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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 
The 8th Conference on Research and Creative Innovations 2022 

 

PROCEEDING 
 

“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 
ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” 

 

เล่ม 1 สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน ์
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ชื่อหนังสือ รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 8 

 The 8th Conference on Research and Creative Innovations 2022 

 

เลม 1  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

เจาของลิขสิทธ์ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

บรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร พัชรประกิติ 

 

จำนวนหนา 389 หนา 

 

เผยแพร สิงหาคม 2565 

 

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 98 หมู 8 ตำบลปาปอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220 
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ และผลงานสิ่งประดิษฐนวัตกรรมผลงานสรางสรรค 

ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค คร้ังท่ี 8 ประจำป 2565 

 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รองศาสตราจารยจำเนียร บุญมาก มหาวิทยาลัยแมโจ 

รองศาสตราจารยศริิชัย หงษวิทยากร มหาวิทยาลัยแมโจ 

รองศาสตราจารยเกศสุดา สิทธิสันติกุล มหาวิทยาลัยแมโจ 

รองศาสตราจารยกัญญสุดา น่ิมอนุสสรณกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารยชชูีพ พุทธประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รองศาสตราจารย สัญญา สะสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รองศาสตราจารยธรรมกิตต์ิ ธรรมโม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยพรชนก ทองลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รองศาสตราจารยวรวิทย นิเทศศิลป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยปวีณา ฉัตรสูงเนิน มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยทัดพงศ อวิโรธนานนท มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา เขียววิจิตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยชัยยศ สัมฤทธ์ิสกุล มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยวีณา นิลวงศ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยะดา ชัยเวช มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยศิริกุล ตุลาสมบัติ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยแทนวุธธา ไทยสันทัด มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยภัทริกา มณีพันธ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยจรีาภรณ อินทสาร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยพิชญลักษณ พิชญกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยสภุัทร ชูประดิษฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยประพัณฐ หลวงสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยอลชิา ตรีโรจนานนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยสุทธินันท ชื่นชม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยเจิมขวัญ รัชชศุานติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยชนินทร มหัทธนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐฤทัย อรุณศโิรจน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักด์ิ พงษเมษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยธนกร สิรสิุคันธา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยณัฐติญา บุญวิรัตน มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารยวีระพันธ อนันชัยธวัช มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารยจันทรจิตร เธียรสิร ิ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารยเทียน เลรามัญ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยสรรพร ศิริขันธ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยปารชิาติ คงสนันทน มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยนฤพร เต็งไตรรัตน มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัช ปะระไทย มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยทุติยาภรณ จิตตะปาโล มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยชุติพนธ อูยามโสม มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย สิทธิจักร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

ผูชวยศาสตราจารยสรุีรัตน เย่ียมตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูชวยศาสตราจารยคมเดือน โพธิสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ผูชวยศาสตราจารยไกรฤกษ เชยชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ สถิรชีวิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อาจารยนิทัศน บุญไพศาลสถิตย มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารยปารดา เดชะประทุมวัน มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารยนเรศ สุยะโรจน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารยกรรณิกาณ ดวงเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารยประทุมพร ย่ิงธงชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารยภูเบศ พวงแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อาจารยพรนิภา จันทรนอย มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน 

อาจารยสุพัฒนวรี ทิพยเจริญ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน 

อาจารยพัชร บุญธีรารักษ มหาวิทยาลัยพายัพ 

อาจารยพงศศริิ คำขันแกว มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 

อาจารยสังวาร วังแจม มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 

อาจารยวีรวรรณ ศรีตะลานุคค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อาจารยภาวดี ศรีสังข มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

รองศาสตราจารยพิชาภพ พันธุแพ 

รองศาสตราจารยตระกูลพันธ พัชรเมธา 

รองศาสตราจารยบัญจรัตน โจลานันท 

รองศาสตราจารยพรหทัย ตัณฑจิตานนท 

รองศาสตราจารยธงชัย ภูวนาถวิจิตร 

รองศาสตราจารยสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 

รองศาสตราจารยวันเพ็ญ จิตรเจริญ 

ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ทนงศักดิ์ สัสดีแพง 

ผูชวยศาสตราจารยกนกรัตน ดวงพิกุล

ผูชวยศาสตราจารยวรรณพร ทีเกง 

ผูชวยศาสตราจารยสุริยาพร นิพรรัมย 

ผูชวยศาสตราจารยอรไท ครุธเวโช 

ผูชวยศาสตราจารยณภัทร ทิพยศรี 

ผูชวยศาสตราจารยสุรีวรรณ ราชสม 

ผูชวยศาสตราจารยนทีชัย ผัสดี 

ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์สายันต ใยสามเสน 

ผูชวยศาสตราจารยยุพดี หัตถสิน 

ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา เขียววิจิตร  

ผูชวยศาสตราจารยชัชฎาพร ปุกแกว 

ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ลือโขง 

ผูชวยศาสตราจารยกฤษดา ยิ่งขยัน 

ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒนพงษ เสนาบุตร 

ผูชวยศาสตราจารยชินานาฎ วิทยาประภากร 

ผูชวยศาสตราจารยนพพร พัชรประกิติ 

ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน กิตติเดชา 

ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี ศรีแยม 

ผูชวยศาสตราจารยณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม 

ผูชวยศาสตราจารยวรจักร เมืองใจ 

ผูชวยศาสตราจารยวิษณุ ชางเนียม 

อาจารยพีรยา สมศักดิ์ 

อาจารยลมัย ผัสดี 

อาจารยกนกวรรณ คชสีห 

อาจารยตะวัน วาทกิจ 

อาจารยถาวร อินทโร

อาจารยธัญญา พากเพียร

อาจารยธีระศักดิ์ สมศักดิ์

อาจารยภาคภูมิ ภัควิภาส

อาจารยไพรพันธ ธนเลิศโศภิต
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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนเจาภาพหลักการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค ครั้งท่ี 8 (8th CRCI) และการประกวดสิ่งประดิษฐนวัตกรรมผลงานสรางสรรค ประจำป 2565 ภายใต

หัวขอ “...สูวิจัยรับใชสังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG ดวยนวัตกรรมอยางย่ังยืน ” ระหวางวันท่ี 20-21 

กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน เพื่อสรางผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ และนานาชาติ และเพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน สรางโอกาสใหบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ไดแสดงศักยภาพของตนเองในการเขารวมนำเสนอผลงานเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและ

นักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนา สรางเครือขายดาน

วิชาการ ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสูระดับสากลสอดคลองกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู

ระดับสากล สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ บูรณาการงานวิจัยรวมกันทั ้งระดับ สาขา คณะ และ

มหาวิทยาลัย ในระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมเสียสละ ท้ัง

แรงกาย และแรงใจ และเวลาอันมีคา เพ่ือผลักดันใหเกิดการประชุมวิชาการในครั้งน้ี และหวังเปนอยางย่ิงวาพลัง

ความรวมมืออยางตอเนื่องในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม จะพัฒนาและ

เติบโตตอเน่ืองไปทุกป จนกวาจะกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 

ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 8 และการประกวดสิ่งประดิษฐนวัตกรรม

ผลงานสรางสรรค ประจำป 2565 มีผลงานท่ีเขารวมนำเสนอมาจากนักวิจัย นักวิชาการ หลากหลายสาขา จำนวน 

127 ผลงาน ประกอบดวย ภาคบรรยาย 120 บทความ และการประกวดสิ่งประดิษฐนวัตกรรมผลงานสรางสรรค 

จำนวน 7 บทความ โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ 2 ทาน และวิทยากรเสวนาวิชาการ 11 ทาน รายงานสืบ

เน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) เลม 1 เปนของกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 

1) 01-ENG สาขาวิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยี  2) 02-SCI สาขาวิทยาศาสตร กายภาพสุขภาพและชีวภาพ 

และ 3) 03-AGRI สาขาเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมน้ี จะเปนประโยชนแก

ผูสนใจ เพ่ือการนำไปแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการในอนาคต 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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สารบัญ 
 

01_ENG สาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี ภาคบรรยายออนไลน ์

 

ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

ENG-001 ENG4-20220425215319P ระบบควบคุมและแสดงผลโรงเพาะเห็ดของโครงการหลวงดวยการกำหนดเองผานเว็บแอป

พลิเคชัน 

ปณต พุกกะพันธุ 13-23 

ENG-002 ENG4-20220504142424P แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการฟารมแพะนม สำหรับบุญบูรณฟารม วิษณุ ชางเนียม 24-31 

ENG-003 ENG6-20220510105408P การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะหแผนที่ความชื้นในดินเพ่ือการบริหารจัดการฟารม

ขนาดเล็ก 

พินิจ เน่ืองภิรมย 32-40 

ENG-004 ENG6-20220510181507P การออกแบบตูอบพลังงานแสงอาทิตยดวยหลอดไฟฟาแบบผสม อัฐนันต วรรณชัย 41-50 

ENG-005 ENG5-20220425173239P การรักษาสมดุลของแรงดันเซลลแบบอิสระสำหรับการประจแุบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่

ควบคุมแรงดันดวยหลักการโครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสนชนิดที่ปรับคาได 

สันติภาพ โคตทะเล 51-60 

ENG-006 ENG8-20220422172905P การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและแนวคิดการแยกขยะระหวางบุคคลทั่วไป นิสิตหอพักและ

รานคาภายในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กานตรวี ธรรมแสง 61-74 

ENG-007 ENG8-20220425130044P การดูดซับสียอมผาโดยเปลือกกากกาแฟ ใบลำไย ใบผักตบชวา และกานผักตบชวา ภัทรา วงษพันธกมล 75-87 

ENG-008 ENG99-20220424190004P การเพ่ิมประสิทธิภาพการอัดประจุของแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดดวยคลื่นอัลตราโซนิค ศรัญญ สงเจริญทรัพย 88-95 

ENG-009 ENG99-20220510213354P การพัฒนาเตาเผาขยะมูลฝอยอยางงายความรอนสูง มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา 96-103 

ENG-010 ENG9-20220425182444P การลดของเสียในกระบวนการผลิตแกวเซรามิกโดยใชเทคนิค 7 QC Tools ธนกฤต แกวนุย 104-112 

ENG-011 ENG9-20220424163748P Simple CIL: ระบบระบุตำแหนงในอาคารอยางงายที่ใชสญัญาณลายน้ิวมือไวไฟและ

กระบวนการสนับสนุนจากมวลชน 

โชติพล ภักดีธรรมะสกุล 113-125 

ENG-012 ENG7-20220424163001P กำลังรับแรงเฉือนของผนังอิฐดินดิบที่เสริมกำลังดวยไมไผ บุปผเวช พันธุศร ี 126-135 

ENG-013 ENG4-20220510215624P การพัฒนากลองขนสงและระบบลูกโซความเย็นควบคุมอุณหภูมิโลหิต โรงพยาบาลแมลาว ศิระวัฒน บุญกิจ 136-145 
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02_SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ ภาคบรรยายออนไลน ์

 

ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

SCI-001 SCI20-20220425172250P ความหลากชนิดของพรรณไมน้ำที่พบในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย อพิศรา หงสหิรญั 148-162 

SCI-002 SCI20-20220510205907P ผลของชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับปุยมูลไสเดือนตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 

ของผกักาดหอมกรีนโอค 

เมทินี นาคดี 163-169 

SCI-003 SCI19-20220424131221P สัณฐานวทิยาภายนอกของหนอนแดง (Chironomids) ในลำน้ำแมแรม ศรัณย จีนะเจริญ 170-179 

SCI-004 SCI19-20220425162706P การทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสและตานเชื้อกอสิวของสารสกัดดอก

ง้ิวแดง 

รัฐพรรณ สันติอโนทัย 180-188 

SCI-005 SCI19-20220509120246P ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไมยืนตน และภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการอนุรักษการ

ปลูกชาเมี่ยงในพ้ืนที่หมูบานพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

ทัตพร คุณประดิษฐ 189-198 

SCI-006 SCI16-20220425105615P การรับรูและการใชประโยชนแพทยแผนไทยเพ่ือแกไขปญหาการปวดเมื่อย ของประชาชนใน

ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ศศิกัญญ นำบุญจิตต 199-205 

SCI-007 SCI16-20220509140449P ความสัมพันธของอาชีวอนามัยกับความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร 

รัตนวดี ทองบัวบาน 206-218 

SCI-008 SCI16-20220510131527P การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางความรูและทัศนคติการใชยาเม็ดคุมกำเนิดชวงการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก 

รัตนวดี ทองบวับาน 219-229 

SCI-009 SCI13-20220420113021P ระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิตของหจก.วีเฟรช ออแกนิค ฟูด คัชรินทร ทองฟก 230-241 

SCI-010 SCI13-20220510161239P ระบบการจัดเก็บขอมูลครภุัณฑและติดตามครุภัณฑดวย  QR Code คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  พิษณุโลก 
ปฏิกมล โพธิคามบำรุง 

242-250 

SCI-011 SCI18-20220419103938P การใชน้ำยางธรรมชาติผสมนาโนซิงคออกไซดเปนสารเคลือบปองกันการกัดกรอนของเหล็ก พิไลวรรณ พรประสิทธิ ์ 251-261 

SCI-012 SCI99-20220420140758P การใชรำสกัดน้ำมันและเคลยเปนสารตัวเติมรวมในพ้ืนรองเทาจากยางธรรมชาติ ดริญญา มูลชัย 262-270 

SCI-013 SCI99-20220420163008P การเปรียบเทียบสมบัติของฟองน้ำยางธรรมชาติเมื่อใชรำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยเปนสาร

ตัวเติม 
ดริญญา มูลชัย 

271-280 
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ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

SCI-014 SCI99-20220425215219P การศึกษาประสิทธภิาพของเครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV กรณีศึกษา: น้ำเสียชุมชนที่ไหล

ผานลำเหมืองดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชยีงใหม 
วราลี บุญญพิทักษสกุล 

281-289 

SCI-015 SCI99-20220503211004P การจัดสภาพแวดลอมและการระบายอากาศในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรสัโคโร

นา ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
วิลิญญา บัวนุช 

290-300 

SCI-016 SCI99-20220509185557P การจัดการน้ำชุมชนและความสัมพันธตอปริมาณน้ำตนทุนและคุณภาพน้ำ ในพ้ืนที่ลุมน้ำแม

แรม จังหวัดเชียงใหม 
ทัตพร คุณประดิษฐ 

301-311 
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03_AGRI สาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร ภาคบรรยายออนไลน ์
 

ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

AGRI-001 AGRI24-20220421135112P อัตราปุยเคมีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกะเพรากระถาง สุมิตรา สุปนราช 314-343 

AGRI-002 AGRI21-20220425222345P การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำจิ้มอาหารทะเลโดยใชเทคโนโลยีเฮอรเดิล กฤษดา กาวีวงศ 324-335 

AGRI-003 AGRI23-20220424212534P ผลของแปงขาวไรซเบอรีต่อคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑชิฟฟอนเคก วรรณวิมล พุมโพธิ ์ 336-345 

AGRI-004 AGRI23-20220425052752P การศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในเปลือกพืชสกุลสม CITRUS) โดยเทคนิค DPPH 

ASSAY 

กนิษฐา สุขเกิด 346-355 

AGRI-005 AGRI99-20220424194612P การทดสอบผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเด่ียวพันธุใหม จำนวน 6 คูผสม 

รวมกับศึกษาอัตราสวนการปลูกแถวสายพันธุพอ-แมที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ

เชิงการคา 

กิตติพันธ เพ็ญศรี 356-366 

AGRI-006 AGRI99-20220504223959P ผลของอนุภาคซิลเวอรนาโนตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของใบในตนสมที่เปนโรค

กรีนน่ิง  ในจังหวัดเชียงใหม 

อำพล สอนสระเกษ 367-378 

AGRI-007 AGRI99-20220510104728P การศึกษาวัสดุปลูกจากดินผสมที่เหมาะสมสำหรับดอกลิ้นมังกร อิศร สุปนราช 379-388 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
01-ENG สาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี 



ระบบควบคุมและแสดงผลโรงเพาะเห็ดของโครงการหลวง 

ดวยการกำหนดเองผานเว็บแอปพลิเคชัน 

 

ปณต พุกกะพันธุ* และ ยุพดี หัตถสิน 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

128 ถนนหวยแกว ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม, โทรศพัท 0-5392-1444 ตอ 2133 

 

E-mail: 1*pranote@rmutl.ac.th, 2uht@rmutl.ac.th 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เสนอระบบควบคุมและแสดงผลโรงเพาะเห็ดของโครงการหลวงดวยการกำหนดเองผานเว็บ

แอปพลิเคชัน เพื่อลดเวลาเดินทางไปในพื้นที่หางไกลของสถานีวิจัยหลักและชวยเพิ่มปริมาณผลผลิตไดมากข้ึน

รวมถึงไดคุณภาพเห็ดท่ีดีข้ึน  งานวิจัยน้ีไดนำเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง(IoT) ท่ีสามารถสื่อสารและเชื่อมตอ

กันไดผานโพรโทคอลสื่อสารทั้งแบบใชสายและไรสาย  อีกทั้งไดเขาไปมีบทบาทดานเกษตรกรรมหรือที่เรียกวา

ฟารมอัจฉริยะ  ทั้งนี้ตัวระบบของงานวิจัยจะชวยอำนวยความสะดวกดานการเพาะปลูกเห็ดชนิดตาง ๆ ที่ผูใช

สามารถปรับคาตาง ๆ เปนแบบแพคเกจ โดยตัวแพคเกจจะเปนตัวแสดงระยะเวลาในการปลูกต้ังแตเริ่มตนจนถึง

เก็บเกี่ยวผานเว็บแอปพลิเคชัน และยังสามารถเขาไปแกไขโปรแกรมการเพาะปลูกเห็ดไดแบบเวลาจริง (Real 

Time) สามารถกำหนดชวงเวลา อุณหภูมิ ความชื้น แบบลวงหนาไดและสามารถแกไขไดตลอดเวลา  งานวิจัยได

นำ Raspberry Pi, Node MCU, รีเลย, พัดลมไอน้ำ, เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ วัดความชี้น และวัดความเขมแสงเขา

มาประยุกตใชรวม.  อีกทั้งเมื่ออุปกรณควบคุมเกิดการทำงานที่ผิดปกติก็จะแจงเตือนไปยังผูใชงานโดยสงไปทาง

ขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) และอีเมลของผูใชงานไดเพ่ือท่ีจะทำการแกไขตอไป งานวิจัยน้ีไดทำการทดลอง

เพาะเห็ดดวยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  แลวเปรียบเทียบกับการเพาะเห็ดแบบไมใชระบบควบคุม

อุณหภูมิและความชื้น ผลงานวิจัยปรากฏวาเห็ดที่เพาะจากการใชระบบควบคุมมีการเจริญเติบโตเร็วกวาโดยได

รอยละ 40-70 และมีความสดกวาโดยไดรอยละ 70-80 เมื่อเทียบกบัเห็ดที่ไมใชระบบควบคุม  เนื่องจากภายใน

โรงเรือนท่ีใชระบบควบคุมมีการปรับอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติ  ในขณะท่ีโรงเรือนท่ีไมใชระบบจะมีการ

ใหความชื้นเปนระยะ ๆ เทาน้ัน  จึงทำใหการประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในทุกสิ่งกับฟารมอัจฉริยะ มีความ

ผสมผสานไดอยางกลมกลืนจนเกิดเปนระบบท่ีนำเสนอและเปนงานวิจัยท่ีไดผลลัพธอยูในเกณฑท่ีดี    

 

คำสำคัญ: ฟารมอัจฉริยะ, อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง, โรงเรือนเพาะเห็ด, เซ็นเซอรวัดความชื้น, เว็บแอพพลิเคชั่น 
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Abstract 
This research presents the control system and displays the Royal Project's mushroom nursery by 

customizing it via a web application. This will assist raise yields and enhance mushroom quality by reducing travel 

time to outlying parts of the central research station. The study used Internet of Things (IoT) technology, which 

may talk and connect via wired and wireless communication protocols. They have also played a role in 

agriculture, known as smart farms. On the other hand, the research system facilitated the development of diverse 

varieties of mushrooms by allowing users to alter different variables as a package. The research package showed 

the duration of planting from start to harvest via the web application and the ability to edit the mushroom 

cultivation program in real-time, establish the period, temperature, and humidity in advance, and edit at any 

time. The research applied Raspberry Pi, Node MCU, relay, steam fan, temperature sensor, humidity sensor, and 

light intensity sensor to operate hardware devices via the web application. When the control device malfunctions, 

it will notify the user by sending a text message via mobile phone (SMS) and email to the user for further 

rectification. This research conducted mushroom cultivation using temperature and humidity control systems. It 

was compared to mushroom cultivation without a temperature and humidity system. The results showed that 

the mushrooms cultivated using the control system grew quicker by 40%-70% and were fresher by 70%-80% 

compared to those grown without the control system. The control system in the mushroom nursery adjusts the 

temperature and humidity automatically, but the non-system has only intermittent humidification. As a result, 

the application of IoT technology with smart farms can be a seamless integration into the proposed system, and 

the research results are promising. 
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1. บทนำ  
เน่ืองจากปจจุบันน้ีเทคโนโลยีมีความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทำใหชีวิตของมนุษยตองพ่ึงพา

เทคโนโลยีในการใชชีวิตประจำวันอยูเสมอ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหมอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ท่ีสามารถสื่อสาร

และเช่ือมตอกันไดผานโพรโทคอลการสื่อสารท้ังแบบใชสายและไรสาย ท่ีไดเขามามีบทบาทสำคัญตาง ๆ ทางดาน

เกษตรกรรมหรือท่ีเรียกวาฟารมอัจฉริยะ (Smart farm) (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 

2560) ซึ่งเปนรูปลักษณการทำเกษตรกรรมแบบใหม ที่จะชวยใหประกอบอาชีพทางการเกษตรไดสะดวกมากข้ึน 

และชวยลดตนทุนการผลิต ชวยเพิ่มผลผลิต ตลอดถึงการมีมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพเชน การเพาะเห็ดใน

โรงเรือนซึ่งถือเปนอาชีพท่ีมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจปจจุบัน  

ทั้งนี้โครงการหลวงที่สถานีวิจัยปางดะ (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางดะ, 2555) เปนโครงการสวน

พระองคในหลวง ร.9 ท่ีสงเสริมการปลูกพืชแกเกษตรกรชาวเขา ชวยการหารายไดทดแทนการปลูกฝน หากนำ

เทคโนโลยี IoT เขาไปชวยควบคุมการดูแลเห็ดประเภทตางๆ ในโรงเรือน ก็จะชวยดานอำนวยความสะดวก  

งานวิจัยนี้จึงประยุกตใชเทคโนโลยี IoT กับ Smart farm และปจจัยการเติบโตของเห็ด  เขาผสานกัน 

เพื่อชวยแกปญหาใหแกศูนย (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางดะ, 2555)  ดานการลดเวลาเดินทางไปควบคุม

ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด งานวิจัยใชหลักการ Cloud computing และ Wi-Fi มารวมออกแบบใหเปนระบบ  

มีการสราง Web application แลวสรางระบบดวยการประยุกตใชอุปกรณ Raspberry Pi, Node MCU, Relay, 

พัดลมไอน้ำ, เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ วัดความชี้น และวัดความเขมแสง เขามาชวย เนื่องจากเห็ดเปนพืชที่ตองการ

ปจจัยในการเติบโตหลายดานเชน ความชื้นที่พอเหมาะ แสงที่พอประมาณ อุณหภูมิไมสูงหรือต่ำเกินไป (ชุมชน

แลกเปลี่ยนความรูของคนทำเห็ด, 2563) โดยมีการควบคุมปจจัยตาง ๆ ผาน Web application ใหเหมาะสมตอ

การเพาะเห็ดในโรงเรือน 

 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
2.1 ฟารมอัจฉริยะ  

ระบบฟารมอัจฉริยะ (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2560)  จะเปนการ

ปรับตัวบูรณาการกันของขอมูล Microclimate และ Mesoclimate กับของขอมูลอุตุนิยมวิทยา Macroclimate  

ทั้งนี้ขอมูล Microclimate และ Mesoclimate ไดมาจากเครือขายเซ็นเซอรไรสาย ซึ่งติดตั้งอยูตามจุดตาง ๆ 

ภายในบริเวณพื้นที่ที่ถูกกำหนดไวชัดเจนโดยอาจเปนฟารม/ไร/นา/สวน/ฯลฯ ซึ่งเปนขอมูลประเภท อุณหภูมิ 

ความช้ืนในดินและความช้ืนในอากาศ แสง ลม น้ำฝน เปนตน สวนขอมูลอุตุนิยมวิทยา Macroclimate ไดมาจาก

เรดาร ขอมูลดาวเทียม โมเดลสภาพอากาศ ที่มีอยูบนอินเทอรเน็ต โดยผลขอมูลบูรณาการกันนี้ถูกนำเสนอตอ

เกษตรกรหรือเจาของฟารมผานทางเว็บไซต  ทั้งน้ีอาจมีการเก็บขอมูลไวในรูปแบบฐานขอมูลของฟารมเพื่อใช

ประกอบ การดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  

2.2 Internet of Things (IoT) หรือ “อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง”  

การทำใหสิ่งตาง ๆ ถูกเช่ือมโยงกันในทุกสิ่งทุกอยางโดยใชโลกอินเทอรเน็ตเปนตัวกลาง (ดิจิตอลอินสทรู

เมนท, 2564) โดยใหมนุษยควบคุมการใชงานอุปกรณไดผานเครือขายอินเทอรเน็ตเชน การเปด-ปดอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟา,  การขับเคลื่อนหุนยนต, การติดตอกับโทรศัพทมือถือ, การใชงานเครื่องมือสื่อสาร, การควบคุม

สั่งงานเครื่องมือทางการเกษตร, การเปด-ปดอาคารหรือบานเรือนหรือเครื่องใชในชีวิตประจำวันตาง ๆ เปนตน  

ท้ังน้ีมีการใชรีเลยมอดูล (Module Relay, 2565) ในการประยุกตรวมเพ่ือใหเกิดความสมบูรณ   



2.3 ปจจัยการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา 

 ธรรมชาติการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา (พืชเกษตร, 2516) นับตั้งแตเกิดดอก จนกระท่ังพรอมท่ีจะเก็บ

เกี่ยวได จะใชเวลาประมาณ 5-7 วัน การเกิดและคุณภาพของดอกเห็ดขึ้นอยูกับ 4 ปจจัยคือ  1) อุณหภูมิ ควร

ประมาณ 24-26°C,  2) อากาศ มีออกซิเจนท่ีเห็ดตองการคอนขางมาก,  3) ความชื้น ควรใชน้ำท่ีเปนกลางหรือมี

คา pH ที่ประมาณ 7, และ  4) แสง ควรสวางใหนอยที่สุด แสงสีน้ำเงินจะมีผลตอการออกดอกของเห็ดมากกวาสี

อ่ืน    

2.4 กรอบแนวคิดท่ีนำเสนองานวิจัย  

งานวิจัยไดนำแนวคิดของ Smart farm, IoT, และปจจัยการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา เขามา

ประยุกตใชงานรวมกัน สรางใหมเปนกรอบแนวคิดดังในรูปที่ 1 ซึ่งมี 4 บล็อกของผูใชงาน, เว็บแอปพลิเคชัน, 

กลองควบคุม, และโรงเรือน  โดยแตละบล็อกสามารถอธิบายหนาท่ีทำงานไดดังน้ี 

- ผูใช ทำหนาท่ีเปนผูใชงานระบบจาก Web application  

 - Web application ทำหนาท่ีเปนอินพุตเลือกควบคุมการเปด-ปดพัดลมไอน้ำ  

- กลองควบคุม ประกอบดวย Raspberry Pi, Pocket Wi-Fi, และ Relay ซึ่ง Raspberry Pi จะทำเปน

ตัวประมวลผลกลางท่ีเก็บขอมูลจากเซ็นเซอรแลวสงคาไปยัง Web server สวน Relay จะควบคุมใหอุปกรณท่ีอยู

ภายในโรงเรือนทำงาน โดยการควบคุมจากเว็บไซตของระบบ   

- โรงเรือน ประกอบดวยเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความช้ืน, Node MCU, เซ็นเซอรวัดแสง, และพัดลมไอ

น้ำ  :ซึ่งอุปกรณทุกตัวจะทำงานสัมพันธกันโดยถูกสั่งงานจากกลองควบคุม 

 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการทำงานของระบบท่ีนำเสนอ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย   
3.1 ถอดกรอบแนวคิดใหออกมาโครงสรางของระบบ   

มีการถอดความหมายจากนามธรรมของกรอบแนวคิดใหออกมาเปนรูปธรรมทางฮารดแวร ไดถูกจัดทำ

ขึ้นอยางเปนโครงสรางระบบ  ทั้งนี้เราไดรับคำแนะนำจากเจาหนาที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางดะเรื ่อง

ขีดจำกัดของภูมิประเทศและขีดความสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดในพื้นที่ อนี่ง สิ่งสำคัญกอนจะลงมือสรางให

เปนระบบ ยังตองคำนึงถึงขีดความสามารถและขีดจำกัดของอุปกรณแตละชนิด   

3.2 การออกแบบสรางระบบดานฮารดแวร  

สำหรับการออกแบบสรางระบบท่ีนำเสนอน้ี ตองมีการควบคุมผานเว็บแอปพลิเคชัน จะมีการเก็บสถานะ

ทำงานไวใน Raspberry Pi และสงคาไปเก็บไวที่ฐานขอมูลของ Google Cloud โดยระบบสามารถตั้งคาอณุหภูมิ



และความช้ืนใหเปนรอบเวลาแตละชวง ๆ เพ่ือใหมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเห็ด  ภายในโรงเรือนจะ

มีกลองใสเซ็นเซอรและกลองควบคุม   

 

 
 

รูปท่ี 2. โครงสรางหลักของฮารดแวรระบบท่ีนำเสนอ 

  

 

 
 

รูปท่ี 3. ออกแบบการวางตำแหนงเพ่ือติดตั้งเซ็นเซอรและกลองควบคุมระบบ 

 

  



เมื่อนำอุปกรณทุกช้ินใหเช่ือมตอกันเปนโครงสรางหลักของฮารดแวรระบบท่ีนำเสนอใหเห็นเปนภาพองค

รวม จะแสดงไดดังรูปท่ี 2 โดยสามารถอธิบายลักษณะการทำงานไดดังตอไปน้ี 

 1) Raspberry Pi และ Web server ทำการเช่ือมตอกับ Netpie เพ่ือรับ-สงขอมูลแบบเรียลไทม 

 2) ผูใชเขาไปในหนาเว็บของ Raspberry Pi เพ่ือทำการกดติดตามแพคเกจท่ีตองการ 

 3) เมื่อ Raspberry Pi เช่ือมตอกับ Netpie สำเร็จ หรือผูใชเปลี่ยนแปลงแปลงขอมูลแพคเกจ (ผานหนา

เว็บไซต) Web Server จะทำการสงขอมูลแพคเกจท่ี Raspberry Pi ตัวน้ันติดตามอยู 

 4) เมื่อ Node MCU ทำการอานคาอุณหภูมิ คาความชื้นและคาความเขมแสงจากเซ็นเซอร DHT22 ท้ัง 

3 ตัว แลวทำการสงคานั้นไปที่ Raspberry Pi เพื่อเปรียบเทียบกับคาที่ไดตั้งไวในเฟสของแพคเกจ หากมีคาเกิน

กวาท่ีกำหนดก็จะสั่งเปดพัดลมไอน้ำผาน Relay และนำขอมูลจากเซ็นเซอรสงข้ึนไปยัง Web server  

มีการออกแบบเพื่อทำกลองใสเซ็นเซอรโดยนำอุปกรณจริงมาวัดขนาดกวาง ยาว สูง ใหลงตัวกอนเพ่ือ

กำหนดตำแหนงติดตั้งที่กระชับพื้นที่และเหมาะสมตอการไมเกิดความรอนอันเกิดจากกระแสไฟเมื่อนำไปใชงาน  

จากนั้นจึงคอยนำอุปกรณจริงมาทำการตดิตั้งซึ่งแสดงในรูปที่ 3.ก และ 3.ข ตามลำดับ   สวนการออกแบบกลอง

ควบคุมระบบก็มีการทำแบบรางเชนเดียวกับการทำกลองใสเซ็นเซอร  ดังในรูปท่ี 3.ค  

3.3 ออกแบบเพ่ือวางตำแหนงการติดต้ังอุปกรณภายในโรงเรือน 

การรางแบบโรงเรือนเพาะเห็ดดวยคอมพิวเตอรแสดงใหเหน็มุมมองดานบน  เพื่อชวยใหเห็นการติดตั้ง

อุปกรณภายในโรงเรือน โดยภายในโรงเรือนจะแบงออกเปน 2 ฝง คือ ฝงท่ีใชระบบควบคุมท่ีนำเสนอ และฝงท่ีไม

ใชระบบ  ดังแสดงในรูปท่ี 4  

 

 
 

รูปท่ี 4. ออกแบบการติดตั้งอุปกรณควบคุมและเซ็นเซอรภายในโรงเรือนเพาะเหด็ เมื่อมองภาพจากดานบน 

 



 
 

รูปท่ี 5 ผังงานการทำงานของฟงกชันควบคุมอุณหภมูิและความช้ืน 

 

3.4 การออกแบบโปรแกรมควบคุมดานอุปกรณฮารดแวร 

 มีการใชภาษาซี (C-language) เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมฮารดแวร โดยนำเสนอเปนแผนผังในรูปที่ 5 

การทำงานของฟงกชันควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เริ่มตนจากการตรวจสอบ Package วา Package นั้นอยูใน 

Phase ไหน และจะนำคาอุณหภูมิและความช้ืนน้ันมาเปนคา Config หากไมไดอยูใน Phase ใด ก็จะนำคาเริ่มตน

มาเปนคา Config แทน   จากนั้น ใหรับคาอุณหภูมิและความชื้นจากเซ็นเซอร แลวตรวจสอบวา คาอุณหภูมิและ

ความช้ืนจากเซ็นเซอรน้ัน ๆ มีคามากหรือนอย   ถาหากคาอุณหภูมิมากกวาคา Config จะสั่งใหพัดลมทำงาน หรือ

ถาหากนอยกวาและพัดลมเปดอยู ก็จะสั่งใหพัดลมปด  หรือหากคาความชื้นมากกวาคา Config ก็จะสั่งใหปมน้ำ

ทำงาน หรือถาหากนอยกวาและปมน้ำเปดอยู  ก็จะสั่งใหปมน้ำปด     

         

 
 

รูปท่ี 6 การออกแบบฐานขอมูลสำหรับใชในระบบ 

 



 
 

รูปท่ี 7 ติดตั้งตำแหนงกลองควบคมุ และ กลองใสเซ็นเซอร 

 

     
 

รูปท่ี 8 สภาพโรงเรือนเพาะเห็ดท่ีมีการตดิตั้งพัดลมไอน้ำ และการเติมน้ำลงในพัดลมไอน้ำ 

 

3.5 การออกแบบซอฟตแวร 

มีการออกแบบฐานขอมูลทั้ง 3 กลุมคือ ฐานขอมูล Package, ฐานขอมูล Sensor, และฐานขอมูล User 

โดยใชตัวแปรในประเภทตาง ๆ ดังในรูปที่ 6. ในสวนของระบบซอฟตแวรเปนการออกแบบหนาเว็บแอปพลิเคชัน 

ไดแกการออกแบบหนาเขาสูระบบ, หนาการตั้งคา, หนาแสดงผลขอมูล,  และหนาการจัดการผูใช  ซึ่งสามารถ

แสดงคาอุณหภูมิ ความช้ืนและความเขมแสงภายในโรงเรือนเพาะเห็ดไดโดยการแสดงผลแบบ Real-Time รวมถึง

สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนจากหนาเว็บแอปพลิเคชันได 

 

4. ผลการวิจัย 
มีการทดลองเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟาในโรงเรือน เนื่องจากไดคำแนะนำจากเจาหนาที่ของศูนย

พัฒนาโครงการหลวงปางดะ[1] ใหทดลองกับเห็ดนางฟา เพราะเห็ดนางฟาใชเวลาในการเพาะเลี้ยงไมนาน ทำให

เห็นผลลัพธและผลผลิตที่เร็วกวา  ทั้งนี้ไดแบงออกเปน 2 การทดลอง คือ ทดลองเพาะเห็ดแบบใชระบบควบคุม

อัตโนมัติของงานวิจัยท่ีนำเสนอ  กับการทดลองเพาะเห็ดแบบปกติท่ีไมใชระบบควบคุมแตจะรดน้ำเพ่ือใหความช้ืน

เทาน้ัน  

4.1 ขั้นตอนการติดต้ังอุปกรณทดลองใชงานและเปดการทำงานของระบบในเว็บ 

ไดทำการติดตั้งอุปกรณและการวางถุงเพาะเห็ดไวภายในโรงเรือน และทำการติดตั้งกลองควบคุม กลอง

เซ็นเซอรและพัดลมไอน้ำ ดังแสดงในรูปท่ี 7  และรูปท่ี 8 ตามลำดับ 

จากน้ันเปดเว็บหนาเขาสูระบบและเพ่ิม Package โดยกดท่ีปุม “ตั้งคา” แลวใหเพ่ิมขอมูลของ Package  

แลวคอยเปดการทำงานของกลองควบคุมโดยการกดเปดท่ีสวิตซไฟ และเปดการทำงานของตัวปลอยสัญญาณ Wi-



Fi   กรณีเหตุการณเพาะเห็ดดำเนินมาหลายวันแลวก็เขาไปดูหนาแสดงผลขอมูลไดดังรูปที่ 9 ทั้งนี้ Package 

หมายถึง ชนิดของเห็ดที่จะทำการเพาะปลูกในโรงเรือนโดย 1 แพคเกจจะติดตั้งไดแค 1 โรงเรือนเทานั้น และ 

Phase หมายถึง ระยะเวลาในการเพาะปลูกเห็ดในแตละชวง สามารถมีไดหลายเฟสใน 1 แพคเกจ 

 

 
 

รูปท่ี 9 หนาแสดงผลขอมลู 

 

4.2 ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา 

จัดเตรียมกอนเห็ดนางฟาจำนวน 30 กอน โดยแบงออกเปนสองสวนๆละ 15 กอน คือสวนของเห็ดท่ีจะ

เพาะแบบใชระบบควบคุมและสวนของเห็ดที่จะเพาะแบบไมใชระบบ แลวนำกอนเห็ดไปวางภายในโรงเรือนทั้ง 2 

ฝง   แลวเริ่มดำเนินการเพาะเห็ดไปตามลำดับ  จากน้ันมีการถายภาพเห็ดดังในตารางท่ี 1 

4.3 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นของเห็ดนางฟา 

เมื่อนำขอมูลจากระบบมาแสดงตั้งแตเริ่มเพาะเห็ดในวันที่ 1 – 6 โดยนำคาอุณหภูมิและคาความชื้นมา

พล็อตกราฟเสนเชิงสถิติไดดังในรูปที่ 9.ก และ 9.ข  ทั้งนี้อุปกรณมีคาความคลาดเคลื่อนในการวัดอุณหภูมิอยูท่ี 

±0.5°C และ การวัดความช้ืนสัมพัทธอยูท่ี ±2.5%RH ซึ่งความช้ืนสัมพัทธไดมาจากสมการ (1)  

 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑣𝑣𝐴𝐴𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑
𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑 𝑣𝑣𝐴𝐴𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑

× 100%       (1) 

 

เมื่อ RH คือ Relative Humidity (นีโอนิคส, 2563), โดยท่ี Actual vapour density คือ ความหนาแนน

ของไอน้ำจริง,  และ Saturation vapour density คือ ความหนาแนนของไอน้ำอ่ิมตัว ตามลำดับ  



 

          ตารางท่ี 1  ผลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา 

  

 
 

     
ก.ผลอุณหภมูิของการเพาะเห็ดนางฟา                       ข.ผลความช้ืนของการเพาะเห็ดนางฟา 

 

รูปท่ี 9 ผลเปรียบเทียบอุณหภูมิ/เวลา 6 วัน  และเปรียบเทียบความช้ืน/เวลา 6 วัน ของการเพาะเหด็นางฟา 

 

 

°C %RH 



5. สรุปและอภิปรายผล 
ผลสรุป อัตราการงอกของดอกเห็ดนางฟาแบบที่ใชควบคุมกับแบบไมใชระบบ จะมีความแตกตางกัน 

เมื่อนำมาเปรียบเทียบจะเห็นอยางชัดเจนดังน้ี 

 1) การเพาะเห็ดท่ีใชระบบควบคุม มีอัตราการงอกดอกเห็ดท่ีไวกวาการเพาะเห็ดแบบไมใชระบบควบคุม 

และจะเห็นไดวาดอกเห็ดแบบท่ีใชระบบควบคุมมีการงอกในปริมาณท่ีเยอะกวา อางอิงจากตารางท่ี 1 

 2) การเพาะเห็ด ชวงการออกดอกวันท่ี 5-6 ดอกเห็ดท่ีไมใชระบบเริ่มมีการเหี่ยวและมีสีเหลือง แตกตาง

จากดอกเหด็ท่ีใชระบบควบคุม ท่ีมีสีขาวและมีดอกเห็ดใหญกวา อางอิงไดจากตารางท่ี 1 

 3) กราฟจากรูปที่ 9.ก และ 9.ข แสดงใหทราบวา การใชระบบควบคุม สามารถควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืนใหอยูในชวงท่ีเห็ดนางฟาสามารถเจริญเติบโตไดดี สงผลใหดอกเห็ดสวยงาม โดยแบบท่ีใชระบบควบคุม มี

อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี 25.03°C และความช้ืนเฉลี่ยเปน 85.92% RH สวนแบบไมใชระบบควบคุม อุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี 

25.74°C และความช้ืนเฉลี่ยเปน 85.92%RH  

4) การทดลองอัตราการงอกแบบใชระบบและไมใชระบบอยูท่ี 15:6 กอนเช้ือเพาะเห็ด 

บทสรุปของงานวิจัยนี้เปนการสรางระบบควบคุมและแสดงผลโรงเพาะเห็ดของโครงการหลวงดวยการ

กำหนดเองผานเว็บแอปพลิเคชัน มีการนำเทคโนโลยีหลายสวนเขาผสานกันเพื่อชวยลดเวลาเดินทางไปควบคุม

ความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ด  มีผลลัพธการทดลองอยูในเกณฑท่ีดี ทำใหชวยเพ่ิมผลผลิตไดมากข้ึนและไดคุณภาพ

เห็ดท่ีดีข้ึน  
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การบริหารจัดการฟารมในปจจุบันมีความจำเปนตองใชขอมูลพ้ืนฐานในการดำเนินกิจกรรมภายในฟารม 

มาเปนขอมูลสำหรับการบริหารจัดการฟารมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ฟารมแพะนมบุญบูรณฟารมก็เห็นความสำคัญ 

ในการบริหารจัดการฟารมดวยขอมูลจึงไดจัดเก็บขอมูลสวัสดิภาพของแพะต้ังแตแรกเกิดจนถึงตาย หรือขายแพะ 

ออกไปจากฟารม ขอมูลเกี่ยวกับสูตรอาหาร การใหอาหารแพะในแตละชวงวัย การผสมพันธุแพะ การรีดนมแพะ 

ขอมูลเหลาน้ีถูกเก็บในรูปแบบกระดาษกอน แลวนำมาขอมูลมาปอนและออกรายงานดวยโปรแกรมเกี่ยวกับตาราง 

คำนวณแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการฟารมแพะนม เปนแอปพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแกปญหาเกี่ยวกับการเก็บ 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจำเปนตองใชในการบริหารจัดการฟารมแพะนมท่ีจากเดิมเก็บขอมูลในรูปแบบกระดาษใหมาอยูใน 

รูปแบบการบันทึกขอมูลดวยเครื่องสมารทโฟน แลวสงขอมูลไปเก็บไวในฐานขอมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอรแม 

ขายการเก็บขอมูลสามารถทดแทนกระดาษที่ใชในการจดบันทึกขอมูล และสามารถนำขอมูลไปประมวลผลออก 

รายงานสรุปการดำเนินกิจกรรมของฟารมแพะนมในรูปแบบกราฟ รายงานบทสรุปตามที่ทางฟารมตองการใช 

ขอมูลไดอยางเหมาะสม  

ผลจากการนำแอปพลิเคชั่นไปใชงานภายในฟารมแพะนมในชวงแรกการใชงานแอปพลิเคชั่นใชงานยังไม 

สมบูรณเน่ืองจากการเก็บขอมูลเบื้องตนแลวนำไปพัฒนามีขอมูลจากทางฟารมท่ีมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ 

การทำงานท่ีมีการนำเครื่องมือเขาชวยในการทำงานเพ่ือใหคลองตัวมากข้ึน เมื่อไดมีปรับเปลี่ยนและมีการพัฒนา 

แอปพลิเคชั่นอยางตอเนื่องสงผลใหแอปพลิเคชั่นมีความเหมาะสมกับการใชงานภายในฟารม และสามารถนำ 

ขอมูลไปใชในการบริหารจัดการฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพในการสรุปขอมูลเพื่อใชสำหรับการบริหารจัดการ 

ฟารมไดเร็วกวาแบบเดิมไดถึง 20 เทา และสามารถดูและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับฟารมไดทุกที่ผานเครือขาย 

อินเตอรเน็ตดวยแอปพลิเคชั่นในเครื่องสมารทโฟน  

คำสำคัญ: แอปพลิเคชั่น, บริหารจัดการฟารม,  ฟารมแพะนม 
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Abstract 
Farm management currently requires essential information to operate agricultural tasks efficiently. 

