชุดควบคุม)
F-test
**
ns
ns
ns
ns
หมายเหตุ:
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางด้านสถิติ (p≥0.01)
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากรรมวิธีการตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสม
เพื ่ อ เพิ ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพผลของหม่ อ นสายพั น ธุ์
เชียงใหม่ 60 พบว่าการริดใบออกทั้งต้น โดยมีต้องมีการ
ตัดแต่งกิ่ง
มีผลทำให้น้ำหนักผลผลิตรวม
มากที่สุด เนื่องจากการริดใบหม่อนทำให้ต้นหม่อนมีกิ่งที่
สามารถแตกช่อใบและช่อผลมาก จึง ได้ผ ลผลิตหม่ อ น

TSS

TA

1.61
1.73

8.40a
6.90b

1.66
1.43
ns

7.40ab
6.60b
*

มากกว่าต้นหม่อนที่ถูกตัดแต่งกิ่ง
แต่
กรรมวิธีการการตัดแต่งกิ่งไว้กิ่งกระโดงร่วมกับการริดใบ
ให้น้ำหนักผลผลิต มากที ่ส ุด อย่างไรก็ตามการตั ด แต่ ง
ร่วมกับการโน้มกิ่งหม่อนทำให้ผลผลิตหม่อนเพิ่มขึ้น แต่ไม่
มากเท่ากับการริดใบ สรุปได้ว่ากรรมวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้
ผลผลิตหม่อนออกนอกฤดู คือกรรมวิธีที่ 1 ริดใบหม่อน
ออกเพียงอย่างเดียว ซึ่งการริดใบอย่างเดียวจะมีผลทำให้มี
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จำนวนกิ่ง ที่แตกใหม่มากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ จะส่ง ผลให้
จำนวนผลต่ อ ช่ อ ไม่ ม ากแต่ ม ี จ ำนวนผลผลิ ต มากกว่ า
กรรมวิธีอื่นๆ แต่ในการทดลองในครั้งนี้ต้นหม่อนยัง มีอายุ
ไม่มากทำให้ต้นยังมีกิ่งทีไม่แน่นทึบมากและการจัดการจะ
เน้นในรูปแบบธรรมชาติและใช้ระบบการผลิตในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์ แต่ผลการทดลองในครั้งนี้มีความสอดคล้อง
กับงานทดลองการบัง คับทรงพุ่ม กับหม่อน ทดลองกับ
หม่อนพันธุ์เชียงใหม่ในเดือนกันยายน โดยการโน้มกิ่ง ริด
ใบร่วมกับการตัดยอดและริดใบไม่ตัดยอดสามารถทำให้
หม่อนออกดอกและติดผลได้ แต่ถ้าปลอดตามธรรมชาติ
ต้นหม่อนจะไม่มีการออกดอก (วสันต์ และคณะ, 2445ข)
และจากรายงานทดลองของกรรณิการ์ (2559) รายงานผล
การทดลองว่าการตัดแต่งกิ่งต่อการผลิตหม่อนผลสดพันธุ์
เชียงใหม่อายุ 2 ปี พบว่าการตัดแต่งร่วมกับการโน้มกิ่ง มี
การให้ผลผลิตมากที่สุด รองลงมาคือการตัดแต่งเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้วิธีการโน้มกิ่งหม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42
พบว่าจำนวนผลต่อต้น น้ำหนักผลต่อต้น และน้ำหนั ก
ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด (วราทิพย์, 2554) โดยการตัดแต่งกิ่ง
“White Mulberry” สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตทางลำ
ต้ น ได้ แก่ ข นาดใ บ แล ะเพิ ่ ม ป ร ิ ม าณ ผ ล ผล ิ ต ใน
สารประกอบฟีนอล (Phenolic compound) และกรดอ
มิโนหลายชนิดได้แก่ Threonine Arginine Serine และ
Glutamine (Krajnc et. al., 2019)
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากลีโอนาไดต์ ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า 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 ทั้งนี้กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 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 organicfertilizer 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

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

พืช ผัก มีค วามสำคัญทั้ง ทางเศรษฐกิจ และมี
ความสำคัญคุณค่าทางอาหาร เป็นสินค้าที่จำหน่าย ทั้งใน
ประเทศและเป็นสินค้าส่งออก สำหรับการส่งออกผักและ
ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปของประเทศไทยมีขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
แต่ ล ะปี และมี ม ู ล ค่ า การส่ ง ออกในแต่ ล ะปี ไ ม่ต ่ ำ กว่า
19,000 ล้านบาท ซึ่งตลาดส่งออกผักสดและผลิตภัณฑ์ที่
สำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน อังกฤษ
อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย แต่อย่างไรก็ตามมูลค่า
การนำเข้าผักสดและผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีสูง ถึง 8,000
ล้ า นบาท โดยนำเข้ า จากประเทศจี น สหรั ฐ อเมริ ก า
มาเลเซีย เป็นหลัก (สิรินาฏ, 2554) พืชผักที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ของประเทศไทย คือ พืชตระกูล
กะหล่ำ (Cruciferae) ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ คะน้า ประกอบไป
ด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มี
สารต้านอนุมูลอิสระ และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วย
ผั ก คะน้ า (Brassica alboglabra L.H. Bailey) มี ถิ่ น
กำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย โดยปลูกกันมากในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย และ
ประเทศไทย สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่ปลูก
ได้ผลดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน ใช้เวลาเก็บ
เกี่ยวประมาณ 45-55 วัน คะน้านิยมปลูกและบริโภคกัน
มากทั่วทุกภาคของไทย ส่วนที่ใช้บริโภคคือใบและลำต้น
คะน้ า มี ส ารอาหารมากมายที ่ จ ำเป็ น ต่ อ ร่ า งกาย เช่ น
วิ ต ามิ น ซี โฟเลต เบต้ า แคโรที น วิ ต ามิ น บี 3 เหล็ ก
ฟอสฟอรัสแคลเซียม โพแทสเซียม ช่วยบำรุงผิวพรรณและ
เสริมสร้างระบบภูมิค ุ้ม กั นโรคของร่างกาย ช่วยบำรุ ง
สายตาให้การมองเห็นเป็นปกติ ช่วยเสริมสร้างกระดูกและ
ฟั น ให้ แ ข็ ง แรง ป้ อ งกั น โรคกระดู ก พรุ น และช่ ว ยให้
กล้ามเนื้อทำงานเป็นปกติ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็งที่กระเพาะอาหาร ลำไส้ลำคอ ปอด และ
กระเพาะปัสสาวะ (วารินี, 2555)

การผลิตผักเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง จำเป็นต้อง
ลดต้นทุนการผลิต จึงมีการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี หรือเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว ดังเช่นการ
ฉีดพ่นคะน้าด้วยน้ำหมักชีวภาพกากยีสต์ทุกๆ 10 วัน ด้วย
อัตรา 1 : 200 ส่งผลต่อความสูง ความยาวใบ จำนวนใบ
และน้ำหนักสดส่วนเหนือดิน ผลผลิตต่อต้น และผลผลิต
ต่อไร่สูงสุดมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และการ
ใช้น้ำหมักชีวภาพจากกากยีสต์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา
สูง มีผลทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น สามารถส่งเสริม
การเจริญเติบโตด้านความสูงและจำนวนใบ ของคะน้าได้ ดี
เท่ากับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (กัญญาพรและ
คณะ, 2558) เช่นเดียวกับการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการฉีดพ่น
น้ำหมักชีวภาพจากผักมีผลทำให้ผลผลิตผักคะน้าสูงกว่า
การใช้ปุ๋ยเคมี (จตุรงค์และคณะ, 2548) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ที่หมักในน้ำก่อนนำไปใช้ทำให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อ
พืชเพิ่มขึ้น มีผลทำให้ผักคะน้ามีการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แห้ง (ชุ
ติมณฑน์, 2548) เช่นเดียวกับปุ๋ยหมักกากครามส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตผักคะน้ามากที่สุด (ครอง
ใจ, 2560) มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค ุณภาพสูง สูตร 1 กรม
พัฒนาที่ดิน และมูลไก่หมักคุณภาพสูง ที่ระดับตั้งแต่ 2.5
กรัมไนโตรเจน สามารถใช้ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูล
โคที ่ ร ะดั บ 1 กรั ม ไนโตรเจนในการผลิ ต ผั ก คะน้ า ได้
(สัญญาและอรประภา, 2559) และจากการทดลองให้
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 37.5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
เท่ากับปุ๋ยเคมีร้อยละ 75 ของค่าแนะนำการให้ปุ๋ยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่ดินร่วนทรายร่วมกับสารฮิวมิก 50
กิโ ลกรัมต่อไร่ ทำให้ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ 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
ซากสั ต ว์ สามารถพบได้ จ ากส่ว นเหลื อ ทิ้ ง จากการทำ
เหมืองแร่ลิกไนต์ ลีโอนาร์ไดต์มีสารประกอบฮิวมิก เป็ น
องค์ ป ระกอบอยู ่ ส ู ง และมี บ ทบาทในการเพิ ่ ม ค่ า
อินทรียวัตถุและไนโตรเจนให้กับดินที่ใส่
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี สนับสนุน
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากลีโอนาไดต์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตำบล
แม่เมาะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการผลิตผักคะน้า
ผู้ศึกษา จึงทำการศึกษาผลของลีโอนาร์ไดต์ ที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักคะน้า

3. วิธีดำเนินการวิจัย
ปลู ก ผั ก คะน้ า ในโรงเรื อ นหลั ง คาพลาสติ ก
ด้านข้างเป็นมุ้ง ตาข่าย โดยเตรียมแปลงขนาด 1.2 X 4
เมตร
เว้นระยะระหว่างแปลงและ
แถว 1 เมตร การปลูกใช้ร ะยะปลูก 20 x20 เซนติเมตร
จำนวน 4 แถวๆ ละ 19 ต้น โดยปลูกต้นคะน้าจำนวน 76
ต้น ต่อแปลง การให้น้ำแบบสปริงเกอร์ ทำการทดลอง
ระหว่างเดือนมกราคม 2563
ถึง เดือน
มีนาคม 2563

วิธีการวิจัย
1. วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete
Block Design) มี 4 กรรมวิธี จำนวน 4 บล็อก มีกรรมวิธี
ในการทดลอง คือ
กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย
กรรมวิ ธ ี ท ี ่ 2 ใส่ ป ุ ๋ ย เคมี ต ามค่ า วิ เ คราะห์ดิน
(ตามเอกสารแนะนำของกรมวิชาการเกษตร (DOA) )