BoonBoon Farm, a dairy goat farm, is aware of using data for farm management. Thus, information on the welfare 

of goats from birth to death, goat sales from the farm, feed formulas, feeding at various ages, breeding, and 

milking goats were collected. These data were stored on paper before being entered into and issued as a report 

using a spreadsheet tool. An application for goat farm management was developed to solve storing necessary 

fundamental information in paper form into a smartphone. Then the information was sent to a computer server 

database. This storing information method could replace the use of paper for recording. The information could 

be processed into an appropriate summary report of the dairy goat farm's operations in graphs. 

The application implementation within the dairy goat farm was not completed initially due to the 

primary data collection. Then the application was updated to match the activities in the dairy goat farm for more 

flexible working. After improving and constant development, the dairy goat farm application could be used for 

effective farm management, up to 2 0  times faster than traditional farm management. The farm's information 

could be accessed and monitored from anywhere via the Internet using the smartphone application. 

 

Keywords: Goat Milk Farm, Farm Management, Application 



1.บทนำ  
 ในปจจุบันมีผูท่ีนิยมรับประทานนมแพะมากข้ึน เน่ืองจาก [1] น้ำนมแพะมไีขมันในนมคอนขางท่ีมีขนาด

เล็กทำใหรางกายของมนุษย หรือลูกสัตวมีกระบวนการยอยไดงาย และน้ำนมแพะยังมีแลคโตส หรือน้ำตาลใน

น้ำนมในปริมาณที่ต่ำ ซึ่งเปนผลดีตอผูที่มีปญหาในยอยยากได [3] แตกระบวนการเลี้ยงแพะเพื่อใหไดน้ำนมที่มี

คุณภาพไดมีมาตรฐานฟารมสัตวเลี้ยง GAP (Good Agricultural Practice) มาเปนตัวกำหนดมาตรฐานในการ

เลี้ยงแพะนมใหมีคุณภาพ แตมาตรฐานฟารมสัตวเลี้ยง GAP มีขอกำหนดในการบริหารจัดการที่ตองมีการเก็บ

ขอมูลการจัดการฟารม การจัดการดานสุขภาพสัตว การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว ซึ่งในปจจุบันฟารมแพะนมบุญ

บูรณฟารมจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับขอกับตัวแพระ และการจัดการฟารมในรูปแบบแบบกระดาษ แลวเลือกขอมูล

พื้นฐานที่จำเปนบางสวนเพื่อใชสำหรับการบริหารจัดการฟารมจากกระดาษมาเก็บบันทึกไวในไฟล Excel อีกครัง้

หนึ่ง เมื่อตองการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนบทสรุปวาการบริหารจัดการฟารมมีประสิทธิภาพเพียงใด ขอมูลท่ี

บันทึกไวในไฟล Excel บางครั้งไมเพียงพอก็ตองไปใหหาขอมูลเพิ่มจากกระดาษที่บันทึกไว และที่สำหรับเกี่ยวกับ

การตรวจมาตรฐานฟารมสัตวเลี้ยง GAP จากกรมปศุสตัว ตองใชขอมูลพ้ืนฐานท้ังหมดประกอบการตรวจมาตรฐาน

ฟารม สงผลใหทางฟารมตองใชเวลาเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลท้ังจากจากกระดาษ และขอมูลสรุปในไฟล Excel เพ่ือ

นำมาเปนบทสรุปในการดำเนินกิจการฟารม และรายงานขอมูล 
 

2. ปญหางานวจิัย 
ฟารมแพะนมบุญบูรณฟารม (ฟารมรวมวิจัย) และผูเชี ่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการฟารม ซึ่ง

ปจจุบันเก็บขอมูลเพื่อใชสำหรับริหารจัดการฟารมที่อยูในรูปแบบกระดาษ และในไฟล Excel ใหมาอยูในรูปการ

เก็บการบันทึกขอมูลครั้งเดียวแลวสามารถนำขอมูลท่ีบันทึกมาวิเคราะหหาประสทิธิภาพการบรหิารจัดการฟารมได

แบบทันที โดยไมตองรวบรวมขอมูลใหมอีกครั้ง ท่ีสำคัญการบันทึกขอมูลเขาไปในระบบขอมูลตองมีการตรวจสอบ

ความถูกตอง ขอมูลที ่เลือกออกมารายงานตองมีความแมนยำ เพื ่อใชเปนขอมูลสำหรับรายงานวิเคราะห

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารมแพะนม [2] และระบบที่พัฒนาขึ้นตองสามารถนำไปใชไดมีประสิทธิภาพได

กับฟารมแพะนมเครือขายของทางบุญบูรณฟารม 
 

3. วิธีในการวิจัย 
จากโจทยวิจัย และจากการลงพื้นท่ีเก็บขอมูลจากฟารมแพะนมบุญบูรณฟารม แยกการวิธีการดำเนิน

กโครงการไดดังน้ี 

3.1 ลักษณะการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานภายในฟารมแพะนมตองปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีฟารมตลอดเวลา ไมสะดวกท่ีจะมาน่ังหนา

เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานของฟารมได จากลักษณะการปฏิบัติการงานทีมวิจัยจึง

เลือกใชการพัฒนารูปแบบการบันทึกขอมูลใหอยูในรูปแอปพลิเคชั่นที่สามารถบันทึกขอมูลผานเครื่องสมารทโฟน 

เพื ่อเพิ ่มความสะดวกในการบันทึกขอมูลในชวงขณะปฏิบัติงานอยู ภายในฟารม ภายในฟารมมีสัญญาณ

อินเตอรเน็ตจึงสามารถบันทึกขอมูลผานแอปพลิเคฃั่นสงขอมูลไปเก็บไวในฐานขอมูล MySQL ที่ติดตั้งในเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง เพื่อใหการคนหาขอมูล และการทำ

บทสรุปสำหรับการบริหารจัดการฟารมแพะนมทำไดทุกท่ี  

 

 
  



3.2 รูประบบการเก็บขอมูลฟารมแพะนม 

การลงพื้นเพื่อเก็บขอมูลในกระบวนการทำงาน และจากขอมูลท่ีบันทึกในรูปแบบกระดาษ และในไฟล 

Excel ท่ีทางฟารมแพะนมบุญบูรณไดบันทึกขอมูลไว นำมาออกแบบการทำงานภายในแอปพลิเคช่ันออกไดเปน 5 

กลุมการจัดเก็บขอมูลดังนี้ การจัดการขอมูลสวัสดิภาพของแพะ, การจัดการอาหารแพะภายในฟารม, การจัดการ

การผสมพันธุแพะ, การรีดน้ำนมแพะ และรายงานสรุปการดำเนินกิจกรรมภายในฟารม  

 

    
 

ภาพท่ี 1 แสดงไอคอนสำหรับเรียกใชงานแอปพลิเคช่ัน และหนาแอปพลิเคช่ันหลักในการใชงาน 
 
แตละกลุมการจัดเก็บขอมูลมีรูปแบบการบันทึกขอมูลดังน้ี 

3.2.1  การจัดเก็บขอมูลสวัสดิภาพแพะ 

การจัดการขอมูลแพะเปนสวนจัดการขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของแพะ ตั้งแตเกิดจนถึงตาย หรือขาย

แพะออกไปจากฟารม ในสวนน้ีประกอบดวย 8 สวนการทำงานดังน้ี 

1) สวนเพ่ิม ลบ แกไขขอมูลแพะ เปนสวนเพ่ิมขอมูลแพะในกรณีฟารมพ่ึงเริม่ใชงานแอปพลิเคช่ัน ขอมูล

ที่เพิ่มหรือแกไขจะถูกตรวจสอบขอมูลความถูกตองในการปอนขอมูลตามมาตรฐานการปอนขอมูล

ของระบบฟารม สวนการลบขอมูลจะลบขอมูลไดเมื่อแพะตัวนั้นไมไดถูกกำหนดใหเปนพอ หรือแม

ของแพะตัวอ่ืน 

2) สวนบันทึกการช่ังน้ำหนักแพะ เน่ืองจากแพะตองมีการเก็บขอมูลน้ำหนักเพ่ือใชสำหรับวิเคราะหการ

ตอบแทนการกินอาหารตามสูตรอาหาร ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของตัวแพะ นอกจากนั้นแลวการ

เก็บขอมูลน้ำหนักแพะจะใชเปนขอมูลสำหรับวิเคราะหวาแพะตัวนี้มีความเหมาะสมนำไปเปนแม

พันธุ หรือพอพันธุตอไปหรือไม 

3) สวนเปลี่ยนสถานะแพะเปนรอขาย การเปลี่ยนสถานะแพะเพื่อรอขาย เปนการกำหนดเพื่อใหทราบ

วาแพะตัวน้ีไมสามารถนำเปนพอพันธุ หรือแมพันธุได เน่ืองจากคุณสมบัติของรางการ หรือแพะตัวน้ี

ถูกขายออกไปจากฟารมแลว 



4) สวนบันทึกการปวย เปนสวนเก็บประวัติการปวยของแพะเพ่ือนำขอมูลการปวยของแพะไปใชสำหรับ

การวิเคราะหขอมูลสุขภาพของแพะ และใชเปนขอมูลสำหรับการวิเคราะหหาสาเหต ุหรือโอกาสท่ีจะ

ทำใหแพะปวยในแตละชวยวัย หรือในแตละชวยฤดูกาล  

5) สวนบันทึกขอมูลพอพันธุผสมเทียม เปนสวนบันทึกขอมูลน้ำเช้ือทีน่ำมาผสมพันธุ เพื่อเปนขอมูลบง

บอกวาลูกแพะที่เกิดมาเกิดจากการผสมเทียมจากน้ำเชื้อจากแหลงใด และน้ำเชื้อที่ผสมมีผลตอลูก

แพะท่ีเกิดเปนอยางไรบาง 

6) สวนบันทึกขอมูลการตาย หรือขายแพะ เปนสวนบันทึกการปลดแพะออกจากฟารม เพื่อใหทราบ

ขอมูลจำนวนแพะภายในฝงูในปจจุบันมีแพะคงเหลือเทาไร และเพ่ือใหทราบสถิติขอมูลการตาย หรือ

ขายแพะเพ่ือใชเปนขอมูลสำหรับการบริหารจัดการฟารมตอไป 

 

        
  

       a) หนาหลักจัดการขอมูลแพะ b) สวนเพ่ิม แกไข และลบขอมูลแพะ  c) สวนเพ่ิมขอมูลน้ำหนักแพะ  

 

ภาพท่ี 2 แสดงหนาหลัก และหนาสำหรับเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลแพะบางสวนของสวนจัดการขอมูลแพะ 
 

3.3 การจัดการอาหารแพะภายในฟารม 

การจัดการอาหารสำหรับแพะภายในฟารม ไดแสดงองคประกอบที่ใชสำหรับการปอนขอมูลเกี่ยวกับ

อาหารแพะในภาพท่ี 3 สำหรับการจัดการเก่ียวกับอาหารแพะภายในแอปพลิเคช่ันกำหนดใหมีการทำงานตั้งแตตน

น้ำคือการกำหนดชนิดของอาหารในแตละประเภทอาหารท่ีแพะตองบริโภคในแตละวัน เพ่ิมปริมาณอาหารคงเหลอื

ของแตละชนิดอาหาร ในแตละฟารมสามารถกำหนดสูตรอาหารท่ีจะผสมใหแพะแตละมือในหน่ึงวันของแตชวงวัย

วาจะมีการใหอาหารชนิดอะไรบาง ปริมาณท่ีใหในแตละชนิดอาหารมีปริมาณเทาไรในแตละมือ ซึ่งสูตรอาหารน้ีจะ

ใชเปนขอมูลวัดประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และปริมาณน้ำนมท่ีแพะใหตอการใหอาหารในแตละวัน การจัดการ

ขอมูลกลางน้ำเปนสวนของการเปกอาหารในแตละวัน และปลายน้ำเปนสวนวิเคราะหขอมูลการใหอาหารวามี



ประสิทธิภาพการแลกการเจริญเติบโต หรือปริมาณน้ำนมท่ีใหจากสูตรอาหารน้ีเปนอยางไร ซึ่งขอมูลในกลุมอาหาร

น้ีเปนขอมูลท่ีสำคัญเน่ืองจากเปนตนทุนท่ีมากท่ีสุดในการบริหารจัดการฟารมแพนม 

 

      
     

   ภาพท่ี 3 แสดงสวนจัดการขอมลูเก่ียวกับอาหาร                ภาพท่ี 4 แสดงสวนสำหรับจดัการขอมูล 

              สำหรับแพะภายในฟารม                                เก่ียวกับการผสมพันธุแพะภายในฟารม                       
 

3.3 การจัดการการผสมพันธุแพะ 

 สวนจัดการการผสมพันธุแพะภายในฟารม ไดแสดงองคประกอบสำหรับการจัดการเกี่ยวกับการผสม

พันธุแพะในภาพที่ 4 ซึ่งจะประกอบดวยการเก็บขอมูลการผสมพันธุ ผลของการผสมพันธุ และประวัติการคลอด

ของแมพันธุแพะ เพื่อเก็บประวัติการผสมพันธุของแมพันธุแพะแตตัว เพื่อนำขอมูลไปใชสำหรับการวิเคราะหสาย

พันธุวามีความเหมาะสมในการนำมาเปนแมพันธุหรือไม และสามารถนำขอมูลการผสมพันธุนี้ไปใชในการกำหนด

ชวงเวลาการเก็บผลผลิตน้ำนมแพะใหเหมาะสมกับชวงเวลาการคลอดลูกแพะ และชวงเวลาของการรีดน้ำนม

ในชวงของการตั้งทอง 
 

3.4 การบันทึกการรีดน้ำนมแพะ 

 การบันทึกการรีดน้ำนมแพะเปนสวนที่เกี่ยวกับการเก็บขอมูลการรีดน้ำนมตามคุณภาพน้ำนม โดยแยก

คุณภาพน้ำนมไดจากสัวสดิภาพของแมพันธุแพะนมท่ีรีดนม ดังน้ี  

1) น้ำนมท่ีเหมาะสมสำหรับขาย เปนน้ำนมท่ีไดจากแมแพะท่ีมีสุขภาพสมบูรณท่ีสุด  

2) น้ำนมเหลือง เปนน้ำนมที่ไดจากแมแพะหลังคลอกลูกตั้งแตแรกคลอดไปอีก 7 วันเปนน้ำนมที่ใช

สำหรับเลี้ยงลูกแพะแรกเกิดจนถึง 4 วัน  

3) น้ำนมไดร เปนน้ำนมที่ไดจากแมแพะที่จะคลอดลูกอีก 30 วัน เปนน้ำนมที่ใชสำหรับเลี้ยงลูกแพะ

ตั้งแต 4 วันข้ึนไป 

4) น้ำนมติดเช้ือ เปนน้ำนมท่ีมีผลจากการตรวจโรคในท่ีน้ำนมวาแมแพะเปนโรคเตานมอักเสบหรือไม ถา

ตรวจพบเช้ือในน้ำนม น้ำนมน้ีจะนำไปใชสำหรับเลี้ยงลูกแพะ 



5) น้ำนมท้ิง เปนน้ำนมท่ีไดจากแมแพะปวย ท่ีตองกินยาปฏิชีวนะ ซึ่งน้ำนมน้ีไมสามารถเอาไปใชในสวน

ไหนไดตองท้ิงเพียงอยางเดียว 
 

    
 

ภาพท่ี 4 สวนสำหรับจัดการขอมลูน้ำนมแพะท่ีรดีในแตละวัน 

ภาพท่ี 5 สวนออกรายงานขอมูลการเลีย้งแพะนม 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางการออกรายงานขอมูลจากฐานขอมลูชองฟารม 

                                        
 

3.5 สวนรายงานสรุปการดำเนินกิจกรรมภายในฟารม 

 ในสวนน้ีเปนสวนนำขอมูลท่ีไดจากเก็บขอมูลท้ังหมดมากเปนรายงานสรุปเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ

บริการจัดการฟารม และเปนขอมูลประกอบการทำรายงานขอมูลมาตรฐานฟารมสัตวเลี้ยง 
 

4. ผลการวิจัย 
 การดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการฟารมแพะนมเปนไปตามวัตถุประสงคในการดำเนิน

กิจกรรมของโครงการท้ังสวนความสามารถในการนำไปใชงานจริงภายในสถานประกอบการ การเก็บขอมูลคัดแยก

ฟารมแตฟารมท่ีมีความเปนอิสระของขอมูล การปอนขอมูลครั้งเดียวสามารถนำขอมูลไปใชงานเพ่ือบริหารจัดการ

ฟารมไดอยางรวดเร็วกวาระบบงานเดิมถึง 20 เทาเมื่อเทียบเวลาในการรวบรวมขอมูลเพ่ือทำบทสรุปขอมูลในการ

บริหารจัดการฟารม 

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการระบบที่พัฒนาใชงานเนื่องจากระบบงานเดินอยูในรูปแบบกระดาษเมื่อเปลี่ยน

มาใชการทำงานในรูปแบบแอปพลิเคชั่นตองปรับระบบงาน และขอมูลบางอยางใหสอดคลองกับการทำงานใน

รูปแบบใหมแตการทำงานยังตองทำในรูปแบบเดินสงผลใหตองปรับปรุงระบบฐานขอมูล และแอปพลิเคชั่นหลาย

ครั้งเพื่อใหเหมาะสมกับการทำงาน ทำใหตองใชเวลาสวนใหญในการพัฒนาระบบเพื่อเก็บขอมูลพื้นฐาน ไมมี

ระยะเวลาพอสำหรับการพัฒนาระบบเพื ่อนำขอมูลที ่ม ีอยู ประยุกตใชสำหรับบริหารจัดการดวยระบบ

ปญญาประดิษฐไดอยางเหมาะสม 



5. บทสรุป 
 การดำเนินการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคช่ันบริหารจัดการฟารมแพะนมอยูบนพ้ืนฐานท่ีสามารถนำไปใชงาน

ไดหลายฟารมพรอมกัน ไมไดเฉพาะจงใชงานไดเฉพาะฟารมแพะนมบุญบูรณฟารมเทานั้น แตใชโครงสรางการ

ดำเนินกิจกรรมภายในฟารมแพะนมบุญบูรณฟารมเปนตนแบบเนื่องจากทางฟารมอื่นๆ ยังอยูในรูปแบบการ

ดำเนินกิจกรรมฟารมแบบท่ัวไปไมการเก็บขอมูลท่ีสามารถนำมาใชเปนขอมูลสำหรับพัฒนาระบบฐานขอมูลได  

การดำเนินการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการฟารมแพะนม บนพื้นฐานการทำงานวิจัยรวมกับ

สถานประกอบการฟารมแพะนม บุญบูรณฟารม เปนการทำงานวิจัยในการเก็บขอมูลจริงบนพื้นฐานการทำงาน

จริงของทางฟารม ทำใหการพัฒนาแอปพลิเคชั่นจึงตรงกับการทำงาน และการบริหารจัดการขอมูลเพื่อนำไปใช

งานภายในฟารม และใชกับฟารมเครือขายเลี้ยงแพะนม  
 

6. กิตตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจาก Pre-Talent Mobility งบประมาณแผนดิน ป 2564 และคณะผูวิจัย

ขอขอบคุณฟารมแพะนม บุญบูรณฟารม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่สนับสนุนขอมูลเพื่อใชสำหรับการพัฒนา

แอปพลิเคช่ัน และทดสอบระบบการทำงานของแอปพลิเคช่ันโครงการวิจัย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีนำเสนอการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะหแผนท่ีความชื้นในดินขนาดเล็ก ดวยฟงกชัน                

แอพดีไซนเนอรของโปรแกรมแมทแลบ แอพพลิเคชันท่ีนำเสนอสามารถใชงานรวมกันกับระบบจัดการฟารมขนาด

เล็ก ท่ีประกอบไปดวยอุปกรณเซนเซอรวัดคาความชื้นในดิน และอุปกรณควบคุมการจายน้ำ เชื่อมตออุปกรณผาน

บอรดไมโครคอนโทรเลอรท่ีรับ-สงสัญญาณไปยังสถานีหลัก ผานเครือขายทองถ่ินไรสายเพ่ือแสดงผลและควบคุม

การทำงานดวยแอพพลิเคชัน ผลการดำเนินการพบวา แอพพพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนสามารถเชื่อมตอเขากับอุปกรณ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและสงสัญญาณแสดงคาความชื้นในดินไดทั้ง 4 จุดอยางแมนยำ ขอมูลที่ไดสามารถนำไป

วิเคราะหและแสดงผลในรูปแบบของแผนที ่ความชื ้นไดอยางถูกตอง และสามารถควบคุมการจายน้ำผ าน

ระบบสื่อสารไรสายไดอยางเหมาะสม ดังน้ัน แอพพลิเคชันท่ีนำเสนอครั้งน้ีสามารถนำไปประยุกตใชกับการบันทึก

ขอมูลขนาดใหญและนำไปประมวลผลเพ่ือการพยากรณในการทำเกษตรแบบแมนยำไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คำสำคัญ  แผนที่ความชื้นในดิน เกษตรแบบแมนยำ แอพดีไซนเนอรของแมทแลบ 
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Abstract 

This study proposes a small farm management application. The application was created 

using the App Designer of MATLAB to provide an integrated precision farming system on a small 

farm. This system consisted of soil moisture sensors and water distribution controllers linked 

together by a microcontroller board for sending and receiving signals through a wireless local 

area network to the system's base station, where the application was installed. An experiment 

demonstrated that the system could adequately command and manage soil moisture sensors 

and water distribution controllers. Furthermore, the user interface in the application was designed 

to allow users to detect and respond efficiently to the system. 

 

Keywords: Soil moisture mapping, Precision farming, MATLAB app designer 



1. บทนำ  
ปจจุบันเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ ่ง (Internet of Things : IoT) มีบทบาทตอการพัฒนา

นวัตกรรมในทุกๆดาน โดยเฉพาะดานการเกษตร ท่ีมีการนำเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งมาประยกุตใชอยาง

หลากหลาย เชนการพัฒนาระบบฟารมอัจฉริยะเพ่ือการตรวจสอบสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการเพาะปลูก (Doshi 

et al., 2019)  โดยใชอุปกรณหลักไดแกบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล ESP32s รวมกับเซนเซอรวัด

สภาพแวดลอม เชน เซนเซอรวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ (DHT22) เซนเซอรวัดความชั้นในดิน (Soil 

Moisture)  เซนเซอรวัดรังสียูวี (SI1145) โดยเชื่อมตออุปกรณผานบอรดเอนกประสงค ควบคุมและแสดงผลผาน

แอพพลิเคชัน Blynk นอกจากนี้ ในงานวิจัยของ Journal et al. (2008) ไดมีการใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

ตระก ูล Raspberry Pi สำหร ับเปนอ ุปกรณหล ักในการควบคุมระบบฟาร มอัจฉร ิยะ หร ือในกรณีของ 

Muangprathub et al. (2019) ใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล NodeMCU และกำหนดระดับของการ

ควบคุมในระบบเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับของการวัดสภาพแวดลอม ระดับของการสื่อสารขอมูล และระดับของ

การควบคุมและแสดงผลผานแอพพลิเคชัน โดยพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันและระบบปฏิบัติการบน

โทรศัพทมือถือสำหรับการควบคุมและแสดงผลดังกลาว แตทั้งนี้ระบบที่กลาวทั้งหมดมีการประยุกตใชงานผาน

ระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือตองการใหผูใชงานสามารถควบคุมไดทุกท่ี ทุกเวลา 

หลักการของการพัฒนาระบบแอพพลิเคชันสำหรับการควบคุมและแสดงผลในระบบฟารมอัจฉริยะ 

องคประกอบหลัก ประกอบไปดวยอุปกรณประเภทไมโครคอนโทรลเลอร ที่เชื่อมตอกับระบบเซนเซอร รับ-สง

ขอมูลผานระบบเครือขาย และเก็บขอมูลในระบบคลาวด โดยที่ผูใชงานสามารถควบคุมและแสดงผลขอมูลผาน

อุปกรณประเภทคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือผานระบบโปรแกรมแอพพลิเคชัน (Quy et al., 2022) ทั้งน้ี

นอกเหนือจากหนาที่ของแอพพลิเคชันที่กำหนดสำหรับการควบคุมและแสดงผล ยังพบวามีความตองการของการ

เก็บบันทึกขอมูลสภาพแวดลอมจากการทำงานของเซนเซอรรวมกับระบบเพ่ือเปนคลังขอมูลขนาดใหญ (Big data) 

เพื่อใชสำหรับการประเมินคา และพยากรณเพื่อชวยในการตัดสินใจในการทำเกษตรกรรมใหมีความแมนยำ แต

ทั้งนี้ระบบแอพพลิเคชันที่มีใหบริการสวนใหญที ่เปนระบบฟรีไมมีการใหบริการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของ

คลังขอมูลขนาดใหญ และไมสามารถนำขอมูลเหลานั้นมาประมวลผลเพิ่มเติม ในลักษณะอัลกอริทึม หรือการ

คำนวณขั้นสูง หรือบางงานวิจัยที่สามารถจัดเก็บคลังขอมูลขนาดใหญไดตองเปนภายใตเงื่อนไขของการพัฒนา

ระบบแมขายและระบบคลาวดท่ีพบวามีคาใชจายสูง (Kamilaris et al., 2017)  

ดังน้ันในงานวิจัยครั้งน้ี จึงไดนำเสนอการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการจัดทำแผนท่ีความช้ืนในดินเพ่ือ

การวางแผนการเพาะปลูกและการบริหารจัดการระบบฟารมอัจฉริยะดวยระบบเครือขายทองถิ่นไรสายที่สามารถ

จัดเก็บขอมูลผานหนวยความจำในคอมพิวเตอรไดโดยตรงและลดคาใชจายที่เกิดจากการใชบริการระบบ

อินเตอรเน็ต ในขณะท่ีผูใชงานยังสามารถควบคุมอุปกรณผานระบบเครือขายทองถ่ินไรสาย เพ่ือเปนทางเลือกของ

เกษตรกรและผูท่ีสนใจเปนแนวทางในการประยุกตใชสำหรับระบบฟารมอัจฉรยิะตอไป 

 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะหแผนท่ีความช้ืนในดิน 

กรอบแนวคิดการทำวิจัยครั้งน้ี ใชหลักการของการสื่อสารผานระบบเครือขายทองถ่ินไรสาย (WLAN) ท่ี

มีการเช่ือมตอระหวางผูใช ผานระบบคอมพิวเตอรและแอพพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนในงานวิจัยครั้งน้ี โดยมีสถานีขายท่ี

ใชความถี่ในยาน 2.4 GHz ในการรับสงขอมูลของคาความช้ินในดิน ไปยังพื้นที่เปาหมายซี่งในที่นี้คือพื้นที่หลักใน



การทำเกษตรกรรม เพื่อใหเกษตรกรหรือผูใชงานไดนำคาที่วิเคราะหไดไปวางแผนการเพาะปลูกหรือการบริหาร

จัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพตอไป แสดงหลักการดังรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 หลักการของระบบการวิเคราะหแผนท่ีความช้ืนในดิน 

 

การดำเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 สวนไดแก สวนของการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะหแผนท่ี

ความช้ืนในดินเพ่ือการบริหารจัดการฟารมขนาดเล็ก และสวนของการออกแบบระบบฮารดแวรเพ่ือติดตั้งอุปกรณ

สำหรับวัดความช้ืนและควบคุมระบบน้ำ แสดงหลักการดังรูปท่ี 1 โดยแตละสวนสวนมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะหแผนท่ีความช้ินในดิน 

การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับเชื ่อมตอเขากับอุปกรณภาคสนามเชน เซนเซอรวัด

ความชื้น อุปกรณควบคุมปมน้ำ และบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่เชื่อมตอสัญญาผานระบบเครือขายทองถิ่นไร

สาย ในงานวิจัยครั้งนี้ ไดประยุกตใชฟงกชันแอพดีไซนเนอร (App designer) ของโปรแกรมแมทแลบ (MATLAB)  

ซึ่งเปนฟงกชันใหมที่มาแทนที่ฟงกชัน GUI ของแมทแลบที่จะไดยกเลิกการผลิตในอนาคตอันใกลน้ี การออกแบบ

เริ่มจากการกำหนดคาพื้นฐานที่เกี่ยวของเชนหมายเลข IP ของบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่ตองการเชื่อมตอ 

ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูลความชื้น จากนั ้นเขียนโปรแกรมใหเกิดการสงสัญญาณเชื ่อมตอกับบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร ผานเครือขายทองถิ่นไรสายในชวงความถี่ 2.4-2.485GHz ตามมาตรฐาน IEE802.11/b/g 

เมื่อมีการเชื่อมตอสำเร็จ จะมีการตรวจสอบคำสั่งการควบคุมระบบน้ำ หากมีการปอนคำสั่งโดยผูใชแอพพลิเคชัน

จะสงสัญญาณไปยังระบบควบคุมน้ำใหมีการทำงาน จากนั้นระบบจะกลับมาตรวจสอบขอมูลจากเซนเซอรวัด

ความชื้นที่ติดตั้งในฟารมเพื่อเก็บบันทึกคาและนำคาความชื้นที่ไดไปวิเคราะหและแสดงผลตอไป หลักการที่กลาว

มาขางตนแสดงไดดังรูปท่ี 2 (ก) และหนาตางแอพพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนสำหรับการวิจัยครั้งน้ี แสดงไดดังรูปท่ี 2 (ข) 

 รูปท่ี 2 (ข) แสดงหนาตางแอพพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนดวยฟงชันแอพดีไซนเนอรของโปรแกรมแมทแลบท่ีมี

ความสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณฮารดแวรผานระบบเครือขายทองถิ่นไรสายสำหับการรับคาความชื้นในดินและ

ควบคุมอุปกรณการจายน้ำ โดยหนาตางแอพพลิเคชันประกอบไปดวยสวนหลักดังน้ี  

หมายเลข (1) แสดงถึงแถบเมนู Main สำหรับแสดงคาความช้ืนรวม และเมนู Node 1 – 4 แสดง

หนาตางควบคุมบอรดไมโครคอนโทรเลอรแบบแยกสวนได 4 ตัว (สามารถเขียนโปรแกรมขยายอุปกรณเพ่ิมได

ภายหลัง) 

 



 
 

(ก) ผังงานของแอพพลิเคชัน      (ข) แอพพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึน 

 

รูปท่ี 2 การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะหแผนท่ีความช้ินในดนิ 

 

หมายเลข (2) แสดงคาความช้ืนท่ีวัดไดจากจุดวัดท้ัง 4 จุด และคาเฉลี่ยความช้ืนท้ังหมด 

หมายเลข (3) แสดงปุมควบคุมการคำนวณและแสดงผลคาเฉลี่ยความช้ืน (Average) และคาความช้ืน

แบบแยกจุด(Point by Point) ตามคาท่ีอานได 

หมายเลข (4) แสดงแผนท่ีจำลองคาความช้ืน ตามคาจริงท่ีวัดไดจากเซนเซอร และข้ึนอยูกับการเลือกปุม

แสดงผลจากหมายเลข (3) 

 หมายเลข (5) แสดงการตั้งคาพ้ืนฐานสำหรับการเช่ือมตอแอพพลิเคชันเขากับฮารดแวร 

 หมายเลข (6) แสดงเกจระดับความแรงของสัญญาณท่ีเช่ือมตอเขากับระบบ 

 หมายเลข (7) แสดงเกจคาความช้ืนท่ีวัดไดจากเซนเซอรวัคความช้ืนในดิน 

 หมายเลข (8) แสดงแผงควบคุมควบระบบการจายน้ำ 

 หมายเลข (9) แสดงกราฟคาความช้ืนท่ีวัดไดเทียบกับเวลาโดยผูใชสามารถกำหนดระยะเวลาในการวัดได 

 

2.2 การออกแบบระบบฮารดแวรสำหรับวัดและควบคุมคาความช้ืนในดิน 

การออกแบบระบบฮารดแวรสำหรับติดตั้งในฟารมขนาดเล็กเพื่อทำการวัดคาความชื้นสำหรับสงคาที่ได

ไปวิเคราะหผลบนแอพพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึน แสดงหลักการดังรูปท่ี 3 ท่ีประกอบไปดวยสวนของแหลงจายพลังงาน

จากแผงเซลลแสงอาทิตยที่สงคาแรงดันไปยังอุปกรณควบคุมการชารจเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ขนาด 12V, 7A 

และจายพลังงานใหกับอุปกรณบอรดไมโครคอนโทรลเลอร (ESP32) และโซลินอยดวาลวขนาด 12VDC โดยมีการ

รับคาความชื้นที่ไดจากเซนเซอรวัดคาความชื้นในดิน ขอมูลทั้งหมดถูกสงผานระบบเครือขายทองถิ่นไรสายไปยัง

สถานีเครือขายเพื่อใชติดตอรวมกันกับแอพพลิเคชัน โดยระบบฮารดแวรสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ดำเนินการติดตั้ง

ท้ังหมด 4 จุด (พิจารณารูปท่ี 1) 



 

 
 

รูปท่ี 3 ระบบฮารดแวรสำหรับวัดและควบคมุคาความช้ืนในดิน 

 

3. ผลการวิจัย  
งานวิจัยครั้งนี้นำเสนอการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะหแผนที่ความชื้นในดินเพื่อการบริหาร

จัดการฟารมขนาดเล็กสำหรับเปนแนวทางการในการพยากรณการใชน้ำและการทำเกษตรกรรมแบบแมนยำ 

ผูวิจัยไดทำการทดลองระบบที่นำเสนอ ผานการติดตั้งอุปกรณบนพื้นที่ขนาด 5m x10m เชื่อมตอระบบการใหน้ำ

แบบน้ำหยดท่ีมีการฝงทอน้ำขนาด 1/2 น้ิวในดินชนิดรวนปนทราย ท่ีความลึก 10 cm (พิจารณารูปท่ี1 ประกอบ)  

ผลการทดสอบแสดงไดดังน้ี 

3.1 การเช่ือมตอผานระบบเครือขายทองถ่ินไรสาย 

การพัฒนาระบบวัดความช้ืนในงานวิจัยน้ี มุงเนนการใชการสื่อสารผานเครือขายทองถ่ินไรสาย ท่ีมีการ

สงขอมูลระวางสถานีเครือขาย ไปยังบอรดไมโครคอนโทรลเลอร โดยแอพพลิเคชันที่นำเสนอสามารถวัดคาความ

แรงของสัญญาณท่ีรับได แสดงผลในรูปแบบของความแรง dB จากการทดสอบระยะการสื่อสารได ผลการทดสอบ

พบวาระยะทางสูงสุดที่ใชในการติดตอสื่อสารสำหรับรับ-สงขอมูลในระยะทาง 150 m ที่คาความแรงเทากับ -80 

dB แสดงดังรูปท่ี 4 

 

 
 

รูปท่ี 4 คาความแรงในการรับสัญญาณตอระยะทาง 

 



3.2 การวัดคาความช้ืนในดิน 

การวัดคาความช้ืนในดินผานระบบเครือขายทองถ่ินไรสายดวยแอพพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนในงานวิจัยครั้ง

นี้ มีการติดตั้งจุดวัดความชื้น 4 จุด และทดสอบวัดคาความชื้นผานระบบการจายน้ำแบบน้ำหยดฝงทอในดิน โดย

ใหมีความชื้นเริ่มตนท่ีระดับ 85% ในชวงเวลา 8.00 นาิกา จนถึงชวงเวลา 12.00 นาิกา ผลการวัดคาความช้ืน

ทั้ง 4 จุด มีคาใกลเคียงกัน ทั้งนี้คาความแตกตางขึ้นอยูกับปริมาณน้ำที่จายใหในแตละจุดมีปริมาณที่มากนอย

แตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตามในภาพรวมระบบสามารถวัดความชื้นไดอยางแมนยำ โดยมีคาความผิดพลาด

โดยรวมอยูท่ี 4.5% 

 

 
 

รูปท่ี 5 คาความช้ืนในดินจากเซนเซอรท่ีติดตั้ง 4 จุด 

 

3.3 การแสดงแผนท่ีความช้ืน 

การแสดงแผนท่ีความช้ืนจากจดุท่ีวัดดวยเซนเซอรวัดคาความช้ืนในดิน ท่ีมีการตดิตั้ง 4 จุดบนพ้ืนท่ี

เปาหมาย พบวาแอพพลเิคชันท่ีพัฒนาข้ึนสามารถเช่ือมตอกับระบบฮารดแวรและนำขอมลูท่ีรับไดมาประมวลแผล

และแสดงผลในรูปของกราฟฟก 3 มิติไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกันกับคาตัวเลขความช้ืนท่ีรับได แสดง

ดังรูปท่ี 6 

 

 
 

รูปท่ี 6 แผนท่ีความช้ืนในดินท่ีวัดไดจากระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

 

 



3.4 การควบคุมระบบน้ำ 

แอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ นอกเหนือจากการวัดความชื้นเพื่อจัดทำเปนแผนที่ความชื้น และ

เปนฐานขอมูลสำหรับนำไปวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจการใหน้ำแกพืชไดอยางเหมาะสม ยังมีระบบการควบคุมการ

ทำงานของปมน้ำหรือโซลินอยดวาลวและอุปกรณอื่นๆ ได 4 ชองตอ 1 ระบบ (ในงานวิจัยครั้งนี้มี 4 ระบบ)  โดย

ผลการทดสอบการทำงานโดยการควบคุมการเปด-ปด ผานแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น สามารถควบคุมไดแมนยำ

โดยไมมีคาผิดพลาดเกิดข้ึนจากการทำงาน (คาผิดพลาด 0 เปอรเซ็นต) แสดงสวนของการควบคุมดังรูปท่ี 7 

 

 
 

รูปท่ี 7 เมนูการควบคุมระบบน้ำ 

 

4. สรุปและอภิปรายผล 
งานวิจัยนี้นำเสนอการพฒันาแอพพลิเคชันสำหรับวิเคราะหแผนที่ความชื้นในดินเพื่อการบริหารจัดการ

ฟารมขนาดเล็ก สำหรับเปนเครื่องมือตนแบบในการวัดและวิเคราะหหาคาความชื้น และตอยอดสูการพัฒนา

อัลกอริทึมของการพยากรณคาความชื้นในดิน โดยจะชวยลดตนทุนทางเทคโนโลยี และลดจำนวนจุดเซนเซอรใน

การวัดหาคาความชื้นไดในอนาคต เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาแอพพลิเคชันครั้งนี้ใชฟงกชันแอพดีไซนเนอรของ

โปรแกรมแมทแลบ ที่สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกและรับขอมลูผานระบบสื่อสารไรสาย ตัวแปรที่จัดเก็บ

ขอมูลสามารถนำไปบริหารจัดการดำเนินการทางคณิตศาสตรเพื ่อนำคาที ่วิเคราะหไดแสดงผลและควบคุม

พารามิเตอรตางๆที่จำเปนตอไป ผลจากการวิจัยพบวา แอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้สามารถเชื่อมตอกับ

อุปกรณเชนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรและควบคุมการทำงานไดอยางแมนยำ และสามารถวัดคาความชื้นจาก

จุดวัดตางๆ ซึ่งในงานวิจัยนำเสนอท่ี 4 จุด โดยรูปแบบการแสดงผลผานเกจวัดความช้ืนและสรุปเปนกราฟ รวมไป

ถึงแสดงผลในลักษณะของกราฟฟกคาความช้ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ 

การใชงานตูอบพลังงานแสงอาทิตยเปนที่นิยมในกลุมเกษตรกรเพื่อลดตนทุนการผลิตในกระบวนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ การใชแสงอาทิตยเพื่อลดความชื้นกอนเขาอบดวยความรอนสูงถูกนำมาพัฒนาเปนตูอบแบบ

ตางๆ อยางไรก็ตามแสงและความรอนที่ใชไดในแตละวันไมเพียงพอตอความตองการในกระบวนการอบ อีกท้ัง

กระบวนการอบยังถูกรบกวนดวยความชื้นระหวางชวงกลางคืน ทำใหใชเวลาในการอบเพ่ิมข้ึน ตูอบฯแบบผสมจึง

ถูกออกแบบเพื่อแกปญหาความตอเนื่องในการใชงาน ในปจจุบันตูอบฯแบบผสมมีการใชเทคโนโลยีที่ใหมและ

หลากหลายมาชวยแกไขปญหาดั ่งกลาว (ขดลวดความรอน, หลอดอินฟราเรด, ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ

อัตโนมัติ) อยางไรก็ตามดวยตนทุนที่สูงขึ้นและปญหาในการดูแลรักษาในระยะยาว เกษตรกรไมสามารถพัฒนา

หรือผลิตซ้ำ รวมไปถึงการบำรุงรักษาตูอบฯแบบผสมที่มีเทคโนโลยีไดดวยตนเอง ในงานวิจัยนี้จึงไดเสนอการ

ทดสอบประสิทธิภาพหลอดไฟฟาในตูอบฯ แบบผสม โดยใชหลอดไฟฟาแบบไสและแบบเซรามิค โดยเปรียบเทียบ

ในดานของการใหความรอน ความสามารถในการลดความชื้นและการใชพลังงาน โดยหลอดไฟฟาแบบผสมทำ

ความรอนไดมากกวาหลอดไสถึง 6 % ลดความชื้นไดใกลเคียงหลอดไสท่ี 86 % และลดการใชพลังงานไดถึง 16 % 

ตอชั่วโมง ทั้งหมดนี้นำไปสูการผลิตตูอบฯ แบบผสมเพื่องายตอการทำซ้ำ การใชงาน การบำรุงรักษา อีกทั้งยัง

สามารถชวยลดคาใชจายดานพลังงานและตนทุนในการผลิตอีกดวย 
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Abstract 

A solar incubator is well-known in agriculture for reducing production costs. By baking in 

a solar incubator, solar energy is used to remove humidity in pre-processing items. However, the 

utilization of light and heat regularly is insufficient to complete the baking process. The baking 

process is disrupted by humidity during the night, which increases the baking time process. The 

hybrid solar incubator (heater coil, infrared lamp, and temperature control system) is developed 

to solve those issues. Due to the expense of a high-tech solar incubator and long-term 

maintenance, users or farmers cannot easily access this technology. This research proposed the 

efficiency test of electric lamps in a hybrid solar incubator using incandescent and ceramic lamps. 

The test comparison was conducted in terms of heating ability, humidity reduction ability, and 

power consumption. The hybrid solar incubator heated more than the incandescent at 6 % .  It 

reduced humidity closely to the incandescent at 86%, saving energy at 16% per hour. The results 

led to the production of the hybrid solar incubator that was repeatable and maintainable, as well 

as reduced the cost of energy and production. 

 

Keywords: Solar incubator, light bulb, ceramic bulb, solar energy, hybrid incubator. 



1. บทนำ  
การใชงานตูอบพลังงานแสงอาทิตยเปนที่นิยมทั้งในประเทศและตางประเทศเปนระยะเวลานาน การ

ใชตู อบพลังงานแสงอาทิตยถูกใชในการอบวัตถุดิบประเภทอาหารเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรเปน

สวนมาก โดยเฉลี่ยแลวการอบวัตถุดิบสวนใหญจะมีความตองการอุณหภูมิขั้นต่ำอยูที่ 60 องศา และความช้ืน

ภายในตูอยางนอยอยูที่ 20 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลานาน 8 ชั่วโมง อยางไรก็ตามคาเฉลี่ยของแสงอาทิตยใน

ประเทศไทยอยูที่ 3.6 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งยังไมเพียงพอตอการอบหนึ่งครั้ง โดยรวมแลวตองใชเวลาในการอบถึงสอง

วันสำหรับหนึ่งครั้งของการอบ สงผลใหเวลาในกระบวนการผลิตโดยรวมยาวนานขึ้น อีกทั้งยังเกิดปญหาความช้ืน

รบกวนกระบวนการอบระหวางชวงเวลากลางคืน  

การทำตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม โดยการใชอุปกรณใหความรอนเพื่อชดเชยแสงอาทิตยใน

ชวงเวลาท่ีแสงอาทิตยมีไมเพียงพอถูกนำเสนอมากมายในชวงเวลาหลายปนี้ อยางไรก็ตามการใชตูอบพลังงาน

แสงอาทิตยแบบผสมหรือตูอบพลังงานแสงอาทิตยไฮบริดนั้นบางประเภทมีราคาที่สูง เชน ตูอบฯ แบบใชฮีตเตอร

หรือหลอดขดลวดความรอน, ตูอบฯ แบบใชหลอดอินฟราเรดและพัดลมในการหมุนเวียนอากาศ (ศิริวรรณ.,2562) 

หรือแมกระท้ังตูอบฯ ท่ีมีการเก็บเก่ียวพลังงานแสงอาทิตยไวในแบตเตอรี่ในกลางวันและใชพลังงานจากแบตเตอรี่

ในการใหพลังงานแกหลอดไฟฟาเพื ่อชดเชยเวลาการอบในชวงที่ไมมีแสง (สุชาติ., 2562) โดยขอดีของการใช

หลอดอินฟราเรดคือสามารถใหความรอนกับวัตถุไดจากภายในดวยการแผรังสีแตก็มีราคาที่สูง มีกระบวนการใช

งานที่ซับซอน อุปกรณในการซอมบำรุงไมมีในรานคาทั่วไป การเขาถึงจากเกษตรกรทั้งในแงของการผลิต ทำซ้ำ 

และการบำรุงรักษาเปนไปไดยาก เน่ืองจากตองใชองคความรูและตนทุนท่ีสูง และขาดความยั่งยืน 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะออกแบบตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม ระหวางพลังงาน

ความรอนจากแสงอาทิตยและหลอดไฟฟา (หลอดไสและหลอดเซรามิค) โดยหลอดเซรามิคมีคุณสมบัติของ

หลอดอินฟราเรดคือสามารถใหความรอนจากภายในวัตถุดวยการแผรังสี อีกทั้งใชงานไดเหมือนกับหลอดไส ซึ่ง

โดยรวมแลวสามารถลดตนทุนทั้งในดานของการออกแบบ การผลิต การใชพลังงาน การบำรุงรักษา รวมไปถึง

อุปกรณในการสรางที่หาซื้อไดงาย เพื่อใหเกษตรกรสามารถใชงานตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมไดอยาง

ตอเนื่องในกระบวนการผลิตและมีตนทุนที่ต่ำกวาเดิม โดยจะแสดงขอมูลที่เกี่ยวของในบทที่ 2 วิธีดำเนินการวจิัย

และผลการวิจัยในบทท่ี 3 และ 4 ตามลำดับ ทายสุดบทท่ี 5 คือการสรุปและอภิปรายผล   

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
การอบวัตถุหรืออาหารดวยความรอนมักถูกใชในการแปรรูปวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ เพื่อเพิม่มูลคา ลด

ของเสีย หรือเปลี่ยนรูปแบบของวัตถุดิบ ในเหมาะสมแกการนำไปใชงานหรือคาขาย ภายหลังมีการพัฒนาการใช

ตูอบพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือลดตนทุนในการผลิตโดย ตูอบท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยเปนแหลงความรอนเปนท่ีนิยม

ในประเทศที่มีแสงแดดเพียงพอ โดยการออกแบบและการทำตูอบฯ มีหลายแบบ หลายวิธีการ ทั้งการใชหลักการ

การถายเทความรอน (Ndukwu et al., 2021) การสะทอนแสงเพ่ือเพ่ิมความรอนแบบพาราโบลา (ณัฐวุฒิ.,2564) 

อยางไรก็ตามการอบดวยพลังงานแสงอาทิตยมักจะอยูในขั้นตอนของการลดความชื้นของวัตถุดิบเพื่อใหขั้นตอบ

ของการอบดวยความรอนสูงมีระยะเวลาที่สั้นลง อีกทั้งยังชวยลดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการอบดวยความรอนสูง

เปนเวลานานไดอีกดวย  ตอมาไดมีการใชอุปกรณทำความรอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการอบ

จากพลังงานแสงอาทิตย ดวยการใชหลอดไฟฟาแบบไส หลอดฮีตเตอร และหลอดอินฟราเรด (สราวุฒิ., 2560) 

หรือการใชแกสหุงตมในการเพิ่มความรอน รวมกับพัดลมระบายอากาศ รวมไปถึงการใชแหลงพลังงานแบบผสม 



(ฤษณะ.,2560) อยางไรก็ตามวิธีการเหลานั้นมีการใชทรัพยากรตนทุนที่สูง และอีกทั้งเมื่อระยะเวลาผานไปการ

บำรุงรักษาดวยเกษตรกรเองเปนไปไดยาก มีคาใชจายเกิดขึ้นสูงในทุกกระบวนการตั้งแตการผลิตตูอบฯ การดูแล

รักษา  และคาใชจายเชิงพลังงาน งานวิจัยนี้จึงเห็นความสำคัญของการลดตนทุนในการออกแบบ การผลิต และ

คาใชจายเชิงพลังงานที่เกิดขึ ้น จึงไดออกแบบ พัฒนาและทำการทดลองหาประสิทธิภาพของตูอบพลังงาน

แสงอาทิตย รวมกับการใชหลอดไฟฟาแบบตางๆ โดยมีการเปรียบเทียบความสามารถของตูอบแบบผสม ในเชิง

การใหความรอนและการลดความช้ืนภายในตูอบ เพื่อวัตถุประสงคในการลดคาใชจายในกระบวนการผลิตและอีก

ท้ังยังงายตอการทำซ้ำและการซอมบำรุงจากเกษตรกรอีกดวย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ในกระบวนการทำวิจัยไดแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การออกแบบตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม 

2) การออกแบบและการพัฒนาอุปกรณเซนเซอรสำหรับสภาพแวดลอม โดยจากการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของการใช

หลอดไฟฟาแบบหลอดไสเปนวิธีที่งายที่สุดในการพลังงานความรอนแกวัตถุ ทั้งในแงของการทำซ้ำ, การเขาถึง, 

และการดูแลรักษา (ชาวบานหรือเกษตรกรสามารถผลิตตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม แบบใชหลอดไฟฟาใช

งานเองได อีกท้ังยังสามารถเปลี่ยนหลอดไฟฟาหรือซอมแซมไดเองในกรณีมีตูอบปญหา) ในงานวิจัยน้ีจึงเลือกท่ีจะ

ออกแบบตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมที่เรียบงายและสามารถใชงานไดจริง อีกทั้งมีการออกแบบอุปกรณ

เซนเซอรแบบไรสายสำหรับสภาพแวดลอมเพื่อใชในการทดสอบหลอดไฟฟาหลายแบบ หลายขนาด ทั้งในแงของ

อุณหภูมิ ความช้ืน และการสิ้นเปลืองพลังงานรวม เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดแตละชนิด 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม 

 

3.1 การออกแบบตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม 

การออกแบบตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมเพื่อใหสามารถใชในการทดลองและการใชงานจริงได

อยางมีประสิทธิภาพในการใชงาน (แสดงในภาพท่ี 1) ตูอบฯ ใชโครงเหล็กบุผนังดวยแผนเมทัลชีทแบบเรียบเพ่ือให

เกิดการสะทอนของความรอนและแสงจากแหลงกำเนิดทั้งแสงอาทิตยและหลอดไฟฟา หลังคาทำจากแผนโพลี

คารบอเนตแบบใสเพื่อใหแสงจากดวงอาทิตยสองถึงได ในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแรงมากกวาผาใบแบบใส 



แมวาผาใบแบบใสจะสามารถใหแสงสองผานไดมากกวาแตในแงของความคงทนและระยะเวลาในการใชงานแผน

โพลีคารบอเนตสามารถทำไดดีกวา ดานหนาเปนฝาปดตูอบฯ ขนาดใหญ มีขาที่สูงจากพื้นเพื่อลีกเลี่ยงฝุนจาก

พื้นดินภายนอก และเพื่อใหงายตอการนำถาดสำหรับรองพื้นวัสดุขนาดใหญเขาได ที ่ประตูยังมีอแผนโพลี

คารบอเนตแบบใสเพ่ือใหสามารถมองเห็นวัตถุภายในไดเบ้ืองตนเพ่ือลดการสูญเสียอุณหภูมิในระหวางข้ันตอนการ

อบไดเชนกัน 

3.2 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณเซนเซอรสำหรับสภาพแวดลอม  

การออกแบบอุปกรณเซนเซอรสำหรับสภาพแวดลอมเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของหลอดไฟฟาท่ีใชกับ

ตูอบฯ รวมไปถึงการเก็บขอมูลการอบดวยพลังงานแสงอาทิตยเพียงอยางเดียวดวยเชนกัน อุปกรณเซนเซอร

สำหรับตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในตูเปนระบบเครือขายไรสายเพื่อใหสามารถติดตามและเก็บขอมูลจาก

ระยะไกลได โดยหลักการออกแบบและการทำงานของอุปกรณเซนเซอรแสดงในภาพท่ี 2  

การออกแบบอุปกรณเซนเซอรใชหนวยประมวลผลหลักเปน ESP32 แบบ Dual core 32 บิต 

ความเร็วในการประมวผลสูงสุด 240 MHz เชื ่อมตอเครือขายไรสายดวยสัญญาณ WIFI ความถี ่ 2.4 GHz. 

ความเร็วในการสงขอมูลสูงสุด 150 Mbps. เช่ือมตอกับแหลงพลังงานไดจากสองทางเลือก คือแบตเตอรี่ 18650 -

ขนาด 10000 mAh. 3.3 V หรือ เชื ่อมตอกับไฟฟากระแสสลับผานตัวแปลง AC to DC (220VAC to 5VDC) 

เชื่อมตอกับเซนเซอรแบบดิจิตอล 2 ชนิดคือ 1) เซนเซอรวัดความชื้นและอุณหภูมิ SHT20 และ 2) เซนเซอรวัด

การใชพลังงาน  PZEM-004T แสดงผลผานจอ LCD ผานการสื่อสารแบบอนุกรม I2C อีกทั้งยังแสดงขอมูลผาน

แอปพลิเคชัน Blynk เพ่ือการติดตามและเก็บขอมูลผานระบบออนไลน  

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 การออกแบบและการทำงานของอุปกรณเซนเซอรสำหรับตรวจวัดสภาพแวดลอม 

 

การติดตั้งอุปกรณเซนเซอรจะทำการติดตั้งเซนเซอรวัดความช้ืนและอุณหภูมิไวภายในตูอบฯ ชุดหนวย

ประมวผลหลักและจอแสดงผลจะอยูภายนอกตูอบฯ พรอมกับเซนเซอรสำหรับวัดพลังงานท่ีทำการวัดพลังงานจาก

สายไฟฟาที่เปนแหลงพลังงานของหลอดไฟฟาภายในตูอบฯ การติดตั้งหลอดไฟฟาที่ใชในการทดลองจะถูกติดตั้ง

บริเวณดานบนภายในของตูอบฯ จำนวน 4 ตำแหนง ดั่งแสดงในภาพที่ 3 (ก) พรอมเชื่อมตอสายไฟฟาไปยัง

เซนเซอรวัดพลังงานภายนอก โดยฐานหลอดจะเปนแบบขั้วเกลียว E27 และหลอดไฟฟาทีใชมี 2 ชนิด และ 2 



กำลังวัตต คือ 1) หลอดไฟฟาแบบไส ขนาด 100 วัตต และ 200วัตต 2) หลอดไฟฟาเซรามิค ขนาด 100 วัตต 

แสดงในภาพท่ี 3 (ข)  

 

    

 
(ก)                                                            (ข) 

 

ภาพท่ี 3. (ก) แสดงตำแหนงของหลอดไฟภายในตูอบ (ข) แสดงหลอดไฟฟาแบบไส (สีใส) และแบบเซรามิค (สดีำ) 

 

4. ผลการวิจัย  
การทดลองในงานวิจัยนี้แบงออกเปนสองสวนคือ 1) การทดลองและวัดประสิทธิภาพการทำงานของ

ตูอบพลังงานแสงอาทิตย 2) การทดลองและวัดประสิทธิภาพการทำงานของตูอบฯ แบบผสมดวยหลอดไฟฟาโดย

ทั้งสองแบบจะทำการวัดผลการทดลองในแงของอุณหภูมิและความชื้นที่ตูอบฯ สามารถทำได และวัดการใช

พลังงานไฟฟาของหลอดไฟฟาที่จะชวยในกระบวนการอบและการเปรียบเทียบความสามารถในการอบและ

คาใชจายเชิงพลังงานท่ีจะเกิดข้ึนจากหลอดไฟฟาท้ังสองแบบ โดยแสดงผลการทดสอบตามลำดับดั่งน้ี 

4.1 การวัดประสิทธิภาพการทำงานของตูอบพลังงานแสงอาทิตย  

เมื่อทำการออกแบบตูอบและผลิตเพื่อใชงานจริง ไดมีการทดลองเพื่อวัดประสิทธิภาพในการอบของ

ตูอบฯ โดยการนำไปติดตั้งในท่ีโลงแจง ไดทำการวัดคาความช้ืนและอุณหภูมิเปนเวลา 10 ช่ัวโมง ตั้งแต 7:00 น ไป

ถึง 17:00 น  โดยตูอบฯ สามารถทำความรอนภายในสูงสุดไดที่ประมาณ 75 องศาเซลเซียสและลดความช้ืน

ภายในไดสูงสุดเหลือเพียง 10 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามการทดลองเปนไปตามคาเฉลี่ยแสงของประเทศไทย คือ

ในชวงเวลาท่ีสามารถทำความรอนไดสงูสุดจะเฉลีย่อยูท่ีประมาณ 2 – 4 ช่ัวโมงตอวัน (คาเฉลี่ยท่ี 3.6 ช่ัวโมงตอวัน) 

นอกเหนือจากชวงเวลาน้ีจะมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 40 องศาเซลเซียส และ ความช้ืนภายในอยูท่ีประมาณ 27 เปอรเซ็นต  

 



ตารางท่ี 1 การวัดคาอุณหภูมแิละความช้ืนภายในตูอบพลังงานแสงอาทิตย 10 ช่ัวโมง 

 

ชวงเวลา คาอุณหภูมิที่วดัได C คาความชื้นที่วดัได % 

7:00 - 11:00 20 – 50   (35) 18 – 70  (44) 

11:00 - 14:00 50 – 75   (62) 10 – 22  (16) 

14:00 - 17:00 30 – 60   (45) 12 – 33  (22) 

 

4.2 การวัดประสิทธิภาพการทำงานของตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมดวยหลอดไฟฟา 

การทดลองนี้จะทำการทดลองตูอบฯ จากการใชพลังงานจากหลอดไฟฟาเพียงอยางเดียว โดยการ

ทดลองจะทดสอบในหองที่มีการควบคุมอุณหภูมิและตูอบฯ ไมโดนแสงอาทิตย เพื่อลดปจจัยที่ไมสามารถควบคุม

ไดการออกแบบการทดลองจะใชงานชุดของหลอดไฟฟาโดยอิงตามอัตราการบริโภคพลังงาน จำนวน 3 ชวง คือ 

200, 400, 600 วัตต ตามลำดับ โดย ในสวนของ 400 วัตตและ 600 วัตต มีการทดลองในการใชงานหลอดไฟฟา

แบบผสมระหวางหลอดไสและหลอดเซรามิค โดยมีรหัสการทดลองเพื่อระบุจำนวนและชนิดของหลอดตามตาราง

ที่ 2 โดยในการทดลองจะทำการทดลองเปดหลอดไฟฟาในแตละรหัสการทดลองจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อดูการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นแบบตอเนื่อง อยางไรก็ตามการทำงานของตูอบฯจะเริ่มเสถียรที่ 40 นาที

นับจากเริ่มและเมื่อเกิน 60 นาทีจะไมมีการเพิ่มขึน้ของอุณหภูมิแลว จึงเปนเหตุในในการทดลองนี้ใชเวลาในการ

ทดลองหลอดแบบตางๆ เพียง 1 ชั่วโมง โดยอุณหภูมิตั้งตนภายในตูอบเฉลี่ยแลวอยูที่ 27 องศา และความช้ืน

เริ่มตนเฉลี่ยท่ี 55 % การเก็บขอมูล จะทำการเก็บขอมูลความช้ืนและอุณหภูมิ และการใชพลังงาน  

  

ตารางท่ี 2 แสดงรหสัการทดลองและหลอดไฟฟาท่ีใชในแตละรหสั 

 

รหัสการทดลอง 
ชนิดหลอดไฟฟาที่ใชงาน 

หลอดไส หลอดเซรามิค 

1. L2 100 วัตต * 2 หลอด - 

2. C2 - 100 วัตต * 2 หลอด 

3. L4 200 วัตต * 2 หลอด - 

4. C4 - 100 วัตต * 4 หลอด 

5. LC4 100 วัตต * 2 หลอด 100 วัตต * 2 หลอด 

6. L2C4 200 วัตต * 1 หลอด 100 วัตต * 2 หลอด 

7. L6 
200 วัตต * 2 หลอด 

100 วัตต * 2 หลอด 
-  

8. L4C6 200 วัตต * 2 หลอด 100 วัตต * 2 หลอด 

 

จากการทดลองที่ 4.2 ภาพที่ 4  แสดงกราฟอุณหถูมิและความชิ้นในการทดลองเปดหลอดไฟฟาเพ่ือ

อบเปนเวลา 1 ช่ัวโมง ภาพท่ี 4 กราฟมีแกน X เปนเวลา และแกน Y เปน อุณหภูมิ (ก) ความช้ืน (ข) เสนกราฟแต

ละสีแสดงถึงชุดรหัสหลอดไฟฟาที่ทำการทดลอง โดยจากภาพสรุปไดวาหลอดไสสามารถทำความมรอนไดสูงกวา 

และลดความช้ืนไดมากกวาหลอดเซรามิค ในทุกการทดลอง 



ภาพที่ 5 แสดงการใชพลังงานของแตละรหัสการทดลอง โดยมีแกน X เปนเวลาและแกน Y เปนอัตรา

การใชพลังงาน สามารถสรุปไดวาการใชหลอดไฟฟาแบบไสใชพลังงานสูงกวาหลอดแบบเซรามิคในทุกชวงการ

ทดลอง แตอยางไรก็ตามการใชหลอดไสผสมกับหลอดเซรามิคก็สามารถทำความรอนและลดความชื้นไดใกลเคียง

กับการใชงานหลอดไสเพียง อยางเดียวและสามารถลดการใชพลังงานไดอีกดวย เพ่ือแสดงใหเห็นอยางชัดเจนภาพ

ที่ 6 แสดงการใชพลังงานของแตละชุดรหัสการทดลอง เปรียบเทียบกับ ความรอนและความสามารถในการลด

ความชื้น โดยกราฟแทงสีฟาแสดงคาของความรอนที่ทำไดสูงสุดใน 1 ชั่วโมง กราฟแทงสีสมแสดงคาความช้ืน

ภายในตูท่ีทำไดต่ำสุดใน 1 ช่ัวโมง และกราฟแทงสีเทาแสดงพลังงานท่ีใชภายใน 1 ช่ัวโมงของแตละชุดการทดลอง

คูณดวย 10 เนื่องจากการเพิ่มของการใชพลังงานเปนแบบคงท่ี และเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบการใชพลังงานได

อยางชัดเจน  

 
(ก) 

 
(ข) 

 

ภาพท่ี 4  

(ก) ผลการวัดความอุณหภูมภิายในวัตถุจากการอบดวยชุดหลอดไฟฟาแตละรหัสการทดลอง ภายใน 1 ช่ัวโมง 

      (ข) ผลการวัดความช้ืนภายในวัตถุจากการอบดวยชุดหลอดไฟฟาแตละรหัสการทดลอง ภายใน 1 ช่ัวโมง 



 

โดยจากกราฟสามารถสรุปไดวา ในชุดการเปรยีบเทียบระหวาง 200 วัตต หลอดไส สามารถทำความรอน

ไดดีกวาท่ี 39.9 องศา และ ลดความช้ืนไดถึง 28.5% มากกวาหลอดเซรามิคท่ีทำไดเพียง 35.7% อยางไรก็ตามการ

ใชพลังงานของหลอดไสก็สูงกวาดวยเชนกัน ในสวนของการเปรยีบเทียบในชวง 400 วัตต หลอดไส L4 สามารถทำ

ความรอนไดสูงกวา (52.3 องศา) และลดความช้ืนไดต่ำท่ีสุดท่ี 15.7% อยางไรก็ตามถาเปรียบเทียบในแงของการ

ลดความช้ืนความสามารถของหลอดเซรามิค C4 ก็สามารถทำไดใกลเคียงกับหลอดไสโดยคาความช้ืนท่ีทำไดอยูท่ี 

18.4% อีกท้ังยังใชพลังงานนอยกวาหลอดไส L4 ถึง 1.26 กิโลวัตตตอช่ัวโมง ในขณะท่ีการเปรยีบเทียบชวง 600 

วัตต หลอดไส L6 มีการใชพลังงานสูงอยางชัดเจน จากภาพท่ี 5 โดยความสามารถในการทำความรอนสูงท่ีสุดท่ี 

65.7 องศาและคาความช้ืนต่ำสดุท่ี 9.5% อยางไรก็ตามการผสมหลอดไสกับหลอดเซรามคิในชุด L2C6 กลับ

สามารถทำความรอนไดมากกวาและลดความช้ืนไดใกลเคียงกัน ในขณะท่ีสามารถลดการใชพลังงานจากชุด L6 ได

ถึง  1.07 กิโลวัตตตอช่ัวโมง 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ผลการวัดการใชพลังงานของชุดหลอดไฟฟาแตละรหัสการทดลองภายใน 1 ช่ัวโมง 

 

 
 

ภาพท่ี 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบระหวางความรอนท่ีสามารถทำไดเปนองศาเซลเซียส กับ ความช้ืนต่ำสุดท่ีทำ

ไดเปน เปอรเซ็นต และพลังงานท่ีใช (10 x กิโลวัตต) ของแตละชุดรหัสการทดลอง 

L2 C2 L4 C4 LC4 L2C
4 L6 L2C

6
Temperature (C) 39.9 33.2 52.3 47.0 48.3 47.3 65.7 70
Humidity (%) 28.5 35.7 15.7 18.4 14.4 16.1 9.5 11
Energy (kWh) 22.4 13.2 42.9 30.3 37.2 36.0 66.7 56.0
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5. สรุปและอภิปรายผล 
การออกแบบตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสม โดยตูอบออกแบบใหมีลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถ

รับแสงแดดไดในชวงเวลากลางวันและชวงเวลาท่ีสลับมาใชไฟฟาในการใหความรอนจะสามารถชวยกระจายความ

รอนภายในไดอยางทั่วถึง อีกทั้งหลอดที่ใชในการใหความรอนยังมีการศึกษาดานการเลอืกใชงานระหวางหลอดไส

แบบทั่วไปกับหลอดเซรามิค ทั้งในดานของพลังงาน การใหความรอน และความสามารถในการลดความชื้นของ

วัตถุภายในตูอบ ซึ่งสามารถสรุปไดวาการใชหลอดเซรามิค มีปราสิทธิภาพในการลดความชื้นวัตถุภายในตูอบฯ ท่ี 

79% และสามารถทำอุณหภูมิไดที่ 86 % เมื่อเทียบกับการใชงานหลอดไฟฟาทั่วไป โดยใชพลังงานในการทำงาน

ดวยระยะเวลาท่ีเทากันนอยกวาถึง 36 %  อยางไรก็ตามหลอดเซรามิคเพียงอยางเดียวยังไมสามารถทดแทนความ

รอนและลดความชื้นใหถึงคาทีเหมาะสม จึงตองมีการใชหลอดไฟฟาแบบไสมาผสม ซึ่งชุดการทดลองที่เปนหลอด

ไฟฟาแบบผสมไดผลลัพธดีท่ีสดุในการทดลองท้ังหมด โดยหลอดไฟฟาแบบผสมทำความรอนไดมากกวาหลอดไสถึง 

6 % ลดความช้ืนไดใกลเคียงกับหลอดไสอยูท่ี 86 % และลดการใชพลังงานไดถึง 16 % ตอช่ัวโมง ซึ่งสามารถสรุป

ไดวาการใชหลอดไฟฟาแบบผสมกับตูอบพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมจะสามารถชวยลดตนทุนในการผลิต ตั้งแต

การลงทุนคาผลิตตูอบฯ ไปจนถึงคาใชจายในดานพลังงานในการผลิตของผูใชงานได อีกทั้งยังรวมไปถึงการทำซ้ำ

และการบำรุงรักษาท่ีสามารถทำไดโดยงายอีกดวย 
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บทความนี้นำเสนอการออกแบบชุดประจุแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟตทีม่ีการรักษาสมดุลของ

แรงดันในแตละเซลลโดยการประยุกตใชหลักการโครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสนที่ปรับคาได ใชการเรียนรู

แบบเดลตา สัญญาณควบคุมการทำงานของคอนเวอรเตอรไฟฟากระแสตรงแบบฟลายแบคถูกสรางโดย
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แรงดันในแตละเซลลใหมีคาคงท่ีไดโดยมีคาความผิดพลาดของการรักษาแรงดันท่ี 0.96 เปอรเซ็นต การประจุเมื่อ

คาสถานะของการประจุเริ่มตนมีคา 20 เปอรเซ็นต จนสถานะของการประจุมีคา 75 เปอรเซ็นต ใชเวลาท้ังสิ้น 3 

ชั่วโมง ระบบท่ีนำเสนอมีโครงสรางไมซับซอนงายตอการพัฒนาในอนาคต 
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โครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสนชนิดปรับคาได 
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Abstract 

This article presents the design of a lithium-ion phosphate battery charger with individual 

cell voltage balancing utilizing the ADALINE artificial neural network using delta learning. A low-

cost microcontroller generated the fly-back DC/DC converter control signal. From prototype test 

results with a 4-cells, 12-volt, 22 ampere-hour lithium-ion phosphate battery at a charge current 

of 0 . 0 5  of the battery capacity, the voltage in each cell was found to be kept constant with a 

voltage regulation of 0.96 per cent. Charging took 3 hours from the initial state of charge of 20% 

to the final state of charge of 75%.  The proposed system had a simple structure that could be 

further developed in the future. 

 

Keywords: cell voltage balanced, lithium-ion phosphate battery, fly-back converter, artificial neural 

network 



1. บทนำ  
จากการพัฒนาของยานยนตไฟฟาและสถานีเก็บกักพลังงาน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตไดถูก

นำมาใชงานอยางแพรหลาย ดวยเหตุผลของวงรอบของการใชงานที่ยาวนาน มีน้ำหนักเบา และมีความสามารถ

การจายกระแสไดสูง แตเชนเดียวกับแบตเตอรี่ท่ัวไปในแตละเซลลของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจะมีแรงดัน

ท่ีต่ำประมาณ 3 โวลต ดังน้ันในการใชงาน เซลลจะถูกนำมาตอวงจรแบบอนุกรมเพ่ือใหมีคาแรงดันบัสสูงตามความ

ตองการของระบบ ในแตละเซลลของแบตเตอรี่จะมีคุณสมบัติลักษณะเฉพาะที่อาจแตกตางกัน เมื่อถูกนำมาอัด

ประจุใหมมักจะเกิดปญหาของแรงดันที่ไมเทากันในแตละเซลล ซึ่งจะทำใหแบตเตอรี่ในบางเซลลไดรับการอัด

ประจุไฟฟาเกินความตองการ และในบางเซลลอาจไดรับการอัดประจุไฟฟาที่ไมเพียงพอ เมื่อนำมาใชงาน เซลลท่ี

ไดรับการอัดประจุไมเพียงพอจะเกิดปญหาการคายประจุลึก (Deep- Discharge) จนอาจทำใหเซลลน้ันไมสามารถ

นำมาประจุไฟฟาไดอีก หรือมีประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟฟาท่ีลดลง ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาการคาย

ประจุลึก และเพื่อยืดอายุการใชงาน จึงมีการคิดคนการรักษาสมดุลของแรงดันประจุในแตละเซลลใหมคีาเทากัน 

ซึ ่งมักถูกเรียกวาระบบการจัดการแบตเตอรี ่ (Battery management systems; BMS) ที่นิยมใชมีอยูหลาย

หลักการ เชน หลักการตรวจสอบแบบเซลลเดียวและสถาปตยกรรมแบบกระจาย (Single Cell Monitoring and 

Distributed Architecture) หลักการแบบรวมศูนย (Centralized Topology) และระบบการจัดการแบตเตอรี่

แบบโมดูลาร (Modular BMS (Non distributed)) เปนตน รวมถึงมีการวิจัยการรักษาแรงดันในการประจุในแต

ละเซลลของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตดวยคอนเวอรเตอรแบบหลายเอาทพุต แตดวยท่ีโครงสรางหมอแปลง

ของคอนเวอรเตอรแบบฟลายแบคท่ีมภีาคอินพุตเพียงชุดเดียว จึงอาจไมสามารถควบคุมแรงดันเอาทพุตในแตละ

เซลลใหเทากันได  

 ในงานวิจัยน้ีมีความสนใจที่จะทำการรักษาความสมดุลของแรงดันในแตละเซลลของแบตเตอรี่ลิเธียม

ไอออนฟอสเฟต โดยการใชคอนเวอรเตอรแบบฟลายแบคทำการจายกระแสแบบอิสระในแตละเซลลของแบตเตอรี ่

ซึ่งจะสามารถควบคุมแรงดันในแตละเซลลได โดยใชการตรวจจับแรงดันในภาคเอาทพุต และทำการควบคุมแรงดัน

เอาทพุตใหมีคาคงท่ี โดยเลือกใชตัวควบคุมท่ีใชหลักการโครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสน (ADALINE ANNs) ท่ี

มีการปรับปรุงคาถวงน้ำหนัก (Weight) ตลอดเวลา โครงขายใชการเรียนรูแบบเดลตา (Delta learning) ท่ีมีความ

งายไมซับซอน โดยในงานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคในการประยุกตใชงานคอนเวอรเตอรไฟฟากระแสตรง และ

ประยุกตใชงานระบบควบคุมที่มีความแมนยำ มีความไว และมีความออนตัวสูง เพื่อการจัดการประจุแบตเตอรี่ลิ

เธียมไอออนฟอสเฟต 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
 2.1 การประจุแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนฟอสเฟต 

การประจุแบตเตอรีล่ิเธียมไอออนฟอสเฟตท่ีมีระบบจัดการแบตเตอรี่ ตองคำนึงถึงคุณลักษณะตาง ๆ 

ของแบตเตอรี่ และในสวนของการจายกระแสโดยท่ัวไปมักนิยมใชคอนเวอรเตอรแบบฟลายแบคเปนอุปกรณจาย

กำลังงาน  

2.1.1 คุณลักษณะของแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนฟอสเฟต 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีโครงสรางดังรูปที่ 1 โดยมีอิเล็กโทรด 2 ขั้ว อิเล็กโทรดบวกที่เปรียบ

เหมือนคาโทดทำจากวัสดุโลหะออกไซด (Metal oxide) และอิเล็กโทดลบที่เปรียบเหมือนอาโนดทำจากวัสดุ

คารบอนที่มีโครงสรางเปนรูพรุน โดยมีอิเล็กโทรไลตเปนตัวนำประจุ เมื่อพิจารณาภายในเซลลของแบตเตอรี่ การ



ประจุอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากข้ัวลบไปยังขั้วบวก สวนการคายประจุอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่กลับทิศทางกัน 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีคุณสมบัติเดน ดังเชน มีความสามารถในการจายพลังงานและกระแสโหลดที่สงู 

มีวงรอบการใชงานท่ียาวนานโดยไมตองมีการบำรงุรักษา มีความตานทานภายในท่ีต่ำ และมีขอดอยในบางประการ 

เชน ตองมีอุปกรณปองกันความรอนเกิน ไมสามารถประจุแบบเร็วไดในกรณีที่อุณหภูมิมีคาท่ีจุดเยือกแข็ง การใช

งานตองตอเซลลจำนวนมาก ถาเซลลใดเซลลหนึ่งมีคาประจุที่ต่ำจะเกิดปญหาการคายประจุลึก หรือแบตเตอรี่

ท้ังหมดในสวนท่ีตออนุกรมกันจะไมสามารถประจุหรือคายประจุได 

 

 
 

รูปท่ี 1 โครงสรางพ้ืนฐานของแบตเตอรีล่ิเธียมไอออนฟอสเฟต 

 

 2.2.2 ฟลายแบคคอนเวอรเตอร  

ฟลายแบคคอนเวอรเตอรเปนคอนเวอรเตอรที ่สามารถลดหรือยกระดับแรงดันได โดยมีจุดเดนคือ 

สามารถแยกระบบของภาคอินพุตและภาคเอาตพุตออกจากกันได โดยกำลังไฟฟาพิกัดท่ีใชงานจะอยูในยานท่ีไมสูง

มากนัก ฟลายแบคคอนเวอรเตอรมีโครงสรางดังรปูท่ี 2 โดยพ้ืนฐานจะใชอุปกรณสวิตชเพียงตัวเดียว การทำงานจะ

อยูในโหมดกระแสไมตอเน่ือง (Discontinues current mode; DCM) และมักตอตัวเก็บประจุครอมอุปกรณสวิตช

เพ่ือเปนวงจรสนับเบอรไวปองกันความเสียหายจากแรงดันสูงเมื่ออุปกรณสวิตชหยุดทำงาน 

 

  
(ก) โครงสรางพ้ืนฐาน (ข) เมื่ออุปกรณสวิตชทำงาน 

  
(ค) เมื่ออุปกรณสวิตชหยุดทำงาน (ง) เมื่อกระแสจากสนามแมเหล็กเขาสูคาศูนย 

รูปท่ี 2 ฟลายแบคคอนเวอรเตอร 

 



ในรูปท่ี 1 (ก) จะแสดงโครงสรางพ้ืนฐานของคอนเวอรเตอร ถาทำการพันขดลวดหมอแปลงแบบเสริม (Additive) 

เมื่ออุปกรณสวิตชทำงานดังรูปที่ 2 (ข) จะเกิดการสะสมพลังงานในตัวเหนี่ยวนำของหมอแปลง ไดโอดจะไดรับ

ไบแอสกลับ หยุดการทำงาน และเมื่ออุปกรณสวิตชหยุดทำงานดังรูปท่ี 2 (ค) ตัวเหนี่ยวจะทำการคายพลังงานท่ี

สะสมไวทำใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนำในขดลวดดานทุติยภูมิ เกิดกระแสไหลไปยังโหลด สวนรูปท่ี 2 (ง) เมื่อ

กระแสจากสนามแมเหล็กเขาสูคาศูนย ไดโอดจะหยุดการทำงานอีกครั้ง 

 

 2.2 โครงขายประสาทเทียม 

2.2.1 โครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสน 

โครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสนหรือแบบโมเดลสามระดับ (Three-level model) ถูกพัฒนาโดย 

เบอรนารด วิดดรอว (Bernard Widraw) ซึ่งมักถูกเรียกวา ADALINE (ADaptive Linear NEuron) โครงขายแบบ

น้ีจะมีเซลลประสาทเพียงเซลลเดียวดังแสดงในรูปท่ี 3 ซึ่งประกอบดวย สวนการสอนเพ่ือปรับปรุงคาถวงน้ำหนักท่ี

เปนไดทั้งคาบวกและคาลบโดยใชหลักการเรียนรูไดหลายวิธีแตสวนมากมักใชแบบ Perceptron เชน Original-

perceptron Simple layer-perceptron Multilayer-perceptron และ Delta learning เปนตน โครงขายแบบ

นี้ไมจำเปนตองกำหนดคาถวงน้ำหนักเริ่มตน (Initial weight) สวนของการไบแอส (Bias) เปนการชดเชยคาความ

ผิดพลาดในภาวะคงตัว ซึ่งโดยทั่วไปมีคาเขาใกลศูนย และในภาคสุดทายจะใชฟงกชั่นการถายโอนเชิงปริมาณ 

(Quantizer transfer function) แบบไมเปนเชิงเสน ที่มีหลายแบบ เชน แบบ Hard limit หรือแบบ Sigmoid 

เปนตน 

 

 
 

รูปท่ี 3 โครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสน 

 

       2.2.2 การเรียนรูแบบเดลตา 

 หลักการเรียนรูแบบเดลตา (Delta learning algorithm) ใชพ้ืนฐานของวิธีการลดขนาด เพ่ือหาคาต่ำสดุ

ของความผิดพลาดยกกำลังสอง (Least-square error minimization) ท่ีทำใหเกิดผลตอบสนองที่รวดเร็วจากคา

ความแตกตางระหวางคาเอาตพุตท่ีตองการ (Target output) และคาเอาทพุตจริง (Actual output) ในเทอมของ

อินพุตและคาถวงน้ำหนักโดยคาความผิดพลาดจะมีคาดังสมการท่ี 1  

 

( ) ( )[ ]22

2
1

2
1

iiiii xwfTOTE −=−=  (1) 

 



เมื่อ iw  คือ คาถวงน้ำหนัก ix , iO , iT  คือ อินพุต เอาทพุตจริง และเอาทพุตท่ีตองการ ตามลำดับ และ f  คือ 

Activate function โดยความผิดพลาดของ Gradient vector จะมีคาดังสมการที่ 2 และหาคาความผิดพลาด

ต่ำสุด ไดดังสมการท่ี 3 

 

( ) ( ) iiiii xxwfOTE /−−=∇  (2) 

 

Ewi ∇−=∆ µ  (3) 

 

เมื่อ µ  เปนคาคงท่ีบวก จากสมการท่ี 2 และสมการท่ี 3 หาคาความผิดพลาดท่ีมีคาต่ำสุดไดดังสมการท่ี 4 ใชการ

ประยุกตของคณิตศาสตรในโดเมนเวลาไมตอเน่ือง จะไดคาถวงน้ำหนักในรอบปจจุบันดังสมการท่ี 5 

 

( ) ( ) iiiiii xxwfOTw /−=∆ µ  (4) 

 

( ) ( ) ( ) ( ) iiiiiii xxwfOTkwkw /1 −+=+ µ  (5) 

 

ถาทำการเลือกใช Activate function แบบ Sigmoid ดวยคาคงที่ 1=k จะสามารถประมาณคาของเกรเดี้ยน

เวกเตอร ดวยความสัมพันธดังสมการท่ี 6 และจะไดคาถวงน้ำหนักในรอบปจจุบันดังสมการท่ี 7 

 

( ) ( )2/

2
1

iiii OTxwf −=  (6) 

 

( ) ( ) ( )( ) iiiiiii xOTOTkwkw 2

2
1 −−+=+

µ  (7) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 การออกแบบวงจรสนับเบอรแบบ Active clamped สำหรับคอนเวอรเตอรแบบฟลายแบค 

วงจรสนับเบอรเปนอุปกรณสำคัญสำหรับคอนเวอรเตอรแบบฟลายแบค ท่ีจะชวยปองกันอุปกรณสวิตช

ในขณะท่ีหยุดทำงานจากคาแรงดนัท่ีสูงจากการเหน่ียวนำของขดลวดท่ีคาความถ่ีสูง ในงานวิจัยน้ีเลือกใชวงจรสนับ

เบอรแบบ Active clamped ท่ีมวีงจรสมมลูดังรปูท่ี 4 โดยขณะท่ีอุปกรณสวิตชหลัก QM หยดุทำงาน อุปกรณ

สวิตชรอง QA จะทำงานสงพลังงานไปท่ีตัวเก็บประจุ CL ทำใหคาแรงดันครอมอุปกรณสวิตชหลักมีคาลดลง สงผล

ใหอัตราสวนของคาแรงดันตอเวลา (dV/dt) มคีาไมสูงจนเกินไป สงผลใหอุปกรณสวิตชไมเกิดเสียหาย 

 

รูปท่ี 4 คอนเวอรเตอรแบบฟลายแบคท่ีใชวงจรสนับเบอรแบบ Active clamped 



 3.2 การจำลองการทำงานของตัวควบคุมดวยหลักการโครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสน 

การจำลองการทำงานของตัวควบคุมแรงดันเอาตพุตของวงจรคอนเวอรเตอรแบบฟลายแบคท่ีใชหลักการ

โครงข ายประสาทเท ียมแบบเช ิงเส นท ี ่ปรับค าถ วงน ้ำหนักตามที ่กล าวมาในข างต น ด วยโปรแกรม 

MATLAB/SIMULINK มีโมเดลดังรูปที่ 5 ใชคาเวลาในการสุม t=1x10-3 วินาที มีคาแรงดันเอาทพุตที่ตองการท่ีคา 

3.4 โวลต ตามขอแนะนำจากผูผลิตแบตเตอรี่ 

 

 
 

รูปท่ี 5 โมเดลของการจำลองการควบคุมแรงดันดวยตัวควบคมุท่ีใชหลักการโครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสน 

 

 3.3 การทดสอบการทำงานของเคร่ืองตนแบบ 

 

 
 

รูปท่ี 6 โครงสรางของระบบท่ีนำเสนอ 

 

         โครงสรางของระบบการรักษาสมดุลของแรงดันเซลลแบบอิสระสำหรับการประจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ฟอสเฟตท่ีนำเสนอแสดงไดดังรูปท่ี 6 ประกอบไปดวยคอนเวอรเตอรแบบฟลายแบคจำนวน 4 ชุด ดานเอาทพุตตอ

อยูกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจำนวน 4 เซลล ทำการตรวจจับแรงดันการประจุในแตละเซลลดวยตัว

ตานทานอยางงาย มีคาแรงดันทางออกที่ตองการ 3.4 โวลต ใชการควบคุมแรงดันดวยหลักการโครงขายประสาท

เทียมแบบเชิงเสนชนิดปรับคาได สรางสัญญาณควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรอารดโูน UNO R3 เครื่องตนแบบ

ท่ีสรางข้ึนแสดงไดดังรูปท่ี 7  

 



 
 

รูปท่ี 7 เครื่องตนแบบของการรักษาสมดลุของแรงดันเซลลแบบอิสระ 

สำหรับการประจุแบตเตอรีล่ิเธียมไอออนฟอสเฟต 

 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ผลการทดสอบวงจรสนับเบอรแบบ Active clamped สำหรับคอนเวอรเตอรแบบฟลายแบค 

จากการทดสอบการทำงานของวงจรสนับเบอรแบบ Active clamped มีผลการทดสอบดังแสดงในรูปท่ี 

7 ซึ่งจะเห็นวาขณะที่อุปกรณสวิตชหยุดการทำงานจะมีคาแรงดันตกครอมระหวางขา d และขา s อยูที่ประมาณ 

50 โวลต อยูในยานที่มีความปลอดภัย โดยสามารถเลือกใชอุปกรณสวิตชที่มีคาพิกัดแรงดันท่ีต่ำในระดับ 100 

โวลต ได และมีคาแรงดันสูงสุดครอมตัวเก็บประจุ ( cv ) อยูท่ีประมาณ 50 โวลต 

 

 
 

รูปท่ี 8 แรงดันครอมตัวเก็บประจแุละอุปกรณสวิตช 

  

4.2 ผลการจำลองการทำงานของตัวควบคุมดวยหลักการโครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสน 

  จากการทดสอบการเปลี่ยนแปลงแบบขั้นบันได (Step change) โดยเริ่มตนที่คาสุม n=1330 พบวา

ระบบควบคุมท่ีนำเสนอสามารถลูเขาสูคาเปาหมายท่ีคาสุม n=1662 หรือใชจำนวนการสุม n=332 คา ดังแสดงใน

รูปที่ 8 โดยแรงดันทางออกจะมีคา 3.4 โวลต และมีความผิดพลาดในภาวะคงตัว (Steady state error) เขาใกล

ศูนย 

 



 
 

รูปท่ี 8 ผลตอบสนองแบบข้ันบันไดของตัวควบคุมท่ีนำเสนอ 

 

 4.3 ผลการทดสอบการทำงานของเคร่ืองตนแบบ 

  กอนทำการประจุแบตเตอรี่ ในเซลลที่ 1, 2, 3 และ 4 จะมีคาแรงดันไฟฟาที่ 2.95, 3.21, 3.20, และ 

3.24 โวลต ตามลำดับ โดยมีคา SOC รวม 4 เซลล ประมาณ 20 เปอรเซ็นต สวนแรงดันในการประจุของแตละ

เซลลจะมีคาที่ 3.35 3.38 3.38 3.36 โวลต ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 9 โดยมีคาความผิดพลาดเฉลี่ย 0.96 

เปอรเซ็นต เมื่อทำการประจุจนแบตเตอรี่มีแรงดัน 3.28 โวลตในทุกเซลล และมีคา SOC รวม 4 เซลล ท่ีประมาณ 

75 เปอรเซ็นต โดยใชเวลาในการประจุพลังงานแบตเตอรี่ท้ังสิ้น 3 ช่ัวโมง ดังแสดงในรูปท่ี 10 

 

 
 

รูปท่ี 9 แรงดันขณะทำการประจ ุ

 

 
 

รูปท่ี 10 แรงดันและกระแสของแบตเตอรีใ่นแตละเซลลขณะทำการประจ ุ



5. สรุปและอภิปรายผล 
การประจุแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตแบบแยกเซลลดวยการใชคอนเวอรเตอรแบบฟลายแบคที่มี

วงจรสนับเบอรแบบ Active clamped ควบคุมแรงดันดวยการประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมแบบเชิงเสน

ชนิดปรับคาได พบวาระบบสามารถรักษาแรงดันในแตละเซลลใหมีคาคงท่ีได แมวาแรงดันเริ่มตนของแบตเตอรี่ใน

แตละเซลลกอนการประจจุะมีคาท่ีแตกตางกัน จากผลการทดสอบพบวาการควบคุมแรงดันมคีาความผิดพลาดของ

แรงดันท่ีคอนขางต่ำ แตอยางไรก็ตามในกรณีท่ีระบบของแบตเตอรี่มีจำนวนของเซลลท่ีมากข้ึน อาจตองทำการจัด

กลุมการประจุในแบบชุดเซลล ที่ตองมีการพัฒนาตอไป รวมทั้งควรมีการออกแบบการลดเสียงรบกวนที่เกิดข้ึน

เน่ืองจากความถ่ีของการสวิตช 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพยากรณมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจ

และพฤติกรรมการแยกขยะในกลุมบุคคลท่ัวไป กลุมตัวอยางคือ บุคคลท่ัวไป จำนวน 400 คน กลุมนิสิตหอพักและ

กลุ มรานคาภายในมหาวิทยาเกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขน โดยกลุ มตัวอยางคือ นิสิตที ่อยู หอพักของทาง

มหาวิทยาลัยจำนวน 22 หอพัก จำนวน 46 คน และกลุมรานคาภายในมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางคือ ผูขายภายใน

โรงอาหารและรานคาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 105 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม โดยเก็บ

รวบรวมขอมูล ในระหวางเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2564 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน คอื 

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงเสนแบบข้ันตอน  

ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรตนท่ีรวมกันสงผลตอความต้ังใจ ซึ่งแบงเปน ดานความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลใหได

แนนอนและดานความต้ังใจท่ีจะเริ่มรีไซเคิลใหไดทุกวัน โดยดานความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลใหไดแนนอน มีจำนวน 3 

ตัวแปร ดังนี้ มี 2 ตัวแปรที่อยูทั้งในกลุมนิสิตหอพัก และกลุมรานคาภายในมหาวิทยาลัย เหมือนกัน คือ ปจจัย

อิทธิพลของคนโดยรอบและปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมา สวนที่เหลืออีก 1 ตัว

แปร อยูในกลุมบุคคลทั่วไป และกลุมรานคาภายในมหาวิทยาลัย คือ ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ 

นโยบายที่เกี่ยวของกับการคัดแยกขยะ สรุป กลุมรานคาภายในมหาวิทยาลยัเปนกลุมเดียวที่ใชตัวแปรตนที่รวม

ทำนายมากท่ีสุดถึง 3 ตัว ในดานความต้ังใจท่ีจะเริ่มรีไซเคิลใหไดทุกวัน มีจำนวน 4 ตัวแปร ดังน้ี มี 1 ตัวแปรท่ีอยู

ทั้ง 3 กลุมตัวอยาง คือปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมา มีอีก 1 ตัวแปรที่อยูเฉพาะ

กลุมบุคคลท่ัวไปและนิสิตหอพัก คือ ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการคัดแยก

ขยะ สวนในกลุมรานคาภายในมหาวิทยาลัยมีการใชตัวแปรท่ีไมเหมือนกับ 2 กลุมดังกลาวคือ ปจจัยอิทธิพลของ

คนโดยรอบและปจจัยดานทัศนคติ รวมดวย และยังเปนกลุมเดียวที่ใชตวัแปรตนที่รวมทำนายมากที่สุดถึง 3 ตัว 

และทายที่สุดตัวแปรตนที่รวมกันสงผลตอ พฤติกรรมการแยกขยะ มี 1 ตัวแปร คือ ปจจัยดานประสิทธิภาพการ

รับรู รับทราบ นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการคัดแยกขยะ ท่ีอยูเหมือนท้ัง 3 กลุมตัวอยาง จากตัวแปรท้ังหมดท่ีกลาว

มาสามารถทำนายความต้ังใจและพฤติกรรมการแยกขยะไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการแยกขยะ, ความต้ังใจ 
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Abstract 

This predictive research aims to examine the variables influencing the intentions and behaviors 

of the general public, student residences, and vendors at Kasetsart University regarding solid 

waste separation. The sample group included 400 people from the general public group, 46 

students from 22 dormitories in Kasetsart University Bang Khen Campus, and 105 vendors selling 

food in the cafeteria and shops in Kasetsart University Bang khen Campus. The questionnaire was 

used as a research tool to collect data from November to December 2021. Inferential statistics 

with a stepwise multiple linear regression were used to analyze the data.  