กรรมวิ ธ ี ที่ 3 ใส่ ป ุ ๋ ย เคมี ต ามค่ า วิ เ คราะห์ดิน
(ตามเอกสารแนะนำของกรมวิชาการเกษตร (DOA) ) และ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 อัตรา 1,000 กก./ไร่
กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 8-4-4 อัตรา
125 กก./ไร่
2. การบันทึกข้อมูล ได้แก่
2.1 บันทึกการเจริญเติบโตทางลำต้น โดยวัดค่า
ดังนี้
2.1.1 ความสูงของลำต้นโดยทำการวัดจากโคน
ต้นจนถึงปลายยอด
2.1.2 เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น โดยทำการ
วัดจากตำแหน่งที่สูงจากพื้นดิน 2 ซม. แล้วทำเครื่องหมาย
ไว้ โดยครั้งต่อไปทำการวัดในตำแหน่งเดิม
2.1.3 ความกว้างทรงพุ่มของต้น โดยวัด 2 ด้าน
ตั้ง ฉากกัน ในด้านทิศ เหนือ -ทิศ ใต้ และทิศ ตะวันออกทิศตะวันตก
2.2 บันทึกการเจริญเติบโตของใบวัดทุกสัปดาห์
โดยวัดค่าดังนี้
2.2.1 จำนวนใบ
2.2.2 ความกว้างของใบ ทำการวัดจากใบที่ 3
นั บ จากโคนต้น แล้ ว วั ด ที ่ ก ึ ่ ง กลางของใบ จากขอบใบ
ด้านซ้ายไปขอบใบด้านขวา
2.2.3 ความยาวของใบโดยวัดจากโคนใบถึ ง
ปลายใบ
2.2.4 ความเขียวของใบ (SPAD, Minolta, Japan)
โดยวั ด ใบที ่ 3 นั บ จากโคนต้ น วั ด ตรงกึ ่ ง กลางของใบ
จำนวน 4 ค่า
2.3 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตด้านความยาว
ราก โดยวัดค่าในสัปดาห์สุดท้ายของการบันทึกข้อมูล
2.4 บันทึกผลผลิตทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดย
การชั่งน้ำหนักผลผลิตต่อต้น และผลผลิตรวม หลังจากนั้น
นำมาแยกใบ ลำต้นและราก แล้วทำการอบหาน้ำหนักแห้ง
ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วันหลังจากนั้น
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 ไม่มีค วาม
แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอายุ 14 21 และ 28 วัน มีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งพบว่า 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
ค่าวิเคราะห์ดินร่ วมกับปุ ๋ย อิ นทรี ย์ ส ู ตร 2.1-0.29-0.71
อัตรา 1,000 กก./ไร่ มีการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบ
สูงที่สุด ส่วนอายุ 21 วัน พบว่า กรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน มีการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบสูง ที่สุด
และอายุ 28 วั น มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ต ิ อ ย่ า งมี
นัยสำคัญ พบว่า กรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน มี
การเจริญเติบโตด้านความกว้างใบสูงที่สุด (ตารางที่ 2)
จากผลการทดลองการเจริญเติบโตด้านความ
ยาวใบของผักคะน้า พบว่า ผักคะน้าอายุ 7 วัน ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอายุ 14 และ 21 วัน มีค วาม
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง พบว่า อายุ 14
วัน กรรมวิธีใส่ปุ๋ย เคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์ส ูต 2.1-0.29-0.71 อัตรา 1,000 กก./ไร่ มีการ
เจริญเติบโตด้านความยาวใบสูงที่สุด และอายุ 28 วัน มี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ กรรมวิธีใส่
ปุ ๋ ย เคมี ต ามค่ า วิ เ คราะห์ ด ิ น
มี ก าร
เจริญเติบโตด้านความยาวใบสูงที่สุด (ตารางที่ 3)
จากผลการทดลองการเจริญเติบโตด้านความ
เขียวใบของผักคะน้า พบว่า ผักคะน้าอายุ 14 และ 21 วัน
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง กรรมวิธีใส่
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 2.10.29-0.71 อัตรา 1,000 กก./ไร่ มีการเจริญเติบโตด้าน
ความเขียวใบสูงที่สุด และอายุ 28 วัน ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (ตารางที่ 4)
จากการทดลองน้ำหนั กของผลผลิ ตผัก คะน้ า
พบว่า น้ำหนักสดรวม กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
และกรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
สูตร 2.1-0.29-0.71 อัตรา 1,000 กก./ไร่ มีน้ำหนัก สด
รวมสูง ที่ส ุด ด้านน้ำหนั กสดใบ กรรมวิธีใส่ปุ๋ย ตามค่ า
วิเคราะห์ร ่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ส ูตร 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
และน้ ำ หนั ก แห้ ง รวมพบว่ า กรรมวิธ ี ใ ส่ ป ุ ๋ย เคมี ต ามค่า
วิเคราะห์ดิน และกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ ดิน
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71 อัตรา 1,000 กก./
ไร่ มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ ส่วนกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ยมี
ค่าต่ำที่สุด (ตารางที่ 6)

633

รูปที่ 1 การเจริญเติบโตด้านความสูงของลำต้นผักคะน้า

รูปที่ 2 การเจริญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นของผักคะน้า

รูปที่ 3 การเจริญเติบโตด้านความกว้างทรงพุ่มของผักคะน้า
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ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตด้านจำนวนใบของผักคะน้า
กรรมวิธี
ไม่ใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
F-test
หมายเหตุ:

7 วัน
3.80
4.00
3.75
3.90
NS

จำนวนใบ (ใบ)
14 วัน
21 วัน
5.12a
6.47b
5.67a
7.37a
4.50b
6.85b
4.45b
6.65b
**
**

28 วัน
6.60c
7.45bc
8.27ab
8.55a
**

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางด้านสถิติ (p≥0.01)

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของผักคะน้า
กรรมวิธี

7 วัน
3.93
4.37
3.88
4.07
NS

ไม่ใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
F-test
หมายเหตุ:

ความกว้างใบ (ซม.)
14 วัน
21 วัน
6.03b
9.32b
6.98a
12.87a
7.53a
8.47a
7.26a
7.77ab
**
**

28 วัน
12.46b
15.66a
15.20a
13.88ab
*

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางด้านสถิติ (p≥0.01)
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05)

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตด้านความยาวใบของผักคะน้า
กรรมวิธี
ไม่ใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
F-test
หมายเหตุ:

7 วัน
4.49
5.23
4.69
4.85
NS

ความยาวใบ (ซม.)
14 วัน
21 วัน
6.88b
10.36b
7.94a
14.28a
8.89a
9.37b
8.44a
8.77b
**
**

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางด้านสถิติ (p≥0.01)
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05)

28 วัน
12.22b
16.21a
15.36a
14.92a
*
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ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตด้านความเขียวใบของผักคะน้า
กรรมวิธี
ไม่ใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
F-test
หมายเหตุ:

ความเขียวใบ (SPAD unit)
14 วัน
21 วัน
48.19bc
50.37c
49.91b
54.42ab
53.99a
55.84a
47.47c
52.09bc
**
*

28 วัน
55.615
54.1925
56.575
55.2875
NS

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางด้านสถิติ (p≥0.01)
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05)

ตารางที่ 5 น้ำหนักสดของผลผลิตผักคะน้า
กรรมวิธี
ไม่ใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
F-test
หมายเหตุ:

ใบ
17.04c
29.88ab
31.94a
22.40bc
**

น้ำหนักรวม
27.77b
58.37a
57.67a
41.33b
**

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางด้านสถิติ (p≥0.01)

ตารางที่ 6 น้ำหนักแห้งของผลผลิตผักคะน้า
กรรมวิธี
ไม่ใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
F-test
หมายเหตุ:

น้ำหนักสด (กรัม/ต้น)
ลำต้น
ราก
8.41c
1.82
25.81a
2.87
23.50ab
2.41
16.88b
2.03
**
NS

ใบ
1.53b
2.41a
2.45a
1.92ab
*

น้ำหนักแห้ง (กรัมต่อต้น)
ลำต้น
ราก
0.56b
0.21b
1.48a
0.33a
1.46a
0.28ab
1.15a
0.23b
**
*

** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางด้านสถิติ (p≥0.01)
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางด้านสถิติ (p≥0.05)

น้ำหนักรวม
2.30b
4.23a
4.19a
3.30ab
**
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากลีโอ นาไดท์ต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า หลังการย้ายปลูก
28 วั น ซึ ่ ง เป็ น การเปรีย บเที ย บการใช้ ปุ ๋ ยเคมี ตามค่า
วิ เ คราะห์ด ิ น , ปุ ๋ ย เคมี ต ามค่ า วิเ คราะห์ ด ิ น ร่ ว มกับปุ๋ย
อินทรีย์, ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และการไม่ใส่ปุ๋ย พบว่าการใช้
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินส่ง ผลการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผักคะน้าสูงที่สุด ไม่ต่างจากการใส่ปุ๋ยตามค่ า
วิเคราะห์ดินร่วมกับ
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่ง
การไม่ใส่ปุ๋ยส่ง ผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักคะน้ามีค่าน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของธีระ
รัตน์และคณะ (2559) ซึ่งพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-1515 อั ต รา 30 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ มี ผ ลให้ ข ึ ้ น ฉ่ า ยมี ก าร
เจริญเติบโตและผลผลิตสูงสุดคือ ที่อายุ 35 วันหลังย้าย
ปลู ก อย่ า งไรก็ ต ามการใช้ ป ุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ เ คมี ใ นอั ต รา
ที่ปริมาณธาตุอาหารเท่ากับการใส่ปุ๋ยเคมี ไม่สามารถทำให้
ผลผลิตของผักคะน้าเพิ่มขึ้นเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินอาจจะเนื่องมาจากการปลดปล่อยธาตุอาหาร
ของปุ๋ยอินทรีย์ช ้า กว่าปุ ๋ย เคมี แต่ผ ลผลิตสดที่ได้ เมื่อ
คำนวนเป็นผลผลิตต่อไร่พบว่าการใส่อินที รย์เคมีจากการ
ทดลองได้ผ ลผลิตสด 1,047 กิโ ลกรัม ต่อไร่ ซึ่ง มากกว่า
ผลผลิตเฉลี่ยของการผลิตคะน้าในจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ผล
ผลิ ต ได้ ผ ลผลิ ต เพีย ง 448 กก.ต่ อ ไร่ ในขณะที ่ การใส่
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย
ให้ผลผลิตมากกว่า 1,450 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าผลผลิต
เฉลี ่ ย ของประเทศซึ่ ง ได้ ผ ลผลิต 1,396 กิ โ ลกรั ม ต่อไร่
(ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร, 2563) ซึ่งควร
จะต้องมีการศึกษาถึงผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์
เป็ น องค์ ป ระกอบจะส่ ง ผลระยะยาวต่ อ สมบั ต ิข องดิน
อย่างไร และมีการปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ยที่มีปุ๋ย
อินทรีย์
เป็นองค์ประกอบอย่างไร
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมีพรีเมี่ยมเกรดโดยใช้ลีโอนาร์
ไดต์ เถ้ า ลอย สารฮิ ว มิก ที ่ ส กั ด จากลี โ อนาร์ ไดต์ เป็น
วัตถุดิบหลัก และการลดปริมาณอาร์เซนิกจากลีโอนาร์