           The results showed independent variables that predicted intention, separated into two 

categories: 1) intention to definitely recycle and 2) intention to begin recycling every day. The 

intention to definitely recycle had three variables. Two identical variables in the student 

dormitory group and a group of vendors in the university were the subjective norm and perceived 

behavioral control. The remaining variable was in the general public group and a group of vendors 

in the university, involving perceived policy effectiveness. In conclusion, a group of vendors in 

the university was the only group that used the most independent variables in their predictions. 

The intention to start recycling every day comprised four variables, one of which was behavioral 

control, which was presented in all three study groups. Perceived policy effectiveness was 

another variable specific to the general public and student dormitory groups. A group of vendors 

in the university had variables that were not the same as those two groups, including subjective 

norms and attitudes. It was also the only group with the three most common predictive variables. 

Perceived policy effectiveness was an independent variable that affected the behavior of the 

three sample groups. All of the above characteristics could predict solid waste separation 

intention and behavior with statistical significance at the P < 0.05 level.  

 

Keywords: Solid Waste Separation Behavior, Intention 



1. บทนำ 
 ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองโดยมีปริมาณเฉลี่ย ประมาณ 6.36 

ตัน/วัน แตปริมาณขยะรีไซเคิลที่จัดเก็บไดมีปริมาณไมมาก (โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2564) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลระดับประเทศท่ีพบวา ในป 2561  สัดสวนของขยะ

แบงเปน ขยะที่นำกลับมาใชใหม 9.58 ลานตัน ขยะที่ถูกกำจัดอยางถูกตอง 10.88 และขยะที่ถูกกำจัดอยางไม

ถูกตอง 7.36 ลานตัน (กรมควบคุมมลพิษ. 2561) หากดูจากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา ไมวาจะเปนกลุมท่ีอยู

ภายในองคกรเดียวกัน ไปจนถึง บุคคลที่อยูภายในประเทศ แมวาจะมีการรณรงค สื่อประชาสัมพันธ การจัดต้ัง

โครงการตางๆท่ีเกี่ยวของกับการแยกขยะมากมาย ทายท่ีสุดก็ยังพบปญหาเชนเดิม ซึ่งสาเหตุหน่ึงเกิดจากบุคคลยัง

ขาดจิตสำนึกในการใหความสำคัญกับการแยกขยะกอนทิ้ง นับเปนปญหาที่ยาวนานและยังมองหาทางออกท่ี

ชัดเจนไมเจอ ฉะน้ันหากทราบถึงปจจัยท่ีแทจริงของปญหา ยอมสงผลใหเห็นแนวทางของการแกไขปญหาดังกลาว 

ไมวาจะเปนระดับองคกรหรือระดับบประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจและพฤติกรรมการแยกขยะในกลุมบุคคลทั่วไป นิสิต

หอพักและรานคาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนการแสดงใหเห็นถึง กลุมบุคคลท่ีอยูภายใตองคเดียวกันซึ่ง

นับวาเปนตัวแทนระดับองคกร เปรียบเทียบกับกลุมบุคคลท่ัวไป ท่ีนับวาเปนตัวแทนระดับประเทศ เพ่ือศึกษาวามี

ปจจัยตนตัวใดบางและจำนวนปจจัยท่ีใชมากนอย กวากันเพียงใด ในการทำนายเพ่ือใชอธิบายความสัมพันธใหกับ

ปจจัยตาม คือความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลใหไดแนนอน ความต้ังใจท่ีจะเริ่มรีไซเคิลใหไดทุกวันและพฤติกรรมการแยก

ขยะ ผลที ่ ไดจากการศ ึกษาว ิจ ัยน ี ้  สามารถใช  เป นแนวทางในการออกแบบระบบร ีไซเค ิลให ก ับทาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหดีขึ้นได และยังจะนำไปสูจุดเริ่มตนสำหรับการปฏิรูปการจัดการขยะอยางถูกตอง

และย่ังยืนตอไป 

 

2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและทฤษฎีการกระทำดวยเหตุผล 

 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ของไอเซน มีจุดเริ่มตนจากทฤษฎีการกระทำดวยเหตุผลที่ ไอเซนและฟ

ชบายน พัฒนารวมกันในป 1980 (Ajzen. 2011b) อธิบายวา การกระทำของมนุษยจะมีลักษณะเปนเหตุเปนผล 

โดยจะมีการรวบรวมและประมวลขอมูลท้ังหมดกอนการตัดสินใจวาจะกระทำหรือไมกระทำ โดยจะข้ึนอยูกับปจจัย

หลักคือ เจตนา (Intension) โดยมีปจจัยพ้ืนฐานสำคัญ 2 ดานท่ีมีผลตอเจตนา คือปจจัยทางบุคคลและปจจัยทาง

อิทธิพลทางสังคม (Ajzen. 1991) โดยปจจัยดานบุคคล ไดแก ทัศนคติตอพฤติกรรม (Attitudes Towards 

Behavior) เปนผลรวมของความเชื่อ โดยการประเมินผลรวมจาก การกระทำของบุคคลท่ีผานการพิจารณาแลววา

จะเกิดผลลพัธอยางไร กับ ผลที่เกิดจากความเชื่อวาหากกระทำแลวจะเกิดผลอยางไร หากผลรวมของความเชื่อ

รวมกันแลวใหผลเปนบวกมากกวาลบ จะสงผลใหเกิดทัศนคติตอพฤติกรรม (Attitudes Towards Behavior) ไป

ในทิศทางที่ดี หรือเรียกไดวา มีทัศนคติที่ดีตอการกระทำนั้นๆ และปจจัยทางอิทธิพลทางสังคม ไดแก การคลอย

ตามกลุมอางอิง (Subjective Norms) ซึ่งในทฤษฎีน้ีจะหมายถึง การรับรูถึงความกดดันของคนในสังคมรอบขางวา

มีความตองการใหบุคคลน้ันกระทำพฤติกรรมน้ันๆหรือไม โดยเปนผลรวมระหวาง ความตองการของคนรอบขางวา

เห็นดวยกับการกระทำหรือไม กับ การกระทำของตนเองที่ตองการจะทำตามคนรอบขางหรือไม ทั้งนี้หากมกีลุม

บุคคลท่ีสำคัญในระดับท่ีใกลชิดสนับสนุนกระทำน้ัน ย่ิงสงเสริมใหเกิดการกระทำน้ันข้ึนอยางแนนอน ตอมาไอเซน 

(Ajzen. 1985) ไดเห็นวา การแสดงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดหรือไม มีอีกหนึ่งปจจัยที่จะชวยคาดการณใหเกิด



พฤติกรรมน้ัน คือ ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมา (Perceived Behaviour Control 

: PBC) ไอเซนจึงไดทำการพัฒนาและเพิ่มปจจัยดังกลาวเขาไป แลวเรียกทฤษฎีใหมนี้วา “ทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผน (Theory of Planned Behavior: TPB)” โดยไอเซน ไดอธิบายถึงปจจัยท่ีเพ่ิมเขาใหมน้ี วาเปนความเชื่อของ

บุคคลที่เชื่อวาจะมีอุปสรรคหรือสิ่งสนับสนนุใหกระทำไดงายขึ้นหรือไม ซึ่งบุคคลจะประเมินจากประสบการณท่ี

ผานมา และขอมูลตางๆ โดยประเมินจากความเชื่อท่ีเปนอุปสรรค ถือวาเปน ปจจัยท่ีเปนลบ และ ปจจัยท่ีเปนบวก 

คือความเชื่อท่ีสนับสนุนใหกระทำ หากมีคาเปนบวกจะสงเสริมใหเกิดเจตนาในการกระทำพฤติกรรมน้ันมากข้ึน 

การประยุกตทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและทฤษฎีการกระทำดวยเหตุผลในงานวิจัยทางสิ่งแวดลอม 

ในดานการจัดการขยะ 

 จากการที ่ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและทฤษฎีการกระทำดวยเหตุผล เปนทฤษฎีที ่ทำความเขาใจ

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ในการตัดสินใจของมนุษย ซึ่งนอกจากจะสามารถนำไปใชในการพยากรณ

พฤติกรรมหรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นแลว ยังสามารถใชในการออกแบบเครื่องมือทางนโนบาย มาตรการและ

แผนงานตางๆ ในการสงเสริมใหมีการทำหรือไมทำอะไร อาทิ ในทางสาธารณสุข สามารถนำขอมูลท่ีไดมาใชในการ

วางแผนใหประชาชนกระตุนใหมีการออกกำลังกายมากข้ึน หรือกระตุนใหเลิกสูบบุหรี่ เปนตน ในทางสิ่งแวดลอม 

ในดานการจัดการขยะ ก็มีการนำเอาทฤษฎีทั้งสองมาใชในการศึกษาถึงปจจัยตางๆที่จะมผีลตอความตั้งใจและ

พฤติกรรมของบุคคลในการแยกขยะ รวมถึงผลของประสิทธิภาพการรับรู รับทราย ถึงนโยบายการแยกขยะ 

 จากการสืบคนบทความจากฐานขอมูลทางวิชาการและเว็บไซตตางๆ พบวา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบ

แผนและทฤษฎีการกระทำดวยเหตุผล ไดถูกนำมาใชเปนเครื่องมือในการวิจัยในดานสิ่งแวดลอมมากมาย และเมื่อ

นำมาวิเคราะหในดานการนำไปทำนายพฤติกรรมการแยกขยะ จะสามารถแบงเปนความตั้งใจที่จะแยกขยะ และ

พฤติกรรมการแยกขยะ หากเปนความต้ังใจท่ีจะแยกขยะ จะพบการศึกษาถึงปจจัยใดท่ีจะสงผลตอความต้ังใจท่ีจะ

แยกขยะ  อย างการศ ึกษาของ Chuanhui Liao และ Dingtao Zhao ในเร ื ่ อง  Determinants and the 

Moderating Effect of Perceived Policy Effectiveness on Residents’ Separation Intention for Rural 

Household Solid Waste ในป 2018 ท่ีไดศึกษาปจจัยที่ผลตอความตั้งใจที่จะแยกขยะมูลฝอยของชาวเสฉวน

จำนวน 538 คน ผลพบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ นโยบาย และ ปจจัยดานการรับรูถึงการ

ควบคุมพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมาเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจท่ีจะแยกขยะมูลฝอยไดอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ และหากเปนพฤติกรรมการแยกขยะ จะพบการศึกษาถึงปจจัยใดท่ีจะสงผลตอพฤติกรรมการแยกขยะ อยาง

การศึกษาของ Zhaoyun Yin และ Jing Ma ในเรื่อง New pathway exploring the effectiveness of waste 

recycling policy : A quasi-experiment on the effects of perceived policy effectiveness ในป 2021 ท่ี

ไดศึกษาปจจัยท่ีผลตอพฤติกรรมการรีไซเคิลในระดับจุลภาคของคนในเมืองคุนหมิง จำนวน 874 คน พบวาปจจัย

ท่ีมีอิทิพลตอพฤติกรรมการรีไซเคิล คือ ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ นโยบาย, ปจจัยดานการรับรูถึง

การควบคุมพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมาและปจจัยดานอิทธิพลของคนโดยรอบ ซึ่งจะสงผลถึงการแสดงออกไดจริง

ในระดับจุลภาคได  

 และจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ก็นำมาสูการวิจัยในครั้งนี้คือ การศึกษาเปรียบเทยีบ

ปจจัยที ่มีผลตอความตั ้งใจและพฤติกรรมการแยกขยะในกลุ มบุคคลทั ่วไป นิสิตหอพักและรานคาภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีกรอบแนวคิดดังน้ี  

1. กำหนดตัวแปรตามไว 3 ตัว คือ 1) ความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลใหไดแนนอน (AP1) 2) ความต้ังใจท่ีจะเริ่ม

รีไซเคิลใหไดทุกวัน (AP2) และ 3) พฤติกรรมการแยกขยะ (Behaviour)  



2. กำหนดตัวแปรอิสระไว 4 ตัว คือ 1) ปจจัยดานทัศนคติ(Attitude) 2) ปจจัยดานอิทธิพลของคน

โดยรอบ (Subject Norm) 3) ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมา(PBC) และ 4) ปจจัย

ดานประสิทธิภาพการรับรู  รับทราบนโยบายที่เกี่ยวของกับการคัดแยกขยะ(PPE) โดยแสดงเปนแผนภาพที่ 1 

แผนภาพกรอบแนวคิดวิจยั  

 

 
 

แผนภาพที ่1 แผนภาพกรอบแนวคิดวิจยั ท่ีมา รวบรวมโดยผูวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ เปนการวิจัยเชิงพยากรณ (Predictive Research) ซึ ่งมีรายละเอียดของวิ ธี

ดำเนินงานวิจัย ดังน้ี 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1) ประชากรที ่ใชในการศึกษา เปนบุคคลทั่วไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุ 18 ปขึ ้นไป ใน

กรุงเทพมหานครฯ  

 กลุมตัวอยาง เนื ่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ดังนั ้นขนาด

ตัวอยางสามารถคำนวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับคาความเชื่อมั่น

รอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา. 2549) ซึ่งสูตรในการคำนวณท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี 

คือ  

สูตร n = 
𝐏𝐏(𝟏𝟏−𝐏𝐏)𝒛𝒛𝟐𝟐

E2
   (1) 

    

เมื่อ n คือ ขนาดตัวอยาง 

P คือ สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยกำลังสุม .50 

Z คือ ระดับความเชื่อมั่นท่ีผูวิจัยกำหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96 ท่ีระดับ   

 ความเชื่อมั่น รอยละ 95 (ระดับ .05) 

E คือ คาความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05 

 



แทนคาในสมการ (1)    n  = 
(.𝟎𝟎𝟎𝟎)(𝟏𝟏−.𝟎𝟎)(𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟗𝟗)𝟐𝟐

(.05)2
 

      = 384.6  

 

 ใชขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 

5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพี่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาด

กลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามท่ีเงื่อนไขกำหนด คือ ไมนอยกวา 384 ตัวอยาง 

 การสุมกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 2) ประชากรที่ใชศึกษา เปน นิสิตเกษตรศาสตร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่พักอาศัยอยูในหอพักของ

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จำนวนหอพักท้ังหมด 22 หอพัก จำนวน 5,000 คน 

 กลุมตัวอยาง ใชสูตร Yamane ในการคำนวณขนาดตัวอยาง 

 

 สูตร n = 
𝐍𝐍

1+Ne2
    (2) 

 

เมื่อ n คือ ขนาดตัวอยาง 

n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N คือ ขนาดประชากร 

  e คือ คาความผิดพลาดท่ีระดับ .05 

 

แทนคาในสมการ (2)   n  = 
𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

(1+(5,000x0.052)
 

     = 370  

 

 ดังน้ันจะตองเก็บตัวอยางจากนิสิตหอพักใหได 370 คน และทางผูวิจัยไดกำหนดการสุมตัวอยางเปนแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยลงแจกแบบสำรวจ แตเนื่องจากระหวางการทำวิจัยอยูในสถานการณการ

แพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหทางมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนผานระบบออนไลน จึงมีผลทำให

นิสิตที่มาอยูหอพักของทางมหาวิทยาลัยนอยลง ทางผูวิจัยจึงเปลี่ยนจากการลงพื้นที่แจกแบบสำรวจมาเปนการ

ประชาสัมพันธผานหอง LINE นิส ิต เพื ่อใหนิส ิตไดตอบแบบสอบถามผาน Google form ทำใหนิส ิต ทำ

แบบสอบถามเขามาท้ังสิ้น 46 ตัวอยาง 

 3) ประชากรที่ศึกษา ผูที่เปดรานขายอาหารและเครื่องดื ่มภายในโรงอาหารและรานคาที ่อยูภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จำนวน 300 ราน  

กลุมตัวอยาง ใชสูตร Yamane ในการคำนวณขนาดตัวอยาง 

 

 สูตร n = 
𝐍𝐍

1+Ne2
    (3) 

 

เมื่อ n คือ ขนาดตัวอยาง 

 n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 



 N คือ ขนาดประชากร 

 e คือ คาความผิดพลาดท่ีระดับ .05 

 

แทนคาในสมการ (3)   n  = 
𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎

(1+(300x0.052)
 

     = 171  

 

 ดังนั้นจะตองเก็บตัวอยางจากรานคาใหได 171 คน และทางผูวิจัยไดกำหนดการสุมตัวอยางเปนแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยลงแจกแบบสำรวจ แตเนื่องจากระหวางการทำวิจัยอยูในสถานการณการ

แพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหทางมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนผานระบบออนไลนและนโยบายของ

ทางมหาวิทยาลัยออกมาให บุคลากรของทางมหาวิทยาลัยทำงานที่บาน (Work from Home)  จึงมีผลทำให

รานคาหลายรานทั้งในโรงอาหารและบริเวณรอบๆภายในมหาวิทยาลัยปดราน ทางผู วิจัยจึงลงพื ้นท่ีแจก

แบบสอบถาม และรานคาท่ีใหความรวมมือทำแบบสอบถามจำนวนท้ังสิ้น 105 ราน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยไดแบงรายละเอียด

แบบสอบถาม ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี สวนท่ีหน่ึงเปนสวนท่ีมุงเนนเพ่ือศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตร เปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) และสวนที่สองเปนสวนที่มุงเนนไปที่ปจจัยอิสระ(ตัวแปรอิสระ) โดยแบงเปน 4 

ปจจัยท่ีใชในการศึกษา ดังน้ี ปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการแยกขยะ (Attitude) ปจจัยดานอิทธิพลของคนรอบขาง

ที่สงผลถึงการแยกขยะ (Subjective Norm) ปจจัยการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Perceived Behavioral 

Control : PBC) และ ปจจัยดานการวัดประสิทธิภาพการรับรู นโยบายดานการแยกขยะ (Perceived Policy 

Effectiveness)   และ ปจจัยตาม (ตัวแปรตาม) ไว 3 ปจจัย คือ 1) ความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลใหไดแนนอน(AP1) 2) 

ความต้ังใจท่ีจะเริ่มรีไซเคิลใหไดทุกวัน(AP2) และ 3) พฤติกรรมการแยกขยะ (Behaviour) โดยเปนแบบลิเคิรทส

เกล (Likert Scale) แบบปลายปด (Close Ended Question) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผานการพิจารณาและรับรองการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ COE64/130 ผูวิจัยแยกการลงพื้นที่แจกแบบสำรวจออกเปน 3 พื้นท่ี 

โดย  

1) เก็บในกลุมบุคคลทั่วไป จะใชแบบการลงพื้นที่ ทั่วกรุงเทพมหานคร ใชเวลาเก็บ 1 เดือน คือ 1-30 

พฤศจิกายน 2564 โดยผูรับจางแจกแบบสอบถามอิสระ  

2) เก็บในกลุมนิสิตหอพัก จะใชการประชาสัมพันธจากอาจารยประจำหอพกั มีทั้งการกระจายแบบลง

พ้ืนและแบบออนไลนผาน Google Form ใชเวลาเก็บ 2 เดือน คือ เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2564 

3) เก ็บในกล ุ มร านค าภายในมหาวิทยาล ัย จะใช การลงพื ้นท ี ่ ไปตามโรงอาหารและภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใชผูชวยวิจัย 2 คนท่ีผานการอธิบายเน้ือหาในแบบสำรวจ ใชเวลาเก็บ 1 เดือน คือ 1-

30 ธันวาคม 2564  

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยการใชสถิติอางอิง (Inferential Statistics) 

ชนิด สถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 



4. ผลการวิจัย 
ปจจัยตามท่ีใชพยากรณ คือ  1) ความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลใหไดแนนอน (AP1) 2) ความมุงมั่นและคาดหวัง

ที่จะเริ่มรีไซเคิลใหไดทุกๆวัน (AP2) และ 3) พฤติกรรมการแยกขยะ (Behaviour) ในกลุมตัวอยาง 3 กลุม และ

ปจจัยอิสระที่รวมกันพยากรณ รวม 4 ตัว คือ 1) ปจจัยดานทัศนคติ (Attitude) 2) ปจจัยดานอิทธิพลของคน

โดยรอบ (Subject Norm) 3) ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมา(PBC) และ 4) ปจจัย

ดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบนโยบายที่เกี่ยวของกับการคัดแยกขยะ(PPE) นำเสนอผลการวิเคราะหเปน

ตาราง การวิเคราะหถดถอยแบบข้ันตอน โดยแตละตารางจะกำหนด ปจจัยตาม คือ  1) ความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลให

ไดแนนอน (AP1) 2) ความมุงมั่นและคาดหวังท่ีจะเริ่มรีไซเคิลใหไดทุกๆวัน (AP2) และ 3) พฤติกรรมการแยกขยะ 

(Behaviour) และแสดงท้ัง 3 กลุมตัวอยางและเขียนผลการวิเคราะหเปนสมการพยากรณ ของท้ัง 3 กลุมตัวอยาง 

ดังสมการ (4) 

 

𝑦𝑦� = b0+b1x1 + b2x3 … + bixi               (4)  

 

𝑦𝑦� คือ คาตัวแปรตาม  

b0 คือ คาคงท่ี (Constant)  

bi คือ คาสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ  

Xi คือ คาตัวแปรอิสระแตละตัว ดังแสดงตารางท่ี 1-3 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจท่ีจะ

รีไซเคิลใหไดแนนอน (AP1) โดยแสดงท้ัง 3 กลุมตัวอยาง  

 

กลุม

ตัวอยาง 

ปจจัยทำนาย (ตัวแปรอิสระ) b Beta t p-value 

 

กลุม

บุคคล

ทั่วไป 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการใหความสำคัญของของ

รัฐบาลในเร่ืองการแกไขปญหาการแยกขยะ (PPE1) 

0.153 0.143 2.863 0.004 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการใหความสำคัญของของ

รัฐบาลในเร่ืองการจัดเตรียมถังขยะ เพื่อความสะดวกในการแยกขยะ 

(PPE5) 

0.102 0.102 2.049 0.041 

p-value < 0.05, R = 0.188, R2 = 0.035, F= 7.250, Constant = 2.574 

 

 

 

 

กลุม 

นิสิต 

หอพัก 

ปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบในดานความเต็มใจและยอมรับฟง

ขาวสาร (SB6b) 

0.695 0.408 3.383 0.002 

ปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบในดานคนในครอบครัวใหการ

สนับสนุน (SB1a) 

0.395 0.405 3.353 0.002 

p-value < 0.05, R = 0.654, R2 = 0.428, F= 16.073, Constant = -0.764 

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาถึง

ความเต็มใจและมีแนวโนมที่จะแยกขยะ แมวาจะมีอุปสรรคในการ

แยกก็ตาม (PBC5b) 

0.503 0.152 3.301 0.002 



กลุม

ตัวอยาง 

ปจจัยทำนาย (ตัวแปรอิสระ) b Beta t p-value 

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาถึงการ

สำรวจตัวเองและเตรียมความพรอมในความรูในการแยกขยะ 

(PBC5a) 

0.361 0.159 2.278 0.028 

p-value < 0.05, R = 0.618, R2 = 0.381, F= 13.257, Constant = 0.606 

 

 

 

กลุม 

รานคา 

ในมหา 

ลัย 

เกษตร 

ศาสตร 

 

ปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบในดานความเต็มใจและยอมรับฟง

ขาวสาร (SB6b) 

0.547 0.358 3.812 0.000 

ปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบในดานเพื่อนรวมงานใหการสนับสนุน 

(SB2b) 

0.435 0.253 2.696 0.008 

p-value < 0.05, R = 0.520, R2 = 0.270, F= 18.894, Constant = -0.315 

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาถึงการ

สละพื้นที่บริเวณบานในการแยกขยะ (PBC2b) 

0.712 0.956 6.085 0.000 

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกถึงการ

พยายามแยกขยะ แมวาทางมหาวิทยาลัยฯไมมีสิ่งอำนวยความ

สะดวกให (PBC3b) 

0.433 0.645 4.107 0.000 

p-value < 0.05, R = 0.535, R2 = 0.286, F= 20.434, Constant = 3.132 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการใหความสำคัญของของ

รัฐบาลในเร่ืองการแกไขปญหาการแยกขยะ (PPE1) 

0.153 0.143 2.863 0.004 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการใหความสำคัญของของ

รัฐบาลในเร่ืองการจัดเตรียมถังขยะ เพื่อความสะดวกในการแยกขยะ

(PPE5) 

0.102 0.102 2.049 0.041 

p-value < 0.05, R = 0.188, R2 = 0.035, F= 7.250, Constant = 2.574 

แทนคาในสมการ (4)  ปจจัยที่มผีลตอความต้ังใจที่จะรีไซเคิลใหไดแนนอน (AP1) 

กลุมบุคคลทั่วไป                  AP1 = 2.574 + 0.153(PPE1) + 0.102(PPE5) 

กลุมนิสิตหอพัก 

AP1 = (-0.764 + 0.695(SB6b) + 0.395(SB1a)) +(0.606+0.503(PBC5b) +0.361(PBC5a) 

กลุมรานคาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

AP1 = (3.132 + 0.712(PBC2b) + 0.433 (PBC3b)) +(2.574+0.153(PPE1) +0.102(PPE5) 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความมุงมั่นและคาดหวังท่ีจะ

เริ่มรีไซเคิลใหไดทุกๆวัน (AP2) โดยแสดงท้ัง 3 กลุมตัวอยาง 

 

กลุม

ตัวอยาง 

ปจจัยทำนาย (ตัวแปรอิสระ) b Beta t p-value 

 

 

 

กลุม

บุคคล

ทั่วไป 

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาถึง

ความไมสะดวกหากถังขยะอยูหางจากบาน (PBC6a) 

0.130 0.133 2.698  0.007  

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกถึงการ

สำรวจตัวเองและเตรียมความพรอมในเร่ืองการใหเวลาในการแยก

ขยะ (PBC1a) 

0.103 0.113 2.286  0.023 

p-value < 0.05, R = 0.175, R2 = 0.031, F= 6.297, Constant = 2.943        



กลุม

ตัวอยาง 

ปจจัยทำนาย (ตัวแปรอิสระ) b Beta t p-value 

 

 

 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการรณรงคของรัฐบาลใน

เร่ืองชี้ใหเห็นประโยชนและความสำคัญถึงการแยกขยะ (PPE3) 

0.168 0.179 3.622 0.000 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการจัดใหมีมาตรฐานการ

แยกขยะที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมของรัฐบาล (PPE2) 

0.130 0.137 2.777 0.006 

p-value < 0.05, R = 0.188, R2 = 0.035, F= 7.250, Constant = 2.574  

 

 

 

 

 

กลุม 

นิสิต

หอพัก 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการรณรงคของรัฐบาลใน

เร่ืองชี้ใหเห็นประโยชนและความสำคัญถึงการแยกขยะ (PPE3) 

0.387 0.370 2.550  0.014 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการจัดใหมีมาตรฐานการ

แยกขยะที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมของรัฐบาล (PPE2) 

0.447 0.293 2.019  0.050 

p-value < 0.05, R = 0.579, R2 = 0.335, F= 10.854, Constant = 0.302    

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกถึงการ

สำรวจตัวเองและเตรียมความพรอมในเร่ืองการใหเวลาในการแยก

ขยะ (PBC1a) 

0.569 0.469 3.804 0.000 

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาถึงการ

สละพื้นที่บริเวณบานในการแยกขยะ (PBC2b) 

0.319 0.364 2.854  0.007 

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกถึงการ

สำรวจชุมชนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการแยกขยะ (PBC3a) 

0.210 0.266 2.260  0.029 

p-value < 0.05, R = 0.685, R2 = 0.469, F= 12.371, Constant = 1.349    

 

 

 

 

 

กลุม 

รานคา 

ในมหา 

ลัย 

เกษตร 

ศาสตร 

 

ทัศนคติดานการดำเนินการคัดแยกขยะถือวาเปนตัวอยางที่ดีใหกับ

เด็กๆ (AT5) 

0.665 0.418 3.419 0.001 

ทัศนคติดานการคัดแยกขยะ สามารถชวยลดตนทุนในการควบคุม

มลพิษภายในประเทศ (AT6) 

0.465 0.334 2.773 0.007 

p-value < 0.05, R = 0.326, R2 = 0.107, F= 6.084, Constant = 3.098    

ปจจัยอิทธิพลของเพื่อนรวมงานใหการสนับสนุนใหแยกขยะ (SB2b) 0.556 0.301 3.139 0.002 

ปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบในดานความเต็มใจและยอมรับฟง

ขาวสาร (SB6b) 

0.452 0.275 2.874 0.005 

p-value < 0.05, R = 0.488, R2 = 0.238, F= 15.958, Constant = -0.526    

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาถึงการ

สละพื้นที่บริเวณบานในการแยกขยะ (PBC2b) 

0.739 0.925 5.831 0.000 

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาถึงการ

แยกขยะ แมวาชุมชน/รัฐบาลจะไมไดมีสิ่งอำนวยความสะดวกให 

(PBC3b) 

0.442 0.614 3.872 0.000 

p-value < 0.05, R = 0.521, R2 = 0.271, F= 18.990, Constant = 2.972    

 

สมการ 

พยากรณ 

แทนคาในสมการ (4)      ปจจัยที่มีผลตอความมุงมั่นและหวังที่จะเร่ิมรีไซเคิลใหไดทุกๆวัน (AP2)  

AP2 = (2.943 + 0.130(PBC6a) + 0.103(PBC1a)) + (2.574 + 0.153(PPE3) + 0.102 (PPE2)) กลุมบุคคลทั่วไป 

AP2 = (0.302 + 0.387(PPE3) + 0.447(PPE2)) + (1.349+0.569(PBC1a) +  

0.319 (PBC2b) + 0.210 (PBC3a)) ……………………………………………………………...กลุมนิสิตหอพัก 

AP1 = (3.098 + 0.665(AT5)) + 0.465(AT6)) -(0.526+0.556(SB2b) + 0.452(SB6b) 

+ 2.972 + 0.739(PBC2b) + 0.442(PBC3b) ……...กลุมรานคาในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 



ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแยกขยะ (Behaviour) โดย

แสดงท้ัง 3 กลุมตัวอยาง 

 

กลุม

ตัวอยาง 

ปจจัยทำนาย (ตัวแปรอิสระ) b Beta t p-value 

 

 

กลุม

บุคคล

ทั่วไป 

 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการใหความสำคัญของของ

รัฐบาลในเร่ืองการแกไขปญหาการแยกขยะ (PPE1) 

0.131  0.181  3.693   0.000 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการจัดใหมีมาตรฐานการ

แยกขยะที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมของรัฐบาล (PPE2) 

0.092 0.157  3.183 0.002  

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการสรางจิตสำนึกโดยมี

รัฐบาลขับเคลื่อนใหชุมชนอยางมีประสิทธิผล (PPE4) 

0.094 0.136 2.746 0.006 

p-value < 0.05, R = 0.264, R2 = 0.070, F= 9.888, Constant = 1.537      

กลุม 

นิสิต

หอพัก 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู ในดานการรณรงคเพื ่อชี ้ใหเห็น

ประโยชนและความสำคัญถึงการแยกขยะ (PPE3) 

0.284 0.528 3.316   0.002 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการจัดใหมีมาตรฐานการ

แยกขยะที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมของทางหอพัก (PPE2) 

0.184  0.423 2.657  0.011   

p-value < 0.05, R = 0.469, R2 = 0.220, F= 6.051, Constant = 2.675 

กลุม 

รานคา 

ในมหา 

ลัย 

เกษตร 

ศาสตร 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการใหความสำคัญของของ

รัฐบาลในเร่ืองการแกไขปญหาการแยกขยะ (PPE1) 

0.131  0.181  3.693   0.000 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการจัดใหมีมาตรฐานการ

แยกขยะที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมของรัฐบาล (PPE2) 

0.092 0.157  3.183 0.002 

ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูในดานการสรางจิตสำนึกโดยมี

รัฐบาลขับเคลื่อนใหชุมชนอยางมีประสิทธิผล (PPE4) 

0.091 0.136 2.746   0.006 

p-value < 0.05, R = 0.264, R2 = 0.070, F= 9.888, Constant = 1.537 

 

สมการ 

พยากรณ 

แทนคาในสมการ (4)            พฤติกรรมการแยกขยะ (Behaviour) 

= 1.537 + 0.131(PPE1) + 0.092(PPE2) + 0.094(PPE4) .....................................กลุมบุคคลทั่วไป 

= 2.675 + 0.284(PPE3) + 0.184 (PPE2) ……………….……………………….……………...กลุมนิสิตหอพัก 

= 1.537 + 0.131(PPE1) + 0.092(PPE2) + 0.094(PPE4) .....................................กลุมบุคคลทั่วไป 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
จากตารางท่ี 1 สรุปไดวา 

1) กลุมบุคคลท่ัวไป พบวาปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการคัดแยก

ขยะ เปนปจจัยท่ีสงผลตอ ความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลใหไดแนนอน ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองการศึกษา

ของ Huilin Wang  (2021) ที่ศึกษาอิทธิพลความสัมพันธระหวางปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ 

นโยบายที่เกี่ยวของกับการคัดแยกขยะและพฤติกรรมที่แสดงออกดานสิ่งแวดลอมของชาวเซี่ยงไฮจำนวน 1,145 

คน พบวาปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการคัดแยกขยะ มีผลตอความต้ังใจท่ี

จะดำเนินการดานการแยกขยะอยางจริงจัง 

2) กลุมนิสิตหอพัก พบวาปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบในระดับคนในครอบครัวและปจจัยการรับรูถึง

การควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมา เปนปจจัยที ่สงผลตอความตั ้งใจที่จะรีไซเคิลใหไดแนนอนไดอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Gerjo KOK (1984) ท่ีศึกษาพฤติกรรม ความต้ังใจ ทัศนคติ 



ความเขาใจ และความตระหนักรู ในเรื่องการรีไซเคิลขยะประเภท ดีบุก ในเขตเทศบาลดัตช เนเธอรแลนด จำนวน 

586 คน ผลกพบวา บุคคลอางอิงท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอการแยกขยะประเภทดีบุกคือกลุมบุคคลท่ีมีความสัมพันธ

ในระดับครอบครัว และอีกปจจัยท่ีชวยเสริมคือการรับรูถึงอุปสรรคของการแยกขยะประเภทดีบุก 

3) กลุมรานคาในมหาวิทยาลัย พบวา ท้ังปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบในดานการยอมรับและเต็มใจรับ

ฟงจากรานขางเคียง ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมาท้ังในดานการสละพ้ืนท่ีบริเวณ

รานคาและการรับรูถึงความไมสะดวกในการแยกขยะ และปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู เปนปจจัยท่ีสงผลตอ

ความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลใหไดแนนอนไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Lin Xu (2017) 

ท่ีศึกษาพฤติกรรมการแยกขยะของบุคคลในเมืองหางโจวจำนวน 628 คน ผลพบวา ปจจัยอิทธิพลของคนรอบขาง 

ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมา ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรูและพฤติกรรมใน

อดีต มีผลตอความต้ังใจและพฤติกรรมการแยกขยะ 

จากตารางท่ี 2 สรุปไดวา 

4) กลุมบุคคลท่ัวไป พบวา ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมาและปจจัยดาน

ประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ นโยบายที่เกี่ยวของกับการคัดแยกขยะทั้งในดานการรณรงคและมาตรฐานการ

แยกขยะ เปนปจจัยท่ีสงผลตอความมุงมั่นและคาดหวังท่ีจะเริ่มรีไซเคิลใหไดทุกๆวัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ Calvin Wan (2014) ที่ศึกษาพฤติกรรมการรีไซเคิลของคนฮองกงจำนวน 400 คน 

พบวา ปจจัยดานอิทธิพลของคนโดยรอบ ปจจัยดานการรับรูจริยธรรม ปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรม

ท่ีจะแสดงออกมาและปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการคัดแยกขยะ สงผลตอ

ความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิล 

5) กลุมนิสิตหอพัก พบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการคัดแยก

ขยะและปจจัยดานการรับรู ถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมา เปนปจจัยที่สงผลตอความมุงมั ่นและ

คาดหวังท่ีจะเริ่มรีไซเคิลใหไดทุกๆวัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Chuanhui Liao ท่ี

ศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบนโยบาย มีผลตอการแยกขยะมูลฝอยของคนในชุมชน

เสฉวน จำนวน 538 คน พบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ นโยบาย และปจจัยดานการรับรูถึงการ

ควบคุมพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมา มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการแยกขยะมูลฝอยในชนบทอยางมีนัยสำคัญ 

6) กลุมรานคาในมหาวิทยาลัย พบวา ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบ และปจจัยดาน

การรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมาเปนปจจัยท่ีสงผลตอความมุงมั่นและคาดหวังท่ีจะเริ่มรีไซเคิลให

ไดทุกๆวัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และเปนกลุมเดียวท่ีใชปจจัยอิสระจำนวนมากกวาสองกลุม ที่เปนเชนนี้ก็

เพราะวาคนในกลุมน้ีสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีตอการแยกขยะ เพราะพวกเคาเชื่อวาการแยกขยะเปนเรื่องท่ีดีและควร

กระทำ แลวเสริมดวยปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบท่ีปรากฎอยูทั้งความมุงมั่นและคาดหวังที่จะเริ่มรีไซเคิลใหได

ทุกๆวันและความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลใหไดแนนอน ย่ิงไปสนับสนุนใหเกิดการกระทำของคนกลุมน้ีได ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ Muniandy Sujata ท่ีศึกษาพฤติกรรมการรีไซเคิลผานโซเชียลมีเดียจากอาสาสมัคร 233 คนในปนัง 

พบวา ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมา สามารถทำนายความ

ต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลไดดีท่ีสุด รองลงมาเปนปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบ จะทำนายในระดับท่ีนอยกวา สงผลถึงการ

แสดงพฤติกรรมรีไซเคิลออกมา 

จากตารางท่ี 3 สรุปไดวา  

7) ปจจัยทำนายที่เหมือนกันท้ัง 3 กลุ มตัวอยาง พบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู  ร ับทราบ

นโยบายเกี่ยวของกับการคัดแยกขยะ เปนปจจัยเดียวท่ีสงผลตอพฤติกรรมการแยกขยะ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 



ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เขมะศิริ นิชชากร ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลสงผลตอพฤติกรรมการแยกขยะมูล

ฝอยของประชาชนในเขตพญาไทกรุงเทพ ของคนในเขตพญาไท 400 คน พบวา ปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู 

รับทราบนโยบายเกี่ยวของกบัการคัดแยกขยะ เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการแยกขยะ อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ ศรินทรทิพย บุญจันทร ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการคัดแยก

ขยะของแมบาน ในตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในแมบานจำนวน 199 คน พบวา ปจจัยดาน

ประสิทธิภาพการรับรู รับทราบนโยบายเกี่ยวของกับการคัดแยกขยะท่ีสามารถรวมทำนายพฤติกรรมการแยกขยะ 

8) ปจจัยอิทธิพลของคนโดยรอบและปจจัยดานการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมา 

ปรากฎท้ังในกลุมนิสิตหอพักและกลุมรานคาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตไมปรากฏในกลุมของบุคคลท่ัวไป ท่ีมี

ผลตอสงผลตอความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิลใหไดแนนอน ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีเปนเชนน้ีเพราะ คนในกลุมน้ีอยู

ภายใตองคกรเดียวกัน ท่ีมีการบังคับใชกฎและระเบียบเรื่องการแยกขยะของทางมหาลัยเหมือนกัน จึงมีผลใหคน

ในสองกลุมนี้ ควบคุมพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาและเสริมดวยอิทธิพลของโดยรอบ จึงทำใหมั่นใจไดวา คนสอง

กลุมนี้มีแนวโนมทีจ่ะรีไซเคิลอยางแนนอนซึ่งวอดคลองกับการศึกษาของ Calvin Wan ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอความตั้งใจในการรีไซเคิล ในชุมชนของคนในฮองกง 246 คน พบวา ปจจัยอิทธิพลของคน มีอิทธิพลตอความ

ต้ังใจในการรีไซเคิลและยังเปนบทบาทสำคัญในการกระตุนพฤติกรรมการรีไซเคิล แตในดานประสิทธิภาพการรับรู 

รับทราบถึงนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการแยกขยะกลับไมปรากฏในกลุมนิสิตหอพัก แตกลับไปปรากฏในกลุมบุคคล

ท่ัวและกลุมรานคาในมหาวิทยาลัย ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะวา กลุมนิสิตหอพักเชื่อวาปจจัยดานประสิทธิภาพการรับรู 

รับทราบ นโยบายที่เกี ่ยวของกับการคัดแยกขยะ ไมไดเปนตัวกำหนดวาพวกเคาจะรีไซเคิลใหไดแตจะเปน

ตัวกำหนดความมุงมั่นและคาดหวังท่ีจะเริ่มรีไซเคิลใหไดทุกๆวันแทน และจากการทำนายความต้ังใจท่ีจะรีไซเคิล

ใหไดแนนอน กลุมรานคาภายในมหาลัยเปนกลุมเดียว ท่ีใชปจจัยอิสระมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีเพราะ คนกลุมน้ีไดรับ

อิทธิพลจากกฎระเบียบที่เครงครัดจากมหาวิทยาลัยและคนกลุมนีย้ังเชื่อบุคคลที่อยูขางราน ประกอบกบัมีปจจยั

ดานประสิทธิภาพการรับรู รับทราบ นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการคัดแยกขยะรวมดวย ย่ิงสงผลใหพวกเคาพรอมท่ีจะ

รีไซเคิลใหไดแนนอน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุพีร ดาวเรือง ท่ีศึกษาอิทธิพลของความกังวลตอสิ่งแวดลอมท่ี

มีตอความตั้งใจในการเขารวมกิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม พบวา พนักงานในกลุมธุรกิจโรงแรมเหมือนกนัในจังหวัด

เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 358 คนท่ีผานการอบรมและปลูกฝงในเรื่องสิ่งแวดลอมมีความต้ังใจท่ี

จะเขารวมในกิจกรรมรกัษสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลเชิงบวกตอความตั้งใจและนำไปสูพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม

รักษสิ่งแวดลอม  
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บทคัดยอ 

การดูดซับคือหนึง่ในวิธีที่มีประสิทธิภาพและไดรับความนิยมเปนอยางมากในการกำจัดสารมลพิษออก

จากน้ำเสีย ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดนำเอา กากกาแฟ ใบลำไย ใบผักตบชวา และกานผักตบชวา ซึ่งเปนขยะอินทรีย

หรือวัสดุเหลือใชมาประยุกตใชเปนวัสดุดูดซับในการกำจัดสียอมเมทิลีนบลูออกจากน้ำเสีย ผลการวิจัยพบวาวัสดุ

ดูดซับท้ัง 4 ชนิดใชเวลาประมาณ 30-60 นาทีในการเขาสูสมดุล กานผักตบชวามีอัตราเร็วในการดูดซับสียอมเร็ว

ที่สุด แบบจำลองจลนพลศาสตรแบบปฏิกิริยาอันดับสองมีความเหมาะสมในการนำมาใชจำลองการกำจัดสียอม

โดยตัวกลางดูดซับทั ้ง 4 ชนิด กระบวนการดูดซับที ่เกิดขึ ้นเปนกระบวนการดูดซับแบบเคมี จากการศึกษา

แบบจำลองสมดุลการดูดซับหรือไอโซเทอมการดูดซับพบวา การดูดซับสียอมโดยกากกาแฟเปนกระบวนการดูดซับ

แบบชั้นเดียว (monolayer adsorption) และการดูดซับสียอมโดยใบลำไย ใบผักตบชวา และกานผักตบชวาเปน

การดูดซับแบบหลายชั้น (multilayer adsorption) ผลการศึกษาบงชี้วา ท่ีชวงความเขมขนของสียอมเมทิลลีนบลู

ในน้ำเสีย 2.5 ถึง 10 มก./ล. ใบลำไยและกากกาแฟมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงกวาตัวกลางดูดซับจากกาน

ผักตบชวาและใบผักตบชวา โดยใบลำไย กากกาแฟ กานผักตบชวา และใบผักตบชวามีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพใน

การกำจัดสยีอมรอยละ 99.4 98.8 83.4 และ 78.6 ตามลำดับ ตัวกลางดูดซับทั้ง 4 ชนิดสามารถนำมาใชในการ

กำจัดสียอมออกจากน้ำเสียได 

 

คำสำคัญ  สียอม เมทิลีนบลู การดูดซับ  
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Abstract 

Adsorption is a reliable method for removing toxic substances from wastewater. In this 

study, the researcher applied organic wastes such as coffee grounds, longan leaves, water 

hyacinth leaves, and water hyacinth stalks to remove methylene blue from wastewater. The 

study results showed that the adsorption of these four adsorbents reached equilibrium within 

3 0 - 6 0  minutes. Methylene blue absorption was most significant in water hyacinth stalks. A 

pseudo-second-order kinetic model best explained the adsorption kinetics of these four 

adsorbents. The adsorption process that occurred was chemical adsorption. The adsorption 

equilibrium isotherm analysis revealed that the adsorption by coffee grounds was a monolayer 

adsorption process. The adsorptions by longan leaves, water hyacinth leaves and water hyacinth 

stalks were multilayer adsorptions. Longan leaves better-absorbed methylene blue and coffee 

grounds than water hyacinth leaves and stalks at concentrations ranging from 0 . 5  to 1 0  mg/L. 

Langan leaves, coffee grounds, water hyacinth stalks, and water hyacinth leaves had adsorption 

capabilities of 9 9 . 4  per cent, 9 8 . 8  per cent, 8 3 . 4  per cent, and 7 8 . 6  per cent, respectively. 

Methylene blue could be removed from wastewater using these four adsorbents. 

 

Keywords: Dye, Methylene blue, Adsorption 



1. บทนำ  
สียอมเปนหนึ่งในวัตถุดิบที่ถูกนำมาใชเปนอยางมากในดานธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินคา ดาน

วิทยาศาสตร ดานการแพทย เปนตน ประเภทของสีท่ีใชในอุตสาหกรรมการผลิตสินคามีหลายชนิด เชน สีเบสิค สี

ไดเร็กท สีแว็ต สีรีแอกทีฟ สีเอซิด เปนตน เมทิลีนบลูเปนสีเบสิค (Basic Dyes) ที่สามารถละลายน้ำไดถูกไปใช

ประโยชนการยอมสีกระดาษ สียอมผม ฝาย-ขนสัตวยอมสี เปนตน สียอมเปนสิ่งที่มีประโยชนมาก แตในทาง

ตรงกันขามถาหากสียอมเหลาเกิดการปนเปอนไปในน้ำทิ้งโดยที ่ไมไดรับการบำบัดอยางถูกวิธีตามหลักของ

วิศวกรรมสิ ่งแวดลอมเกิดการรั ่วซึม หรือการแพรกระจายของสียอมลงสู สิ ่งแวดลอมจะสงผลกระทบที่ตอ

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนในรูปแบบของ ความเปนพิษตอสัตวน้ำ การสะสมของพิษในหวงโซอาหาร การ

ขัดขวางทางเดินของแสงในน้ำ หรือจะอยู ในรูปของปญหาความสวยงามทางทัศนียภาพ  กระบวนการทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่ไดรับความนิยมในการกำจัดสียอมออกจากน้ำเสีย ไดแกกระบวนการโคแอกกูเลชั่น 

(Coagulaion) และกระบวนการดูดซับ (Adsorption) (Forgacs, 2004). ขอเสียของกระบวนการโคแอกกูเลชั่น 

ไดแก ความยุงยากในการกำจัดสลัดจสวนเกินที่ไดจากกระบวนการ และคาใชจายในการซื้อสารเคมีในการเดิน

ระบบ  

ปจจุบันวัฒนธรรมการกินกาแฟในประเทศไทยมีการพัฒนากันมากทั้งในรูปของ กาแฟสำเร็จรูป จาก

ภาคอุตสาหกรรม กาแฟสด จากรานกาแฟ กากกาแฟ  เปนของเหลือทิ้งจากกระบวนการการสกัดน้ำกาแฟ โดย

จากปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศไทย มีการคาดการณไววาในป 2565 ประเทศไทยจะมีกากกาแฟเหลือท้ิง

เปนจำนวนมากกวา 290,000 ตัน/ป (ณัฐพงศ, 2562) ลำไยเปนหนึ่งในผลไมเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย คือจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำพูน ปริมาณผลผลิตลำไย

ของประเทศไทยมีมากกวา 1 ลานตัน/ป (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ สำนักการคาสินคา 2564). ผักตบชวา

คือพืชที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม แหลงน้ำ การชลประทาน การคมนาคมทางน้ำ การประมง ฯลฯ เศรษฐกิจ

หมุนเวียนเปนสิ่งท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมากในโลกปจจุบัน เน่ืองจากวาสามารถแกปญหาสิ่งแวดลอมของโลก 

ไดแก ปญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ชวยปองกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

กอใหเกิดความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอมและกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ันในการศึกษาน้ีทางคณะผูวิจัยไดนำขยะอินทรียภายในประเทศมาทำการเพ่ิมมูลคาและ

เพ่ิมการนำไปใชประโยชนใหสูงข้ึนดวยการนำเอามาประยุกตใชเปนวัสดุดูดซับในการกำจัดสียอมเมททิลีนบลูออก

จากน้ำทิ้งโดยกระบวนการดูดซับ โดยขยะอินทรียที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด ไดแก 1. กากกาแฟ (Coffee 

Grounds; Cg) 2. ใบลำไย (Longan Leave: Ll) 3. ใบผักตบชวา (Water Hyacinth Leaves: Whl)  4. กาน

ผักตบชวา (Water Hyacinth Stalks: Whs) กากกาแฟและใบลำไยเปนขยะอินทรียจากกระบวนการผลิตและ

กระบวนการบริโภคของมนุษย กานผักตบชวา และใบผักตบชวาเปนองคประกอบของวัชพืชน้ำ โดยในการวิจัยน้ี

ผูวิจัยไดทำการศึกษาจลนพลศาสตรดูดซับของสียอม ศึกษาสมดุลดูดซับของสียอม แลวนำผลการวิจัยที่ไดมา

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสียอมของวัสดุดูดซับท้ัง 4 ชนิด 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 สียอม (Dyestuffs)  คือ  สีที่ใชในการยอมวัตถุที่ตองการยอม สียอมแตละชนิดมีความสามารถในการ

ละลายน้ำและตัวทำละลายอินทรียท่ีแตกตางกัน เมื่อนำสียอมไปใชในกระบวนการยอมจะทำใหโมเลกุลของสียอม

ซึมผานเขาไปในโมเลกุลของเสนใยโดยจะทำลายโครงสรางผลึกของวัตถุนั้นชั่วคราว ซึ่งอาจเกิดพันธะไอออนิก 



(Ionic  Bond) หรือพันธะโควาเลนท (Covalent  Bond) กับวัตถุท่ีตองการยอมโดยตรง สีท่ีเห็นจากสียอมน้ันเกิด

จากอิเล็กตรอนในพันธะคูซึ่งอยูในโมเลกุลของสียอมน้ันมีความสามารถดูดกลืนพลังงานในชวงสเปคตรัมตางกัน สี

ยอมท่ีมีโครงสรางทางโมเลกุลตางกันจะมีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานแสงท่ีชวงความยาวคลื่นแตกตางกัน 

 การดูดซับ (Adsorption) เปนปรากฏการณของการสะสมสารประกอบชนิดหนึ่งเปนอยางนอย ณ 

บริเวณผิวรวม (Interface) ระหวางวัฏภาค (Phase) เชน ผิวรวมระหวางวัฏภาคของเหลวและวัฏภาคของแข็ง 

ในทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเรียกวัฏภาคของแข็งที่เก็บสะสมสารประกอบอื่นๆ ไวบนผิววา “ตัวกลางดูดซับ 

(Adsorbent)” และเรียกวัฏภาคของของเหลวที่ถูกสะสมบนผิวของตัวดูซับวา “สารถูกดูดซับ (Adsorbate)” 

ประเภทของการดูดซับสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทไดแก การดูดซับแบบกายภาพ (Physisorption) และการดูด

ซับแบบเคมี (Chemisoprion) โดยในกระบวนการดูดซับแบบกายภาพนั้น การดูดซับจะเกิดจากแรงดึงดูดทาง

กายภาพ เชน แรงดึงดูดระหวางขั้วของสารถูกดูดซับกับขั้วบนผิวตัวกลางดูดซับ แรงดึงดูดระหวางประจุของสาร

ถูกดูดซับชนิดอิออนกับประจุบนผิวตัวดูดซับ แรงดึงดูดมวลระหวางโมเลกุลสารถูกดูดซับกับผิวของตัวกลางดูดซับ 

เปนตน สวนกระบวนการดูดซับแบบเคมีน้ันการดูดซับจะเกิดจากการเกิดพันธะเคมีหรือการใชอิเล็กตรอนรวมกัน

ระหวางโมเลกุลของสารถูกดูดซับกับผิวของตัวดูดซับ ความสามารถในการดูดซับของตัวกลางดูดซับสามารถบอกได

โดยระบุคา ประสิทธิภาพการกำจัดสียอมเมทิลีนบลู (% Removal) และความสามารถในการดูดซับท่ีสภาวะสมดุล 

(𝑞𝑞𝑒𝑒) ซึ่งสามารถคำนวณไดตามสมการท่ี (2.1) และ (2.2) 

 

% Removal = 
(𝐶𝐶0−𝐶𝐶𝑒𝑒)

𝐶𝐶0
𝑥𝑥100     

 (2.1) 

𝑞𝑞𝑒𝑒 = (𝐶𝐶0−𝐶𝐶𝑒𝑒)
𝑤𝑤

𝑥𝑥𝑥𝑥      

 (2.2) 

 

เมื่อ  𝐶𝐶0 คือความเขมขนเริ่มตนของสียอม (มก./ล.)  𝐶𝐶𝑒𝑒 คือ ความเขมขนท่ีสภาวะสมดุลของสียอมภายหลัง

กระบวนการดูดซับ (มก/ล.) 𝑞𝑞𝑒𝑒  คือปริมาณของสารดูดซับบนพ้ืนผิวของตัวกลางดูดซับตอน้ำหนักของสารดูดซับท่ี

สภาวะสมดุล (มก./ก.)  𝑥𝑥 คือปริมาตรของน้ำเสียสียอม (มล.) และ 𝑊𝑊  คือปริมาณของตัวกลางดูดซับ (ก) 

 

แบบจำลองทางจลนพลศาสตรคือ แบบจำลองที่ใชสมการคณิตศาสตรเพื่ออธิบายการดำเนินไปของ

ปฏิกิริยาเคมี เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของสารที่เกิดขึ้นและสูญสลายระหวางที่ปฏิกิริยา

ดำเนินไป โดยเปนการศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยา (reaction rate) และกลไกของปฏิกิริยา (mechanism) 

สมการท่ี 2.3 ถึง 2.5 แสดงสมการแบบจำลองทางจลนพลศาสตรและสมการอนุพันธท่ีเกี่ยวของของแบบปฏิกิริยา

อันดับสอง สมการท่ี 2.6 แสดงสมการแบบจำลองจลพลศาสตรของริชชี่ : 

 

  t
qt

 =  1
k2qe2

 +  t
qe

    (2.3) 

 



ℎ = 𝑘𝑘2𝑞𝑞𝑒𝑒2     (2.4) 

𝑡𝑡0.5 = 1
𝑘𝑘2𝑞𝑞𝑒𝑒

      (2.5) 

1
𝑞𝑞𝑡𝑡

= 1
𝑘𝑘𝑟𝑟𝑞𝑞𝑒𝑒𝑡𝑡

+ 1
𝑞𝑞𝑒𝑒

    (2.6) 

 

เมื่อ  𝑡𝑡 คือเวลา (นาที) 𝑞𝑞𝑡𝑡 คือปริมาณของสารดูดซับบนพ้ืนผิวของตัวกลางดูดซับตอน้ำหนักของสารดูดซับ (มก./

ก.) 𝑘𝑘2 คือคาคงท่ีจลพลศาสตรแบบปฏิกิริยาอันดับสอง (pseudo-second order rate constant, ก./มก.นาที) 

𝑞𝑞𝑒𝑒 คือปริมาณของสารดูดซับบนพื้นผิวของตัวกลางดูดซับตอน้ำหนักของสารดูดซับที่สภาวะสมดุล (มก./ก.)  ℎ 

คืออัตราเร็วการดูดซํบเริ่มแรก (the initial adsorption rate, มก./ก.นาที) 𝑡𝑡0.5 คือเวลาครึ่งชีวิตสมดุล (half 

equilibrium time, นาที) 𝑘𝑘𝑟𝑟  คือคาคงที ่จลพลศาสตรของริชชี่ (Ritchie-second-order rate constant, 1/

นาที) 

 แบบจำลองสมดุลการดูดซับ หรือไอโซเทอมการดูดซับ (Adsorption Isotherm) คือแบบจำลองที่ใช

อธิบายความสัมพันธระหวางความเขมขนที่สมดุลกับปริมาณของตัวถูกดูดซับ (Adsorbate) ที่มีการดูดซับท่ี

อุณหภูมิคงที่สำหรับการดูด ซับตัวถูกละลายบนผิวแข็งจะเปนความสัมพันธระหวางปริมาณการดูดซับกับความ

เขมขนของ สารละลายท่ีภาวะสมดุลท่ีอุณหภูมิใดๆ ไอโซเทอมแบบแลงเมียร (Langmuir Isotherm) เปนหน่ึงใน

แบบจำลองที่ไดรับความนิยมสูงสุดที่ใชอธิบายกระบวนการดูดซับ โดยสมมุติฐานของแบบจำลองไดแก 1) ใช

สำหรับการดูดซับแบบชั้นเดียว (Monolayer Adsorption) 2) โมเลกุลที ่ถูกดูดซับมีจำนวนที่แนนอนและมี

ตำแหนงของการดูดซับท่ีแนนอน 3) ในแตละโมเลกุลของสารดูดซับจะดูดซับโมเลกุลของสารถูกดูดซับไดเพียงหน่ึง

โมเลกุล เทาน้ัน ในแตละตำแหนงคาความรอนของการดูดซับเทากันและคงท่ี ไมมีแรงกระทำระหวางโมเลกุลท่ีอยู

ในตำแหนงใกลกัน พลังงานของการดูดซับจะเหมือนกันทุก ๆ พื้นที่ของตัวดูดซับ 4) โมเลกุลที่จะถูกดูดซับไม

สามารถท่ีจะยายขามผิวหรือเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลขางเคียงได สมการท่ี 2.7 และ 2.8 แสดงสมการแบบจำลอง

สมดุลดูดซับของแลงเมียร และสมการอนุพันธท่ีเกี่ยวของ ไอโซเทอมแบบ (Freundlich Isotherm) เปนอีกหน่ึงใน

แบบจำลองที่ไดรับความนิยมสูงสุดที่ใชอธิบายกระบวนการดูดซับคูกับแบบจำลองลองแลงเมียร สมมติฐานของ

แบบจำลองนี ้ ได แก การดูดซ ับท ี ่ว าพ ื ้นผ ิวของตัวด ูดซ ับไม  เป นเน ื ้อเด ียวก ันตลอดมีล ักษณะขรุขระ 

(Heterogeneous) โดยท่ีการดูดซับท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนผิวของตัวถูกดูดซับจะเปนแบบหลายชั้น (Multilayer)  สมการ

ท่ี 2.9 แสดงสมการแบบจำลองสมดุลดูดซับของ ฟรุนดลิช  

 

1
𝑞𝑞𝑒𝑒

= 1
𝑞𝑞𝑚𝑚

+ 1
𝑘𝑘𝐿𝐿𝑞𝑞𝑚𝑚𝐶𝐶𝑒𝑒

    (2.7) 

𝑅𝑅𝐿𝐿 = 1
1+𝐾𝐾𝐿𝐿𝐶𝐶𝑜𝑜

     (2.8) 

ln 𝑞𝑞𝑒𝑒 = ln 𝑘𝑘𝐹𝐹 + 1
𝑛𝑛

ln𝐶𝐶𝑒𝑒   (2.9) 



เมื่อ 𝑞𝑞𝑚𝑚 คือ คาความสามารถดูดซับสูงสุด (มก./ก.) 𝑘𝑘𝐿𝐿  คือ คาคงท่ีของแลงมัวร (ล./มก.) 𝑅𝑅𝐿𝐿 คือ separation 

factor ของแลงเมียร (ไมมีหนวย) 𝐶𝐶0 คือ คาความเขมขนเริ่มตนในสารละลาย (มก./ล.) 𝑘𝑘𝐹𝐹  คือ คาคงที่ของฟ

รุนดลิช (ไมมีหนวย) 𝑛𝑛 คือคาความเขมขนของการดูดซับ (ไมมีหนวย)  

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

การดูดซับสียอมเมทิลีนบลูโดยถานกัมมันต ถานกัมมันต คือ ตัวกลางดูดซับท่ีไดรับความนิยมใชกันอยาง

แพรหลาย มีธาตุคารบอนเปนองคประกอบหลัก และมีธาตุชนิดอื่นอีกมากมายเปนองคประกอบรอง เชน ธาตุ

ไนโตรเจน ธาตุกำมะถัน ธาตุไฮโดรเจน ฯลฯ มีรายงานวิจัยระบุวา ในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูน้ัน การดูดซับ

โดยถานกัมมันตจากเปลือกปูมีความสอดคลองกับสมการของแลงเมียร กระบวนการดูดซับเสร็จสิ้นสมบูรณภายใน 

150 นาที สามารถกำจัดสียอมไดรอยละ 63.5-75.6 ในการกำจัดน้ำเสียสียอม 1 ลิตรควรใชปริมาณถานกัมมันต 

322 กรัม (อรดี, 2557) ถานหินบิทูมินัสที่ผานการกระตุนโดยไอน้ำรอนมีความสามารถในการดูดซับสูงกวา 300 

มก./ก. ที ่ความเขมขนของสียอม 500-1000 มก./ล. การดูดซับสอดคลองกับสมการของ เรดดริชพีเตอรสัน 

(Redlich-Peterson) (Emad, 2006) ถานกัมมันตจากฟางขาว จากแกลบ จากชานออย มีความสามารถในการดูด

ซับสียอมสูงถึง 100-300 มก./ก. (ไมระบุความเขมขนสียอมท่ีทดลอง) การดูดซับ สอดคลองกับสมการของฟรุนด

ลิช (เกศศิริ, 2551) ถานกัมมันตที่ผลิตจากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียมีความสามารถในการดูดซับสียมประมาณ 

20 มก./ก ที่ความเขมขนของสียอม 100 มก./ล. การดูดซับสอดคบองกับสมการของฟรุนดลิชและแลงเมียร 

(Rozada, 2003) ถานกัมมันตจากไมไผเมื่อนำมาผานการกระตุนสงผลใหความสามารถในการดูดซับสียอมเพ่ิมข้ึน

เนื่องจากผิวของวัสดุที่เปลี่ยนไปสงผลตอปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ ้นในกระบวนการดูดซับ (Premarathna, 2019) 

ถานกัมมันตที่ผานการกระตุนโดยไอน้ำรอน มีความสามารถในการดูดซับสงูถึง 100-350 มก./ก. ที่ความเขมขน

ของสียอม 500-1000 มก./ล. (Emad, 2008)  

การดูดซับสยีอมเมทิลีนบลูโดยผักตบชวา ผักตบชวาท่ีผานการกระตุนโดยกรดไนตริกมีความสามารถใน

การดูดซับที่สูงขึ้น โดยสูงถึง 333 มก./ก. ที่ความเขมขนของสียอม 1,200 มก./ก. การดูดซับเกิดขึ้นเร็วมากใน

ชวงเวลา 15 นาทีแรกของกระบวนการ และความสามารถในการดูดซับของวัสดุดูดซับมีคามากข้ึนเมื่อความเขมขน

เริ่มตนของสียอมมีคามากข้ึน (El-Khaiary. (2007) ผักตบชวาท่ีผานกระบวนการตรึงรูปมีความสามารถในการดูด

ซับในชวง 14-86 มก./ก ที่ความเขมขนของสียอม 50-300 มก./ล. การดูดซับสอดคลองกับสมการของแลงเมียร 

(Mahamadi, 2013) ปริมาณของผักตบชวาท่ีใสในตัวกลางตรึงรูปและคาความเขมขนของสียอมในน้ำเสียมีผลตอ

กระบวนการดูดซับที ่เกิดขึ ้น (Mahamadi, 2014) รากผักตบชวามีความสามารถในการดูดซับ 8.04 มก./ก. 

สามารถกำจัดสียอมไดถึงรอยละ 95 (ไมระบุความเขมขนของสียอม) (Mishra, 2017) การดูดซับโดยรากผักตบชวา

สอดคลองกับสมการแลงเมียร (Sanmuga Priya, 2017)  

การดูดซับยอมเมทิลีนบลูโดยตัวกลางดูดซับอินทรีย การดูดซับโดยแกลบและแกลบท่ีผานการกระตุนมี

ความสอดคลองกับสมการของแลงเมียร (Forgacs, 2004). การกำจัดสียอมโดยแกลบดัดแปรสอดคลองกับ

แบบจำลองจลนพลศาสตรแบบปฏิกิริยาอันดับสอง ความสามารถในการดูดซับเทากับ 3 มก./ก. ที่ความเขมขน

ของสียอม 60 มก./ล. ท่ีอัตราสวนของวัสดุดูดซับ 15 กรัมตอน้ำเสีย 1 ลิตร (รวินทร, 2554) มีรายงานวิจัยอ่ืนระบุ

อีกวาแกลบสามารถดูดซับสียอมไดสูงถึง 221.75 มก./ก. ท่ีความเขมขนของสียอม 100 มก./ล.ท่ีอัตราสวนวัสดุดูด

ซับ 4 กรัมตอน้ำเสีย 1 ลิตร (Shamsollahi, 2019)ในการดูดซับแบบคอลัมนแกลบสามารถสามารถกำจัดสียอมได

รอยละ 46 ท่ีความเขมขนของสียอม 100 มก./ก.  (พัฒนศักด์ิ, 2557) ใบฝรั่งปนละเอียด (Guava leaf powder) 

ใบสักปนละเอียด (Teak leaf powder) ใบหางนกยูงฝรั่งปนละเอียด (Gulmohar leaf powder) มีความสามารถ



ในการดูดซับ 15-18 มก./ก ท่ีความเขมขนของสียอม 50 มก./ก. ท่ีอัตราสวนวัสดุดูดซับ 2 กรัมตอน้ำเสีย 1 ลิตร 

วัสดุดูดซับมีความสามารถในการดูดซับสูงขึ้นเมื่อความเขมขนเริ่มตนของสียอมในน้ำมีคามากขึน้ (Ponnusami, 

2010) เมล็ดพันธุตนเทยีนดำมีความสามารถในการดูดซับเทากับ 73.53 มก./ก. (ไมระบุความเขมขนของสียอม) 

เปลือกอัลมอนด ขี ้แกะ ขี ้เลื ่อย เชื ้อรา สามารถนำมาดูดซับสียอมได (Sana, 2017, Saeed, 2009, Batzias, 

2004) การปรับปรุงสภาพตัวกลางดูดซับดวยการกระตุนทางเคมีและทางความรอนสามารถเพิ่มความสามารถใน

การดูดซับของตัวกลางดูดซับอินทรียได 

การดูดซับยอมเมทิลีนบลูโดยตัวกลางดูดซับอนินทรียจากธรรมชาติ ดินเหนียว (Clay) มีความสามารถใน

การดูดซับมีคาเทากับ 9 มก./ก. ท่ีความเขมขนของสียอม 10 มก./ก. และความสามารถในการดูดซับมีคาสูงข้ึนถึง 

58 มก./ก. ที่ความเขมขนของสียอม 100 มก./ก. อัตราสวนของวัสดุดูดซับ 1 กรัมตอน้ำเสีย 1 ลิตร (Gurses, 

2006) ดินเบาไดอะตอมไมตท ี ่ผ  านการกระตุ นทางเคมี [Manganese oxides-modified diatomite] มี

ความสามารถในการดูดซับสูงถึง 320 มก./ก. (ไมระบุความเขมขนของสียอม) (Al-Ghouti, 2009) แรมอนตมอริล

โลไนท (Montmorillonite) และแรมอนตมอริลลโลไนทท ี ่ผ านการกระตุ นสามารถดูดซับสีย อมได  โดย

ความสามารถในการดูดซับมีคาเทากับ 300 มก./ก. ท่ีความเขมขนของสียอม 200 มก./ก. อัตราสวนของวัสดุดูด

ซับ 0.4 กรัมตอน้ำเสีย 1 ลิตร (Wibulswas, 2004) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ตัวกลางดูดซับ ท่ีใชในการวิจัยน้ีมี 4 ชนิด ไดแก กากกาแฟ  ใบผักตบชวา กานผักตบชวา และใบลำไย 

โดยตัวกลางดูดซับจะถูกนำมาผานกระบวนการทำใหแหงโดยการตากลม (Air drying) ท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 2 

วัน จากนั้นนำมาอบแหงโดยเตาอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวจึงนำไปลดขนาดโดย

การปนละเอียด จากนั้นนำไปรอนผานตะแกรงระหวางเบอร 8 mesh (2.36 mm.) และเบอร 16 mesh (1.18 

mm.) แลวเก็บใสภาชนะ และนำเขาตูดูดความชื้น 

 สียอมเมททิลีนบลู ทำการเตรียมสารละลายสีสต็อคสีเมทิลลินบลูความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร 

โดยการชั่งสารเมทิลลีนบลู 1 กรัม นํามาละลายปรับปริมาตรดวยน้ำกลั่น 1,000 มิลลิลิตร ในขวดวัดปริมาตร ทำ

การเก็บไว เมื่อมีความตองการใชจึงนําสารละลายสต็อคมาเจือจางปรับปริมาตรและความเขมขนท่ี ตองการตอไป  

การศึกษาการดูดซับสี ผูวิจัยไดทำการศึกษาจลนพลศาสตรดูดซับ และสมดุลดูดซับของสียอมบนตัวกลางดูดซับ 

โดยทุกการศึกษาไดทำการทดลองซ้ำเปนจำนวน 3 ซ้ำ รายละเอียดของการศึกษามีดังน้ี 

การศึกษาจลนพลศาสตรดูดซับของสียอมบนตัวกลางดูดซับ ทำการชั่งตัวกลางดูดซับปริมาณ 0.2 กรัมลง

ในขวดรูปชมพูจำนวน 12 ขวด เติมสารละลายสีเขมขน 10 มก./ล. ปริมาณ 100 มล. เขยาขวดรูปชมพูโดยเครื่อง

เขยา (Shaker) ท่ีความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที ทำการเก็บตัวอยางสารละลายเมื่อเวลาผานไป 5 10 15 20 25 

30 60 120 180 240 360 และ 1440 นาที ทำการกรองแยกตัวกลางดูดซับออกจากสารละลายดวยกระดาษกรอง 

ทำการตรวจวัดคาความเขมของสีดวยเครื่อง UV - Visible Spectrophotometer และบันทึกผลการทดลอง  

การศึกษาสมดุลดูดซับของสียอมบนตัวกลางดูดซับ ทำการชั่งถานกัมมันตปริมาณ 0.2 กรัมลงในขวดรูป

ชมพูจำนวน 4 ขวด เติมสารละลายสีเขมขน 2.5 5 7.5 และ 10 มก./ล. ปริมาณ 100 มล. เขยาขวดรูปชมพูโดย

เครื่องเขยา (Shaker) ท่ีความเร็วรอบ 250 รอบตอนาที ทำการเก็บตัวอยางสารละลายเมื่อเวลาผานไป 8 ชั่วโมง 

ทำการกรองแยกตัวกลางดูดซับออกจากสารละลายดวยกระดาษกรอง ทำการตรวจวัดคาความเขมของสีดวยเครื่อง 

UV - Visible Spectrophotometer และบันทึกผลการทดลอง  

 



4. ผลการวิจัย  
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยทำการวิเคราะหผลการทดลองโดยทำการเปรียบเทียบการศึกษาจลนพลศาสตรและ

สมดุลการดูดซับระหวางตัวกลางดูดซับท่ีแตกตางกันท้ัง 4 ชนิด มีผลการศึกษาดังน้ี 

การศึกษาจลนพลศาสตรดูดซับสียอมเมททิลีนบลูบนตัวกลางดูดซับ  

การศึกษาจลนพลศาสตรดูดซับคือการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพหรือความสามารถในการ

ดูดซับตอเวลาที่ใชในการดูดซับ ผลการศึกษาแสดงดังรูปที่ 4.1 ผูวิจัยพบวาในการกำจัดสียอมเมททิลีนบลูโดย

ตัวกลางดูดซับทั้ง 4 ชนิด ความเขมขนของสียอมเมทิลีนบลูในน้ำมีคาลดลงตามระยะเวลาในการดูดซับที่มากข้ึน  

โดยการดูดซับของกานผักตบชวาและใบผักตบชวาน้ันจะใชเวลาประมาณ 30 นาทีในการเขาสูสมดุล สวนใบลำไย

และกากกาแฟจะใชเวลาประมาณ 60 นาทีในการเขาสูจุดสมดุล ดังนั้นสามารถสรุปไดวากานผักตบชวาและใบ

ผักตบชวามีอัตราเร็วในการดูดซับสูงกวาใบลำใยและกากกาแฟ ตารางท่ี 4.1 แสดงคาตัวแปรหลักและตัวแปรเสริม

ท่ีไดจากการคำนวณโดยใช แบบจำลองจลนพลศาสตร ผูวิจัยพบวาในการศึกษาน้ีแบบจำลองจลนพลศาสตรแบบ

ปฏิกิริยาอนัดับสองมีคาสัมประสิทธิ์แสดงการตัดสินใจ (R-Square) มากกวาแบบจำลองของริชชี่ ผลการวิจัยนี้มี

ความแตกตางกับการดูดซับสียอมเมทิลีนบลูโดยรากผักตบชวาซึ่งในการทดลองน้ันแบบจำลองจลนพลศาสตรแบบ

ปฏิกิริยาอันดับหนึ ่ง (Low, 1995) แตมีความสอดคลองกับงานวิจัย (El-Khaiary, 2007, Goswami, 2017, 

Sanmuga Priya, 2017) ที่เปนการดูดซับโลหะหนักโดยผักตบชวา และการดูดซับสียอมเมทิลีนบลูโดยถานกัม

มันตและตัวดูดซับผักตบชวาที ่ผานการปรับสภาพทางโดยกรดไนตริก ดังนั ้นสามารถระบุไดวาแบบจำลอง

จลนพลศาสตรแบบปฏิกิริยาอันดับสองมีความเหมาะสมในการนำมาใชจำลองการกำจัดสียอมเมททิลีนบลูโดย

ตัวกลางดูดซับท้ัง 4 ชนิด กระบวนการดูดซับท่ีเกิดข้ึนเปนกระบวนการดูดซับแบบเคมี และเมื่อทำการเปรียบเทียบ

อัตราเร็วในการดูดซับเริ่มแรก (h) เวลาครึ่งชีวิตสมดุล (t0.5)  สามารถเรียงลำดับความเร็วในการดูดซับของตัวกลาง

ดูดซับจากมากไปนอยไดดังน้ี กานผักตบชวา ใบผักตบชวา กากกาแฟ ใบลำไย ตามลำดับ  ผลการทดลองบงชี้วา 

กานผักตบชวามีอัตราเร็วในการดูดซับสียอมเร็วท่ีสุด และเมื่อทำการเปรียบเทียบปริมาณของสารดูดซับบนพ้ืนผิว

ของตัวกลางดูดซับตอน้ำหนักของสารดูดซับท่ีสภาวะสมดุล (𝑞𝑞𝑒𝑒) ดังน้ันสามารถสรุปไดวาใบลำใยและกากกาแฟมี

ความสามารถในการดูดซับสูงกวากานผักตบชวาและใบผักตบชวา 

 



 
 

รูปที่ 4.1 จลนพลศาสตรดูดซับของสียอมเมททิลีนบลูโดยกากกาแฟ ใบลำไย ใบผักตบชวา และกานผักตบชวา 

 

ตารางที่ 4.1 คาตัวแปรหลักและตัวแปรเสริมท่ีไดจากการคำนวณโดยใช แบบจำลองจลนพลศาสตรแบบปฏิกิริยา

อันดับสอง และแบบจำลองจลนพลศาสตรของริชชี ่

 

 

การศึกษาสมดุลดูดซับสียอมเมททิลีนบลูบนตัวกลางดูดซับ 

รูปที่ 4.2 แสดงประสิทธิภาพการกำจัดสียอมเมททิลีนบลูบนตัวกลางดูดซับทั้ง 4 ชนิด ที่สภาวะสมดุล 

ผลการศึกษาบงชี้วา ท่ีชวงความเขมขนของสียอมเมทิลลีนบลู 2.5 ถึง 10 มก./ล.  ตัวกลางดูซับท้ัง 4 ชนิดสามารถ

นำมาใชในการกำจัดสียอมออกจากน้ำเสียได ตัวกลางดูดซับจากใบลำไย และกากกาแฟมีประสิทธิภาพในการดูด

ซับดีมาก และตัวกลางดูดซับจากกานผักตบชวาและใบผักตบชวามีประสิทธิภาพในการดูดซับดี โดยตัวกลางดูดซับ

จากใบลำไย กากกาแฟ กานผักตบชวา และใบผักตบชวามีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการกำจัดสียอมรอยละ 99.4 

98.8 83.4 และ 78.6 ตามลำดับ ตัวกลางดูดซับจากใยลำไยและกากกาแฟมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงกวา

adsorbent Pseudo-second order Ritchie 

qe,exp 

(mg/g) 

k2 

(g/mg.min) 

qe,cal 

(mg/g) 

h 

(mg/g.min) 

t 0.5 

(min) 

R2 kr 

(L/min) 

qe,cal 

(mg/g) 

R2 

CG 4.98 0.088 5.00 2.189 2.285 0.999 0.092 5.831 0.921 

LL 5.00 0.051 5.015 1.281 3.915 0.999 0.092 5.803 0.959 

WHL 4.53 0.236 4.548 4.873 0.933 0.999 1.294 4.494 0.833 

WHLS 4.60 0.578 4.606 12.26 0.375 0.999 2.389 4.604 0.961 



ตัวกลางดูดซับจากกานผักตบชวาและใบผักตบชวา ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลการดูดซับโดยนำเอาแบบจำลอง

ดูดซับของแลงเมียร และแบบจำลองดูดซับของฟรุนดลิชมาใชในการจำลองและอธิบายกระบวนการดูดซับ ตาราง

ท่ี 4.2 แสดงคาตัวแปรหลักและตัวแปรเสริมท่ีไดจากการคำนวณโดยใชแบบจำลองสมดุลดูดซับ ผลการวิเคราะห

พบวา ในการศึกษาการดูดซับสียอมโดยกากกาแฟน้ันแบบจำลองสมดุลดูดซับของแลงเมียรมีคาสัมประสิทธ์ิแสดง

การตัดสินใจ (R-Square) มากท่ีสุด ผลการศึกษาน้ีมีความการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาการดูดซับสียอมเมททิ

ลีนบลูโดยใชถานกัมมันตจากเปลือกปู (อรดี, 2557) ดังนั้นสรุปไดวากระบวนการดูดซับสียอมเมทิลีนบลูโดยกาก

กาแฟเปนกระบวนการดูดซับแบบชั้นเดียว (monolayer adsorption) และในการดูดซับสียอมโดยใบลำไย ใบ

ผักตบชวา และกานผักตบชวานั้นแบบจำลองสมดุลดูดซับของฟรุนดริชมีคาสัมประสิทธแสดงการตัดสินใจมาก 

ผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูโดยแกลบ และถานกัมมันตจากฟางขาวท่ีผานการ

กระตุ นดวยกรด (รวินทร, 2554, เกศศิริ, 2551) สามารถสรุปไดวากระบวนการดูดซับสียอมโดยใบลำไย ใบ

ผักตบชวา และกานผักตบชวาเปนการดูดซับแบบหลายชั้น (multilayer adsorption) และจากการพิจารณาคา

ความสามารถในการดูดซับสูงสุด (𝑞𝑞𝑚𝑚) ของแบบจำลองแลงเมียรพบวา ตัวดูดซับจากกานผักตบชวามีคา

ความสามารถดูดซับสูงท่ีสุด โดยวัสดุดูดซับท่ีมีความสามารถในการดูดซับรองลงมาไดแกตัวดูดซับจาก กากกาแฟ 

ใบลำไย ใบผักตบชวา ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะหเปรียบความสามารถในการดูดซับสียอมเมทิลีนบลูโดย

ถานกัมมันตจากการศึกษาอื่น พบวาวัสดุดูดซับทั้ง 4 ชนิดมีความสามารถในการดูดซับไดดีกวาถานกัมมันตจาก

เปลือกปู และถานกัมมันตท่ีผลิตจากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย (Rozada, 2003, อรดี, 2557)  แตมีความสามารถ

ในการดูดซับนอยกวา ถานกัมมันตที่ผานการกระตุนดวยกรด ถานหินบิทูมินัสที่ผานการกระตุนโดยไอน้ำรอน 

ถานกัมมันตที่ผานการกระตุนดวยไอน้ำ และถานกัมมันตที่ผานการกระตุนดวยกรด sulfonic (Emad, 2006, 

Emad, 2008, Goswami, 2017) เมื่อทำการวิเคราะหความสามารถในการดูดซับสียอมเมทิลนีบลูโดยผักตบชวา 

และผักตบชวาที ่ผานการกระตุ นดวยกรรมวิธีตางๆ พบวาผลการศึกษาเปนไปในทิศทางที ่สอดคลองกัน 

ความสามารถในการดูดซับของผักตบชวามีคาใกลเคียงกัน กากกาแฟ ใบลำไย มีความสามารถในการดูดซับสียอม

สูงกวาผักตบชวา การกระตุนทางเคมีและการกระตุนทางความรอนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซับสียอม

ของผักตบชวาไดในบางกรณี (Mishra, 2017, Mahamadi, 2013, El-Khaiary, 2007, Sanmuga Priya, 2017) ] 

รากผักตบชวาที่ผานกระบวนการตรึงรูปมีความสามารถในการดูดซับสูงกวาใบผักตบชวา และกานผักตบชวา  

(Mahamadi, 2014) ในการศึกษาอ่ืนไดมีการทดลองดูดซับสียอมเมททิลีนบลูท่ีความเขมขนสูงกวาการศึกษาครั้งน้ี 

(100-1000 มก./ล.) ผลการศึกษาระบุวาความสามารถในการดูดซับสียอมของผักตบชวา ใบฝรั่ง ใบสัก และใบหาง

นกยูงฝรั่ง [4] มีคามากข้ึนเมื่อความเขมขนของสียอมในน้ำเสียมีคามากข้ึนดังน้ันอาจระบุไดวาความสามารถในการ

ดูดซับของ กากกาแฟ ใบลำไย กานผักตบชวาและใบผักตบชวาอาจจะมีคาสูงขึ้นในน้ำเสียที่มีความเขมขนของสี

ยอมเมททิลีนบลูสูงข้ึน เมื่อทำการวิเคราะหความสามารถในการดูดซับเทียบกับตัวดูดซับอินทรีย และตัวดูดซับอนิ

นทรียชนิดอ่ืนชนิดอ่ืนพบวามีวัสดุดูดซับอีกหลายประเภทท่ีมีความสามารถในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูท่ีนอย

กวา ใกลเคียงและสูงกวาวัสดุดูดซับในการศึกษาครั้งน้ี แตความสามารถในการดูดซับท่ีแตกตางกันอาจเน่ืองมาจาก

การทดลองเกิดขึ้นในสภาวะควบคุมที่แตกตางกันเชน ความเขมขนของสียอมที่แตกตางกัน ปริมาณวัสดุดูดซับท่ี

แตกตางกัน เปนตน (Ponnusami, 2010, Sana, 2017, Saeed, 2009, Batzias, 2004) ดังนั ้นผ ู ว ิจ ัยค ิดวา

การศึกษาความสามารถในการดูดซับสียอมเมททิลีนบลูโดย กากกาแฟ ใบลำไย กานผักตบชวา และใบผักตบชวา 

ควรทำการศึกษาเพ่ิมท่ีความเขมขนท่ีสูงข้ึนหรือแตกตางกันเพ่ือท่ีจะทราบเพ่ือท่ีจะไดรูถึงความสามารถในการดูด

ซับท่ีกวางขวางมากข้ึน ผลการวิจัยน้ีสามารถสรุปไดวาท่ีชวงความเขมขนของสียอมเมทิลลีนบลใูนน้ำเสีย 2.5 ถึง 



10 มก./ล. กากกาแฟ ใบลำใย กานผักตบชวาและใบผักตบชวาสามารถนำมาใชในการกำจัดสียอมออกจากน้ำเสีย

ได 

 

 
รูปที่ 4.2 ประสิทธิภาพการกำจัดสียอมเมททิลีนบลูโดยกากกาแฟ ใบลำไย ใบผักตบชวา และกานผักตบชวา 

 

ตารางที่ 4.2 คาตัวแปรหลักและตัวแปรเสริมท่ีไดจากการคำนวณโดยใชแบบจำลองสมดุลดูดซับชนิดตางๆ 

 

 

 

 

 

Adsorbents Langmuir Freundlich 

kL 

(L/mg) 

qm 

(mg/g) 

R2 n kF R2 

WHLS 0.251 7.645 0.975 0.853 2.581 0.979 

WHL 0.443 1.909 0.952 0.545 1.664 0.976 

LL 9.512 6.410 0.940 0.779 239.6 0.962 

CG 13.69 6.766 0.999 1.809 13.09 0.972 



5. สรุป 
ผลการวิจัยพบวาวัสดุดูดซับท้ัง 4 ชนิดใชเวลาประมาณ 30-60 นาทีในการเขาสูสมดุล กานผักตบชวามี

อัตราเร็วในการดดูซับสียอมเร็วที่สุด แบบจำลองจลนพลศาสตรแบบปฏิกิริยาอันดับสองมีความเหมาะสมในการ

นำมาใชจำลองการกำจัดสียอมโดยตัวกลางดูดซับทั้ง 4 ชนิด กระบวนการดูดซับที่เกิดขึ้นเปนกระบวนการดูดซับ

แบบเคมี จากการศึกษาแบบจำลองสมดุลการดูดซับหรือไอโซเทอมการดูดซับพบวา การดูดซับสียอมโดยกากกาแฟ

เปนกระบวนการดูดซับแบบชั้นเดียว (monolayer adsorption) และการดูดซับสียอมโดยใบลำไย ใบผักตบชวา 

และกานผักตบชวาเปนการดูดซับแบบหลายชั้น (multilayer adsorption) ผลการศึกษาบงชี ้วา ที ่ชวงความ

เขมขนของสียอมเมทิลลีนบลูในน้ำเสีย 2.5 ถึง 10 มก./ล. ใบลำไยและกากกาแฟมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูง

กวาตัวกลางดูดซับจากกานผักตบชวาและใบผักตบชวา โดยใบลำไย กากกาแฟ กานผักตบชวา และใบผักตบชวามี

คาเฉลี่ยประสิทธิภาพในการกำจัดสียอมรอยละ 99.4 98.8 83.4 และ 78.6 ตามลำดับ ตัวกลางดูดซับท้ัง 4 ชนิด

สามารถนำมาใชในการกำจัดสียอมออกจากน้ำเสียได 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการอัดประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดดวยคลื่น

อัลตราโซนิค มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของคลื่นอัลตราโซนิคท่ีมีผลตอการอัดประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว

กรด และศึกษาอิทธิพลความถ่ีของคลื่นอัลตราโซนิคท่ีมีผลตอการประจุและคายประจุของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด โดย

การทดลองใชเครื่องประจุและคายประจุอัตโนมัติ บันทึกขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ในระหวางการประจุ

และคายประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรดไดนำคลื่นอัลตราโซนิคติดต้ังท่ีบริเวณข้ัวดานลบของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดขนาด

แรงดัน 12V ความจุไฟฟา 18Ah จำนวนสองความถ่ีคือ 100kHz และ 108kHz และนำผลการศกึษาทดลองทำการ

เปรียบเทียบคาทางไฟฟาท้ังแบบปดและเปดคลื่นอัลตราโซซนิคท้ังสองคลื่นความถ่ี ผลการศึกษาพบวาการมีคลื่น

อัลตราโซนิค 108kHz แรงดันไฟฟาเพิ ่มขึ ้นเร็วกวาแบบมีคลื ่นอัลตราโซนิค 100kHz ประมาณ 2.56% และ

แรงดันไฟฟาเพ่ิมข้ึนเร็วกวาแบบไมมีคลื่นอัลตราโซนิค ประมาณ 14.63%  

 

คำสำคัญ: เพิ่มประสิทธิภาพรับประจุแบตเตอร่ี, อัลตราโซนิค, แบตเตอร่ีตะก่ัวกรด  
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Abstract 

This research involves using ultrasonic waves to enhance the charge-receiving efficiency 

of lead-acid batteries. The objectives are to study the influence of ultrasonic waves on the charge 

and discharge of the lead-acid battery and examine the effect of ultrasonic frequency on the 

charge and discharge of the lead-acid battery by using an automatic charge and discharge 

machine. A computer program was used to record the data. During the charge and discharge of 

lead-acid batteries, the ultrasonic wave generator was installed at the negative terminal of a 12V 

18Ah lead-acid battery at two frequencies: 100kHz and 108kHz. This study compares the electrical 

values of both closed and open ultrasonic waves on both frequencies. The results showed that 

with 108kHz ultrasonic, the voltage climbed roughly 2.56% faster than with 100kHz ultrasonic, 

and the voltage increased faster than without ultrasonic, about 14.63%. 