ไดต์ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร แหล่งทุนการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
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ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากลีโอนาไดต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกวางตุ้ง
Effects of Organic Fertilizer from Leonardite on the Growth and Yield of Chinese Cabbage
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บทคัดย่อ
เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากลีโอนาไดต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกวางตุ้ง วางแผนการทดลองแบบ
RCBD (Randomized Complete Block Design) มี 4 กรรมวิธีๆละ 4 ซ้ำ ทำการทดลองระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2563 ทำการทดลองในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านห้วยรากไม้ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง ผลการทดลองการเจริญเติบโตในด้านลำต้น ความกว้างใบ ความยาวใบ ค่าความเขียวของใบ น้ำหนักสดและน้ำหนัก
แห้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การให้ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1 และสูตร 6 มีจำนวนใบมากกว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามสูตร
ศูนย์การย์เรียนรู้ และกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย ในช่วง 14 วันแรก
คำสำคัญ: ลีโอนาไดต์ 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
ปัจ จุบันการทำเกษตรหัน กลับมาใช้หลั ก การ
แบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ช่วยลดต้นทุนด้านการใช้ปุ๋ยและสารเคมี และ
ลดอันตรายจากสารเคมีที่ตกค้างในผลผลิต มีผ ักหลาย
ชนิดที่เป็นที่นิยมในการบริโภคเช่น คะน้า ผักกาด และ
ผักบุ้ง โดยเฉพาะผักกวางตุ้ง (False pakchoi) กวางตุ้ง
เป็นผักเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการสูง ต่อเนื่อง
และ เป็นผักที่นิยมในเชิง การค้ามากเพราะเป็นผักที่ มี
วิตามินสูง โดยเฉพาะวิตามินเอและวิตามินซี นอกจากนั้น
ยั ง มี ธ าตุ อ าหาร ได้ แ ก่ แคลเซี ย ม และฟอสฟอรั ส ใน
ปริมาณที่ส ูง ด้วยรสชาติเฉพาะตัว จึง นิยมนำมาผัดกับ
เนื้อสัตว์ ผัดน้ำมันหอย หรือต้มเป็นแกงจืด ผักกวางตุ้ง
สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงได้ดีกว่ากลุ่ม
ผั ก กาดหั ว ดั ง นั ้ น จึ ง สามารถปลู ก ได้ ต ลอดทั ้ ง ปี แต่
เนื่องจากกวางตุ้งเป็นพืชที่ตอบสนองต่อการให้ปุ๋ยเคมี ได้ดี
ดังนั้นเมื่อมีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก (สุรพงษ์ , 2555)
จึ ง ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพของผู ้ บ ริ โ ภค ทั ้ ง ยั ง ไม่ ส ามารถ
จำหน่ า ยให้ ก ั บ ผู ้ ร ั ก สุ ข ภาพได้ ส่ ว นการปลู ก ผั ก แบบ
อินทรีย์มุ่งเน้นให้งดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูกเอง โดยมีการเลือกใช้วัส ดุ
ธรรมชาติทดแทนการใช้ปุ๋ยที่มีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงต้นผัก
(ธัญนี, 2542)
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) คือ ถ่านหินเกรดต่ำ
ที่มีความนุ่มไม่แข็งเป็นก้อน พบเหนือชั้นดินขึ้นมาก่ อน
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

จะไปใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นวัสดุปรั บปรุงบำรุงดินทาง
การเกษตร โดยมี ผ ลการทดลองแสดงให้เห็นว่าถ่านหิน
คุณภาพต่ำนี้มีความเป็นกรดด่างค่อนข้างต่ำ (2.86) แต่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุส ูง ถึง ร้อยละ 39.41 (ณธรรศและ
อรวรรณ ,2557) Biochar คือ ถ่านที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์
เพื่อกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดิน ไบโอชาร์มีส่วนผสม
คาร์บอนและธาตุโปแตสเซียมสูง สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุ
ปลูกผัก บำรุงต้นไม้ เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยปรับปรุง ดิน
เก็บกักน้ำได้ดี ทำให้ดินมีความชุ่มชื้น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของจุ ล ิ น ทรีย ์ ใ ต้ ด ิน เมื ่ อ ดิ น อุ ด มสมบู ร ณ์ จ ะทำให้พืช
เจริญเติบโตดี ส่ งผลให้ลำต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรง และใน
ถ่านไบโอชาร์ มีส ารละลายฟอสเฟต ซิล ิกา และความ
พรุน, คา CEC และ ค่าความเป็นกรดด่างสูง อยางไรก็ตาม
ปริมาณคารบอนและธาตุอาหารที่เปนองคประกอบในถาน
ชี ว ภาพจะแตกต างกั น ตามชนิ ด ของถ่ า นชี ว ภาพซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบที่ใชและสภาพแวดลอมของ
การเผา (pyrolysis) (เสาวคนธ์, 2554)
ทั ้ ง นี ้ ก ารปลู ก ผั ก กวางตุ ้ ง ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ที ่ มี
คุณภาพดีเกษตรกรจะมีการใส่ปุ๋ย เพื่อช่วยเสริมสร้างการ
เจริ ญ เติ บโต (สุ ร พงษ์ , 2557) การปรับ ปรุง ดิ นโดยใช้
ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ มีเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง
และให้ผลผลิตมากที่สุด และมีอัตราการสูญเสียน้ำหนัก
ผลผลิตน้อยที่สุด (พันธุ์ทิพย์และจินดาภรณ์, 2558) ผู้วิจัย
ได้เห็นถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของลีโอนาไดต์มีในท้องถิ่น
ร่วมกับไบโอชาร์จากเปลือกถั่วลิสงนำมาใช้ร่วมกับกากถั่ว
เหลืองและรำข้าว เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มคุณภาพให้
ผักกวางตุ้งปลอดภัยและเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การทดลองทำที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอิน ทรีย์
บ้านห้วยรากไม้ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จัง หวัด
ลำปาง โดยปลูกผักกวางตุ้งในโรงเรือนหลังคาพลาสติก
ด้านข้าง เป็นมุ้งตาข่าย โดยเตรียมแปลงขนาด 1.2X3
เมตร การปลูกย้ายต้นกล้าจากการเพาะเมล็ด นำมาปลูก
ลงแปลงใช้ระยะปลูก 20X20 เซนติเมตร ระยะระหว่าง
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แถว 0.80 เมตร จำนวน 4 แถว (ซ้ ำ ) แถวละ 15 ต้ น
จำนวน 60 ต้น ต่อกรรมวิธี การให้น้ำแบบสปริงเกอร์
วิธีการวิจัย
1. วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized
Complete Block Design) มี 4 กรรมวิ ธ ี จำนวน 4
บล็อก มีกรรมวิธีในการทดลอง คือ
กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย
กรรมวิธีที่ 2 ปุ๋ยอินทรีย ์ต ามสูตรศูน ย์ ก ารย์
เรียนรู้(อัตรา 2,400 กิโลกรัมต่อไร่)
กรรมวิธีที่ 3 ปุ๋ยอินทรีย ์ส ูตร 2.1-0.29-0.71
(ลีโอนาไดต์ : ถ่านไบโอชาร์ : กากถั่วเหลือง) (อัตรา 1,000
กิโลกรัมต่อไร่)
กรรมวิธีที่ 4 ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 (ลีโอนาไดต์ : ถ่านไบโอชาร์ : รำข้าว) (อัตรา 1,000 กิโลกรัม
ต่อไร่)
2. การบันทึกข้อมูล ได้แก่
2.1 บันทึกการเจริญเติบโตทางลำต้น โดยวัดค่าดังนี้
2.1.1 ความสูง ของลำต้นโดยทำการวั ด จาก
โคนต้นจนถึงปลายยอด
2.1.2 เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้น โดยทำการ
วัดจากตำแหน่งที่สูงจากพื้นดิน 2 ซม. แล้วทำเครื่องหมาย
ไว้ โดยครั้งต่อไปทำการวัดในตำแหน่งเดิม
2.1.3 ความกว้างทรงพุ่มของต้น โดยวัด 2 ด้าน
ตั้ง ฉากกัน ในด้านทิศ เหนือ -ทิศ ใต้ และทิศ ตะวันออกทิศตะวันตก
2.2 บันทึกการเจริญเติบโตของใบวัดทุกสั ป ดาห์
โดยวัดค่า ดังนี้
2.2.1 จำนวนใบ
2.2.2 ความกว้างของใบ ทำการวัดจากใบที่ 3
นั บ จากโคนต้น แล้ ว วั ด ที ่ ก ึ ่ ง กลางของใบ จากขอบใบ
ด้านซ้ายไปขอบใบด้านขวา
2.2.3 ความยาวของใบโดยวัดจากโคนใบถึ ง
ปลายใบ
2.2.4 ความเขี ย วของใบ (SPAD, Minolta,
Japan) โดยวัดใบที่ 3 นับจากโคนต้น วัดตรงกึ่งกลางของ
ใบ จำนวน 4 ค่าแล้วเฉลี่ยเป็นค่าเดียว

2.3 บันทึกผลผลิต โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดย
การชั่งน้ำหนักผลผลิตต่อต้น และผลผลิตรวม หลังจากนั้น
นำมาแยกใบ ลำต้นและราก ทำการชั่งน้ำหนักของแต่ละ
ส่วนก่อนนำไปอบ แล้วทำการอบหาน้ำหนักแห้งที่อุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วันหลัง จากนั้นนำไปชั่ง
น้ำหนักแห้งของใบ ลำต้นและราก
4. ผลการวิจัย
จากผลการทดลองการใช้ ป ุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ จ าก
ลีโอนาไดต์ ต่อการเจริญเติบโตในด้านความสูงลำต้นของ
ผักกวางตุ้ง พบว่าในช่วงวันที่ 7 และ 14 มีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง หลังการทดลองพบว่าการ
ไม่ใส่ปุ๋ยมีความสูงของลำต้นสูงที่สุด และช่วงวันที่ 21 ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (ภาพที่ 1) และการเจริญเติบโต
ในด้า นเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นของผัก กวางตุ้ง พบว่า
ในช่วงวันที่ 7, 14 และ 21 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (ภาพที่ 2)
จากผลการทดลองการใช้ ป ุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ จ าก
ลี โ อนาไดต์ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตในด้ า นจำนวนใบ
ของผักกวางตุ้ง พบว่าในวันที่ 7 และ 14 มีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง ซึ่งพบว่าการใส่ ปุ๋ยอินทรีย์
สูตร 1.5-1-0.75 และการใส่ปุ๋ยอิ นทรี ย์ส ู ตร 2.1-0.290.71
ทั้งสองวัน มีจำนวนใบสูงที่สุด ส่วนใน
วันที่ 21 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)
จากผลการทดลองการใช้ ป ุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ จ าก
ลีโ อนาไดต์ ทดลองกับผักกวางตุ้ง ต่ อการเจริ ญเติ บ โต
ในด้านความกว้างของใบ ความยาวของใบ พบว่าในวันที่ 7
14 และ 21 ไม่มีค วามแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2
ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) และในด้านค่าความเขียวของ
ใบพบว่า ทุกกรรมวิธีมีค่าใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 5)
จากผลการทดลองการใช้ ป ุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ จ าก
ลี โ อนาไดต์ ทดลองกั บ ผั ก กวางตุ ้ ง ต่ อ น้ ำ หนั ก สดและ
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
ไม่ใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75
F-test
หมายเหตุ:

7
4.15 b
4.38 b
5.28 a
5.38 a
**

ระยะเวลา (วัน)
14
5.43 b
5.55 b
8.13 a
8.20 a
**

21
15.23
16.58
16.78
19.70
NS

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางด้านสถิติ (p≥0.01)

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านความกว้างของใบของผักกวางตุ้ง
Treatment
ไม่ใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75
F-test
หมายเหตุ:

7
3.62
3.97
4.18
3.78
NS

ระยะเวลา (วัน)
14
6.60
6.93
7.11
6.81
NS

21
8.15
8.44
8.43
8.14
NS

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ 3 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านความยาวของใบของผักกวางตุ้ง
Treatment
ไม่ใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75
F-test
หมายเหตุ:

7
5.12
5.58
5.58
5.39
NS

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ระยะเวลา (วัน)
14
9.53
9.84
10.27
9.68
NS