 

Keyword: Battery enhancement, Ultrasonic, Lead-acid battery 

 



1.บทนำ 
1.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย 

พลังงานเปนปจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แหลงพลังงานสวน

ใหญไดจากน้ำมันเชื้อเพลิงและกาซธรรมชาติ ซึ่งคาดการณวาแหลงพลังงานเหลานี้จะหมดไปในอนาคต และมี

ราคาแพงขึ ้นอยางตอเนื ่องตามความตองการของตลาดโลก  ประกอบกับความตองการใชพลังงานในรูปของ

พลังงานไฟฟาของมนุษยเพ่ิมมากข้ึนในแตละปและเชื้อเพลิงท่ีนำมาใชผลิตพลังงานไฟฟามีวิธีการและข้ันตอนการ

ผลิตที่กอใหเกิดมลพิษ  สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม ปจจุบันไดตระหนักถึงปญหาและ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนโดยการใชพลังงานทดแทน เชน พลังงานจากแสงอาทิตยท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให

เปนพลังงานไฟฟาโดยตรง (Photovoltaic Cell: PV Cell) และพลังงานลมโดยการรับพลังงานจลนจากการ

เคลื่อนที่ของลมใหเปนพลังงานกลเพื่อนำไปผลิตเปนพลังงานไฟฟาผานเครื่องกำเนิดไฟฟา จะเห็นไดวาพลังงาน

ทดแทนท่ีกลาวมาขางตนเปนพลังงานท่ีไมไดผลิตจากเชื้อเพลิงท่ีสิ้นเปลือง ดังน้ันพลังงานทดแทนจึงเปนทางเลือก

ที ่ดีสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟา เพื ่อตอบสนองตอความตองการการใชงานและยังเปนแหลงพลังงานที่ไม

กอใหเกิดมลพิษ แตพลังงานหมุนเวียนเหลานี้มีขอจำกัดเกี่ยวกับความสม่ำเสมอพลังงาน กลาวคือ  พลังงานจาก

แสงอาทิตยใหความเขมของแสงอาทิตยไมคงท่ีและอยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย สวนพลังงานลมมีขอจำกัด

ในเรื ่องของความไมสม่ำเสมอของความเร็วลมที่แปรผันตามธรรมชาติสงผลใหพลังงานลมเหมาะสมในพื้นท่ี

เฉพาะที่มีกระแสลมแรงตอเนื่อง ทำใหการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานทดแทนนั้นจำเปนตองมีแหลงกักเก็บ

พลังงานไวใชในสภาวะท่ีแหลงพลังงานทดแทนไมสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเพ่ือใหจายพลังงานไฟฟาไดอยาง

ตอเนื่อง  สำหรับที่กักเก็บพลังงานไฟฟาทีน่ิยมใชกับพลังงานทดแทนคือแบตเตอรี่ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของระบบ

พลังงานทดแทนที่จะเก็บพลังงานทดแทนและสามารถจายพลังงานใหกับโหลดไดทันทีเมื ่อตองการ สำหรับ

แบตเตอรี่ท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายสำหรับการกักเก็บพลังงานทดแทนคือ แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ดวยปจจัย

หลายอยาง เชน วัสดุท่ีใชในการผลิตหางาย และกระบวนการผลิตไมซับซอน ทำใหราคาของแบตเตอรี่ชินดน้ีไมสูง

มากนัก [1] มีความคงทนสูง มีอายุการใชงานยาวนาน ทนตอการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกไดเปนอยางดี 

จากการศึกษาระบบกักเก็บพลังงานสำหรับพลังงานทดแทน  พบวาแบตเตอรี่กรดตะกั่วมีประสิทธิภาพ

การรับประจุและการคายประจุต่ำลงเมื่อเวลาใชงานผานไป  สงผลใหประสิทธิภาพการเก็บพลังงานลดลง  ท่ีผาน

มาไดมีการแกปญหานี้โดยการมีเทคนิคพัลลของกระแสหรือแรงดัน ซึ ่งตองใชพลังงานทำใหสูญเสียพลังงาน

นอกจากนี้ยังรบกวนระบบของแบตเตอรี่ R. Hilton [2] ไดนำเสนอการใชอัลตราโซนิคเพื่อเพิ่มการแพรกระจาย

ของตัวคั ่นแมมเบรน  โดยการปลอยคลื่นอัลตราโซนิคที่สามารถชวยเพิ่มแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ไดอยาง

ตอเนื่องและลดการสูญเสียพลังงานมากถึง 30% แสดงใหเห็นถึงการเพิ ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จากการ

แพรกระจายของอัลตราโซนิค งานวิจัยนี้ตะหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการรับประจุและคาย

ประจุของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดท่ีมีราคาต่ำกวาแบตเตอรี่ชนิดอ่ืนและสามารถจัดหาไดงายเพ่ือนำมาใชงานทางดาน

พลังงานทดแทน จึงไดศึกษาทำการทดลองการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับประจุของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดโดยใชคลื่น

อัลตราโซนิคแทนการใชอิเล็กทริคพัลล เน่ืองจากคลื่นอัลตราโซนิคเปนอุปกรณท่ีมีราคาถูกและไมสงผลกระทบตอ

ระบบแบตเตอรี่ในระหวางการรับประจุและคายประจุ 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.2.1 เพ่ือหาความสัมพันธระหวางพารามิเตอรของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดกับคลื่นอัลตราโซนิค 

1.2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับประจุและการคายประจุของแบตเตอรี่ 



2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1 โซโนเคมี (Sonochemistry) [3] 

โซโนเคมีเปนวิธีการสังเคราะหผลึกท่ีอาศัยคลื่นเสียงความถ่ีสูงหรือคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic wave) 

ในกระบวนการทางเคมี ไดแกการแตกพันธะเคมีและกระกระตุนปฏิกิริยาเคมีเกิดฟอรมผลึก โดยโซโนเคมีเปน

ปรากฎการณของกลไกลการเปลี ่ยนสภาพของฟองอากาศภายในของเหลวอันเนื ่องมาจากพลังงานเสียงหรือ

เรียกวา อะคูสติกคาวิเทชัน่ (Acoustic Cavitation) ประกอบดวยการเกิด การเติบโต และการแตกฟองของกาซ

ในชั่วขณะ ซึ่งตองอาศัยพลังงานของเสียงท่ีมีความเขมขมสูง พลังงานความเขมเสียงในตัวกลาง สามารถคำนวณได

จากสมการ [4] 
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เมื่อ I  คือ ความเขมของคลื่นเสียง 

AP  คือ แอมพลิจูดของความดันเสียง 

ρ   คือ ความหนาแนนของของเหลว 

c    คือ ความเร็วของเสียงในของเหลว  

 

ผลของกระบวนการโซโนเคมีกอใหเกิดเจ็ทสตรีม (jet stream) จากการแตกตัวของฟองกาซ สงผลใหเกิด

แรงเฉือน (shear force) และคลื่นกระแทก (shock wave) [5] จึงเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดการชนกันของอนุภาค

ดวยความเร็วสูงและรุนแรง เกิดความรอนสูงในตำแหนงท่ีชนจนเกิดการหลอมของอนุภาคของแข็งท่ีแขวนลอยอยู

ในสารละลาย โดยมีอัตราการเกิดปฏิกริยาระหวางของแข็งและของเหลวเพ่ิมข้ึนอยางฉับพลัน ทำใหเกิดการฟอรม

เปนผลึกของสารข้ึน ดังน้ันวิธีน้ีจึงเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดปฏิกริยาอยางรวดเร็ว ชวยประหยัดเวลา 

 

2.2 ปรากฏการณจากคลื่นเหนือเสียง [6] 

 คลื่นเหนือเสียงเมื่อแพรกระจายเขาสูของเหลวจะเกิดสองปรากฏการณสำคัญตอการเพิ่มการถายเท

ความรอน ปรากฏการณแรก คือสภาวะฟองอากาศเน่ืองจากคลื่นเหนือเสียง  เมื่อคลื่นเสียงเขาสูของเหลวจะทำให

เกิดความแปรปรวนของความดันภายในของเหลว เน่ืองจากการอัดตัวและขยายตัวของคลื่น เมื่อความดันในของเห

ลงมีคาต่ำกวาความดันไอเนื่องจากการขยายตัวของคลื่น จะทำใหฟองอากาศกอตัวขึ้นและเมื่อฟองอากาศไดรับ

ความดันท่ีสูงจากการอัดตัวของคลื่นฟองอากาศจะแตกตัวและระเบิดอยางรุนแรง ปรากฏการณน้ีเกิดข้ึนท่ีบริเวณ

ผิวของวัตถุทำใหเกิดความรอนนำไปสูการถายเทความรอนท่ีดีข้ึน ซึ่งปรากฏการณน้ีมักจะเกิดข้ึนในคลื่นความถ่ีต่ำ 

และอีกปรากฏการณจะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเหนือเสียงแพรกระจายเขาสูของเหลว จะทำใหของเหลวไดรับพลังงาน

โมเมนตัม พลังงานบางสวนถูกดูดซับ สงผลใหของเหลวมีความเร็วมากข้ึน และการถายเทความรอนท่ีบริเวณผิวมี

คาเพ่ิมข้ึน จากการกอตัวของแรงท่ีแผออกมา (Radiation Force) จากสมการ [7]  
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เมื่อ AP  คือ แอมพลิจูดของความดันเสียง 

α   คือ สัมประสิทธ์ิการดูดกลืน 

ρ    คือ ความหนาแนนของของเหลว  

c     คือ ความเร็วของเสียงในของเหลว  

 

ปรากฏการณนี้เรียกวา สภาวะการไหลเนื่องจากคลื่นเหนือเสียง (Acoustic Streaming) มักจะเกิดขึ้นในคลื่น

ความถ่ีสูง 

 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 
การทดลองสวนน้ีตองการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณทางไฟฟาท่ีวัดไดจากอิทธิพลของคลื่นอัลต

ราโซนิคในขณะประจุและคายประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรด งานวิจัยน้ี แบงเปน 2 สวนหลักคือ  

1) การศึกษาอิทธิพลคลื่นอัลตราโซนิคท่ีมีผลตอการประจุและการคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด 

2) การศึกษาอิทธิพลความถ่ีของคลื่นอัลตราโซนิคท่ีมีผลตอการประจุและคายประจุของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด  

 

3.1 อุปกรณและเครื่องมือวัด 

1) เครื่องกำเนิดคลื่นอัลตราโซนิค ความถ่ี 100 kHz 

2) เครื่องกำเนิดคลื่นอัลตราโซนิค ความถ่ี 108 kHz 

3) แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ย่ีหอ Global Power ขนาด 12V 18Ah  

4) เครื่องประจุและคายประจุแบตเตอรี่ ย่ีหอ ITECH รุน ITS5000 

5) โปรแกรม ITS5000 Charge/Discharge System 

 

3.2 วิธีดำเนินการทดลอง 

การทดลองออกเปนสองการทดลองคือ  

1) การคายประจุไฟฟาและประจุไฟฟาแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปดคลื่นอัลตราโซนิคเทียบกับเปดคลื่น

อัลตราโซนิค ความถ่ี 100kHz และ  

2) การคายประจุไฟฟาและประจุไฟฟาแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบเปดคลื่นอัลตราโซนิคความถี่ 100kHz 

เทียบกับเปดคลื่นอัลตราโซนิค ความถ่ี 108kHz โดยลำดับการทดลองตามตารางท่ี 1 

 

ตางรางที่ 1 ตารางการทดลองการประจุและคายประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (กำหนดให CD=Constant current 

discharge, CC=Constant current charge, VC=Constant voltage charge และ DL=Delay) 

 

Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Action CD DL CD DL CD DL CC VC DL 

Time (min) 20 10 20 10 20 10 - 60 10 

Sonication Cycle: 1) Off, 2) On 100kHz, 3) ON 108kHz 

Temperature 27ºC 

 



โดยการทดลองน้ีใชเครื่องกำเนิดเครื่องอัลตราโซนิคสำหรับผลิตหมอกติดบริเวณขั้วลบของแบตเตอรี่

ตะกั่วกรดขนาดแรงดัน 12V 18Ah วัดคาทางไฟฟาและบันทึกผลดวยเครื่องประจุและคายประจุแบบอัตโนมัติ 

ผานโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที่ 1 อุปกรณและเครื่องมือการทดลอง (ซาย) ผังการทดลอง (ขวา) 

 

4.ผลการวิจัย 
4.1 การศึกษาอิทธิพลคลื่นอัลตราโซนิคที่มีผลตอการประจุและการคายประจุของแบตเตอรี่ชนิด

ตะก่ัวกรด 

จากการเก็บขอมูลการคายประจุและประจุไฟฟาแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดขนาด 12V 18Ah ที่ โดยการ

คายประจุท่ีกระแสคงท่ี (CC Discharge) -1A แรงดัน 11V เปนเวลา 20 นาที (1200s) และพัก (Delay) เปนเวลา 

10 นาที (600s) ทำซ้ำกันจำนวน 3 รอบ หลังจากนั้นประจุไฟเขาแบตเตอรี่แบบกระแสคงที่ (CC Charge) 1A 

แรงดัน 13.8V ตามดวยประจุแบบแรงดันคงที ่ (CV Charge) จนกวาแรงดันถึง 12.8V ปดคลื ่นอัลตราโซนิค

เปรียบเทียบกับเปดคลื่นอัลตราโซนิคความถ่ี 100kHz ดังรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2 ปริมาณกระแสและแรงดันไฟฟา ปดอัลตราโซนิคกับเปดอัลตราโซนิค 100kHz 

 

 จากรูปท่ี 2 กราฟสีมวงเสนทึบแสดงคาแรงดันไฟฟาการอัดประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบไมมีคลื่นอัลต

ราโซนิค กราฟสีมวงเสนประแสดงคากระแสไฟฟาระหวางการอัดประจุแบบไมมีคลื่นอัลตราโซนิค สวนกราฟสี



เขียวเสนทึบแสดงคาแรงดันไฟฟาการอัดประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบมีคลื่นอัลตราโซนิคความถ่ี 100kHz และ

กราฟสีเขียวเสนประแสดงคากระแสไฟฟาระหวางการอัดประจุแบบมีคลื่นอัลตราโซนิค 100kHz  

 ชวงการคายประจุที่กระแสคงที่ทั้งแบบมีคลื่นอัลโซนิคและไมมีคลื่อนอัลตราโซนิค แรงดันของการคาย

ประจุแบบมีคลื่อนอัลตราโซนิคลดลงมากกวาการคายประจุแบบไมมีคลื่นอัลตราโซนิค กลาวคือที่เวลา 5000 

วินาที คาแรงดันไฟฟาการคายประจุแบบไมมีคลื่อนอัลตราโซนิคเทากับ 12.7V และคาแรงดันไฟฟาการคายประจุ

แบบมีคลื่อนอัลตราโซนิคเทากับ 12.65V 

 ชวงการรับประจุที่กระแสคงท่ีทั้งแบบมีคลื่นอัลโซนิคและไมมีคลื่อนอัลตราโซนิค แรงดันของการรับ

ประจุแบบมีคลื่นอัลตราโซนิคเร็วกวาการรับประจุแบบไมมีคลื่นอัลตราโซนิค กลาวคือการรับประจุแบบมีคลื่นอัลต

ราโซนิคแรงดันไฟฟาเพิ่มขึ้นถึง 13.8V ที่เวลา 7200 วินาที สวนการรับประจุแบบไมมีคลื่นอัลตราโซนิคแรงดัน

ไฟฟาเพ่ิมถึง 13.8V ท่ีเวลา 8200 วินาที 

 

4.2 การศึกษาอิทธิพลความถ่ีของคลื่นอัลตราโซนิคที่มีผลตอการประจุและคายประจุของแบตเตอรี่

ตะก่ัวกรด  

จากการเก็บขอมูลการคายประจุและประจุไฟฟาแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดขนาด 12V 18Ah ที่ โดยการ

คายประจุท่ีกระแสคงท่ี (CC Discharge) -1A แรงดัน 11V เปนเวลา 20 นาที (1200s) และพัก (Delay) เปนเวลา 

10 นาที (600s) ทำซ้ำกันจำนวน 3 รอบ หลังจากนั้นประจุไฟเขาแบตเตอรี ่แบบกระแสคงที่ (CC Charge) 1A 

แรงดัน 13.8V ตามดวยประจุแบบแรงดันคงที ่ (CV Charge) จนกวาแรงดันถึง 12.8 ปดคลื ่นอัลตราโซนิค

เปรียบเทียบกับเปดคลื่นอัลตราโซนิคความถ่ี 100kHz และ 108kHz ดังรูปท่ี 3  

 

 
 

รูปที่ 3 ปริมาณกระแสและแรงดันไฟฟา ปดอัลตราโซนิคกับเปดอัลตราโซนิค 100 kHz  

                และเปดคลื่นอัลตราโซนิค 108 kHz  

 

จากรูปท่ี 2 กราฟสีมวงแสดงการอัดประจุไฟฟาแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบไมมีคลลื่อนอัลตราโซนิค กราฟสี

เขียวแสดงการอัดประจุไฟฟาแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบมีคลลื่อนอัลตราโซนิค 100kHz และกราฟสีแดงแสดงการ

อัดประจุไฟฟาแบตเตอรี่ตะกั่วหรดแบบมีคบื่นอัลตราโซนิค 108kHz สวนเสนทึบแทนคาแรงดันไฟฟา และเสนประ

แทนคากระแสไฟฟา 



ชวงการคายประจุท่ีกระแสคงท่ีแบบมีคลื่นอัลโซนิคความถ่ี 108kHz ท่ีเวลา 5000 วินาที คาแรงดันไฟฟา

การคายประจุเทากับ 12.6V ซึ่งต่ำกวาคาแรงดันไฟฟาของการคายประจุไฟฟาแบบมีคลื่นอัลตราโซนิคความถ่ี 

100kHz 0.05V คิดเปนลดลง 0.39% และต่ำกวาคาแรงดันไฟฟาของการคายประจุแบบไมมีคลื่นอัลตราโซนิค 

0.1V คิดเปนลดลง 0.78% 

ชวงการรับประจุที่กระแสคงที่ทั้งแบบมีคลื่นอัลโซนิคความถี่ 108kHz การรับประจุแบบมีคลื่นอัลตราโซ

นิคคลื่นความถ่ี 108kHz แรงดันไฟฟาเพ่ิมข้ึนถึง 13.8V ท่ีเวลา 7000 วินาที ซึ่งใชระยะเวลาในการรับประจุไฟฟา

นอยกวาการรับประจุแบบมีคลื่นอัลตราโซนิคความถี่ 100kHz 200 วินาที คิดเปนนอยลง 2.56% และใชเวลา

นอยลงกวาการรับประจุแบบไมมีคลื่นอัลตราโซนิค 1200 วินาที คิดเปนลดลง 14.63% 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาทดลองน้ีเปนการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการอัดประจุไฟฟาแบตเตอรี่ตะกั่วกรดดวยคลื่น

อัลตราโซนิค โดยแบงการศึกษาเปน 2 สวนคอื 

(1) หาความสัมพันธระหวางพารามิเตอรของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดกับคลื่นอัลตราโซนิค จากผลการทดลอง

คลื่นอัลตราโซนิคมีผลตอการเรงการเกิดปฏิกิริยา จากคาแอมพลิจูดคลื่นท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหคาความเขมของเสียง

เพิ่มขึ้น และคาแอมพลิจดูของความดันเสียงเพิ่มขึ้น สงผลใหแรงที่แผออกมา (Radiation Force) เพิ่มขึ้น ซึ่งท้ัง

สองปจจัยน้ีมีผลตอการอัดประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรดอยางมีนัยสำคัญ 

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการรับประจุและการคายประจุของแบตเตอรี่ จากการเปรียบเทียบผลการทดลอง

คลื่นอัลตราโซนิคสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับประจุมากข้ึนจากการเพ่ิมความถ่ีคลื่นอัลตราโซนิค ซึ่งการรับ

ประจุท่ีคลื่นความถ่ีท่ีมากสุดคือ 108kHz สามารถรับประจุไดเร็วกวา 2.56% และเร็วกวาแบบไมมีคลื่นอัลตราโซ

นิค 14.63% 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพขยะมูลฝอยใหเปนพลังงานทดแทนสำหรับใชในครัวเรือนมีความสำคัญ

อยางย่ิง ท้ังในรูปของแทงเชื้อเพลิง กาซชีวภาพและความรอน สำหรับงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเตาเผา

ขยะมูลฝอยอยางงายสำหรับนำความรอนมาใชประโยชน โดยเตาเผาขยะสรางจากถังโลหะขนาดความจุ 200 l 

เจาะรูดานบนใหสามารถสวมถังโลหะขนาด 120 l ทำการทดสอบโดยการเผาขยะมูลฝอยดวยการบรรจุขยะใหเต็ม

หองเผาไหมของเตาเผาขยะมูลฝอยท่ีพัฒนาข้ึน จากน้ันทำการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเตาเผาขยะ

มูลฝอย 2 แบบ คือ การเผาแบบเบด และการเผาแบบตอเน่ือง จากการทดลองและวิเคราะหผลพบวา ความรอน

จากการเผาไหมขยะมูลฝอยแบบเบดใหคาอุณหภูมิสูงสุดเทากับ 380 องศาเซลเซียส สวนการเผาขยะมูลฝอย

แบบตอเนื่องจะใหคาอุณหภูมิสูงสุดเทากับ 400 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิจะเปลีย่นแปลงคาอยูในชวง 120 -

280 องศาเซลเซียส ขึ้นกับการเติมขยะมูลฝอยเขาไปเผาไหมซึ่งเฉลี่ยแลวจะไดคาอุณหภูมิประมาณ 200 องศา

เซลเซียส และจากขอมูลของคาอุณหภูมิท่ีไดจากการเผาไหมขยะมูลฝอยขางตน สามารถนำความรอนท่ีเกิดข้ึนไป

ใชกับระบบอบแหงผลิตภัณฑชุมชนหรือวัสดุอาหารและผลผลิตทางการเกษตรตางๆ ได 
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Abstract 

Developing and optimizing solid waste into renewable energy for household use, such 

as fuel rods, biogas, and heat, is critical. This research aims to develop a simple waste incinerator 

for heat utilization. The incinerator was made of a 200-litre metal drum with a hole bored in the 

top to accommodate a 120-litre metal drum. Incinerating solid waste in the combustion chamber 

of the developed waste incinerator was tested. The temperature fluctuations of two solid waste 

incinerators were studied: bed incineration and continuous incineration. According to the 

experiment and analysis results, heat from the bed combustion of solid waste had a maximum 

temperature of 3 8 0 oC. In comparison, continuous solid waste incineration had a maximum 

temperature of 400oC, with temperatures varying between 120-280oC or more. With the input 

of solid waste into combustion, which averaged around 2 0 0 oC and from the temperature data 

obtained from the burning of solid waste above, the heat generated can be applied to drying 

systems for community items, food materials and agricultural products. 

 

Keywords: incinerator, solid waste, heat 



1. บทนำ  
ปญหาขยะในประเทศไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะปญหาขยะตกคางในสิ่งแวดลอม จาก

รายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุวาในป 2563 มีขยะท่ีไมไดรับการกำจัดอยางถูกตองปริมาณ 7.88 ลานตัน หรือ

คิดเปนรอยละ 31 (ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ, 2564) โดยแนวทางหลักในการจัดการขยะท่ีดำเนินการ

มาตั้งแตอดีต คือการฝงกลบ ไมวาจะโดยถูกสุขลักษณะการฝงกลบ หรือการกองทิ้งกลางแจง แตเนื่องจากท้ัง

ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน และลักษณะองคประกอบของขยะท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทำใหการจัดการขยะโดยวิธีการฝง

กลบแบบเดิม ๆ ไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันเนื่องจากไมสามารถฝงกลบขยะไดทันในเวลาที่กำหนด 

รวมทั้งมีการปนเปอนของของเสียที่มากเกินกวาธรรมชาติจะบำบัดไดทัน จึงสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม

โดยรอบอยางรุนแรง อีกแนวทางหน่ึงในการจัดการขยะ คือ การเผาขยะโดยตรง ซึ่งควันจากการเผาสงผลกระทบ

ตอสภาพแวดลอมเชนเดียวกัน โดยปจจุบันไดมีการพัฒนาเตาเผาขยะในรูปแบบตางๆ เพื่อการเผาขยะมูลฝอย 

ตัวอยางเชน เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด ท่ีมีการใชงานในประเทศญ่ีปุนเปนสวนใหญ ดังรูปท่ี 1 ท้ังน้ีหากมีการเผา

ขยะอยางถูกวิธี สามารถลดควันจากการเผาได และสามารถนำความรอนท่ีสูญเสียจากการเผากลับมาใชประโยชน

ไดอีกดวย เชน นำพลังงานความรอนจากการเผาไหมมาใชในระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  

ปจจุบันมีเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบกรีนเฮาสซึ่งพัฒนาโดย ศ.ดร.เสริม จันทรฉาย (Janjai 

and Mahayothee, 2016; Janjai, et al., 2019) เปนเครื่องอบแหงที่นิยมและไดรับการสงเสริมจากกระทรวง

พลังงานใหติดตั้งและใชสำหรับอบแหงผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทย แตยังมีขอจำกัดสำหรับใชอบแหง

วัสดุอาหารและผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีความชื้นสูง เน่ืองจากในชวงฤดูฝนซึ่งไมคอยมีแสงแดดทำใหไมสามารถ

ใชงานระบบอบแหงดังกลาวได ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบอบแหงอาหารและผลผลิต

ทางการเกษตรท่ีใชพลังงานรวม ระหวางพลังงานแสงอาทิตยกับพลังงานความรอนจากการเผาไหมชีวมวล ซึ่งจะ

ชวยลดขอจำกัดของระบบอบแหงแบบกรีนเฮาส และลดการพ่ึงการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน กาซปโตรเลียมเหลว  

จากที่กลาวมาขางตนจึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้ที่จะพัฒนาเตาเผาขยะมูลฝอยอยางงายความรอนสูง 

เพื่อออกแบบ สราง และทดสอบเตาเผาขยะอยางงาย สำหรับใชกับระบบอบแหงแบบพลังงานแสงอาทิตย และ

เพื่อเก็บขอมูลมาวิเคราะหความเปนไปไดทางเทคนิค เศรษฐศาสตร และพลังงานสำหรับการอบแหงอาหารและ

ผลผลิตทางการเกษตรดวยระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยรวมกับการใชความรอนจากการเผาไหมชีวมวล และ

เปนแนวทางสำหรับการประยุกตในการพัฒนาระบบอบแหงแบบไฮบริดท่ีใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับความรอน

จากการเผาไหมชีวมวลตอไปในอนาคต 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน มีความจำเปนอยางย่ิงเน่ืองจาก

สามารถชวยใหประชาชนและหนวยงานบริหารชุมชนมีความรูและเขาใจในการบริหารงานจัดการขยะชุมชน มี

รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับระบบใหความรอนจากการเผาไหมขยะสำหรับใชกับเครือ่งอบแหงผลิตภัณฑ

ชุมชน จึงควรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน โดย

การเผาไหมขยะมี 2 แบบ ดังน้ี 

1) การเผาไหมขยะแบบเบด คือ บรรจุขยะมูลฝอยใหเต็มหองเผาไหมครั้งเดียวแลวจุดไฟ 



2) การเผาไหมขยะแบบตอเน่ือง คือ บรรจุขยะมูลฝอยใหเต็มหองเผาไหมแลวจุดไฟและเมื่อไฟติดแลวทำ

การเติมขยะมูลฝอยอยางตอเน่ืองจนกวาจะหยุดการทดลอง 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาเตาเผาขยะมูลฝอยอยางงายสำหรับนำความรอนมาใชประโยชน โดยการ

ออกแบบเตาเผา สรางระบบ ทดสอบระบบ และตรวจวัดคาตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการดำเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

 

3.1 การดำเนินการวิจัยเบ้ืองตน 

 ทำการศึกษางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยทำการศึกษาวิธีการออกแบบเตาเผาขยะมูลฝอยอยางงาย 

วิธีการทดลอง การตรวจวัดคาตางๆ ผลการทดลอง และการวิเคราะหผลการทดลอง 

 

3.2 การออกแบบและสรางระบบ 

ระบบใหความรอนจากการเผาไหมขยะมูลฝอย ทำไดโดยการนำถังโลหะขนาดความจุ 200 l มาเจาะรู

ดานบนใหสามารถสวมถังโลหะขนาด 120 l เขาไปเปนหองเผาไหมขยะมูลฝอยได ดังรูปที่ 1 โดยถังโลหะ 200 l 

น้ัน ตองเจาะรูท่ีตรงกลางขนาด 12.7 cm x 12.7 cm เพ่ือตอเขากับทอโลหะสำหรับระบายอากาศหรือทำหนาท่ี

เปนปลองควันสำหรับระบายออกสูงสิ่งแวดลอมในขณะการเผาไหมขยะมูลฝอยในชุมชน ทั้งนี้ที่ดานลางของถัง

โลหะ 

ในขณะเดียวกันท่ีดานขางของถังโลหะขนาด 200 l มุมลางเจาะรูขนาด 20 x 30 cm สำหรับใหอากาศ

เขามายังบริเวณหองเผาไหมและสามารถใชเปนชองสำหรับการนำข้ีเถาหรือเศษเหลือหรือตกคางจากการเผาไหม

ขยะมูลฝอย โดยชองนี้มีฝาที่สามารถเปดปดไดสำหรับการควบคุมการไหลของอากาศขณะเผาไหม นอกจากนี้ท่ี

ดานบนของถุงโลหะ 200 l ยังไดเจาะรูสำหรับเปนชองเติมขยะเขาไปเผาไดอยางตอเน่ือง 

 

          
 

(ก)                                                            (ข) 

 

รูปที่ 1 การประกอบถังโลหะ 120 l กับถังโลหะ 120 l   (ข) ลักษณะเตาเผาภายนอก  (ก) ลักษณะเตาเผาภายใน 



3.3 การทดสอบระบบผลิตความรอนจากการเผาไหมขยะมูลฝอย 

การทดสอบระบบผลิตความรอนจากการเผาไหมขยะมูลฝอย ดำเนินการโดยการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน

ดวยการบรรจุขยะใหเต็มหองเผาไหมของเตาเผาขยะมลูฝอยที่พัฒนาขึ้น โดยบรรจุขยะมูลฝอยที่แหงไวดานลาง

เพ่ือใหสามารถจุดติดไฟไดงายและรวดเร็ว จากน้ันบรรจุขยะมูลฝอยท่ีมีความชื้นเขามาจนเต็มความจุของหองเผา

ไหมโดยการกดขยะมูลฝอยเบา ๆ ใหมีกระจายอยางสม่ำเสมอในหองเผาไหม (ตองไมกดจนแนนเพราะจะสงผลให

ไมมีชองวางของอากาศ เมื่อจดุไฟขยะมูลฝอยจะไมสามารถติดไฟได) ดังรูปที่ 2 จากนั้นนำสวนที่เปนฝาของหอง

เผาไหมมาปดที่ดานบนของเตาเผาขยะมูลฝอยซึ่งเชื่อมตออยูกับปลองระบายอากาศ (ควันและฝุน) แลวจุดไฟท่ี

ดานลางทางชองอากาศเขาออกของถังโลหะ 200 l 

 

             
 

(ก)                                                            (ข) 

 

รูปที่ 2 การทดสอบการเผาไหมขยะ (ก) การบรรจุขยะเขาเตาเผา  (ข) การเผาไหมขยะ 

 

4. ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการทดสอบระบบผลิตความรอนจากการเผาไหมขยะมูลสำหรับนำความรอนมาใชประโยชน 

สามารถวิเคราะหการเกิดควันและข้ีเถา อุณหภูมิเตาเผา และการนำความรอนไปใชประโยชนดังตอไปน้ี 

 

4.1 การเกิดควันและข้ีเถา 

จากผลการสังเกตการเกิดควันและขี้เถาพบวาเมื่อจุดไฟติดแลวจะมีควันออกมาทางปลองควัน โดย

ในชวงแรก (เริ่มติดไฟหรือขยะมูลฝอยเริ่มเผาไหม) มีควันออกมาในปริมาณมากและมีสีดำหรือควันออกสีเทาดำ 

จากน้ัน เมื่อขยะมูลฝอยเริ่มไหมจนเขาสูการไหมอยางสมบูรณควันจะเริ่มมีปริมาณลดลงกลายเปนอากาศใสหรือ

เห็นควันในปริมาณนอย ท้ังน้ี เมื่อเสร็จสิ้นการเผาขยะมูลฝอยในเตาเผาท่ีพัฒนาข้ึน จะมีข้ีเถาเกิดข้ึนและอยูท่ีดาน

ลางสุดของหองเผาไหม (เปนสวนนอยเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีบรรจุเขาไปกอนเผาประมาณ 3 %) โดยสวน

หนึ่งจะตกลงไปยังชองอากาศที่ดานลางและสามารถนำออกมาเพ่ือกำจัดหรือนำไปใชประโยชนตอไป โดยเมื่อนำ

ข้ีเถาออกจากเตาเผาแลว ก็สามารถบรรจุขยะมูลฝอยเขามาในหองเผาไหมเพ่ือเผาขยะมูลฝอยในรอบใหมตอไป 

 



4.2 อุณหภูมิเตาเผา 

จากผลการวิเคราะหอุณหภูมิเตาเผาพบวาตลอดชวงเวลาการเผาขยะมูลฝอยแบบเบด (บรรจุขยะมูล

ฝอยใหเต็มหองเผาไหมครั้งเดียวแลวจุดไฟ) การเผาไหมจะใชเวลาประมาณ 120 min หรือ 2 h ซึ่งจะใหคา

อุณหภูมิสูงสุดเทากับ 380 oC โดยอุณหภูมิเริ่มเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตนาทีท่ี 40 จนถึงนาทีท่ี 70 (เปนเวลาท่ี

ขยะมูลฝอยในเตาเผาไหมเกิดการลุกไหมสูงสุด) จากน้ันอุณหภูมิจะลดลงอยางตอเน่ืองจนถึงนาทีท่ี 120 ซึ่งมีอุณห

ถูมิประมาณ 100 oC คงไวประมาณ 30-40 นาที ดังรูปที่ 3 แลวลดลงอยางตอเนื่องจนไฟดับ นอกจากน้ี เมื่อ

ทดลองเผาขยะมูลฝอยแบบตอเน่ือง (บรรจุขยะมูลฝอยใหเต็มหองเผาไหมแลวจุดไฟและเมื่อไฟติดแลวทำการเติม

ขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องจนกวาจะหยุดการทดลอง) แลววัดคาอุณหภูมิตลอดชวงเวลาการเผาขยะมูลฝอยที่ใช

เวลาการเผาไหมประมาณ 200 min พบวาเตาเผาขยะมูลฝอยใหคาอุณหภูมิสูงสุดเทากับ 400 oC โดยอุณหภูมิจะ

เปลี่ยนแปลงคาอยูในชวง 120-280 oC ขึ้นกับการเติมขยะมูลฝอยเขาไปเผาไหม ซึ่งเฉลี่ยแลวจะไดคาอุณหภูมิ

ประมาณ 200 oC ดังรูปท่ี 4 

 

4.3 การนำความรอนไปใชประโยชน 

จากขอมูลของคาอุณหภูมิที่ไดจากการเผาไหมขยะมูลฝอยในชุมชนขางตน สามารถนำความรอนท่ี

เกิดข้ึนไปใชกับระบบอบแหงผลิตภัณฑชุมชนหรือวัสดุอาหารและผลผลิตทางการเกษตรตาง ๆ ของชุมชนไดข้ึนกับ

รูปแบบและวัตถุประสงคของการอบแหง ซึ่งพบวา การอบแหงวัสดุตาง ๆ โดยท่ัวไป เชน สมุนไพร (herbs) อาหาร

ที ่ไดร ับการหมัก (living foods) แปงขนมปง (raising bread) โยเกิร ต (yogurt) ผัก (vegetables) ผลไม 

(fruits/fruit rolls) เนื ้อ (meats) ปลา (fish) นั้นจะใชความรอนอยู ท่ี 35-80 (สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ, 2540) 

อยางไรก็ดี อุณหภูมิที่ใชในการอบแหงวัสดุอาหารนั้นอาจสูงถึง 150 oC ขึ้นกับชนิดของวัสดุและชวงของการ

อบแหง (ชวงแรกอาจใชอุณหภูมิท่ีสูงได) 

 

 
 

รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเตาเผาขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีพัฒนาข้ึนเมื่อเผาแบบเบด 

 



 
 

รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเตาเผาขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีพัฒนาข้ึนเมื่อเผาแบบตอเน่ือง 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
ขยะมูลฝอยสามารถนำมาพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพเปนพลังงานทดแทนสำหรับใชในครัวเรือนหรือ

ในชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งอาจอยูในรูปของแทงเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย กาซชีวภาพและความรอนที่ไดจากการ

เผาไหมขยะมูลฝอย โดยการวิจัยน้ีสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) ความรอนที่ไดจากการเผาไหมขยะมูลฝอยชุมชนเมื่อเผาแบบเบด ใหคาอุณหภูมิสูงสุดเทากับ 380 
oC การเผาไหมจะใชเวลาประมาณ 120 min  

2) การเผาขยะมูลฝอยแบบตอเนื่อง พบวาเตาเผาขยะมูลฝอยใหคาอุณหภูมิสูงสุดเทากับ 400 oC โดย

อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงคาอยูในชวง 120-280 oC ข้ึนกับการเติมขยะมูลฝอยเขาไปเผาไหม ซึ่งเฉลี่ยแลวจะไดคา

อุณหภูมิประมาณ 200 oC 

3) อุณหภูมิท่ีไดจากการเผาไหมขยะมูลฝอยขางตน สามารถนำความรอนท่ีเกิดข้ึนไปใชกับระบบอบแหง

ผลิตภัณฑชุมชนหรือวัสดุอาหารและผลผลิตทางการเกษตรตางๆ ได 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตแกวเซรามิก ซึ่งจะทำใหตนทุนการผลิตต่ำลง และ

สงผลตอการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการเซรามิกไทยกับคูแขงในตลาดโลกอีกดวย ซึ่งผูวิจัยไดนำ

เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 7 อยาง (7 QC TOOLS) มาประยุกตใช โดยผูวิจัยไดทำการออกแบบ Check 

Sheet เพ่ือใชในการเก็บขอมูลในการเกิดของเสียกอนปรับปรุงในชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564 แลว

จึงนำขอมูลท่ีไดมาจำแนกประเภทอาการของของเสีย และใชแผนภูมิพาเรโต (Pareto) มาใชในการหาปญหาหลัก 

แลวนำปญหาหลักมาวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกไขโดยใชแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and 

Effect diagram) และนำแนวทางการแกปญหามาทดลองและเก็บขอมูลของเสียหลังปรับปรุงในเดือนมกราคม ถึง 

กุมภาพันธ 2565  โดยผลการศึกษาขอมูลการเกิดของเสียในโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษาพบวาปญหาหลักคือปญหารู

ดิน และเมื่อไดศึกษาปญหารูดินพบวาจากการเก็บขอมูลกอนการปรับปรุงมีเปอรเซ็นตของเฉลี่ย 5.0% และเก็บ

ขอมูลของเสียหลังปรับปรุง มีเปอรเซ็นตของเสีย 2.3% คิดเปนเปอรเซ็นตผลตางกอนและหลังปรับปรุง ปญหารูดิน

ลดลง 54%  
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Abstract 

This research aims to reduce waste in the ceramic glass manufacturing process, which 

can save costs and boost competitiveness in the global market. The researcher employed 7  QC 

Tools in this study. The check sheet form was created to gather waste data from October to 

December 2 0 2 1 .  Then waste was classified using the Pareto method to identify the primary 

problem, and the data were analyzed using the Cause-and-Effect diagram technique. After that, 

the primary problem was tested to find suitable solutions and collected from January to February 

2022. The findings from the study and the data collected revealed that Ceramic Class pinholes 

were the primary source of waste generated during the manufacturing process. The investigation 

of the pinhole issues found that pinholes caused 5 %  of waste, and after devising a better 

technique, 2.3% occurred, resulting in a 54% reduction in pinhole problems. 