21
12.21
12.38
12.29
12.38
NS

643

ตารางที่ 4 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านทรงพุ่มลำต้นของผักกวางตุ้ง
Treatment
ไม่ใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75
F-test
หมายเหตุ:

ระยะเวลา (วัน)
14
17.89
19.32
20.15
19.13
NS

7
8.74
9.40
10.23
9.14
NS

21
24.20
23.92
24.87
25.35
NS

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ 5 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านความเขียวของใบของผักกวางตุ้ง
Treatment
ไม่ใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75
F-test
หมายเหตุ:

ระยะเวลา (วัน)
14
40.15
40.32
42.44
41.91
NS

21
43.45
43.60
46.11
45.41
NS

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ 6 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านน้ำหนักสดเฉลี่ยต่อต้นของผักกวางตุ้ง
กรรมวิธี
ไม่ใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75
F-test
หมายเหตุ:

ใบ
26.08
50.31
38.873
38.10
NS

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

น้ำหนักสด (กรัม)
ลำต้น
ราก
30.68
3.06
45.97
5.01
33.61
3.96
38.02
3.98
NS
NS

น้ำหนักรวม
60.74
101.63
78.25
77.10
NS
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ตารางที่ 7 ผลการทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตในด้านน้ำหนักแห้งของผักกวางตุ้ง

กรรมวิธี
ไม่ใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71
ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75
F-test
หมายเหตุ:

น้ำหนักแห้ง (กรัม)
ใบ

ลำต้น

ราก

น้ำหนักรวม

1.61
2.87
2.47
2.57
NS

1.99
2.57
1.89
2.31
NS

0.31
0.48
0.38
0.39
NS

3.92
5.93
4.75
5.27
NS

NS ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการทดลองเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรี ย์
ตามสูตรศูนย์การย์เรียนรู้, ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 2.1-0.29-0.71
(ลีโอนาไดต์ : ถ่านไบโอชาร์ : กากถั่วเหลือง), ปุ๋ยอินทรีย์
สูตร 1.5-1-0.75 (ลีโ อนาไดต์ : ถ่านไบโอชาร์ : รำข้าว)
และการไม่ใส่ปุ๋ย ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิ ต ของ
ผักกวางตุ้ง พบว่าในวันที่ 7 และ 14 วันหลังการย้ายปลูก
ผักกวางตุ้ง กรรมวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ส ู ตร 2.1-0.29-0.71
และปุ๋ยอินทรีย์ส ูตร 1.5-1-0.75 มีจ ำนวนใบสูง ที่ส ุด มี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง แต่เมื่ออายุ
วันที่ 21 วัน ทุกกรรมวิธีมีจำนวนใบไม่แตกต่างกัน เพราะ
ต้นผักกวางตุ้งมีระยะเวลาการการเจริญเติบโตพร้อมที่จะ
ทำการเก็บเกี่ยวได้ ส่วนการเจริญเติบโตด้านความกว้าง
ใบ ความยาวใบ ทรงพุ่มลำต้น และความเขียวใบ พบว่า
ในวันที่ 7 14 และ 21 วันหลัง การย้ายปลูก การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ตามสูตรศูนย์การย์เรียนรู้ , ปุ๋ยอินทรีย์ส ูตร 2.10.29-0.71, ปุ๋ยอินทรีย์สูตร 1.5-1-0.75 และการไม่ใส่ปุ๋ย
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้การใช้ปุ๋ยอินทรียจ์ าก
ศูนย์เรียนรู้
มีผลทำให้น้ำหนักสดและแห้งของ
ผักกวางตุ้ งมากกว่าทุกกรรมวิธี โดยผลผลิตเมื่อคิดเป็น
ปริมาณต่อไร่เท่ากับ 2,710 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตรกรมี
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่สูงมาก ในขณะที่การใช้ปุ๋ย
อิ น ทรี ย ์ จ ากโครงการ ให้ ผ ลผลิ ต 2,086 และ 2,056

กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับโดยที่ทุกวิธีการ ให้ผลผลิตสูงกว่า
ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดลำปาง (927 กิโลกรัมต่อไร่) และ
ยัง สูง กว่าผลผลิต เฉลี ่ย ทั ้ง ประเทศซึ่ง มีผ ลผลิ ต 1,390
กิโ ลกรัมต่อไร่ ซึ่ง ควรจะต้องมีการศึกษาถึง ผลของปุ๋ ย
อินทรีย์เคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ จะส่งผลระยะ
ยาวต่อสมบัติของดินอย่างไรและมีการปลดปล่อ ยธาตุ
อาหารจากปุ๋ยที่มีปุ๋ยอินทรีย์เป็นองค์ประกอบอย่างไร เพื่อ
หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร
ต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และอินทรีย์เคมีพรีเมี่ยมเกรดโดยใช้ลีโอนาร์ไดต์
เถ้าลอย สารฮิวมิกที่สกัดจากลีโอนาร์ไดต์เป็นวัตถุดิบหลัก
และการลดปริมาณอาร์เซนิกจากลีโอนาร์ไดต์ เพื่อการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร แหล่งทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
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อิทธิพลดอมเพอริโดนและระดับความเข้มข้นของสารละลายลูเทียไนซิง
ฮอร์โมนรีลิสซิงฮอร์โมน อนาล็อคต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกบจุกเพศเมียในพื้นที่จังหวัดน่าน
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลดอมเพอริโดน (DA) และระดับความเข้มข้นของสารละลายลูเทียไนซิง
ฮอร์โมนรีลิสซิง ฮอร์โมน อนาล็อค (LHRHa) ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกบจุกเพศเมียในพื้นที่จังหวัดน่าน 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 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สิ้นสุดการทดลองทำการตรวจวัดค่าประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ของกบ
ทดลอง ได้แก่ จำนวนไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก จำนวนลูกอ๊อด และอัตราการรอดตาย ผลการทดลอง พบว่า ผลฉีด
สารละลายฮอร์โมน LHRHa ที่ระดับความเข้มข้น 20 ไมโครกรัม/กก.ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น 10 มก./กก. ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกบทดลองสูงสุด (P<0.05) ดังนั้น ผลการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า สารละลายฮอร์โมน LHRHa ที่
ระดับความเข้มข้น 20 ไมโครกรัม/กก. ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น 10 มก./กก. เหมาะสมสำหรับใช้ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การสืบพันธุ์ของกบจุกเพศเมียเมื่อพิจารณาผลทางด้านปริมาณลูกพันธุ์กบ
คำสำคัญ : ลูเทียไนซิงฮอร์โมนรีลิสซิงฮอร์โมนอนาล็อค ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ 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
พัฒนาการระบบสืบ พั น ธุ์ ข องสัต ว์ส ะเทิ น น้ ำ
สะเทินบก โดยเฉพาะกบมีฮ อร์โ มนควบคุ มหลายกลุ่ ม
ได้แก่ กลุ่ม นิวโรฮอร์โ มน กลุ่มเปปไทด์ และกลุ่มสเต
อรอยด์ฮอร์โมน รวมทั้งฮอร์โมนในกลุ่มไขมัน ซึ่งฮอร์โมน
แต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่แตกต่างกันในขบวนการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ ตั้งแต่เริ่มการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ การสร้างและ
สะสมไข่แดง การเจริญของไข่ขั้นสุดท้าย คือ การตกไข่
และการวางไข่ ปัจจุบันโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่ง (GnRH)
ได้ถูกจัดเป็น เปปไทด์ ฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทและ
ความสำคัญต่อการพัฒนาการระบบสืบพันธุ์ของสั ตว์น้ำ
ซึ่งฮอร์โมนนี้จ ะไปกระตุ้นต่อมใต้ส มองส่วนหน้าให้ หลั่ง
ฮอร์โมนทีม่ ีผลทั้งต่อเพศเมียและเพศผู้ โดยเฉพาะอวัยวะ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (รังไข่) และอวัยวะสร้างเซลล์
สืบพันธุ์เพศผู้ (อัณฑะ) ซึ่ง ทั้งสองชนิดจะทำหน้าที่เป็น
ต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมน (Silla et al.,2019) อย่างไรก็ตาม
การควบคุมกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ของ
สัตว์น้ำ เป็นการทำงานร่วมกันของฮอร์โมนหลายตัว เริ่ม
จากสมองส่วน hypothalamus ตอบ สนองต่อสิ่งเร้าทั้ง
ภายนอกและภายในก่อเกิดการสังเคราะห์ฮอร์โมน GnRH
เพื่อทำหน้าที่กระตุ้นต่อมใต้สมองให้สังเคราะห์ และหลั่ง
เปปไทด์ฮอร์โมนสองชนิด คือ FSH และ LH การพัฒนาไข่

เริ ่ ม จาก FSH จะไปกระตุ ้ น ให้ ร ั ง ไข่ ส ร้ า งสเตอรอยด์
ฮอร์โ มน ได้แก่ อีส ตราไดออล 17 เบต้า ซึ่ง รับผิดชอบ
ควบคุมให้ตับสร้างไวเทลโลจีนิน (vitellogenin) ที่เป็น
สารตั้งต้นของไข่แดง ต่อมาไวเทลโลจีนินจะมีการสะสมใน
รังไข่ทำให้ไข่เกิดการขยายซึ่งไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน
ในกลุ่มของโปรเจสเตอโรนที่มีหน้าที่ทำให้ไข่เจริญถึงขั้น
สุ ด ท้ า ยเป็ น อั น สิ ้ น สุ ด โดยกระบวนการสร้ า งไข่
(oogenesis) การทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมหลักจาก neurotransmitter ที่สำคัญ คือ โดปา
มีน โดยจะทำหน้าที่ยับยั้งไม่ให้มีการหลั่งของฮอร์โมน
ได้ แ ก่ GnRH และ LH ซึ ่ ง ท้ า ยสุ ด จะทำให้ ส ั ต ว์ น ้ ำ ไม่
สามารถวางไข่หรือตกไข่ไ ด้ (Silla et al., 2018, 2019)
ทั้งนี้กลไกการทำงานของ DA จะถูกควบคุมโดยปัจจัยของ
สิ ่ ง แวดล้ อ มภายนอกและปั จ จั ย ภายใน เรี ย กว่ า
กระบวนการย้อนกลับ (Foguth et al., 2019; Nikolaeva
et al., 2019) เช่น ในรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ การ
เพาะพันธุ์ส ัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในหลายชนิดด้วยวิ ธี
เลียนแบบธรรมชาติ โดยการฉีดฮอร์โมน LHRHa กระตุ้น
การวางไข่ เช่น การเพาะพันธุ์กบเขียวภูเขา (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 เปนฮอรโมนที่กระตุ นการหลั่ง
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ของโกนาโดโทรปิน ฮอร์โ มน ดัง นั้นระดับของ LH และ
FSH จึ ง เพิ ่ มขึ ้น ในขณะที่ ส ารดอมเพอริ โ ดนจะชวยลด
ระดับของโดปามีน ซึ่ง จัดเปน Gonadotropin Release
Inhibitory Factor ในตอมใตสมอง ทํ า หนาที ่ เ ปน ตั ว
ยั บ ยั ้ ง การหลั่ ง ของ Gn ส่ ง ผลให้ ก ารหลั ่ง ของโกนาโด
โทรปิน ฮอร์โ มนดีขึ้น (Peter et al., 2003; Nikolaeva
et al., 2019) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงทำการศึกษา
ผลของสารละลายลูเทียไนซิง ฮอร์โมน รีลิสซิง ฮอร์โมน
อนาล็อค ที่ร ะดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ ร่วมกับ
ดอมเพอริโดน ที่ระดับความเข้มข้น 10 มก./กก. (ทุกกลุ่ม
ทดลอง) ต่อ ประสิทธิภ าพการสืบพันธุ์ ของกบทดลอง (
จำนวนไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก จำนวนลูกอ๊อด
และอัตราการรอดตาย) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการ
เพาะขยายพันธุ์เลียบแบบธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
เบื้องต้นสำหรับจัดการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กบจุกในรูป แบบ
สั ต ว์ บ ้ า น เนื ่ อ งจากกบชนิ ด นี ้ม ี ค วามสำคั ญ ทั ้ง ในเชิง
เศรษฐกิ จ ระดั บ ชุม ชนฐานราก คื อ เป็ น แหล่ ง อาหาร
โปรตีน และแหล่งรายได้ และกบยังมีความสำคัญต่อระบบ
นิเวศน์ป่าต้นน้ำน่านอีกด้วย