1. บทนำ  
ในประเทศไทยอุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เกิดขึ้นมายาวนาน เปนอุตสาหกรรมท่ี

กระจาย รายไดส ู ท องถิ ่น เนื ่องจากอุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมที ่ใช ว ัตถุดิบสวนใหญมาจาก

ภายในประเทศ และใชแรงงาน เปนจำนวนมากประกอบกับประเทศไทยมีวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกท่ีมี

คุณภาพดี ทำใหผลิตภัณฑเซรามิกจาก ประเทศไทยเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูงจึงไดรับความนิยมจากท่ัวโลก จะ

เห็นไดจากจากสถิติ ในป 2559 ประเทศไทยเรามี โรงงานเซรามิก จำนวน 557 โรงงาน โดยมีการจางงานประมาณ 

45,000 คนตอป และประเทศไทยเรามกีารสงออก ผลิตภัณฑเซรามิกรวมมีมูลคา 764.64 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 

คิดเปนรอยละ 0.35 ของมูลคาการสงออกของสินคาท้ังหมดของไทย ผลิตภัณฑในกลุมเซรามิกท่ีมีการสงออกสูงสดุ 

ไดแก เครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องสุขภัณฑ และกระเบื้องปูพื้นบุผนัง ตามลำดับ ตลาดสงออกหลักผลิตภณัฑ

เซรามิกท่ีสำคัญของไทย คือ ญ่ีปุน โดยในป 2559 การสงออกไปญ่ีปุนมีมูลคา สูงถึง 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิด

เปนสัดสวนร อยละ 31.48 ของมูลคาการสงออกผล ิตภ ัณฑเซรามิกของไทย (ที ่มา  https://www.oie. 

go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/ArticlesAnalysis/modern_ceramic.pdf;20กันยายน พ.ศ. 2564) 

 จากการที่อุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิม โดยใชแรงงานคน

เปนหลักทำ ใหมีตนทุนการผลิตสูงขึ ้น และสงผลใหเกิดความสูญเสีย/ความสูญเปลาในกระบวนการผลิต แต

เน่ืองจากในปจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกท่ัวโลกมีการแขงขันท่ีสูงข้ึน เราจึงจำเปนตองลดตนทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการแขงขันใหกับ อุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทย โดยเราจะมุงเนนในการลดความสูญเสีย/

ความสูญเปลาในกระบวนการผลิต  

 จากการศึกษาขอมูลของโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษาพบวา มีของเสียเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตมากถึง 12 

อาการ เชน ปญหารูดิน ปญหาหูแยกหลุดออกจากตัวแกว ซึ้งจากอาการท่ีพบท้ังหมด คิดเปนเปอรเซ็นตของเสียสูง

ถึง 8.65% ทางผูวิจัยจึงมีวัตถปุระสงคที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานที่เปนกรณีศึกษา เพื่อลดความ

สูญเสีย/ความสูญเปลาในกระบวนการผลิตและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันอีกทางหน่ึงดวย 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7QC Tools) ในการวิเคราะห

ขอมูลและแกไขปญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต โดยมีแนวคิดดังน้ี  

2.1  ผูวิจัยจะทำการออกแบบใบตรวจสอบ (Check Sheets) ในการเก็บขอมูลการเกิดของเสีย หลังจาก

ไดขอมูลการเกิดของเสียแลวก็จะนำมาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 

2.2  นำขอมูลท่ีได มาจำแนกประเภทของของท่ีเสีย แลวทำการหาปญหาหลักโดยใชแผนภูมิพาเรโต 

2.3  ศึกษาหาสาเหตุของปญหาหลักที่ได ดวยการนำเครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ  โดยประยุกตใช

แผนภูมิกางปลาเพ่ือสาเหตุของปญหาหลัก  

2.4  กำหนดมาตรการในการแกปญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต แลวนำไปปรับปรุง

กระบวนการผลิต 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย  
3.1  เขาศึกษากระบวนการผลิตแกวเซรามิกในโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษา  

3.2  ศึกษาและวิเคราะหปญหาการเกิดของเสียโดยใชเครื่องมือควบคุณภาพ 7 QC Tools  



3.3  ออกแบบ Check Sheet เพ่ือทำการเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดของเสียของโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษา  

3.4  จำแนกลักษณะอาการของการเกิดของเสียและทำการรวบรวมสถิติการเกิดของเสียแตละอาการ  

3.5  นำสถิติการกิดของเสียแตละอาการมาทำการหาปญหาหลักโดยใชแผนภาพพาเรโต  

3.6  การหาสาเหตุของการเกิดของเสียและแนวทางการแกไขโดยใชแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and 

Effect Diagram)  

3.7  นำแนวทางการแกปญหาไปทดลองใช เพ่ือดูปริมาณการเกิดของเสียหลังการปรับปรุง 

3.8  เปรียบเทียบผลกอนและหลังปรับปรงุ 

3.9  สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ศึกษากระบวนการผลิตแกวเซรามิกของโรงงานที่เปนกรณีศึกษา 

โรงงานกรณีศึกษาเปนโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑเซรามิกรูปแบบตางๆ ตามความตองการของลูกคา เชน 

แกวน้ำ เหยือกน้ำ จาน ชาม และกระถางตนไม โดยผลิตภัณฑหลักของโรงงานก็คือ แกวน้ำเซรามิก ดังน้ันผูวิจัยจึง

ไดศึกษาขั ้นตอนการผลิตแกวน้ำเซรามิกเพื ่อลดปญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแกวเซรามิก โดย

กระบวนการผลิตแกวน้ำเซรามิกมีข้ันตอนการผลิต  ดังรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1 ข้ันตอนการผลิตแกวเซรามิก 

 

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดของเสียของโรงงานที่เปนกรณีศึกษา  

จากการศึกษากระบวนการผลิตแกวเซรามิก ผูวิจัยพบวามีปญหาการเกิดของเสียหรือชิ้นงานเสียมี

หลายอาการ จึงไดทำการจำแนกอาการการเกิดของเสียไดออกมาเปน 12 อาการหลักๆ หลังจากน้ันจึงไดทำการ

เก็บรวมรวมการเกิดของเสียต้ังแตเดือนตุลาคม 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 แลวจำแนกเปนอาการตางๆ ดัง

แสดงในตารางท่ี 1 

 



 

 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลและการจำแนกอาการของการเกิดของเสีย 

 

เดือน ผลิต(ชิ้น) ของเสีย(ชิ้น) อาการของเสียที่พบ(ชิ้น) 

รูดิน บิสกิตราว เจียรเศษ

โลหะ 

บิสกิตยุบ จุดราวบิสกิต หูราวบิสกิต พอง ปากเปนเม็ด หูเปนเม็ด หูแยก รูที่ตัว ลายดิน อ่ืนๆ 

ตุลาคม 8500 682 420 6 40 6 0 0 8 7 0 175 0 0 20 

พฤศจิกายน 8255 711 334 4 87 0 0 0 10 4 0 259 0 0 13 

ธันวาคม 8112 758 484 8 73 9 0 0 12 9 0 151 0 0 12 

รวม 24867 2151 1238 18  200  15  0 0 30  20  0 585  0 0 45  

 

จากตารางท่ี 1 ทางผูวิจัยไดทำการจำแนกของเสียออกเปน 12 อาการและอาการอ่ืนๆ พบวาต้ังแตเดือนตุลาคม 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 ทางโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษาไดทำการผลิตแกว

เซรามิกเปนจำนวน 24,867 ชิ้น โดยพบของเสีย 2,151 ชิ้น คิดเปน 8.65% โดยของเสียแตละขนาดจะมีความสูญเสียไมเทากันข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆ ดาน จึงนำขอมูลความสูญเสียท่ีไดบันทึกของ

เดือนตุลาคม 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 มาหาปญหาหลักโดยไดแสดงในแผนภูมิพาเรโตไดดังรูปท่ี 2 



 
 

รูปที่ 2 แผนภูมิพาเรโตแสดงปญหาและรอยละสะสมของปญหา 

      

 จากรูปท่ี 2 จากรูปแสดงการหาปญหาหลักตามทฤษฎีพาเรโต (Pareto Diagram) โดยใชโปรแกรม ทาง

สถิติ Minitab โดยปญหาการเกิดของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการทำงานของโรงงานกรณีศึกษาคิดเปน เปอรเซ็นของเสีย

ในการบวนการผลิต มีลำดับดังนี้ ปญหารูดิน 57.6%, ปญหาหูแยก 27.2%, อาการเจียรเศษโลหะ 9.3% อื่นๆ 

2.1%, ตามลำดับ จึงไดนำในสวนของปญหาหลักคือ ปญหารูดินมาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา    

  

4.3 การหาสาเหตุและแนวทางการแกไข 

ผูวิจัยไดทำการหาสาเหตุของการเกิดปญหาปญหารูดิน โดยทำการรวบรวมสาเหตุท่ีสงผลกระทบตอการ

เกิดปญหารูดิน โดยนำเสนอผานทางแผนผังแสดงเหตุและผล(Cause and Effect diagram) ซึ่งโดยท่ัวไปสาเหตุท่ี

เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตจะเกิดจาก 4M  คือ คน (MAN) เครื่องจักร(Machine) วัตถุดิบ(Material) และวิธีการ

(Method) ดังท่ีไดแสดงในรูปท่ี 3 
 

 

รูปที่ 3 แผนผังแสดงสาเหตุและผลของปญหารูดิน 

 

จากการศึกษากระบวนการผลิตและหาสาเหตุของการเกิดปญหารูดินบนผิวของแกวเซรามิกโดยใชแผนผัง

แสดงสาเหตุและผล(ผังกางปลา) พบวาสาเหตุของการเกิดปญหารูดินมาจากการท่ีมีฟองอากาศปนอยูในน้ำดินท่ีใส

ลงไปในเบาในข้ันตอนการหลอข้ึนรูป หลังจากท่ีน้ำดินเริ่มแข็งตัวก็จะนำเขาเตาเผาในกระบวนการเผาดิบ เมื่อแกว



เซรามิกท่ีหลอข้ึนรูปแลวไดรับความรอน ฟองอากาศท่ีอยูภายในเน้ือของแกวเซรามิกจะดันออกมา ทำใหท่ีผิวของ

แกวเซรามิกเกิดการยุบตัวเปนรูเล็กๆ ทำใหผลิตภัณฑไมไดคุณภาพกลายเปนของเสีย 

ซึ่งจากแผนผังแสดงสาเหตุและผล(ผังกางปลา) ในรูปที่ 3 เห็นไดวาสาเหตุที่ทำใหเกิดฟองอากาศนั้นเกิด

จากการท่ีพนักงานขาดทักษะในการเติมน้ำดินลงในเบา พนักงานจึงกดหัวฉีดน้ำดินแรงเกินไปทำใหเกิดฟองอากาศ

เกิดข้ึนในน้ำดินจึงเปนสาเหตุท่ีเมื่อนำไปเผาดิบแลวจึงเกิดรูดินข้ึน  

เมื่อทราบสาเหตุของปญหารูดินแลวทางผูวิจัยจึงไดระดมสมองกับทีมงานของโรงงานที่เปนกรณีศึกษาใน

การกำหนดมาตรการสำหรับแนวทางการปองกันปญหาเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตแกวเซรามิก ซึ่งแสดงดัง

ตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แนวทางแกไขปญหาและวิธีการปองกันของเสียท่ีเกิดจากปญหารูดิน  

 

ปจจัย สาเหตุ แนวทางการแกปญหา 

เคร่ืองจักร(Machine) หัวฉีดน้ำดินไมสามารถปรับแรงดัน

ไดทำใหตองใชทักษะและความ

ระมัดระวังของพนักงาน 

ปรับปรุงหัวฉีดโดยนำวัสดุไปล็อคไวใตไกปนฉีดน้ำดิน ทำใหไม

สามารถฉีดน้ำดินแรง และไดตอทอพีวีซีที่หัวฉีดน้ำดินใหสามารถ

ยื่นลงไปในเบาหลอน้ำดินไดลึกขึ้น 

คน  (Man) พนักงานขาดทักษะในการฉีดน้ำ

ดิน 

จัดการฝกอบรมพนักงานกอนการปฏิบัติงานเพื่อใหมีทักษะความ

กอนเร่ิมงาน 

วิธีการ(Method) พนักงานฉีดน้ำดินแรงเกินไปทำให

เกิดฟองอากาศ 

เน่ืองจากขั้นตอนฉีดน้ำดินเปนขั้นตอนที่ต้ังใชทักษะและความใจ

เย็นซ่ึงทำไดยากเพราะชิ้นงานมีปริมาณมาก จึงไดปรับปรุงหัวฉีด

โดยนำวัสดุไปลองไวใตไกปนฉีดน้ำดิน ทำใหไมสามารถฉีดน้ำดิน

แรงได 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงการปรับปรงุหัวฉีดน้ำดิน 

 

 



5. สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาปญหาการเกิดของเสียพบวาปญหาหลักก็คือปญหาการเกิดรูดินท่ีผิวของแกวเซรามิก ซึ่ง

จากการศึกษาหาสาเหตุของปญหารูดินพบวามีสาเหตุมาจากการท่ีมีฟองอากาศปนอยูในน้ำดินท่ีใสลงไปในเบาใน

ข้ันตอนการหลอข้ึนรูป หลังจากท่ีน้ำดินเริ่มแข็งตัวก็จะนำเขาเตาเผาในกระบวนการเผาดิบ เมื่อแกวเซรามิกท่ีหลอ

ขึ้นรูปแลวไดรับความรอน ฟองอากาศที่อยูภายในเนื้อของแกวเซรามิกจะดันออกมา ทำใหที่ผิวของแกวเซรามิก

เกิดการยุบตัวเปนรูเล็กๆ ซึ่งสาเหตุท่ีทำใหเกิดฟองอากาศน้ันเกิดจากการท่ีพนักงานขาดทักษะในการเติมน้ำดินลง

ในเบา พนักงานจึงกดหัวฉีดน้ำดินแรงเกินไปทำใหเกิดฟองอากาศเกิดข้ึนในน้ำดินจึงเปนสาเหตุท่ีเม่ือนำไปเผาดิบ

แลวจึงเกิดรูดินข้ึน  

หลังจากรูสาเหตุของการเกิดปญหารูดินแลว ทางผูวิจัยไดกำหนดมาตรการในการแกปญหาโดยการ

จัดการ ฝกอบรมทักษะการเติมน้ำดินลงในเบาใหแกพนักงาน และปรับปรุงหัวฉีดโดยนำวัสดุไปล็อคไวใตไกปนฉีด

น้ำดิน ทำใหไม สามารถฉีดน้ำดินแรงได และไดตอทอพีวีซีท่ีหัวฉีดน้ำดินใหสามารถย่ืนลงไปในเบาหลอน้ำดินไดลึก

ข้ึนทำใหไมเกิด ฟองอากาศข้ึนในน้ำดิน  

โดยทางผูวิจัยและโรงงานที่เปนกรณีศึกษาไดนำมาตรการดังกลาวไปทดลองในชวงเดือนมกราคม ถึง

เดือน  กุมภาพันธ 2565  และไดนำมาเปรียบเทียบกับขอมูลกอนการปรับปรุงในเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 

2564 ซึ่งไดผล  การทดลองดังตารางท่ี 3 . 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการแกไขปญหารูดินและเปรียบเทียบผลกอนและหลังปรับปรุง 

    

เดือน ผลิต(ชิ้น) 
ปญหารูดิน

(ชิ้น) 
เปอรเซ็นตของเสีย 

เปอรเซ็นตของ

เสีย เฉลี่ย 
  

ตุลาคม 64 8500 420 4.9% 

5.0%  กอนปรับปรุง  พฤศจิกายน 64 8255 334 4.0% 

ธันวาคม 64 8112 484 6.0% 

มกราคม 65 7480 162 2.2% 
2.3% หลังปรับปรุง  

กุมภาพันธ 65 7860 185 2.4% 

    

สรุปผลการแกไขปญหารูดินพบวาจากการเก็บขอมูลกอนการปรับปรุงในเดือนตุลาคม ถึง เดือน

ธันวาคม 64 มี  เปอรเซ็นตของเสีย 4.9%, 4.0% และ 6.0% ตามลำดับ คิดเปนเฉลี่ยของเสียกอนปรับปรุง 5.0% 

และเก็บขอมูลของเสีย หลังปรับปรุงในเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ 65 มีเปอรเซ็นตของเสีย 2.2% และ 

2.4% ตามลำดับ คิดเปนเฉลี่ยของเสียหลังปรับปรุง 2.3% คิดเปนเปอรเซ็นตผลตางกอนและหลังปรับปรุง ปญหารู

ดินลดลง 54%  

หลังจากที่ไดแกปญหารูดินบนแกวเซรามิก ทางผูวิจัยไดเสนอแนะใหทางโรงงานที่เปนกรณีศึกษา

นำเอาแนวทางการแกไขปญหารูดินบนแกวเซรามิกไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑอื ่นๆ ตลอดจนเสนอแนะให

แกปญหาหูแยกเน่ืองจากเปนปญหาท่ีมีเปอรเซ็นตของเสียรองจากปญหารูดิน 

ท้ังน้ีเพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตในสวนของการลดการสูญเสีย อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของผูประกอบการเซรามิกไทยกับคูแขงในตลาดโลกอีกดวย 
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บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้ศึกษาเกี ่ยวกับการระบุตำแหนงที ่ใชสัญญาณไวไฟ (WiFi Positioning System: 

WPS) และใชกระบวนการสนับสนุนจากมวลชน (Crowdsource-Based Indoor Localization: CIL) โดยนำเสนอ

ระบบ “Simple CIL” ที่มีความงายตอการคำนวณและการพัฒนาเชิงซอฟแวร กลาวคือ การใชการประมวลผล

ขอมูลแบบพื้นฐานและการใชโมเดลการเรียนรูของเครื่องที่ใชกันทั่วไปใน WPS ผูวิจัยไดทดลองสมรรถนะของ

ระบบ Simple CIL ในสถานท่ีสองแหงคืออาคารหางสรรพสินคาและอาคารท่ีอยูอาศัย และในขณะเดียวกันผูวิจัย

ไดทดสอบโมเดลการเรียนรู ของเครื่องสองโมเดลคือ K-Nearest Neighbor (KNN) และ XGBoost จากผลการ

ทดลองพบวา ระบบ Simple CIL น้ันสามารถมีสมรรถนะท่ีเพียงพอ (ความแมนยำ 97.80%) ในสถานท่ีท่ีมีจำนวน

อุปกรณกระจายสัญญาณ WiFi (Wireless Access Point: WAP) มาก และมีระยะระหวางตำแหนงมากดังเชน

อาคารหางสรรพสินคา อยางไรก็ตามสำหรับสถานท่ีท่ีมีจำนวน WAP นอยและมีระยะระหวางตำแหนงนอยดังเชน

อาคารท่ีพักอาศัย สมรรถนะของระบบ Simple CIL จะลดลง (ความแมนยำ 65.60%) โดยผลกระทบหลักท่ีทำให

เกิดการลดลงทางสมรรถนะคือความแตกตางในรายการ WAP ที่เจอ ไมใชความแตกตางในคา RSSI (Received 

Signal Strength Indicator) ที่อานได นอกจากนี้ในสวนของการเปรียบเทียบโมเดลการเรียนรู ของเครื่องน้ัน 

โมเดล XGBoost ใหสมรรถนะที่ดีกวา KNN ซึ่งหมายความวา XGBoost นั้นเปนโมเดลการเรียนรูของเครื่องท่ี

เหมาะสมอันหน่ึงในการนำมาใชในระบบ CIL 

 

คำสำคัญ การระบุตำแหนงในอาคาร สัญญาณลายน้ิวมือไวไฟ การเรียนรูดวยเคร่ือง 
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Abstract 

This research focused on WiFi Positioning System (WPS) with crowdsource-based indoor 

localization (CIL) and introduced the "Simple CIL" system, which required minimal computation 

and allowed for rapid software development. In other words, the Simple CIL system had simple 

data processing steps and employed the machine learning mode commonly used in WPS. The 

system performances were evaluated based on localization tests conducted at a shopping mall 

building and a residential complex. At the same time, machine learning models, K-Nearest 

Neighbor (KNN) and XGBoost, were also tested. The results found that the Simple CIL system 

performed adequately (accuracy 97.80%) at a location with ample wireless access points (WAP). 

The distances between designated points, like the department store building, were sufficiently 

large. However, the Simple CIL system's performance degraded significantly (accuracy 65.60%) in 

locations with few WAPs and short distances between designated points, such as residential 

buildings. The main factor contributing to the reduction in performance was the difference in 

WAP sets detected from each WiFi scan, not the inhomogeneity of the received signal strength 

indicator (RSSI). Furthermore, the comparison between machine learning models showed superior 

performance from XGBoost, suggesting its potential to be used in CIL systems. 

  

Keywords: Indoor Localization, WiFi Fingerprint, Machine Learning 



1. บทนำ 
  ระบบระบุตำแหนงในอาคาร (Indoor Positioning System: IPS) เปนระบบการระบุตำแหนงจาก

เครือขายของอุปกรณเชนโทรศัพทมอืถือเพื่อระบุตำแหนงของคนและสิ่งของ ระบบระบุตำแหนงนี้จะใชในพื้นท่ี

ระบบการหาตำแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) นั้นมีสมรรถนะที่ไมเพียงพอ เนื่องจาก

ภายในอาคารมีสิ่งกีดขวางสัญญาณ ระบบระบุตำแหนงในอาคารมีหลากหลายไดแกระบบที่ใชสัญญาณบลูทูธ

พลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy: BLE) อัลตราไวดแบนด (Ultra-Wide Band : UWB)  ไวไฟ (WiFi) และ

ระบบท่ีใชการระบุเอกลักษณดวยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification: RFID) ซึ่งระบบระบุตำแหนงท่ีใช

สัญญาณ WiFi (WiFi Positioning System: WPS) น้ันมีขอไดเปรียบกวาระบบอ่ืนๆท่ีกลาวมาในดานการลงทุนท่ี

ต่ำ (Low-Cost Investment) และความแพรหลาย (Ubiquity) เนื่องจากอุปกรณกระจายสัญญาณ WiFi หรือท่ี

เรียกวา Wireless Access Point (WAP) นั ้นเปนอุปกรณที ่ถูกติดตั ้งอยางทั ่วถึงอยู แลวภายในอาคารทั ่วไป 

ประกอบกับอุปกรณรับสัญญาณ WiFi เชนโทรศัพทมือถือก็เปนอุปกรณที่ใชกันอยางแพรหลายเชนกัน จึงทำให 

WPS เปนระบบที่นาสนใจในการนำไปใชระบุตำแหนงแบบไมวิกฤต (Non-Critical) ในพื้นที่กวางเชนการระบุ

ตำแหนงพนักงาน หรือตำแหนงของอุปกรณ ในอาคารตางๆขององคกรเพ่ือใชในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส

และทรัพยากรเปนตน 

  ระบบ WPS นั้นระบุตำแหนงโดยใชลายนิ้วมือ (Fingerprint) ของสัญญาณซึ่งประกอบไปดวยคาระดับ

บงชี้ของความแรงของสัญญาณท่ีวัดท่ีตัวรับ (Received Signal Strength Indicator: RSSI) และตัวเลขเฉพาะของ 

WAP ที่เรียกวา MAC Address ในการระบุหรือทำนาย “ลาเบล” (Label) ซึ่งจะเปนพิกัด (Coordinates) หรือ

เปนสัญลักษณ (Symbols) ท้ังน้ีระบบ WAP ท่ีระบุพิกัดน้ัน มีศักยภาพท่ีจะระบุพิกัดท่ีละเอียดในระดับไมเกิน 2 

เมตร (King et al., 2006) แตการจะไดมาซึ่งสมรรถนะระดับน้ี ตองการการเก็บขอมูลในชวงการสำรวจ (Survey) 

ท่ีมีความละเอียดและปริมาณมาก และหากมีการเปลี่ยนแปลงของ WAP ก็จะตองทำการสำรวจใหมอีกครั้งซึ่งทำ

ใหเกิดการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรเปนอยางมาก อยางไรก็ตามการศึกษาที่ผานมา (Baldauf et al., 2007) 

พบวาสำหรับความตองการในการระบุตำแหนงในการนำไปใชแบบทั่วไป ระบบ WPS ที่ระบุเปนสัญลักษณนั้นก็

เพียงพอตอความตองการ ซึ่งการระบุในเชิงน้ีจะใชสัญลักษณท่ีผูใชสามารถจำแนกไดงายเชน ชื่อหอง (ทำงาน หอง

ประชุม) หรือ จุดสังเกต (จุดประชาสมัพันธ หนาลิฟต) และระบบที่ระบุสัญลักษณในรูปแบบนี้มีขอดีคือระบบไม

ตองการขอมูลจากการสำรวจมากเทากับระบบท่ีระบุพิกัด และระบบมีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของ WAP 

มากกวา อีกทั้งยังสามารถใชเทคนิคอื่นเพื่อลดทรัพยากรที่ใชในการสำรวจเชน การใชกระบวนการสนับสนุนจาก

มวลชน  (Crowdsource-Based Indoor Localization: CIL) (Kim et al., 2016; Roy & Chowdhury, 2022; 

Wei & Zheng, 2022; Yang et al., 2013) หรือการออกแบบระบบท่ีไมจำเปนตองมีการสำรวจ (Bolliger, 2008) 

   ในสวนของระบบ CIL น้ันจะเปนระบบท่ีอาศัยผูใชท่ีไมใชผูเชียวชาญในการเก็บขอมูลลายน้ิวมือ ซึ่งความ

ทาทายในสวนของขอมูลท่ีเก็บจากผูใชเหลาน้ีคือ การไดขอมูลลายน้ิวมือไมสมบูรณจาก การเก็บขอมูลในชวงระยะ

ที่สั้น การใชอุปกรณที่หลากหลายซึ่งมีชิป (Chip) รับสัญญาณ WiFi ที่ตางกัน มีการวางตัวของเสาอากาศที่ไม

เหมือนกัน และใชซอฟตแวรและระบบปฏิบัติการท่ีตางกัน ทำใหไดขอมูลท่ีตางกันถึงแมวาผูใชจะอยูท่ีตำแหนงเดิม 

ทำใหระบบ CIL จะตองมีความทนทานกับความไมสมบูรณของขอมูลที่สูง ซึ่งในวรรณกรรมไดมีการเสนอเทคนิค

ตางๆในการจัดการกับประเด็นในดานน้ี (Kim et al., 2016; Roy & Chowdhury, 2022; Wei & Zheng, 2022; 

Yang et al., 2013) ซึ่งถึงแมวาเทคนิคเหลาน้ีจะสามารถจัดขอจำกัดในดานขอมูลท่ีไมสมบูรณได เทคนิคดังกลาว

น้ันเพ่ิมความซับซอนในการดำเนินการตางๆ เชน การเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล การสรางโมเดลการเรียนรู

ของเครื่อง (Machine Learning Model:  MLM) และการทำนายผล ซึ่งความซับซอนเหลานี้มีผลตอการพัฒนา



และดูแลระบบเชิงซอฟแวร และมีผลกระทบตอการใชทรัพยากร เนื่องจากการคำนวณและการจัดเก็บขอมูล                   

ท่ีมากข้ึน 

  ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งคำถามวา ในการใชระบบ CIL เพื่อระบุตำแหนงแบบสัญลักษณโดยใชเทคนิคที่ไม

ซับซอน กลาวคือ การใชการประมวลผลขอมูลแบบพื้นฐาน (ไมใช Unsupervised Learning หรือ Feature 

Extraction) และการใช MLM เชิงการเรียนรู แบบมีผู สอน (Supervised Model) ที ่ใชกันทั ่วไปใน WPS จะมี

สมรรถนะท่ีดีในการระบุตำแหนงในสภาพแวดลอมแบบไหนไดบาง และในกรณีสภาพแวดลอมท่ีระบบมีสมรรถนะ

ท่ีลดลง อะไรคือปจจัยท่ีทำใหเกิดการลดของสมรรถนะน้ัน โดยงานวิจัยน้ีจะทดสอบสมรรถนะของระบบ CIL แบบ

พ้ืนฐาน (เรียกตอจากน้ีวาระบบ “Simple CIL”)  ในการระบุตำแหนงในสถานท่ีสองแหงคืออาคารหางสรรพสินคา

และอาคารท่ีอยูอาศัย ซึ่งอาคารหางสรรพสินคาน้ันเปนสถานท่ีท่ีมีปริมาณ WAP มาก และตำแหนงของสัญลักษณ 

หรือ “จุด” (เชนคูหารานคา หนาลิฟต) น้ันมีความหางกันคอนขางมาก ในขณะท่ีอาคารท่ีอยูอาศัยเปนสถานท่ีท่ีมี

ปริมาณ WAP นอยและแตละจุด (เชนหองนอน หองน่ังเลน) จะมีระยะท่ีหางกันนอยกวา ซึ่งปจจัยเหลาน้ีมีผลตอ

สมรรถนะของระบบ CIL (Kim et al., 2016)  

  ในขณะเดียวกันผูวิจัยจะทดสอบโมเดลการเรียนรูของเครื่องที่ตางกัน กลาวคือจะใชโมเดล K-Nearest 

Neighbor (KNN) และ XGBoost (Chen & Guestrin, 2016) ในการทำนายจุดจากสถานท่ีท้ังสองแหง โดยโมเดล 

KNN นั้นเปนโมเดลที่ใชกันอยางแพรหลายในการศึกษา CIL (Roy & Chowdhury, 2022) ซึ่งผูวิจัยจะใชเปน

มาตรฐานของการประเมินสมรรถนะ สวนโมเดล XGBoost นั้นเปนอัลกอริทึมที่กำลังเปนที่นิยมใชในการศึกษา

ระบบ WPS (Luckner et al., 2017; Niang et al., 2021) จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใชทดลองในระบบ CIL 

เชนกัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  
  ระบบ Simple CIL นั้นประกอบไปดวยองคประกอบสามสวนคือ แอปพลิเคชันที่ใชในการเก็บขอมูล

ลายนิ้วมือ (Fingerprint Data Collection) เทคนิคการประมวลผลขอมูล (Data Processing) และเทคนิคการ

เรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) สำหรับการระบุตำแหนง ซึ่งรายละเอียดของแตละสวนจะถูกอธิบายไว

ดังน้ี 

 2.1 แอปพลิเคชัน  

  แอปพลิเคชันที่ใชในการเก็บขอมูลลายนิ้วมือนั้นถูกพัฒนาสำหรับโทรศัพทมือถือแอนดรอยด โดยการ

เก็บขอมูล 1 ชุดจะเกิดจากการกดปุมบันทึกขอมูล 1 ครั้ง ในแตละการบันทึกขอมูล แอปพลิเคชันทำการแสกนหา 

MAC Address และคา RSSI จาก WAP ที ่ร ับสัญญาณได และทำการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลเพื ่อทำการ

วิเคราะหตอไป 

 

2.2 การประมวลผลขอมูล 

  การประมวลผลขอมูลในสวนนี้จะเปนการแปลงคา RSSI ใหอยูในชวงและมีสเกลที่เหมาะสม (Torres-

Sospedra et al., 2015) โดยคา RSSI ท่ีโทรศัพทมือถือบันทึกน้ันจะอยูในหนวย dBm (ชวงประมาณ -100 ถึง 0) 

ซึ่งบอกถึงคาพลังงาน (Power) ในสเกลลอการิทึม ในการประมวลผลขอมูลนั้นจะทำใหคา RSSI อยูในรูปแบบท่ี

เปนสเกลเสนตรงและอยูในชวง 0 ถึง 1 ซึ่งการแปลงคาในลักษณะน้ีจะชวยในการลดความแกวงของขอมูลในชวงท่ี

มีคา RSSI ต่ำ (Torres-Sospedra et al., 2015) โดยวิธีการแปลงคาจะใชการคำนวณดังน้ี 



 𝑟𝑟𝑝𝑝 = �𝑟𝑟𝑠𝑠 − 𝜂𝜂, 𝑟𝑟𝑠𝑠 > 𝜏𝜏.
0, 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (1) 

และ 

 

𝑓𝑓 = −
exp �

𝑟𝑟𝑝𝑝
𝛼𝛼 �

exp �− 𝜂𝜂𝛼𝛼� 
 (2) 

 

โดยที่ 𝑟𝑟𝑠𝑠  คือคา RSSI ที่บันทึกจากโทรศพัทมือถือ, 𝜂𝜂 คือคา RSSI ที่นอยกวาคานอยที่สุดของ RSSI ท่ี

บันทึกท้ังหมด ซึ่งจากสมการ (1) จะไดวา 𝑟𝑟𝑝𝑝 ≥ 0, 𝜏𝜏 คือคาท่ีกำหนดการละเลยคา RSSI ท่ีต่ำเกินไป, 𝑓𝑓 คือคา 

“Transformed RSSI” ที่คำนวณจากคา 𝑟𝑟𝑝𝑝 , 𝛼𝛼 เปนคาคงที่ที่ใชในการกำหนดรูปรางฟงกชัน ในงานวิจัยนี้ใชคา 

𝜂𝜂 = −101, 𝜏𝜏 = −80, 𝛼𝛼 = 24 และฟงกชันการแปลงคาจาก RSSI ไปเปน Transformed RSSI น้ัน

ถูกแสดงไวดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 ฟงกชันการแปลงคาจาก RSSI ไปเปน Transformed RSSI 

 

  2.3 โมเดลการเรียนรูของเครื่อง 

  การเรียนรูของเครื่องจะใชในการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลลายนิ้วมือกับตำแหนงหรือ “จุด” ท่ี

ตองการจะทำนาย งานวิจัยน้ีจะเลือกใช MLM 2 โมเดลคือ KNN และ XGBoost (Chen & Guestrin, 2016) โดย

ที่ KNN เปนโมเดลที่ไมมีการตั้งพารามิเตอรที่แนนอนและพารามิเตอรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขอมูลเรียนรู 

(Training Data) การทำนายทำไดโดยการโหวตจากชุดขอมูลท่ีใกลเคียงท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด (Majority Vote) ดวย

การคำนวณการกระจัดดวยวิธีตาง โดยการศึกษานี ้จะใชวิธีการคำนวณแบบยูคลิเดียน (Euclidean) ในสวน 

XGBoost เปนอัลกอริทึมที่ไดรับการตอยอดมาจาก Gradient Boosted Tree ซึ่งเปนแบบจำลองที่นำเอาตนไม

ตัดสินใจมาฝกสอนตอกันหลายๆตน โดยท่ีตนไมตัดสินใจแตละตนจะเรียนรูจากคาความผิดพลาดของตนกอนหนา 

ซึ ่งทำใหความแมนยำในการทำนายจะมากขึ ้นเรื ่อยๆ โมเดล KNN นั ้นเปนโมเดลที่ใชกันอยางแพรหลายใน

การศึกษาระบบ CIL (Roy & Chowdhury, 2022) ซึ่งผูวิจัยจะใชเปนมาตรฐานของการประเมินสมรรถนะ สวน

โมเดล XGBoost น้ันเปนอัลกอริทึมท่ีกำลังเปนท่ีนิยมใชในการศึกษาระบบ WPS (Luckner et al., 2017; Niang 

et al., 2021) และใหผลเชิงสมรรถนะที่ดี จึงมีความเหมาะสมในการนำมาใชในระบบ CIL นอกจากนี้โมเดล 

XGBoost ยังใหคา Feature Importance ซึ่งเปนคาที่บอกวา Feature (ในที่นี้คือ WAP) ไหนมีสวนชวยในการ



จำแนกประเภทซึ่งจะชวยในการเลือก WAP บางสวนมาแสดงผลเพ่ือดูความแตกตางระหวางขอมูลลายน้ิวมือ (ใน

หัวขอท่ี 4) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
  3.1 อุปกรณและสถานที่ในการเก็บขอมูล 

  การเก็บขอมูลจะใชแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ ้นสำหรับโทรศัพทมือถือแอนดรอยดในการเก็บขอมูล

ลายนิ้วมือ โดยที่ร ุ นโทรศัพทมือถือที ่ใชไดแก (ก) Xiaomi Mi 11 (ข) Samsung Galaxy S7 (ค) Samsung 

Galaxy M02 (ง) Redmi Note9T (จ) Samsung Galaxy Note 10 ในงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาการทำนาย “จุด” 

ของสองสถานท่ีคืออาคารหางสรรพสินคาและอาคารท่ีอยูอาศัย โดยรายละเอียดในการเก็บขอมูลน้ันถูกสรุปไวใน

ตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายละเอียดของการเก็บขอมูล 

 

สถานท่ี จำนวนจุดท่ีเก็บขอมูล รุนโทรศัพทท่ีใช 
จำนวน

ขอมูลท่ีเก็บ 

จำนวน WAP 

ท่ีพบท้ังหมด 

อาคาร

หางสรรพสินคา 

6 จุด (2 จุดบริเวณชั้น 2 และ 

4 จุดบริเวณชั้น 1) 

-Xiaomi Mi 11 

-Samsung Galaxy S7 

-Samsung Galaxy M02 

-Redmi Note9T 

147 คร้ัง 180 

อาคารที่อยูอาศัย 

9 จุด (3 จุดชั้น 2, 5 จุดใน

อาคารชั้น 1, บริเวณนอก

อาคาร 1 จุด) 

-Samsung Galaxy Note 10 

-Samsung Galaxy S7 

-Samsung Galaxy M02 

-Redmi Note9T 

181 คร้ัง 24 

 

  3.2 การเตรียมขอมูลกอนการทดลอง 

  กอนท่ีจะทำการเรียนรู ขอมูลลายน้ิวมือท่ีไดจากการบันทึกในแตละสถานท่ีจะถูกทำการประมวลใหอยู

ในรูปแบบเมทริกซ 

 

 

𝐹𝐹 = �

𝑓𝑓11 𝑓𝑓12 … 𝑓𝑓1𝑁𝑁
𝑓𝑓21 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 … 𝑓𝑓2𝑁𝑁
⋮
𝑓𝑓𝑇𝑇1

⋮
𝑓𝑓𝑇𝑇1

⋱
…

⋮
𝑓𝑓𝑇𝑇𝑁𝑁
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𝑙𝑙1
𝑙𝑙2
⋮
𝑙𝑙𝑁𝑁

� (3) 

 

  โดยที่ 𝐿𝐿 คือเวกเตอรที่เก็บคาตัวแทนเชิงตัวเลข (Numerical Representation) ของแตละจุด, 𝐹𝐹 คือ

เมทริกซท่ีสรางจากขอมูล WAP, 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡  คือคา Transformed RSSI  ซึ่ง 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡  จะมีคาเปน 0 ถาการเก็บขอมูลครั้งท่ี 

𝑜𝑜 นั้นไมเจอสัญญาณของ WAP ที่ลำดับ 𝑛𝑛,   𝑇𝑇 คือจำนวนขอมูลที่เก็บทั้งหมด และ 𝑁𝑁 คือจำนวนของ WAP 

ท้ังหมดในสถานท่ีน้ัน 

 



  3.3 การจำลองขอมูล WAP ที่ “สม่ำเสมอ” 

  การจำลองขอมูล WAP ท่ี “สม่ำเสมอ” จะใชเพ่ือการศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการลดลงของสมรรถนะ

ของระบบ Simple CIL ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะขอมูลท่ีมากจากจุด 𝑒𝑒 ขอมูลท่ีไดจะอยูในรูป 
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  โดยท่ี 𝐹𝐹𝑖𝑖 คือขอมูลจาก 𝐹𝐹 แตตัดเลือกเฉพาะแถวท่ีเกี่ยวของกับขอมูลท่ีมาจากจุด 𝑒𝑒 และ 𝑃𝑃 คือ

จำนวนของขอมูลท่ีมาจากจุด 𝑒𝑒 และหากพิจารณาในแตละคอลัมน 𝑘𝑘 (ซึ่งหมายถึงขอมูลจาก WAP ท่ีลำดับ 𝑘𝑘) 

ของ 𝐹𝐹𝑖𝑖 จะไดเวกเตอร 

 

 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑖𝑖 = �𝑓𝑓1𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑓𝑓2𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑘𝑘𝑖𝑖 ,⋯ , 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑘𝑘𝑖𝑖 �
𝑇𝑇

 (5) 

  

 โดยท่ีแตละ 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑘𝑘𝑖𝑖  สามารถท่ีจะมีคาเปน 0 (รับสัญญาณจาก WAP ท่ีลำดับ 𝑘𝑘 ไมได) และ ไมเทากับ 0 (รับ

สัญญาณจาก WAP ท่ีลำดับ 𝑘𝑘 ได)  ซึ่งผูวิจัยจะแบงประเภทของเวคเตอร 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑖𝑖  ไวสองแบบคือ 

(ก) เวคเตอรท่ี “สม่ำเสมอ” (Consistent) หมายถึงเวคเตอรท่ีคา 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑘𝑘𝑖𝑖  เปน 0 ท้ังหมด (หมายความวาไมมี

การบันทึกสัญญาณจาก WAP ท่ีลำดับ 𝑘𝑘 ท่ีจุด 𝑒𝑒) หรือไมเปน 0 ท้ังหมด (หมายความวาสัญญาณจาก 

WAP ท่ีลำดับ 𝑘𝑘 ถูกบันทึกในการบันทึกทุกครั้ง ท่ีจุด 𝑒𝑒)  
(ข) เวคเตอรท่ี “ไมสม่ำเสมอ” (Inconsistent) หมายถึงเวคเตอรท่ีมี 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑘𝑘𝑖𝑖  ท่ีมีคา 0 และ ไมเทากับ 0 คละ

กัน ซึ่งหมายความวา สัญญาณจาก WAP ท่ีลำดับ 𝑘𝑘 ถูกบันทึกเปนบางครั้งในการบันทึกท่ีจุด 𝑒𝑒 
 ซึ่งการจำลองขอมูล WAP ท่ีมีความ “สม่ำเสมอ” จะทำโดยการเปลี่ยนแปลง เวคเตอร 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑖𝑖  ท่ีไม

สม่ำเสมอใหมีความสม่ำเสมอโดยจะมีสองกรณี (1) ถา 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑘𝑘𝑖𝑖  สวนใหญมีคาไมเทากับ 0 จะแทนคา 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑘𝑘𝑖𝑖  ท่ีมีคา

เปน 0 ดวยคาเฉลี่ยของ 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑘𝑘𝑖𝑖  ท่ีไมเทากับ 0 และ (2) ถา 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑘𝑘𝑖𝑖  สวนใหญมีคาเทากับ 0 จะแทนท่ีคา 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑘𝑘𝑖𝑖  ท่ีมีคา

ไมเทากับ 0 ดวยคา 0 

  3.4 การเรียนรูและทดสอบโมเดล 

  ขอมูลจากสมการท่ี (1) จะถูกแบงในเชิงแถวเปนขอมูลเรียนรู (Training Data) 70% และขอมูลทดสอบ 

(Test Data) 30% และใชความแมนยำ (Accuracy) เปนมาตรวัดสมรรถนะของ MLM ในการ Training จะใชการ

ปรับจูนไฮเปอรพารามิเตอรของโมเดลดวยวิธี Grid Search และใชการ Cross Validation ในการประเมินไฮเปอร

พารามิเตอรที ่ดีที ่สุด สำหรับ KNN ไฮเปอรพารามิเตอรที ่ปรับคือ จำนวนของขอมูลขางเคียง (Number of 

Neighbors) น้ำหนักของขอมูลขางเคียง และ อัลกอริทึมที่ใชสำหรับการหาขอมูลขางเคียง สำหรับ XGBoost 

ไฮเปอรพารามิเตอรที่ปรับคือ ปริมาณของตนไมตัดสินใจ (Number of Estimators) อัตราการเรียนรู (Leaning 

Rate) ปริมาณสวนของขอมูลที่ใชในการเรียนรู (Subsample) และ ความลึกสูงสุดของตนไม (Max Depth) การ

คำนวณใชภาษาไพทอนและไลบราร ีScikit-Learn V1.0.2 กับ XGBoost V2.5.2 สำหรับ MLM 



4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  ผลการวิจัยประกอบไปดวย 4 สวน สวนแรกคือการการวิเคราะหขอมูลลายนิ้วมือจากขอมูลที่เก็บจาก

อาคารหางสรรพสินคาและอาคารที่อยูอาศยั สวนที่สองคือการเปรียบเทียบสมรรถนะของโมเดลการเรียนรูสอง

โมเดลไดแก KNN และ XGBoost สวนท่ีสามคือการวิเคราะหสมรรถนะของระบบ Simple CIL จากการพิจารณา 

“ลักษณะ” ของขอมูลลายนิ้วมือที่แตกตางกัน และสวนสุดทายเปนการแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของความไม

สม่ำเสมอของขอมูลตอสมรรถนะของระบบ Simple CIL ซึ่งรายละเอียดของแตละสวนจะถูกอธิบายไวดังน้ี 

  4.1 การวิเคราะหขอมูลลายน้ิวมือ 

  รูปที่ 2 แสดงถึงการแสดงผลแบบกลอง (Box Plot) ของคา Transformed RSSI (𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡) จากจุดหนา

หางราน (ชั้น 1) ที่อาคารหางสรรพสินคา โดยขอมูล Box Plot จะถูกแสดงตาม WAP ที่มีความสำคัญ (Feature 

Importance) มากท่ีสุด 10 อันดับแรก และขอมูลใน 2 รูปยอยจะมาจากการบันทึกของโทรศัพทมือถือ 2 เครื่อง 

(Xiaomi Mi11 กับ Samsung M02) จากการพิจารณารูปท่ี 2 จะไดขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลลายน้ิวมือดังน้ี 

(ก) ขอมูล RSSI จากโทรศัพทมือถือท่ีแตกตางกันมีความแตกตางกัน สังเกตไดจากกลองขอมูล WAP-6 จาก

รูป 2(i) และ 2(ii)  ซึ่งแสดงใหเห็นวาขอมูลจากโทรศัพทมือถือ Xiaomi Mi11 นั้น มีคาที่ต่ำกวาขอมูล

จากโทรศัพทมือถือ Samsung M02 

(ข) ขอมูล RSSI จากโทรศัพทมือถือเครื่องเดียวกันมีความแตกตางกันในการเก็บแตละครั้ง สังเกตไดจาก

กลองขอมูลที่มีลักษณะเปนแทงที่มีความสูง และยังมีขอมูลที่เปนคาผิดปกติ (Outlier) สังเกตไดจาก

กลองขอมูลท่ี WAP-6 ถึง WAP-10 ในรูป 1(i) 

(ค) รายการ WAP ที่ไดจากโทรศัพทมือถือที่แตกตางกันจะมีความแตกตางกัน สังเกตไดจากกลองขอมูลท่ี 

WAP-2 จากรูป 2(i) และ 2(ii) ซึ่งแสดงใหเห็นวาโทรศัพทมือถือ Xiaomi Mi11 ไมสามารถรับสัญญาณ

จาก WAP-2 ไดเลยแตโทรศัพทมือถือ Samsung M02 สามารถรับสัญญาณจาก WAP-2 ได (เปนบาง

การบันทึกขอมูล) 

(ง) รายการ WAP ที่ไดจากโทรศัพทมือถือเครื่องเดียวกันจากการบันทึกแตละครั้งจะมีความแตกตางกัน 

สังเกตไดจากกลองขอมูลท่ี WAP-4 ในรูป 2(i) ซึ่งสวนลางของกลองแตะท่ีแกน 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0 แสดงถึงการ

ไมพบ WAP-4 ในการบันทึกบางครั้งดวยโทรศัพทมือถือ Xiaomi Mi11 

 ขอสรุป (ก) กับ (ข) สงผลใหเกิดความ “แตกตาง” ของขอมูล และขอสรุป (ค) กับ (ง) ทำใหเกิดความ 

“ไมสม่ำเสมอ” ของขอมูล ซึ่งในหัวขอ 4.4 ผูวิจัยจะแสดงใหเห็นวา 2 ปจจัยนี้มีผลกระทบตอสมรรถนะของ 

Simple CIL ไมเทากัน  



 

                    
    (ก)      (ข) 

 

รูปที่ 2 Box Plot ของคา Transformed RSSI จากจุดหนาหางราน (ชั้น 1) ท่ีอาคารหางสรรพสินคา ขอมูล Box 

Plot ถูกแสดงตาม WAP ท่ีมีความสำคัญ (Feature Importance) มากท่ีสุด 10 อันดับแรก ขอมูลถูกจำแนกโดย 

(ก) ขอมูลจากโทรศัพทมือถือ Xiaomi Mi11 และ (ข) ขอมูลจากโทรศัพทมือถือ Samsung M02 

 

  4.2 การเปรียบเทียบโมเดลการเรียนรู 

  ตารางท่ี 2 แสดงถึงคาความแมนยำจากการทำนายขอมูลเรียนรูและขอมูลทดสอบจากโมเดล KNN และ 

XGBoost จากการเปรียบเทียบขอมูลจะเห็นวา XGBoost นั้นใหคาความแมนยำทีสู่งกวาคาจาก KNN ซึ่งผลการ

ทดลองนี้แสดงใหเห็นวา XGBoost มีศักยภาพที่จะเปน MLM ที่เหมาะสมในการสรางระบบ CIL อยางไรก็ตาม

โมเดล KNN น้ันมีขอดีในเชิงความไมซับซอนและการท่ีไมตองการการเรียนรู (No Training Phase) ทำใหสามารถ

นำไปใชในระบบ CIL ท่ีไมจำเปนตองมีการสำรวจได (Bolliger, 2008) 

 

ตารางที่ 2 คาความแมนยำจากการทำนายขอมูลเรียนรูและขอมูลทดสอบจากโมเดล KNN และ XGBoost 

 

สถานท่ี อัลกอริทึม 

กอนการปรับขอมูลใหสม่ำเสมอ หลังการปรับขอมูลใหสม่ำเสมอ 

Training 

Accuracy (%) 

Test Accuracy 

(%) 

Training 

Accuracy (%) 

Test Accuracy 

(%) 

อาคาร

หางสรรพสินคา 

KNN 90.02 84.40 100.00 100.00 

XGBoost 100.00 97.80 100.00 100.00 

อาคารที่อยูอาศัย 
KNN 100.00 58.20 100.00 87.70 

XGBoost 100.00 65.60 100.00 97.30 

   

  4.3 การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ Simple CIL 

  สมรรถนะของระบบ Simple CIL สามารถประเมินไดจากความแมนยำของขอมูลทดสอบ (Test 

Accuracy) จากตารางที ่ 2 (พิจารณาในสวน “กอนการปรับขอมูลใหสม่ำเสมอ”) โดยจากขอมูลจะเห็นไดวา 

Simple CIL นั้นมีสมรรถนะที่ดีในการระบุตำแหนงในอาคารหางสรรพสินคา สังเกตไดจากความแมนยำที่สูงถึง 

97.80% (XGBoost) แตสมรรถนะของระบบ Simple CIL ในการระบุตำแหนงในอาคารที่อยูอาศัยนั ้นลดลงไป

อยางมาก (ความแมนยำ 65.60%) ซึ่งถือวาไมเพียงพอตอการนำไปใชจริง ซึ่งสาเหตุของสมรรถนะท่ีดีกวาในกรณี