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กบจุก เป็นกบภูเขาอีกชนิดหนึ่ง จัด อยู่ในวงศ์
Anura ครอบครัว Dicroglossidae เป็นสัตว์ค รึ่งบกครึ่ง
น้ ำ หรื อ สั ต ว์ ส ะเทิ น น้ ำ สะเทิ น บก ที ่ อ ยู ่ ใ นครอบครั ว
เดียวกับกบนา เป็นกบพื้นเมืองอีกชนิดหนึ่งที่พบตามลำ
ห้วย ลำธาร ในเขตจังหวัดน่าน เป็นกบซึ่งอยู่ใน ครอบครัว
Ranidae ชื ่ อ ไทยว่ า กบหงอน กบจุ ก ชื ่ อ สามั ญ

3 ซม.

Gyldenstolpe's frog แ ล ะ ช ื ่ อ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์
Limnonectes gyldenstolpei (Andersson,1916) จั ด
อยู่ ใน Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class:
Amphibia Order: Anura, Family: Ranidae (LeonRegagnon & Topan, 2018) กบมี ข นาดตั ว ปานกลาง
โดยความยาวจากปลายปากถึงรูกน ประมาณ 60-70 เชน
ติเมตร ลำตัวมีลักษณะป้อม เพศผู้มีหัวใหญ ขากรรไกร
กว้างกว่ากบเพศเมีย และลำตัวมีโครงสรางคล้ายฟันเขี้ยว
ที่ส ่วนปลายของขากรรไกรล่ าง ผิวหนัง ลำตัว บนหั ว มี
ลักษณะเรียบ แต่ บนหลัง มีตุ มใหญรูปรางกลมหรือยาว
กระจาย มีรอยพับของผิวหนังจากด้านทายพาดผานดานบ
นของแผนเยื่อแกวหู แล้ววกลงไปที่ส วนตนของขาหนา
บนหัวระหวางตาสองขาง มีแผนหนังที่ขอบดานทาย เป
นอิสระและยกตั้งขึ้นมาได (Leon-Regagnon & Topan,
2018; Lambertz et al., 2014) ด้ า นการสื บ พั น ธุ ์ แม่
พันธุ์กบโดยทั่วไปที่พร้อมจะผสมพันธุ์ ลักษณะของท้องจะ
อมผิวหนังตึงและใส จะสังเกตเห็นเส้นเลือดใต้ผิวหนังได้
อย่างชัดเจน ด้านข้างของลำตัวมีลักษณะเป็นเม็ดหยาบจับ
ดูจะรู้สึกสากมือ ส่วนกบพ่อพันธุ์กบที่พร้อมจะผสมพันธุ์
นั้น สังเกตที่บริเวณขา ด้านหน้าจะมีปุ่มหยาบ ๆ ที่จะช่วย
ในการยึดเกาะแม่พันธุ์ ด้านปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญพันธุ์
ของพ่อแม่พันธุ์กบหลายชนิดมีความต้องการหลากหลาย
ปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยต่อการมีช ีวิตอยู่รอดอยู่ได้กระทั่ง
ขยายแพร่พันธุ์ ความต้องการดังกล่าว นี้อาจแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะเฉพาะตัวของกบในช่วงอายุและในแต่ล ะ
สายพันธุ์ ด้านปัจจัยที่สำคัญต่อความสมบูรณ์เพศของกบ
คือ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนรวมทั้ง
สภาวะทางโภชนาการของพ่อแม่พันธุ์ โดยปัจจัยทั้งหลาย
เหล่านี้มีส่วน

3 ซม.
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รูปที่ 1 ลักษณะของกบจุก Limnonectes gyldenstolpei (Andersson, 1916)
สำคัญต่อพัฒ นาการของระบบสืบ พัน ธุ์ การผสมพั น ธ์
คุ ณ ภาพของไข่ และลู ก กบ โดยปั จ จั ย ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการเจริญเติบโตของกบ ควรประกอบด้วย ความ
หนาแน่ น สารอาหาร อุ ณ หภู ม ิ หรื อ ปั จ จั ย อื ่ น ที่ ช ่ วย
ส่ง เสริมการการเจริญเติบโต ปัจ จัยด้านโภชนาการเป็น
ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเจริญ
ของระบบสืบพันธุ์ของพ่อ แม่พันธุ์กบและสัตว์น้ำทุกชนิด
นอกเหนือจากระบบฮอร์โมนและสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ
โดยส่งผลถึงการเจริญของระบบสืบพันธุ์ การผสมพันธุ์
คุณภาพของไข่และคุณภาพลูกพันธุ์ รวมทั้งมีความสำคัญ
ต่อกบและสัตว์น้ำ ในวัยเจริญพันธุ์ ทำให้มีคุณภาพของ
น้ำเชื้อที่แน่นอน ส่วนด้านความต้องการทางโภชนาการ
ของพ่อแม่พันธุ์ กบ พบว่า ยัง ไม่มีง านวิจ ัยใดได้ศ ึกษา
วิธีการสร้างอาหารทดลองเพื่อเลี้ยงกบให้มีความสมบูรณ
เพศได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพของระบบสืบพันธุ์ที่ดี เร่งให้ไข่
แก่ สุกเร็ว และทำให้ปริมาณไข่มายิ่งขึ้น (Agostinho et
al., 2011) ปัจจัยด้านฮอร์โมนเช่นเดี่ยวกับสัตว์น้ำทั่วไป
พัฒนาการระบบสืบพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มี
ฮอร์โมนควบคุมหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเปปไทด์ ฮอร์โมน
กลุ่มสเตอรอยด์ฮอร์โมน ตลอดจนฮอร์โมนในกลุ่มไขมันซึ่ง
ฮอร ์ โ มนแต่ ล ะกลุ ่ ม จะมี ห น้ า ที ่ แ ตกต่ า งกั น ใน
ขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ตั้งแต่เริ่มการพัฒนาเซลล์
สืบพันธุ์ การสร้างและสะสมไข่แดง การเจริญของไข่ขั้น
สุดท้าย การตกไข่ และการวางไข่ ซึ่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสืบพันธุ์ (Sihamala et al., 2010; Uteshev et
al., 2012)

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มตลอด เพื่อศึกษา
ผลของสารละลายฮอร์โ มนสังเคราะห์ LHRHa ที่ร ะดับ
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 ดังนี้
กลุ ่ ม ทดลองที่ 1 ฉี ด สารละลายน้ำ เกลื อ 0.5
เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น10 มก./กก.
(ชุดควบคุม)
กลุ ่ ม ทดลองที่ 2 ฉี ด ฮอร์ โ มน LHRHa ความ
เข้มข้น 10 ไมโครกรัม /กก. ร่วมกับ DA ที่ร ะดับความ
เข้มข้น10 มก./กก.
กลุ ่ ม ทดลองที่ 3 ฉี ด ฮอร์ โ มน LHRHa ความ
เข้มข้น 20 ไมโครกรัม /กก. ร่วมกับ DA ที่ร ะดับความ
เข้มข้น10 มก./กก.
กลุ ่ ม ทดลองที่ 4 ฉี ด ฮอร์ โ มน LHRHa ความ
เข้มข้น 30 ไมโครกรัม /กก. ร่วมกับ DA ที่ร ะดับความ
เข้มข้น10 มก./กก.
3.2. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการทดลองที่ส าขาวิชาเอกประมง สาขา
สัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563
3.3. วิธีดำเนินการ
(1) การเตรียมพ่อแม่พันธุ์กบ รวบรวมพันธุ์กบ
ตัวเต็มวัยจากธรรมชาติ น้ำหนักประมาณ 35 กรัม ในช่วง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภู
เพี ย ง จั ง หวั ด น่ า น (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 นิ้ว ความยาว 15
เซนติเมตร เพื่อให้กบใช้เป็นที่หลบซ่อนตัว เติมน้ำลง
ภายในบ่ อ ให้ ไ ด้ ร ะดั บ ความสู ง จากพื ้ น ก้ น บ่ อ 5-7
เซนติเมตร ปิดปากบ่อด้วยกระชังไนลอนเพื่อป้องกันศัตรู
กบ จากนั้นขุนด้วยจิ้งหรีดไข่สายพันธุ์ทองดำมีช ีว ิต เป็น
อาหารอาทิตย์ละ 3 วัน ในช่วงเวลา 17.00 น. ให้กินที่
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อัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ขุนกระทั่งถึง
เดือนปลายเดือนธันวาคมกบจะพร้อมผสมพันธุ์และวางไข่
(2) การเพาะพันธุ์กบ ใช้บ่อพลาสติกทรงกลม ขนาด 1
ล ู ก บ า ศ ก์ เ มต ร จ ำ น ว น 1 2 บ ่ อ ภ า ย ใ น บ ่ อ จั ด
สภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่ของกบ โดย
นำรากไม้แห้ง และท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 15
เซนติเมตร วางพื้นก้นบ่อเพื่อให้กบใช้เป็นที่จับคู่ผสมพันธุ์
และวางไข่ เติมน้ำลงภายในบ่อให้ได้ระดับความสูงจาก
พื้นก้นบ่อ 5-7 เซนติเมตร ด้านบนปิดด้วยตาข่ายทึบแสง
ทับด้วยแผ่นกระเบื้อง จากนั้นคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กบที่มี
ความสมบูรณ์เพศ โดยแม่พันธุ์กบมีไข่แก่ ท้องอูมเป่ง ผนัง
ท้องบางอ่อนนิ่ม มีส ีเหลืองอ่อน และพ่อพันธุ์มีน้ำเชื้อ
สมบูรณ์ ชั่งน้ำหนักพ่อแม่พันธุ์ จากนั้นฉีดด้วยสารละลาย
ฮอร์ โ มน LHRHa ร่ ว มกั บ 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) ดังนี้ 1) จำนวนไข่เฉลี่ย (ฟอง/น้ำหนักกบ
1 กรัม) โดยคำนวณจากสูตร [จำนวนไข่ของกบทดลอง
ทั้งหมด(ฟอง)/น้ำหนักของกบทั้งหมด (กรัม)] 2) อัตราการ
ปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต์) โดยคำนวณจากสูตร [จำนวนไข่กบ
ที ่ พ ั ฒ นาถึ ง ระยะแกสตรู ล า (ฟอง)/จำนวนไข่ ท ั ้ ง หมด
(ฟอง) ] x 100 3) อัตราการฟัก (เปอร์เซ็นต์) โดยคำนวณ
จากสูตร [จำนวนลูกกบที่ฟักเป็นตัว (ตัว)/จำนวนไข่ที่
ได้รับการปฏิสนธิ (ฟอง) ] x 100 4) จำนวนลูกอ๊อดเฉลี่ย
(ตัว/น้ำหนักกบ 1 กรัม ) โดยคำนวณจากสูตร [จำนวน
ลู ก อ๊ อ ดอายุ 20 วั น ทั ้ ง หมด (ตั ว )/น้ ำ หนั ก ตั ว ของกบ

ทั้งหมด (กรัม)] และ 5) อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์ )
โดยคำนวณจากสูตร [จำนวนลูกกบ อายุ 45 วัน ทั้งหมด
/จำนวนลูกอ๊อดทั้งหมด (ตัว)] x 100
3.4. การวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูล ค่าประสิทธิภ าพการสืบพันธุ์ของกบ
ทดลองที่ได้จากการทดลองวิเคราะห์มาความแปรปรวน
ด้วยวิธี one way analysis of variance และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองด้วยวิธี
Duncan,s new multiple range test ที ่ ร ะดั บ ค วา ม
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

4. ผลการวิจัย
การศึกษาผลของสารละลายฮอร์โมน LHRHa ที่
ระดับความเข้มข้นต่างกัน (ไมโครกรัม/กก.) ร่วมกับ DA ที่
ระดับความเข้มข้น 10 มก./กก. ต่อการประสิทธิภาพการ
สืบพันธุ์ของกบจุกด้วยวิธีการเพาะขยายพันธุ์เลียบแบบ
ธรรมชาติ ดังนี้ 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 ในกลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4
ตามลำดับ ซึ่ง ไม่แตกต่า งกั น ทางสถิ ติ (p > 0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบในกลุ่มทดลองเดียวกัน สิ้นสุดการทดลองที่
ระยะเวลา 120 วั น กบทดลองกลุ ่ ม ทดลองที ่ 1 มี ค่ า
น้ำหนักเฉลี่ยสูงสุด (116.27 ±11.95 กรัม/ตัว) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) รองลงมาเป็นกลุ่มทดลองที่
2 (106.90 ±15.24 กรั ม ต่ อ ตั ว ) กลุ ่ ม ทดลองที ่ 3
(9 8. 9 1 ±5.67 ก ร ั ม / ต ั ว ) แ ล ะ ก ล ุ ่ มท ด ล อ ง ท ี ่ 4
(104.54±8.62 กรัม/ตัว) ตามลำดับ 2) ค่าดัช นีค วาม
สมบูรณ์เพศ (GSI) พบว่า กบในกลุ่มทดลองที่ 3 มีค่า GSI

ตารางที ่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ต ิ เ ปรี ย บเที ย บค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการสื บ พั น ธุ ์ ข องกบ จุ ก (Limnonectes
gyldenstolpei) ในแต่ละกลุ่มทดลอง (Mean±SD, n= 30 คู่)
ค่าเฉลี่ย
(Mean±SD)
1. ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ (GSI)
กลุ่มทดลองที่ 1
28.45±2.25b
กลุ่มการทดลอง

df

Sum of Squares

F-value (F)

Sig.

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
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
b
กลุ่มทดลองที่ 2
64.14±25.12
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
กลุ่มทดลองที่ 2
73.80±9.87b
กลุ่มทดลองที่ 3
86.95±4.95a
กลุ่มทดลองที่ 4
75.09±25.17b

0.00

5.38

0.0063

8856.67

28.31

0.0001

2601.36

9.50

0.0002

หมายเหตุ ค่าประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกบทดลอง 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)และกลุ่มทดลองที่ 4 (31.70
±5.76) ตามลำดับ โดยค่า Sig. เท่ากับ 0.0001 ซึ่ง น้อย
กว่า 0.05 (p < 0.05) เช่นเดียวกับค่า F-value (F) ใน
ตาราง Analysis of variance procedure เท่ากับ 14.80
หมาย ความว่า ค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศของกบทดลอง
ในแต่กลุ่มทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) (3) ค่าปริมาณฟองไข่ต่อน้ำหนักตัว 1
กรัม (ฟอง/น้ำหนักตัว1กรัม) พบว่า กบในกลุ่มทดลองที่ 3
มีค่าปริมาณฟองไข่ต่อน้ำหนักตัว 1 กรัม สูงสุด (0.16±0.05
ฟอง/น้ ำหนั กตั ว1กรั ม ) (p < 0.05) รองลงมาเป็ นกลุ่ม
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
ค่ า ปริ มาณไข่ ต่ อน้ำหนั กตั ว 1 กรั ม ของกบในแต่ กลุ่ม
ทดลองมีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (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 ์ เ ซ ็ น ต์ ) ก ล ุ ่ ม ท ด ล อง ท ี ่ 4
(51.29±20.14 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) แล ะกล ุ ่ ม ทดลอง ที ่ 1
(50.34±15.10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) ตามลำดั บ โดยค่ า Sig.
เท่ากับ 0.0001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 (p < 0.05) เช่นเดียวกับ
ค่า F-value (F) เท่ากับ 28.31 หมายความว่า อัตราการ
ฟักไข่ ของกบในแต่กลุ่มทดลองมีค วามแตกต่างอย่ า งมี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ และ(5) ค่ า อั ต ราการรอดตาย
(เปอร์เซ็นต์) ของลูกกบ อายุ 45 วัน พบว่า กบในกลุ่ม

652

ทดลองที่ 2 มีค ่า อัตราการรอดตายสูง สุด (86.95±4.95
เปอร์เซ็นต์) (p < 0.05) รองลงมาเป็น กบในกลุ่มทดลองที่
4 ( 75.09±25.17 เปอร ์ เ ซ ็ น ต์ ) ก ล ุ ่ ม ท ด ล อง ท ี ่ 3
(73.80±9.87 เปอร ์ เ ซ ็ น ต์ ) แล ะกล ุ ่ ม ทดล อง ที ่ 4
(70.50±4.55 เปอร์เซ็นต์) ตามลำดับ โดยค่า Sig. เท่ากับ
0.0002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 (p < 0.05) เช่นเดียวกับค่า Fvalue (F) เท่ากับ 9.50 หมาย ความว่า ค่าอัตราการรอด
ตายของลูกกบในแต่กลุ่มทดลองมีค วามแตกต่างอย่ างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

1 ซม.

2 ซม.

A
A

B

C
A

D
A

E
A

3 ซม.

F
A

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

การเพาะพันธุ์กบ L. gyldenstolpei ในครั้งนี้
ใช้ พ ่ อ แม่ พ ั น ธุ ์ ก บซึ ่ ง รวบรวมพั น ธุ ์ ก บตั ว เต็ ม วั ย จาก
ธรรมชาติ น้ำหนักประมาณ 35 กรัม ในช่วงเดือน ตุลาคม
ในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ขุนพ่อ
แม่พันธุ์กบในบ่อพลาสติกทรงกลม ขนาด 3 ลูกบาศก์
เมตร ซึ ่ ง จั ด สภาพ แวดล้ อ มทางกายภาพของบ่ อ ให้
สอดคล้องกับธรรมชาติที่อยู่อาศัยของกบ โดยพ่อแม่พนั ธุ์
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลายชนิดมีความต้องการหลาก หลาย
ปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยต่อการมีช ีวิตอยู่รอดอยู่ได้กระทั่ง
ขยายแพร่พันธุ์ ความต้องการดังกล่าวนี้อาจแตกต่างกันไป
ตามลักษณะเฉพาะตัวของสัตว์ในแต่ละสายพันธุ์ ปัจจัยที่
สำคัญต่อความสมบูร ณ์เพศของสัตว์ครึ่ง บกครึ่งน้ำ คือ
สิ่ง แวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน รวมทั้ง
สภาวะทางโภชนาการของพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งปัจจัยทั้งหลาย
เหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ การ
ผสมพันธ์ คุณภาพของไข่ และลูกพันธุ์ (Sihamala et al.,
2010) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้อาหารธรรมชาติมีชีวิต คือ
จิ้งหรีดไข่สายพันธุ์ทองดำ ให้กินที่อัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ต่อ
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เพื่อขุนกบกระทั่งมีความพร้อมผสม
พันธุ์และวางไข่ อาหารธรรมชาติทั่วไปที่นิยมนำมาใช้ขุน
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำประกอบด้วย
หอยชนิดต่างๆ หมึกกล้วย และแม่เพรียง รวมทั้ง แมลง
ชนิ ด ต่ า ง ๆได้ จ ากการเพาะเลี ้ ย งในระบบฟาร์ ม ที ่ ไ ด้
มาตรฐานและปลอดภัย โดยอาหารเหล่านี้จะอุดมไปด้วย
กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง คุณค่าทางโภชนาการของจิ้ง หรีด
ปริ ม าณไขมั น มี ค ่ า อยู ่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 6.4-29.6 โดย
น้ำหนักแห้ง แมลงทุกชนิดมีกรดไขมันที่จำเป็น (linoleic
acid แ ล ะ α-linolenic acid) (Sihamala et al., 2010)
ปัจ จัยด้านโภชนาการเป็น ปัจ จั ย สำคัญ ปัจ จัย หนึ่ง ที ่ มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการเจริญของระบบสืบพันธุ์ของพ่อ
แม่พันธุ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นอกเหนือจากระบบฮอร์โมน
และสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ โดยส่ง ผลถึง การเจริญ ของ
ระบบสืบพันธุ์ การผสมพันธุ์ คุณภาพของไข่และคุณภาพ
ลูกพันธุ์ รวมทั้งมีความสำคัญต่อเพศผู้ในวัยเจริ ญ พัน ธุ์
ทำให้มีค ุณภาพของน้ ำเชื้อ ที่ แ น่ นอน ส่วนด้านความ
ต้องการทางโภชนาการของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พบว่า ยัง
ไม่มีง านวิ จ ัยใดได้ศ ึกษาวิธีการสร้างอาหารทดลองเพื่อ
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เลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่ง น้ำให้มีความสมบูรณเพศได้เร็ ว ขึ้น
และมี ค ุณ ภาพของระบบสืบ พัน ธุ์ ท ี่ ดี (Browne et al.,
2003; Agostinho et al., 2011) สอดคล้ อ งในรายงาน
การศึกษาครั้งนี้ 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
ทดลองข้ า งต้ น อาจเนื ่ อ งมาจากกบทดลองมี ร ะดั บ
ความเครียดน้อย หรือ สภาพแวดล้อมการเลี้ยงมีความ
เหมาะสมหรือใกล้เคียงธรรมชาติการอาศัยของกบส่งผล
ให้กบสามารถกินอาหารได้ปกติ เช่น ในรายงานการศึกษา
ใ น ก บ Limnodynastes peronii (Melvin, 2016)
เช่นเดียวกับ ผลการวิเคราะห์ค ่าดัชนีความสมบูรณ์เพศ
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) ผลการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นถึง
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการจากอาหารธรรมชาติ ม ีช ี ว ิต คือ
จิ้ง หรีดไข่สายพันธุ์ทองดำที่กบกินเข้าไปอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาขุนพ่อแม่พันธุ์ สารอาหารที่ได้รับสามารถ
ช่วยส่ง เสริมพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ของกบได้ ซึ่ง
สอดคล้องในรายงานการศึกษาของ Brown et al. (2007)
พบว่ า สั ต ว์ น ้ ำ ในบ่ อ ทดลองที ่ ไ ด้ร ับ อาหารที ่ มี ค ุณค่า
ครบถ้วนเข้าไปจะนำไปพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้ส มบูร ณ์
และลดการเสื ่ อ มถอยของคุ ณภาพของระบบสื บ พันธุ์
สอดคล้องกับให้อาหารมีชีวิตทีมีโปรตีนสูงกับพ่อแม่พันธุ์
สัตว์น้ำ โดยจะส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับในรายงานการศึกษาครั้ง นี้
พบว่ า กบทดลอง จำนวน 4 กลุ ่ ม ทดลอง สามารถ
ตอบสนองต่อการฉีดสารละลายฮอร์โมน LHRHa ที่ระดับ
ความเข้มข้นต่างกัน ได้ ซึ่ง ประเมินได้จ ากจำนวนไข่ ที่
ปล่อยออกมาหลังจากฉีดฮอร์โมน โดยที่พ่อแม่พันธุ์กบมี
อัตรารอด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยค่า Sig. เท่ากับ 0.0063

แสดงว่า ค่าปริมาณไข่ต่อน้ำหนักตัว 1 กรัม ของกบทดลอง
ในแต่ ก ลุ ่ ม ทดลอง มี ค วามแตกต่ า ง(p < 0.05) ซึ่ ง
สอดคล้องในรายงานผลการเพาะ พันธุ์กบ Rana Kuhlii
โดยวิ ธ ี ก ารฉี ด ฮอร์ โ มน LHRHa ความเข้ ม ข้ น 20
ไมโครกรัม/กก. ร่วมกับ DA ที่ระดับความเข้มข้น10 มก./
กก. จากนั้นปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติที่จัด
สภาพเอียนแบบธรรมชาติ พบว่า กบมีเปอร์เซ็นต์การ
วางไข่เฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวนไข่เฉลี่ย 765.00±
171.97 ฟอง อั ต ร าการ ฟั ก เป็ น ตั ว 75.57±15.32
เปอร์เซ็นต์ จำนวนลูกอ๊อดเฉลี่ย 573.33±72.14 ตัว และ
เมื่ออนุบาลจนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย อายุ 45 วัน กบ
มี อ ั ต ร าร อดตายเฉล ี ่ ย 86.95±4.95 เปอร ์ เ ซ ็ น ต์
เช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยงเขียดแลว อึ่งอ่าง และกบนา
โดยวิธีฉีดฮอร์โมน LHRHa ร่วมกับ DA เพื่อกระตุ้นให้แม่
กบวางไข่ โ ดยวิ ธ ี เ ลี ย นแบบธรรมชาติ (Brown et al.,
2007; Byrne & Silla, 2010) นอกจากนี้ ผลการทดลอง
ยังพบว่า กบทดลองยังมีค่าอัตราการฟักไข่สูงสุด มากกว่า
60 เปอร์เซ็นต์ ทุกกลุ่มทดลอง โดยค่า Sig. เท่ากับ 0.0001
หมายความว่า ค่าอัตราการฟักไข่ของกบทดลองในแต่กลุ่ม
ทดลอง มีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 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 ที่ระดับความเข้มข้ น 10
มก./กก. สามารถส่งเสริมให้กบ L. gyldenstolpei เพศ
เมี ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการสื บ พั น ธุ ์ ส ู ง สุ ด ดั ง นั ้ น การใช้
สารละลายฮอร์โมน LHRHa ร่วมกับDA จึงเปนอีกวิธีหนึ่ง
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ กบ L. gyldenstolpei
ผลการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ช ี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ในการ
เพาะเลี้ยงกบชนิดนี้เชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดการการเลี้ยง
พ่ อ แม่ พ ั น ธุ ์ ก บชนิ ด นี ้ แ บบสั ต ว์ บ้ า นในอนาคตซึ ่ ง เป็น
เป้าหมายที่สำคัญระยะยาวของการเลี้ยงกบกบภูเขาแบบ
ยั่งยืน
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ผลของไมโคร/นาโนบับเบิลส์และพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง
ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของทานตะวัน
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บทคัดย่อ
การศึกษาการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน โดยการใช้ น้ำผ่านจากเครื่องไมโคร/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
ที ่ ไ ด้ ร ั บ การพั ฒ นาจากประเทศญี ่ ป ุ ่ น ซึ ่ ง ไมโคร/นา
โนบับเบิลส์เป็นวิธีการทำให้เกิดฟองก๊าซ ขนาดเล็กในวัสดุ
หรือสสารตัวกลาง เช่น น้ ำ ลักษณะของฟองอากาศที่
เกิดขึ้นมีขนาดตั้ง แต่ 0.1-100 ไมโครเมตร ลักษณะของ
ฟองอากาศขนาดที่เล็กมากนี้สามารถกระจายตัวในน้ ำได้
อย่างหนาแน่น การใช้งานที่มีประสิทธิภาพของไมโคร/นา
โนบับเบิลส์ มีการรายงานการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย
เช่นการทำให้น้ำเสีย เป็นน้ำบริสุทธิ์ การปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ การฆ่าเชื้อ การทำให้น้ำใส การทำความสะอาดของน้ำ
ที่ปนเปื้อน การกระตุ้นการงอกของเมล็ดและการส่งเสริม
กิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่ง มีช ีวิต อื่นๆ (Oshita and
Liu, 2013; Takahashi, 2015) ซ ึ ่ ง ก า ร ใ ช ้ น ้ ำ ไ ม
โครบับเบิลส์มีผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้ าว
โดยช่วยให้การงอกของเมล็ดเร็วขึ้นและมีผลทำให้ ต้นกล้า
เจ ร ิ ญ เติ บ โ ตได้ เ ร ็ ว (Ikeura et. al., 2014) การ ใช้
เทคโนโลยีนาโนบับเบิลส์สามารถเพิ่มการงอกของเมล็ดได้
หลายพืชได้แก่สลัด แครอท ถั่วและมะเขือเทศ (Ahmed
et al., 2018) ส่วนเทคโนโลยีพลาสมากระแสไฟฟ้าแรงดัน
สู ง มี ก ารใช้ ประโยชน์ หลายด้า นเช่น ด้ านอุ ตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและ
ทางการเกษตร (Chen, 2018) และการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้แก่การกระตุ้นการงอกของเมล็ด การกระตุ้น
การเจริญเติบโตของพืช การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินและ
สารละลายธาตุอาหารพืช การชักนำการสร้างดอกของเห็ด
การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต การฆ่าเชื้อและยืดอายุ
การเก็บรักษาในอุตสาหกรรมอาหาร การสกัดน้ำผลไม้
และกระบวนการหมั ก (Takaki et al, 2019) ในอดี ต
พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง มักถูกนำไปใช้กับงานยับยั้งหรือ
ฆ่าจุล ลินทรีย์ ขนาดเล็กในก๊าซหรือในน้ ำ แต่อีกมุมมอง
หนึ่งในปัจจุบันและแนวโน้มการวิจัยในอนาคต จะมีการ
นำเทคโนโลยี พ ลาสมาไปเพิ ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร
โดยเฉพาะในพืชอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การปรับสภาพ
เมล็ดพืชให้ งอกได้ดี ปลอดจากเชื้อต่างๆ และมีคุณค่าทาง
โภชนาการเพิ่มขึ้น ในกรณีของการเจริญเติบโตเป็นลำต้น
ของพืช พลาสมาไม่เพียงแต่ สามารถยับยั้งเชื้อโรคขนาด

เล็กที่อยู่ในดิน น้ำ และอากาศ ยังสามารถเพิ่มธาตุอาหาร
บางชนิดที่จ ำเป็นให้กับพืช เพื่อใช้ในการเพาะปลูก ได้อีก
ด้วย หลังการเก็บเกี่ยวพืชพลาสมายังถูกนำมาใช้ในการคง
รักษาสภาพความสดขั้นต้นของผักและผลไม้ พลาสมาจึงมี
บทบาทและศักยภาพในการช่ วยลดต้ นทุ นด้า นการใช้
สารเคมีในวัฏจักรชีวิตพืช การเก็บรักษาและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรในอนาคต (ชาญชัย, 2560) การเพาะ
เมล็ดงอกเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดให้
สูง ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ยัง ไม่งอก ซึ่ง ปัจ จุบัน
ทานตะวันงอกหรือต้นอ่อนทานตะวันที่มีอายุประมาณ 711 วั น กำลั ง เป็ น ที ่ น ิ ย มของผู ้ บ ริ โ ภคที ่ ใ ส่ ใ จสุ ข ภาพ
เนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ
บางชนิดที่ทำหน้าที่กำจัดอนุมูลอิสระหรือยับยั้งการสร้าง
อนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ได้ (สุชา
วลี ว รรณและชนิก าญจน์ , 2559) และทานตะวั นงอกมี
โปรตีนสูงกว่าถั่วเหลือง มีวิตามินเอ และวิตามินอีสูง ซึ่ง
ช่วยบำรุงสายตา ผิวพรรณและ ชะลอความชรา มีวิตามิน
บี 1 บี 6 โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 โอเมก้า 9 ซึ่ง ช่วยบำรุง
เซลล์สมอง ป้องกันโรค สมองเสื่อม(อัลไซเมอร์) และธาตุ
เหล็กสูง (องอาจ, 2553)
ดัง นั้นเพื่อการปรับสภาพเมล็ด พืช ให้งอกได้ดี
และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน จึง
ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของไมโคร/นาโนบับเบิลส์
และพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูงต่อการงอกของเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ใน
การผลิตต้นอ่อนทานตะวันต่อไป

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ด ้ า นไมโคร/นา
โนบับเบิล ส์มีความสำคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตให้มีความปลอดภัยสำหรับในภาคการเกษตรตั้ง แต่
ภาคการผลิต การเก็บ เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยืดอายุการเก็บ
รั ก ษาผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยไมโครนาโนบั บ เบิล
สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และลดการเข้า
ทำลายของจุลินทรีย์ได้และการใช้พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง
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ก็ส ามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ ดพื ช ได้ กระตุ้นการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ลดการเจริญของเชื้อ
จุลลินทรีย์ ล้างทำความสะอาดผลผลิตได้และยืดอายุการ
เก็บรักษาผลผลิตและอาหารได้ ทำให้เกิดแนวทางการ
วิจัยที่ช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันโรคและแมลงในการ
ผลิตต้นอ่อนผักและยังช่วยทำให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโต
ที่ดีมีความสะอาดสำหรับการผลิตเชิงการค้าต่อไป

3. วิธีดำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือเครื่องไมโคร/นา
โนบับเบิลส์ โมเดล KVM10 อัตราการไหลของน้ำ 1.7 ลิตร
ต่ อ นาที การไหลของฟองอากาศ 0.5 ลิ ต รต่ อ นาที
กำลังไฟฟ้า 240 วัตต์ อัตราการไหลของอากาศ 0.5 ลิตร
ต่อนาที ขนาดไมโครบับเบิล 40-50 ไมโครเมตร ความ
เข้ม ข้น 60,000 บับเบิล ต่อมิล ลิล ิตร 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
เมล็ดในน้ำ ไมโครนาโนบับเบิล ส์ และน้ำ พลาสมาไฟฟ้ า
แรงดันสูงเปรียบเทียบกับน้ำเปล่าเป็นเวลา 12 ชั่วโมงและ
นำเมล็ ด เพาะบนกระดาษเพาะ (germination paper)
วางกระดาษเพาะลงในกล่อ งพลาสติ ก ขนาด 10 X 10
เซนติเมตร เพาะเมล็ดจำนวน 20 เมล็ด และเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิห้องในและมีสภาพแสงตามธรรมชาติ และรดน้ำ
ด้วยไมโครนาโนบับเบิลส์และน้ำพลาสมาไฟฟ้า แรงดันสูง
ตามกรรมวิธีการทดลองวันละ 10 มิลลิลิตรต่อกล่อง โดยมี
การทดลองดังนี้
การทดลองที่ 1 การทดลองการใช้ไมโคร/นา
โนบับเบิลส์ ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
ต้ น อ่ อ นทานตะวั น วางแผนการทดลองแบบ CRD
(Completely Randomized Design) ม ี 4 ก ร ร มวิ ธี
กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ มีกรรมวิธีการทดลองดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 น้ำเปล่า

กรรมวิธีที่ 2 น้ำจากเครื่องไมโครนาโนบับเบิลส์
ระยะเวลา 5 นาที
กรรมวิธีที่ 3 น้ำจากเครื่องไมโครนาโนบับเบิลส์
ระยะเวลา 10 นาที
กรรมวิธีที่ 4 น้ำจากเครื่องไมโครนาโนบับเบิลส์
ระยะเวลา 15 นาที
การทดลองที่ 2 การทดลองการใช้น้ำพลาสมา
ไฟฟ้าแรงดันสูงต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของต้นอ่อนทานตะวั น วางแผนการทดลองแบบ CRD
(Completely Randomized Design) ม ี 4 ก ร ร มวิ ธี
กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ มีกรรมวิธีการทดลองดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 น้ำเปล่า
กรรมวิธีที่ 2 น้ำจากเครื่องพลาสมาไฟฟ้าแรงดัน
สูงระยะเวลา 5 นาที
กรรมวิธีที่ 3 น้ำจากเครื่องพลาสมาไฟฟ้าแรงดัน
สูงระยะเวลา 10 นาที
กรรมวิธีที่ 4 น้ำจากเครื่องพลาสมาพลาสมา
ไฟฟ้าแรงดันสูง ระยะเวลา 15 นาที
ดำเนินการแช่เมล็ดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
หลังจากนั้นย้ายเมล็ดลงบนกระดาษเพาะตามกรรมวิธีการ
ทดลองและนำกล่องพลาสติกใสนำกล่องไปไว้ใน
การเก็บข้อมูล
1. บันทึกการงอกของเมล็ด
บั น ทึ ก ผลตามหลั ก การประเมิ น ความงอกของ
ISTA (2011) โดยบันทึกในระยะ 3 5 และ 7 วันดังนี้
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 ต้ น แล้ ว หาค่ า เฉลี ่ ย ต่ อ ต้ น ส่ ว นการหา
น้ำหนักแห้งโดยการอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 72 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูล ที่บันทึก ได้น ำมาวิ เคราะห์ท างสถิ ติ
Analysis of Variance ต า ม แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยใช้ 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

การงอกของเมล็ ด ในช่ ว ง 3-7 วั น หลั ง การทดลองไม่
แตกต่างกัน (ตารางที่ 1)
ผลการทดลองการใช้ไมโคร/นาโนบับเบิลส์ ต่อ
การเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันหลังการงอก 7 วัน
พบว่า ความสูงของต้นอ่อน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญยิ่ง กล่าวคือ กรรมวิธีที่ 2 MNBs 5 นาที และ 4
MNBs 15 นาที ให้ค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด ส่วนกรรมวิธีการให้
น้ำเปล่ามีค่าต่ำที่สุด แต่ในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของต้น
อ่อนทานตะวันพบว่าไม่มีความแตกแตกต่างกันทางสถิติ
ส่วนด้านความกว้างของใบ ความยาวของใบและความยาว
รากกรรมวิ ธ ี ที่ ก ารให้ MNBs 5-15 นาที ใ ห้ ค ่ า เฉลี่ ย
มากกว่ารรมวิธีที่ 1 น้ำเปล่า (ตารางที่ 2)
ผลการทดลองการใช้ไมโคร/นาโนบับเบิลส์ ต่อ
การสะสมน้ ำ หนั ก สดและน้ ำ หนั ก แห้ ง ของต้ น อ่ อ น
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

NS

NS

NS

F-test
หมายเหตุ

NS ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองการใช้ไมโคร/นาโนบับเบิลส์ ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันหลังการงอก 7 วัน
ความสูงของ
ต้นอ่อน (ซม.)
6.64 c

เส้นผ่านศูนย์กลางของ
ต้นอ่อน (มม.)
1.62

ความกว้าง
ของใบ (ซม.)

ความยาว
ของใบ (ซม.)

0.72 b

1.19 b

ความยาว
ของราก (ซม.)
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
NS

1.38 a
*

5.61 a

**

0.82a
*

กรรมวิธี
น้ำเปล่า

F-test
หมายเหตุ

*

NS ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P≤0.01)
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05)

ตารางที่ 3 ผลการทดลองการใช้ไมโคร/นาโนบับเบิลส์ ต่อการสะสมน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นอ่อนทานตะวันหลังการ
งอก 7 วัน
น้ำหนักสด
น้ำหนักแห้ง
กรรมวิธี
(กรัม)
(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)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P≤0.01)
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05)

การทดลองที่ 2 ผลการทดลองการใช้ น้ำ จาก
เครื่องพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง ต่ออัตราการงอกของเมล็ด
ต้นอ่อนทานตะวัน ผลการทดลองพบว่าอัตราการงอกใน
ระยะ 3-7 วันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 4)
ผลการทดลองการใช้ พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง
ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันหลังการงอก 7
วัน พบว่า กรรมวิธีที่ HVP 5-15 นาที ให้ค่าเฉลี่ยสูงกว่า

กรรมวิธีการให้น้ำเปล่า ส่วนการเจริญเติบโตในด้านเส้น
ผ่านศูนย์กลางลำต้น ความกว้างของใบ ความยาวของใบ
และความยาวของราก พบว่าไม่มีค วามแตกแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางที่ 5)
ผลการทดลองการใช้ พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง
ต่ อ การสะสมน้ ำ หนั กสดและน้ ำหนัก แห้ง ของต้ น อ่อน
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
อัตราการงอกของเมล็ดทานตะวัน (%)
กรรมวิธี

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

NS

NS

NS

F-test
หมายเหตุ

NS ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)

ตารางที่ 5 ผลการทดลองการใช้พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวันหลังการงอก 7 วัน
ความสูงของ
ต้นอ่อน (ซม.)
8.17 b

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของต้นอ่อน (มม.)
1.54

ความกว้าง
ของใบ (ซม.)
0.67

ความยาว
ของใบ (ซม.)
1.20

ความยาว
ของราก (ซม.)
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

*

NS

NS

NS

NS

กรรมวิธี
น้ำเปล่า

F-test
หมายเหตุ

NS ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05)
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ตารางที่ 6 ผลการทดลองการใช้พลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง ต่อการสะสมน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง ของต้นอ่อนทานตะวันหลัง
การงอก 7 วัน
กรรมวิธี
น้ำหนักสด
น้ำหนักแห้ง
(กรัม)
(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/นาโนบับเบิลส์
ระยะเวลา 5 นาที มี อ ั ต ราการงอกของเมล็ ด ต้ น อ่อน
ทานตะวันไม่แตกต่างกันแต่มี ผลต่อการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงของต้นอ่อนและความยาวรากสูงที่สุด ส่วนการ
สะสมน้ำหนักสด กรรมวิธีการใช้น้ำจากเครื่องไมโคร/นา
โนบับเบิลส์ ระยะเวลา 15 นาที มีการสะสมน้ำหนักสดดี
ที่สุด ซึ่งจาการทดลองในผักคะน้าพบว่าการให้น้ำไมโคร
นาโนบับเบิลส์มีผลทำให้การงอกเร็วกว่าน้ำเปล่า และมีผล
ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะการเจริญเติบโต
ของราก (ชิ ติ และคณะ, 2561) ซึ ่ ง น้ ำ ไมโคร/นา
โนบั บ เบิ ล ส์ส ามารถกระตุ้ น กลไกลทางสรี ร วิ ทยาทาง
สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดทำให้การงอก
ของเมล็ดข้าวบาร์เลย์สูงกว่าน้ำเปล่า 15-25 % (Liu et.
al., 2013) ซึ่ง ในข้าวพบว่าไมโครบับเบิลส์เพิ่มการงอก
การเจริญเติบโตในด้านความสูงของต้นกล้า ความยาวราก
น้ำหนักแห้งและปริมาณคลอโรฟิลล์ โดยในการทดลองจะ
มีการเพิ่มกิจกรรมของเอ็นไซด์แอลฟา-อะไมเลส (alphaamylase) ในเมล็ ด ที ่ ม ี ก ารกระตุ ้ น การงอกด้ ว ยน้ ำ ไม
โครบับเบิลส์มากกว่าน้ำเปล่า (Ikeura et. al., 2014)

การศึกษาอิทธิพลของพลาสมาไฟฟ้าแรงดันสูง
ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน
พบว่าด้านอัตราการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตในด้าน
เส้นผ่าศูนย์กลาง ความกว้างและความยาวของใบของต้น
อ่อนทานตะวันใกล้เคียงกัน ในขณะที่เครื่องพลาสมาไฟฟ้า
แรงดั น สู ง ระยะเวลา 5-10 นาที ส่ ง ผลให้ ม ี ก าร
เจริญเติบโตด้านความสูงของต้นอ่อนทานตะวัน และการ
สะสมน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง สูงกว่ากรรมวิธีก ารให้
น้ำเปล่า ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองการงอกของเมล็ด ใน
ผักขึ้นฉ่ายและข้าวโพดหวานพบว่าการให้น้ำจากพลาสมา
ไฟฟ้าแรงดันสูงมีผลทำให้การงอกเร็วกว่าการให้น้ำเปล่า
(Sritontip et al., 2019) โดยในน้ำผ่านจากการใช้เครื่อง
พลาสมากระแสไฟฟ้าแรงดันสูงจะมีการประจุในก๊าซหรือ
อากาศทำให้เกิดไอออนต่างๆ อาทิเช่น O2-, NO3-, OH, O3,
และ H2O2 เป็นต้น ซึ่งไอออนเหล่านี้ มีคุณสมบัติทำให้ เกิด
ปฏิกริยาทางเคมี จึงสามารถนำไปปรับสภาพน้ำให้ม ี ธาตุ
ไนโตรเจนให้ เพิ่ มขึ้ น น้ำ นี้จ ึงมี ธาตุ อาหารส่ วนหนึ ่ ง ทำ
จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช และยังเป็นการช่วย
เพิ่มปริ มาณของออกซิ เจนในน้ ำ Takaki et al., 2013)
จากการทดลองใช้พลาสมากระตุ้นการของเมล็ดมะเขือ
เทศพบว่าสามารถกระตุ้นการงอกและการเจริญเติบโต
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นอกจากนี้ยังเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ และฮอร์โมนพืชใน
เมล็ด (Adhikari et. al., 2020)

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า แรงสู ง พลาสมาและไมโครนา
โนบับเบิลส์เพื่อการเกษตรและการประมงขั้นสูง และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาที่สนับสนุนงบประมาณและการดำเนิน
โครงการ
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