อาคารหางสรรพสินคาน้ัน มาจาก “ลักษณะ” ของขอมูลลายน้ิวมือท่ีแตกตางกันในแตละจุด ในขณะท่ีลักษณะของ

ขอมูลลายน้ิวมือท่ีมาจากแตละจุดในอาคารท่ีอยูอาศัยน้ันแตกตางกันนอยกวา ซึ่งผลสรุปน้ีถูกแสดงใหเห็นจากรูปท่ี 

3 และ 4  

  จากรูปท่ี 3 ซึ่งเปรียบเทียบขอมูลลายน้ิวมือจากจุดในหางราน (รูป 3(ก)) และจุดหนาหางราน (รูป 3(ข)) 

โดยจะเห็นไดถึงความแตกตางที่ชัดเจนของขอมูลในเชิงของรายการ WAP ที่รับสัญญาณไดในแตละจุด สงผลให

สามารถแบงกลุมผานการเรียนรูไดดี อยางไรก็ตามหากพิจารณารูปท่ี 4 จะเห็นไดวาขอมูลจากหองนอน 2 หองท่ี

ติดกัน จะมีรายการ WAP ที่คลายกันมาก สงผลใหการแยกชนิดของจุดนั ้นมีความทาทายและทำใหเกิดความ

แมนยำท่ีต่ำลง 

  ทั้งน้ีสาเหตุของการที ่ขอมูลลายนิ้วมือในแตละจุดในอาคารหางสรรพสินคามีลักษณะที่แตกตางกัน

มากกวาขอมูลลายน้ิวมือในแตละจุดในอาคารที่อยูอาศัย มาจากจำนวนของ WAP ในหางสรรพสินคาที่มากกวา 

(เปรียบเทียบจำนวน WAP จากตารางที่ 1) และระยะหางระหวางจุดที่มากกวา (เนื่องจากพื้นที่ของอาคารกวาง

กวาทำให “จุด” ในเชิงการระบุแบบท่ัวไปมีความหางกันมากกวา) ซึ่งผลการทดลองในสวนน้ีแสดงใหเห็นวาระบบ 

Simple CIL นั้นสามารถมีสมรรถนะที่เพียงพอไดในสถานที่ท่ีมีจำนวน WAP มาก และระยะระหวางจุดมีมาก

เพียงพอ ถึงแมวาขอมูลลายน้ิวมือท่ีไดในแตละจุดน้ันมีความ “แตกตาง” และความ“ไมสม่ำเสมอ” ก็ตาม 

 

 
                                              (ก)  

   

 
    (ข) 

รูปที่ 3 Box Plot ของคา Transformed RSSI จากอาคารหางสรรพสินคา 

ระหวาง (ก) จุดในหางรานและ (ข) จุดหนาหางราน  



 

 
(ก) 

 
(ข) 

 

รูปที่ 4 Box Plot ของคา Transformed RSSI จากอาคารท่ีอยูอาศัย 

ระหวาง (ก) หองนอนท่ี 1 (ข) หองนอนท่ี 2 ท่ีอยูติดกัน 

 

  4.4 ผลกระทบของความไมสม่ำเสมอ 

  ขอมูลท่ีมีความสม่ำเสมอน้ันหมายถึงขอมูลท่ีในแตละจุดมีรายการของ WAP ท่ีรับสัญญาณไดเหมือนกัน 

จากวิธีการจำลองขอมูลลายน้ิวมือใหสม่ำเสมอ (หัวขอ 3.3) น้ันจะทำใหขอมูลเปลี่ยนไปดังรูปท่ี 5 ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงขอมูลลายนิ ้วมือจากจุดหองนอนในอาคารอาคารที ่อยู อาศัยกอน (รูปที ่ 5(ก)) และหลัง (รูปที ่ 5(ข)) การ

เปลี่ยนแปลงขอมูล ซึ่งจะเห็นไดวากอนการเปลี่ยนแปลงขอมูล กลองขอมูลท่ี WAP-1 ถึง WAP-6 จะแตะที่แกน 

𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0 (แสดงถึงการไมพบ WAP ในการบันทึกขอมูลในบางครั้ง) และที่ WAP-7 ถึง WAP-10 จะมีขอมูลท่ี

เปน Outlier อยู แตหลังจากการทำขอมูลใหสม่ำเสมอจะเห็นไดวา กลองขอมูลท่ี WAP-1 ถึง WAP-6 จะไมแตะท่ี

แกน 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0 และไมมี Outlier ปรากฏท่ี WAP-7 ถึง WAP-10 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 

รูปที่ 5 Box Plot ของคา Transformed RSSI จากอาคารท่ีอยูอาศัย 

ท่ีจุดหองนอนท่ี 1 โดย (ก) เปนขอมูลกอนการปรับใหสมำ่เสมอ (ข) เปนขอมูลหลังการปรับใหสม่ำเสมอ 



 

  ในสวนของผลกระทบของความไมสม่ำเสมอของขอมูลลายนิ้วมือตอสมรรถนะของระบบ Simple CIL 

นั้นสามารถประเมินไดจากการเปลี่ยนไปของความแมนยำในการทำนายขอมูลทดสอบ (Test Data) ระหวางคา

จากคอลัมน “กอนการปรับขอมูลใหสม่ำเสมอ” และคาจากคอลัมน “หลังการปรับขอมูลใหสม่ำเสมอ” ซึ่งจะเห็น

ไดวาความแมนยำเพ่ิมสูงข้ึนโดยเฉพาะคาของการทำนายท่ีอาคารท่ีอยูอาศัย โดยคาความแมนยำเพ่ิมจาก 65.60% 

(XGBoost) ไปเปน 97.30% (XGBoost) ซึ่งเปนคาที่แสดงถึงสมรรถนะที่เพียงพอตอการนำไปใชจริง ซึ่งผลการ

ทดลองน้ีแสดงใหเห็นวาปจจัยหลักท่ีมีผลตอสมรรถนะของระบบ Simple CIL คือความ “ไมสม่ำเสมอ” ของขอมูล 

(ปจจัย (ค) และ (ง) ในหัวขอ 4.1) แตไมใชความ “แตกตาง” ของขอมูล (ปจจัย (ก) และ (ข) ในหัวขอ 4.1) 

  ดังน้ันหากตองการใชระบบ Simple CIL ในสถานท่ีท่ีมีจำนวน WAP นอยประกอบกับระยะหางระหวาง

จุดท่ีไมมาก จำเปนตองควบคุมการเก็บขอมูลใหมีความสม่ำเสมอใหมากท่ีสุด ซึ่งแนวทางท่ีสามารถจะปรับปรุงได

คือการเขียนแอปพลิเคชันที่เก็บขอมูลลายนิ้วมือในชวงที่นานขึ้นเพื่อใหมีโอกาสที่จะรับสัญญาณจาก WAP ได

ครบถวนมากข้ึน และในการนำไปใชท่ีสามารถควบคุมอุปกรณของผูใชได (เชนการท่ีผูใชเปนพนักงานขององคกร

และใชโทรศัพทมือถือท่ีองคกรจัดหาให) การใชโทรศัพทมือถือประเภทเดียวกันก็จะสามารถชวยใหเก็บขอมูลใหมี

ความสม่ำเสมอไดมากข้ึนเชนกัน 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการระบุตำแหนงที่ใชสัญญาณไวไฟ (WiFi Positioning System: WPS) และ

กระบวนการสนับสนุนจากมวลชน (Crowdsource-Based Indoor Localization: CIL) โดยนำเสนอระบบ 

“Simple CIL” ที่มีความงายตอการคำนวณและการพัฒนาเชิงซอฟแวร กลาวคือ การใชการประมวลผลขอมูล

แบบพื้นฐานและการใชโมเดลการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning Model: MLM) ที่ใชกันทั่วไปใน WPS 

ผูวิจัยไดทดลองสมรรถนะของระบบ Simple CIL ในสถานที่สองแหงคืออาคารหางสรรพสินคาและอาคารที่อยู

อาศัย และในขณะเดียวกันผู วิจัยไดทดสอบ MLM สองโมเดลคือ K-Nearest Neighbor (KNN) และ XGBoost 

จากผลการทดลองสามารถสรุปผลไดดังน้ี  

(ก) ระบบ Simple CIL นั้นสามารถมีสมรรถนะที่เพียงพอในสถานที่ท่ีมีจำนวนอุปกรณกระจายสัญญาณ 

WiFi (Wireless Access Point: WAP) มาก และมีระยะระหวางตำแหนงหรือจุดมาก ถึงแมวาขอมูล

ลายน้ิวมือท่ีบันทึกในแตละจุดน้ันจะมีความไมสมบูรณ กลาวคือมีความแตกตางกันในรายการของ WAP 

ท่ีเจอ และคาระดับสัญญาณ (RSSI) ท่ีอานไดก็ตาม 

(ข) สำหรับสถานท่ีท่ีมีจำนวน WAP นอยและมีระยะระหวางจุดนอย สมรรถนะของระบบ Simple CIL จะ

ลดลง โดยผลกระทบหลักที่ทำใหเกิดการลดลงทางสมรรถนะคือความแตกตางในรายการ WAP ที่เจอ 

ไมใชความแตกตางในคา RSSI ท่ีอานได 

(ค) ในสวนของการเปรียบเทียบ MLM นั้นโมเดล XGBoost ใหสมรรถนะที่ดีกวา KNN ซึ่งหมายความวา 

XGBoost น้ันเปน MLM ท่ีเหมาะสมอันหน่ึงในการนำมาใชในระบบ CIL 

 ดังน้ันแนวทางในการปรับปรุงสมรรถนะของระบบ Simple CIL จะมุงไปท่ีการควบคุมการเก็บขอมูลใหมี

ความสม่ำเสมอใหมากท่ีสุด ซึ่งสามารถปรับปรุงไดในเชิงการเขียนแอปพลิเคชันท่ีเก็บขอมูลลายน้ิวมือในชวงท่ีนาน

ข้ึน หรือการนำระบบไปใชในบริบทท่ีสามารถควบคุมอุปกรณของผูใชได  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษากำลังรับแรงเฉือนของผนังอิฐดินดิบทั ้งกอนและหลังเสริมความ

แข็งแรงดวยไมไผ ในการศึกษานี ้ไดทำการลดขนาดตัวอยางทดสอบดวยมาตราสวน 1/2 ของขนาดจริง โดย

การศึกษานี ้ไดทำการทดสอบคุณสมบัติทั ่วไปของอิฐดินดิบที ่ไดมาจากโรงงานตามมาตรฐาน New Mexico 

Earthen Building Materials Code 2006 และทดสอบความสามารถในการรับแรงเฉือนของผนังอิฐดินดิบตาม

มาตรฐาน Mexico Complementary Technical Norms Masonry 2004 ผลการทดสอบคุณสมบัติทั่วไปของ

อิฐดินดิบท่ีขนาดจริงและท่ีลดขนาดไดคาหนวยน้ำหนักเฉลี่ยเทากับ 1,703 กก./ลบ.ม. และ1,762 กก./ลบ.ม. คา

กำลังตานทานแรงอัดเฉลี่ยเทากับ 22.95 กก./ตร.ซม. และ25.43 กก./ตร.ซม. และคาโมดูลัสแตกราวเฉลี่ยเทากับ 

2.29 กก./ตร.ซม. และ3.82 กก./ตร.ซม.  สำหรับการทดสอบความสามารถในการรับแรงเฉือนของผนังอิฐดินดิบท่ี

ใชอิฐดินดิบที่ลดขนาด โดยผนังมีขนาด 60 ซม. x 60 ซม. ผลการทดสอบพบวาผนังอิฐดินดิบหลังเสริมความ

แข็งแรงดวยไมไผสามารถรับหนวยแรงเฉือนไดมากกวาท่ีไมไดเสริมความแข็งแรงประมาณ 1.2-2.0 เทา 
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Abstract 

This research aims to compare the shear load capacity of adobe brick walls before and 

after being reinforced by bamboo. This study reduced the test sample size to half its normal size. 

It examined the measurement of adobe brick wall's characteristic qualities by the New Mexico 

Earthen Building Materials Code 2006, including adobe brick wall's shear load following Mexico 

Complementary Technical Norms Masonry 2004. The result showed that the average unit weight 

of typical and scaled-down models was 1703 kg/cu.m and 1762 kg/cu.m. The average 

compressive strength was 22.95 kg/sq.cm and 25.43 kg/sq.cm, respectively while the average 

modulus of rupture was 2.29 kg/sq.cm and 3.82 kg/sq.cm. For the shear load test of the scaled-

down adobe brick walls of 60 cm x 60 cm dimension, it was found that the strengthening walls 

with bamboo had a shear strength greater than the un-strengthening walls at around 1.2-2.0 

times. 

 

Keywords: Adobe Brick, Strengthening, Shear Strength, Scaled Down 



1. บทนำ  
ปจจุบันไดมีการกอสรางบานดินตามภูมิภาคตางๆอยางแพรหลาย เนื่องจากการกอสรางบานดินมี

ขั้นตอนการกอสรางที่งาย อีกทั้งวัสดุดินที่ใชสามารถหาไดงายในแตละทองถิ่น นอกจากน้ีการประกอบเปนโครง

บานดินไมไดใชระบบคาน-เสา เหมือนโครงบานคอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กรูปพรรณ แตไดใชวัสดุอิฐดินดิบ

นำมาเรียงตอกันประกอบเปนผนังแทน ซึ่งผนังกออิฐดินดิบสามารถรับแรงอัดไดดีจากน้ำหนักท่ีมากดทับ อยางไรก็

ตามการกอสรางบานดินไมเหมาะสมกับพ้ืนท่ีน้ำทวมหรือน้ำขังเน่ืองจากจะทำใหโครงสรางของบานดินเกิดการพัง

เสียหาย ดังน้ันพ้ืนท่ีในเขตท่ีสูงดังเชนภาคเหนือเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการท่ีจะสรางบานดิน แตอยางไรก็ตาม

ในเขตพ้ืนท่ีของภาคเหนือเปนพ้ืนท่ีรับแรงแผนดินไหวและเมื่อเกิดแผนดินไหวเกิดข้ึน จะสงผลใหโครงสรางบานดิน

รับพฤติกรรมเปนลักษณะแรงเฉือนกระทำตอผนังบานดิน และอาจสงผลใหผนังเกิดการแยกตัวและพังทลายลงมา 

นอกจากน้ีจากเหตุการณการเกิดแผนดินไหวในตางประเทศท่ีผานมาเชนประเทศเปรู (1) ประเทศเอลซัลวาดอร(2) 

ประทศปากีสถาน และประเทศโปรตุเกส(3) พบวาอาคารบานดินสวนใหญเกิดความเสียหาย  

จากปญหาของแรงแผนดินไหวที่สงผลตอการเสียหายของผนังทั้งในตางประเทศและในประเทศไทย 

โดยเฉพาะในประเทศไทยไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวรุนแรงลาสุดที่ อ.แมลาว จ.เชียงราย สงผลใหอาคาร

บานเรือนท้ังสวนโครงสรางหลัก และสวนโครงสรางรอง เชนผนัง ฝา เกิดความเสียหาย  ท้ังน้ีจากการศึกษาท่ีผาน

มาทางทีมผู วิจัยไดมีการศึกษาการเสริมความแข็งแรงใหกับผนังคอนกรีตบล็อก คอนกรีตมวลเบา อิฐบล็อก

ประสานในรูปแบบตางๆ (4-7) ซึ่งผนังกอที่เสริมความแข็งแรงจะสามารถรับแรงเฉือนไดดีกวาที่ไมเสริมความ

แข็งแรง ซึ่งจากการศึกษาขางตนยังไมไดมีการศึกษาเกี่ยวกับผนังอิฐดินดิบ ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงศึกษาวิธีการเพ่ิม

กำลังรับแรงเฉือนใหกับผนังอิฐดินดิบซึ่งเปนกลสมบัติพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการรับแรงดานขาง เพ่ือลดความเสียหายท่ี

เกิดจากแรงแผนดินไหวและยังเปนการชวยการสงเสริมการใชวัสดุธรรมชาติทดแทนวัสดุอุตสาหกรรมอีกทางหน่ึง 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
การศึกษาเกี่ยวกับกำลังรับแรงเฉือนของผนังอิฐดินดิบในงานวิจัยน้ีไดใชขนาดอิฐดินดิบท่ีลดขนาดชิ้น

ทดสอบครึ่งหน่ึงของขนาดท่ีใชในงานกอสรางจริง เน่ืองจากเปนการลดน้ำหนักของผนังท่ีใชในการทดสอบ ดังน้ัน

จึงไดมีการศึกษาในเรื่องการลดขนาด การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของอิฐดินดิบและการทดสอบกำลังรับแรง

เฉือนของผนังอิฐดินดิบท้ังท่ีไมเสริมและเสริมความแข็งแรง 

2.1 การลดขนาดตัวอยาง 

     ขนาดกอนอิฐดินดิบท่ีใชในงานกอสรางบานดินท่ัวไปมีขนาดความกวางเทากับ 20 ซม. ความยาว

เทากับ 40 ซม. และความหนาเทากับ 10 ซม. ซึ่งเมื่อทำการกอผนังเพ่ือจะทำการทดสอบกำลังรับแรงเฉือนแลวจะ

มีน้ำหนักมากเกินความสามารถของอุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนสถานท่ีท่ีใชทดสอบ ดังน้ันทางผูวิจัยจึงลดขนาด

ของกอนอิฐดินดิบดวยอัตราสวน 1/2  โดยขนาดกอนอิฐดินดิบท่ีนำมาใชกอผนังมีขนาดความกวางเทากับ 10 ซม. 

ความยาวเทากับ 20 ซม. และความหนาเทากับ 5 ซม. โดยท้ังน้ียังคงใชความสัมพันธท่ีคลายคลึงกันของรูปแบบคา

จำลองตามตารางท่ี 1 (6) 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 คาความสัมพันธท่ีคลายกันในการลดขนาดแบบจำลอง 

 

คาตัวแปร อัตราสวน 

ขนาดจำลอง (model, m) กับ 

ขนาดจริง (prototype, p) 

คาแบบจำลอง 

อัตราสวนความยาว (length-scale ratio) 𝑆𝑆𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝑝𝑝 1/2 

อัตราสวนโมดูลัส (modulus ratio) 𝑆𝑆𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑝𝑝 1 

อัตราสวนอัตราเรง (acceleration-scale ratio) 𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑝𝑝 1 

อัตราสวนเวลา (time-scale ratio) 𝑆𝑆𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝑡𝑡𝑝𝑝 1/√2 

อัตราสวนความถี่ (frequency-scale ratio) 𝑆𝑆𝑤𝑤 𝑤𝑤𝑚𝑚 = 𝑤𝑤𝑝𝑝 √2 

อัตราสวนความเคน (stress-scale ratio) 𝑆𝑆𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑚𝑚 = 𝑠𝑠𝑝𝑝 1 

อัตราสวนความเครียด (strain-scale ratio) 𝑆𝑆𝜀𝜀 𝜀𝜀𝑚𝑚 = 𝜀𝜀𝑝𝑝 1 

  

2.2 คุณสมบัติพ้ืนฐานของอิฐดินดิบ 

     อิฐดินดิบที่ใชในงานวิจัยนี้ไดผลิตมาจากโรงงานและนำมาทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานทางกลตาม

มาตรฐาน New Mexico Earthen Building Materials Code 2006 ซึ่งประกอบไปดวยกำลังตานทานแรงอัด 

และการทดสอบโมดูลัสแตกราว สำหรับหนวยน้ำหนักแหงไดทดสอบตามมาตรฐาน Mexico Complementary 

Technical Norms Masonry 2004 

     2.2.1 กำลังตานทานแรงอัด 

 การทดสอบกําลังตานทานรับแรงอัดของอิฐดิบดำเนินการตามมาตรฐาน New Mexico 

Earthen Building Materials Code 2006  โดยใชกอนอิฐที่อยูในสภาพแหง จํานวน 5 กอน ใหน้ำหนักกระทำ

ตออิฐดินดิบจนตัว  อยางวิบัติ  ผลของการทดสอบกอนอิฐดินดิบตองรับแรงไมนอยกวา 21 กก./ตร.ซม. ทั้งน้ี

สามารถคํานวณไดจากสมการ 

 

                         σ = P
A

                                                                                         (1) 

 

เมื่อ σ คือ กำลังตานทานแรงอัด, กก./ตร.ซม. 

      P คือ แรงท่ีกระทำ, กก. 

      A คือ พ้ืนท่ีหนาตัดท่ีรับแรง, ตร.ซม. 

    

     2.2.2 โมดูลัสแตกราว 

 การทดสอบคาโมดูลัสแตกราวในงานวิจัยน้ี ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน New Mexico 

Earthen Building Materials Code 2006 โดยผลของคาโมดูลัสแตกราวตองมีคามากกวา 3.5 กก./ตร.ซม. โดย

ท้ังน้ีสามารถคํานวณไดจากสมการ 

 

                         MOR = 3PL
2bt2

                                                                                         (2) 

เมื่อ MOR คือ โมดูลัสแตกราว, กก./ตร.ซม. 

      P คือ แรงท่ีกระทำ, กก.   



      L คือ ระยะหางของแทนเหล็กรองรับ, ซม.   

      b คือ ความกวางของตัวอยาง, ซม.   

      t คือ ความหนาของตัวอยาง, ซม.   

2.3 มาตรฐานการทดสอบกำลังรับแรงเฉือน 

     ในงานวิจัยน้ีไดดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงเฉือนผานการทดสอบแบบกำลังรับแรงอัดในแนว

ทแยงตามมาตรฐาน Mexico Complementary Technical Norms Masonry 2004 โดยตัวอยางผนังกออิฐดิน

ดิบเปนลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยมีขนาดความยาวอยางนอยเทากับ 1.5 เทาของขนาดความยาวกอนอิฐดินดิบ ดัง

รูปการทดสอบในรูปท่ี 1 และดำเนินการทดสอบท่ีอายุ 28 วัน ท้ังน้ีหนวยแรงเฉือนท่ีเกิดข้ึนในผนังอิฐดินดิบ

สามารถคำนวณไดในสมการท่ี (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะการทดสอบแรงเฉือน 

 

                         vm∗ = v�m
1+2.5Cv

                                                                                         (3) 

 

เมื่อ vm∗ คือ กำลังรับแรงอัดออกแบบในแนวทแยง, กก./ตร.ซม. 

      v̅m คือ กำลังรับแรงเฉือนเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบโดยพิจารณาพื้นที่ที่ขนานกับแรง

กด,      กก./ตร.ซม. 

      cv คือ สัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของผลทดสอบ โดยตองมีคาไมเกิน 0.2 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ในการดำเนินการวิจัยไดเริ ่มจากการนำอิฐดินดิบขนาดจริงและที่ลดขนาดลงจากขนาดจริงดวย

อัตราสวน 1/2 เทานำไปทดสอบคุณสมบัติตามเกณฑ New Mexico Earthen Building Materials Code 2006  

เมื่อกอนตัวอยางอิฐดินดิบที่ลดขนาดผานเกณฑแลวจึงนำไปกอเปนผนังและทดสอบความสามารถในการรับแรง

เฉือนตามมาตรฐาน Mexico Complementary Technical Norms Masonry 2004 ตอไป 

3.1 การทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานอิฐดินดิบ 

width 

height 



     ในการศึกษาคุณสมบัติทางกลของอิฐดินดิบไดใชตัวอยางขนาดท่ัวไป กวาง x ยาว x หนา เทากับ 

20 ซม. x 40 ซม. x 10 ซม. และตัวอยางท่ีลดขนาด 10 ซม. x 20 ซม. x 5 ซม. ทดสอบหาหนวยน้ำหนักแหงตาม

มาตรฐาน Mexico Complementary Technical Norms Masonry 2004 และทดสอบหากําลังรับแรงอัด และ 

โมดูลัสแตกราว ตาม มาตรฐาน New Mexico Earthen Building Materials Code 2006 

3.2 การเตรียมตัวอยางผนังกออิฐดินดิบ 

     การเตรียมตัวอยางผนังอิฐดินดิบน้ันจําแนกออกเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

3.2.1 การผลิตกอนอิฐดินดิบ  

        ในงานวิจัยน้ีไดใหทางโรงงานกสิกรรมธรรมชาติสุขใจ ตั้งอยูที่ ตําบลทุงตอม อําเภอสันป

าตอง จังหวัดเชียงใหม ผลิตกอนอิฐดินดิบตัวอยางท่ีลดขนาด 10 ซม. x 20 ซม. x 5 ซม. ตามแบบแมพิมพท่ีกลุมผู

วิจัยไดจัดเตรียมไวมีท้ังหมด 4 รูปแบบ โดยมีรูปแบบไมเสริมความแข็งแรง 1 รูปแบบ และรูปแบบแบบเสริมความ

แข็งแรงดวยไมไผท่ีจัดซื้อไดท่ัวไปท้ังหมด 3 รูปแบบประกอบดวยในแนวต้ังฉาก แนวนอน และแนวต้ังฉากรวมกับ

แนวนอน  

 

  
                 (ก) แบบไมเสริมความแข็งแรง             (ข) แบบเสริมความแข็งแรงในแนวต้ังฉาก 

  
            (ค) แบบเสริมความแข็งแรงในแนวนอน    (ง) แบบเสริมความแข็งแรงในแนวตั ้งฉากและ

แนวนอน 

 

รูปที่ 4 ตัวอยางกอนอิฐดินดิบ 

 

3.2.2 การกอผนังอิฐดินดิบ  

              ทางกลุมผูวิจัยไดทำการกอตัวอยางผนังอิฐดินดิบเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 60 ซม. x 60 

ซม. โดยกอตัวอยาง 3 ตัวอยางตอ 1 รูปแบบ ประกอบไปดวย ผนังอิฐดินดิบท่ีไมเสริมความแข็งแรง ผนังอิฐดินดิบ

ที่เสริมความแข็งแรงดวยการวางไมไผในแนวตั้งฉาก ผนังอิฐดินดิบที ่เสริมความแข็งแรงดวยการวางไมไผใน

แนวนอน และผนังอิฐดินดิบท่ีเสริมความแข็งแรงดวยการวางไมไผในแนวต้ังฉากและแนวนอน ดังแสดงในรูปท่ี 5 



 

  
                 (ก) ผนังท่ีไมเสริมความแข็งแรง             (ข) ผนังท่ีเสริมความแข็งแรงในแนวต้ังฉาก 

  
            (ค) ผนังท่ีเสริมความแข็งแรงในแนวนอน (ง) ผนังท่ีเสริมความแข็งแรง 

ในแนวต้ังฉากและแนวนอน 

 

รูปที่ 5 ผนังกออิฐดินดิบ 

 

3.3 การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของผนังกออิฐดินดิบ 

     สำหรับการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของผนังอิฐดินดิบ ไดทำการทดสอบตามการทดสอบกําลังรับ

อัดในแนวทแยงตามมาตรฐาน Mexico Complementary Technical Norms Masonry 2004 โดยนำผนังกอ

ติดตั้งในโครงขอแข็งทดสอบดงัรูปที่ 6  ทั้งน้ีเครื่องมือที่ใชในการทดสอบประกอบไปดวยอุปกรณการยึดตัวอยาง

ลักษณะเปนแผนเหล็กติดตั้งบนโครงขอแข็งทดสอบและใหแรงกดดวยเครื่องไฮดรอลิกขนาดที่ 12 ตัน โดยการ

กดใชแรงในการกดครั้งละ 125 ปอนดตอ ตารางน้ิว เพ่ิมแรงจนกระท่ังผนังอิฐดินดิบเกิดการวิบัติ 

 

 
 

รูปที่ 6 การทดสอลกำลังรับแรงเฉือนในผนังกออิฐดินดิบ 



4. ผลการวิจัย  
4.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติท่ัวไปของอิฐดินดิบ 

           คุณสมบัติทั่วไปของอิฐดินดิบในดานหนวยน้ำหนักแหงจากกอนตัวอยางขนาดมาตรฐานขนาด 20 

ซม. x 40 ซม. x 10 ซม. มีคาเฉลี่ยประมาณ 1,703 กก./ลบ.ม. และจากกอนตัวอยางที่ลดขนาดลง 1/2 เทาจาก

ขนาดมาตรฐานขนาด 10 ซม. x 20 ซม. x 5 ซม. มีคาเฉลี่ยประมาณ 1,762 กก./ลบ.ม. หนวยน้ําหนักของกอนอิฐ

ดินดิบทั้งสองขนาดมคีามากกวา 1300 กก./ลบ.ม. ผานเกณฑมาตรฐาน Mexico Complementary Technical 

Norms Masonry 2004  สำหรับคากําลังรับแรงอัดและคาโมดูลัสแตกราวที ่ไดทดสอบตามมาตราฐาน New 

Mexico Earthen Building Materials Code 2006 พบวากำลังรับแรงอัดของกอนอิฐดินดิบในตัวอยางขนาดจริง

มีคากําลังรับแรงอัดเฉลี่ยเทากับ 22.95 กก./ตร.ซม. และ ของกอนอิฐดินดิบตัวอยางท่ีลดขนาด ไดคากําลังแรงอัด

เฉลี่ยเทากับ 25.43 กก./ตร.ซม. ซึ่งท้ังสองคาผานเกณฑกำลังอัด 21 กก./ตร.ซม. และเมื่อคิดเปนอัตราสวนระหวา

งตัวอยางลดขนาดตอขนาดจริงเทากับ 1.1 : 1 พบวากอนอิฐดินดิบที่ลดขนาดสามารถรับแรงอัดไดใกลเคียงกับก

อนอิฐดินดิบขนาดจริงซึ่งเปนไปตามงานวิจัยทฤษฎีการลดขนาดเกี่ยวกับคาความเคนในอัตราสวน 1:1 สำหรับคา

โมดูลัสแตกราวของกอนอิฐดินดิบขนาดตัวอยางจริงและตัวอยางที่ลดขนาดไดคาเฉลี่ยเทากับ 2.29 กก./ตร.ซม. 

และ 3.82 กก./ตร.ซม. คิดเปนอัตราสวนเทากับ 1.67 : 1 ซึ่งมีคาตางจากทฤษฎีลดขนาดที่ควรจะเปนคือ 1 : 1 

อยางไรก็ตามขนาดตัวอยางกอนอิฐดินดิบท่ีลดขนาดมีคาโมดูลัสแตกราวผานเกณฑมาตรฐาน 3.5 กก./ตร.ซม. 

4.2 ผลการทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของผนังกออิฐดินดิบ 

     จากผลการทดสอบความสามารถในการรับแรงเฉือนของผนังกออิฐดินดิบทั้งแบบไมเสริมความ

แข็งแรงและเสริมความแข็งแรงดวยไมไผท้ัง 3 รูปแบบรูปแบบละ 3 ตัวอยาง พบวาคากำลังรับแรงเฉือนสูงสุดเฉลี่ย

ของผนังที ่ไมเสริมความแข็งแรงมีคาเทากับ 0.717 กก./ตร.ซม. ผนังที ่เสริมความแข็งแรงดวยไมไผวางใน

แนวต้ังฉาก วางในแนวนอน วางในแนวต้ังฉากผสมแนวนอน มีคาเทากับ 0.848 กก./ตร.ซม., 1.358 กก./ตร.ซม., 

1.415 กก./ตร.ซม. ตามลำดับ และเมื่อคำนวณคากำลังเฉือนที่ใชสำหรับออกแบบตามสมการที่ (2) โดยใชคาสัม

ประสิทธความแปรปรวนเทากับ 0.2 ผนังท่ีไมเสริมความแข็งแรงมีคาเทากับ 0.478 กก./ตร.ซม. ผนังท่ีเสริมความ

แข็งแรงดวยไมไผวางในแนวต้ังฉากมีคาเทากับ 0.566 กก./ตร.ซม. วางในแนวนอนมคีาเทากับ 0.906 กก./ตร.ซม. 

วางในแนวต้ังฉากผสมแนวนอนมคีาเทากับ 0.943 กก./ตร.ซม.   

สำหรับรปูแบบการเสียหายที่สังเกตุเห็นไดพบวารอยราวที่เกิดขึ้นในตัวอยางที่ไมไดเสริมความแขง็แรง 

จะเกิดตามแนวรอยเฉือนท่ีขนานกับแรงกระทํา สำหรับตัวอยางท่ีเสริมความแข็งแรงท่ีวางไมไผในแนวต้ังฉากและ

แนวนอนจะเห็นรอย ราวตามแนวทแยงของผนังหมือนกัน และรอยราวของผนังที่เสริมความแข็งแรงแบบผสม

แนวต้ังฉากกับแนวนอนจะสังเกตเห็น วารอยราวจะเกิดเปน ชวงสั้นๆไมตอเน่ืองกัน 

 



  
                 (ก) ผนังท่ีไมเสริมความแข็งแรง             (ข) ผนังท่ีเสริมความแข็งแรงในแนวต้ังฉาก 

  
            (ค) ผนังท่ีเสริมความแข็งแรงในแนวนอน (ง) ผนังท่ีเสริมความแข็งแรง 

ในแนวต้ังฉากและแนวนอน 

 

รูปที่ 7 ความเสียหายในผนังกออิฐดินดิบ 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
จากการทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของผนังกออิฐดินดิบทั้งกอนและเสริมความแข็งแรงตามมาตรฐาน 

Mexico Complementary Technical Norms Masonry 2004  โดยใช ต ัวอย างก อนอ ิฐด ินด ิบท ี ่ลดขนาด

ครึ่งหน่ึงจากขนาดจริงท่ีใชวัตถุดิบในการผลิตอิฐดินดิบเหมือนกัน มีผลสรุปดังน้ี 

 5.1 อ ิฐด ินด ิบท ี ่ ลดขนาด  1/2 เท  าจากขนาดจร ิ ง มีค  าหน  วยน ้ ำหน ักผ  านเกณฑ   Mexico 

Complementary Technical Norms Masonry 2004 สำหรับคากำลังอัด และคาโมดูลัสแตกราวผานเกณฑ

มาตรฐาน New Mexico Earthen Building Materials Code 2006 นอกจากนี้คุณสมบัติพื ้นฐานดังกลาวเม่ือ

เทียบกับคาคุณสมบัติท่ีไดมาจากการทดสอบขนาดจริงเปนไปตามเกณฑทฤษฎีการลดขนาด 

5.2 ในงานวิจัยน้ีไดทดสอบหาคากําลังรับแรงเฉือนของผนังอิฐดินดิบท่ีใชกอนตัวอยางลดขนาด 1/2 เทา

จากขนาดจริง ซึ่งคากำลังรับแรงเฉือนของผนังที่ใชกอนตัวอยางจริงจะใหคาเทากับกอนตัวอยางที่ลดขนาด ทั้งน้ี

เนื่องจากคาแรงเฉือนของผนังอิฐดินดิบที่ไดจากการทดลองมาจากแรงกระทําตอพื้นที่ นอกจากน้ี จากผลการ

ทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานของกอนอิฐดินดิบของตัวอยางลดขนาดและตัวอยางจริงมีคาสอดคลองกับทฤษฎีการลด

ขนาด 



 5.3 ผนังอิฐดินดิบที่ไดเสริมความแข็งแรงดวยการวางไมไผในแนวนอนอยางเดียว และในแนวตั้งฉาก

ผสมแนวนอนมีความสามารถในการรับแรงเฉือนมากกวาผนังที่ไมไดเสริมความแข็งแรงเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา 

ในขณะท่ีผนังอิฐดินดิบที่เสริมความแข็งแรงดวยไมไผในแนวตั้งฉากจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 เทา โดยทั้งน้ีผนังท่ี

เสริมความแข็งแรงจะสังเกตุเห็นรอยราวนอยกวาท่ีไมเสริมความแข็งแรงท่ีระดับแรงเดียวกัน สำหรับการเลือกการ

เสริมความแข็งแรงใหกับผนังอิฐดินดิบสามารถวางไมไผในแนวนอนเสริมอยางเดียวได เน่ืองจากใหคากำลังรับแรง

เฉือนใกลเคียงกับเสริมแบบผสมท้ังสองแนวและยังทำงานสะดวกและรวดเร็ว 

5.4 ผนังอิฐดินดิบท่ีเสริมกำลังดวยไมไผจะสามารถรับกำลังแรงเฉือนไดมากกวาผนังท่ีไมไดเสริมกำลัง ซึ่ง

ในการศึกษาตอไป สามารถศึกษาการใชวัสดุไมประเภทอ่ืน หรือใชตาขายมาเปนตัวเสริมกำลังใหกับผนังอิฐดินดิบ

เพ่ือใหสามารถรับแรงเฉือนไดมากย่ิงข้ึนไป 
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บทคัดยอ 

โครงการนี ้จัดทำขึ ้นเพื่อพัฒนากลองขนสงโลหิตและระบบลูกโซความเย็นควบคุมอุณหภูมิโลหิต 

โรงพยาบาลแมลาว หลังจากที่ผูจัดทำโครงการไดเขาไปศึกษาระบบการขนสงโลหิตในโรงพยาบาลแมลาว พบวา

ทางโรงพยาบาลแมลาวน้ันนำกลองโฟมรักษาความเย็นไปรับ-สงโลหิต ในการขนสงโลหิตจากโรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห มายังโรงพยาบาลแมลาว ระยะทาง 20 กม. เปนระยะเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง และระหวางการ

ขนสงตองรักษาอุณหภูมิใหเหมาะสมตอการเก็บรักษาอยูที่ 2 – 6 องศาเซลเซียส ผูพัฒนาจึงเล็งเห็นถึงปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการใชอุปกรณในการขนสงโลหิตดังกลาวอาทิ เชน เจาหนาท่ีไมสามารถทราบถึงอุณหภูมิภายในกลองฯ

ระหวางการขนสงวาสูงเกินกวาปกติหรือไม หรือในกรณีกลองฯสูญหายก็ไมทราบไดเลยวากลองอยูที่ไหน จาก

ปญหาดังกลาวผูจัดทำโครงการจะทำการพัฒนากลองฯขนสงโลหิตและระบบลูกโซความเย็นควบคุมอุณหภูมิโลหิต 

อีกท้ังเพ่ิมความสามารถในการติดตามตำแหนงของกลอง ผูใชงานจะสามารถตรวจสอบขอมูลไดผานเว็บไซตและ

แอพพลิเคชั่น ที่จะรายงานขอมลูตลอดระยะเวลาการขนสง และยังบันทึกขอมูลการขนสงเก็บเปนประวัติในการ

ขนสงเพ่ือตรวจสอบยอนหลังไดอีกดวย  

ผู พัฒนาทำการทดสอบการทำงานของเว็บไซตและแอพลิเคชัน โดยแบงออก 2 รูปแบบ คือ การ

ออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case) และทดสอบฟงกชันการทำงานระบบ ผูจัดทำโครงการยังไดทดสอบดาน

ฮารดแวรดวยการวัดอุณหภูมิเปนระยะเวลา 10 ชั่วโมง พบวาอุณหภูมิสูงที่สุดคือ 4.28 และต่ำที่สุดคือ 3.82 

อุณหภูมิ อีกท้ังยังมีการวัดคาอุณหภูมิเทียบกับเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือทดสอบความแมนยำของการ

วัดอุณหภูมิผลที่ไดคืออุณหภูมิต่ำที่สุดของอุปกรณของโครงการอยูท่ี 2.53 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับเครื่อง

บันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสอยูที่ 3.19 องศาเซลเซียส ซึ ่งตางกันอยู ที ่ 0.66 องศาเซลเซียส หลังจากผู จัดทำ

โครงการทำการทดสอบท่ีไดกลาวไปขางตนเสร็จสิ้นและผานเกณฑการทดสอบ จึงนำอุปกรณไปทดสอบใชงานจริง

ในโรงพยาบาลแมลาวเปนจำนวน 6 ครั้งและบันทึกผล พบวาอุปกรณของโครงการสามารถทำงานไดตามเปาหมาย

หลังจากนั้นใหผูใชงานจริงกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ โดยแบงออก 2 ดาน (1) ดานซอฟตแวรผูใชงานมี

ความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.03) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 และ (2) ทางดานฮารดแวรผูใชงานมี

ความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน (คาเฉลี่ย 4.33) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 
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Abstract 

This project intends to improve Mae Lao Hospital's blood transport box and temperature 

control cold chain system. After the project began, it was observed that the blood transportation 

system from Chiang Rai Hospital to Maelao Hospital, a distance of 22 kilometres, took less than 

an hour to complete. During the transportation, the box had to maintain a temperature between 

2°C and 6°C. The developer was aware of some equipment issues in preserving blood bags. For 

example, blood laboratory officials could not detect if the temperature inside the box was too 

hot or not during transportation, and officers were unable to locate the box if it was lost. 

According to these difficulties, the developer intended to improve the box by adding temperature 

sensors, modifying the transportation box, and enabling location tracking. As a result, officers 

could examine the information via a website and application that informed the information 

throughout the journey and recorded it in historical data.  

           Following system development, the developer tested the website and application work 

by breaking it into two forms: Test Case and Function Testing. The hardware was further checked 

by measuring temperature for 10 hours. The highest temperature recorded was 4.28°C, while the 

lowest was 3.82°C. In addition, the temperature was compared with an electronic data recorder 

to assess its accuracy. The lowest temperature was 2.53°C, but the temperature from an 

electronic data recorder was 3.19°C, resulting in a temperature difference of 0.66°C. After the 

system was tested and passed the criteria, the device was brought through its paces at Mae Lao 

Hospital six times and recorded the results. The results showed that the project's equipment 

could achieve the objectives. Following that, the actual users completed the satisfaction survey, 

which was divided into two parts:  1) software user's satisfaction was high (average is 4.03 and the 

standard deviation was 0.19) and 2) hardware user's satisfaction was also high (average is 4.33 and 

the standard deviation is 0.19). 
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1. บทนำ 
โรงพยาบาลแมลาวเปนโรงพยาบาลประจำอำเภอแมลาวและมีที ่ตั ้งอยู ในจังหวัดเชียงราย โดย

โรงพยาบาลแมลาวน้ันใหบริการการรักษาโรคท่ัวไป โรคเรื้อรังรวมไปถึงดานทันตกรรมและอนามัยแมและเด็กรวม

ไปถึงการรักษาแพทยแผนไทยอีกดวย ท้ังน้ีโรงพยาบาลแมลาวยังเปนศูนยเติมเลือดของจังหวัดเชียงรายแหงหน่ึง

ซึ่ง ท่ีชวยกระจายผูปวยจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เพ่ือใหรักษาผูปวยท่ีมีจำนวนมากไดอยางท่ัวถึง 

จากการเขาไปศึกษากระบวนการขนสงโลหิตของทางโรงพยาบาลแมลาวน้ันพบวาจะมีผูปวยเขามาขอ

เติมโลหิตเน่ืองจากตองการเขามารักษาโรค ผูปวยบางรายยังถูกสงตัวมาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

จากนั้นทางโรงพยาบาลแมลาวจะเขียนหนังสือขอเบิกโลหิตไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหและนำ

กลองโฟมรักษาความเย็นไปรับถุงโลหิต เพ่ือนำกลับมายังคลังโลหิตเพ่ือเติมใหกับผูปวย การขนสงน้ันจำเปนตอง

รักษาอุณหภูมิอยูท่ี 2 – 6 องศาเซลเซียสเพือ่ปองกันการเสื่อมเสียของเม็ดเลือด ในขั้นตอนการนำถุงโลหิตมาใช

รักษาโรคจะมีกระบวนการตรวจความเขากันไดระหวางถุงโลหิตกับโลหิตของผูปวยกอนนำมาใชรักษา 

ผูจัดทำโครงการเล็งเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการขนสงเนื่องจากการขนสงโดยใชกลองโฟมรักษาความ

เย็น ผูขนสงจะไมสามารถทราบไดเลยวาภายในกลองน้ันอุณหภูมิเทาไร ผูจัดทำโครงการจึงพัฒนากลองขนสงน้ัน

ใหมีความสามารถในการรายงานขอมูลระหวางการขนสงในรูปแบบตัวเลขและกราฟอุณหภูมิ รวมไปถึงทำให

ผูใชงานทราบถึงตำแหนงท่ีอยูของกลองขนสง อีกท้ังยังบันทึกขอมูลการขนสงลงฐานขอมูลเพ่ือตรวจสอบประวัติ

การขนสงยอนหลังไดอีกดวย โดยจะสามารถดูผานโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตและ

ทำใหผูใชงานสามารถตรวจสอบอุณหภูมิขณะท่ีขนสงโลหิตวามีความเหมาะสมหรือไมและเปนขอมูลใหกับผูใชงาน

ในกรณีมีปญหาเกิดข้ึนกับถุงโลหิต  

วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือออกแบบระบบติดตามผลอุณหภูมิและตำแหนงระหวางการขนสงโลหิต 

2) เพ่ือทดสอบความสามารถในการรักษาอุณหภูมิของกลองขนสงโลหิต  

3) เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนทางการแพทยในการขนสงโลหิต 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1 กลองขนสงโลหิตอัจฉริยะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

นายปราโมช รังสรรควิจิตร มีความเชี่ยวชาญเรื่องวัสดุเก็บความเย็น จึงออกแบบกลองกลองขนสงโลหิต

อัจฉริยะ[1] ขนสงใหมีลักษณะเบาและเก็บความเย็นไดมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ไดหารือกับทางซิลิคอน คราฟทฯ ซึ่ง

มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตไมโครชิพ กระทั่งนำมาสูความรวมมือในการพัฒนาเซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิใน

กลองขนสงโลหิต 

สรุปงานที ่เก ี ่ยวกับปริญญานิพนธ “กลองขนสงโลหิตอัจฉริยะ” นวัตกรรมเพื ่อการร ักษาที่มี

ประสิทธิภาพจากความรวมมือระหวางจุฬาฯ กับซิลิคอน คราฟทฯ ติดตั้งเซ็นเซอรมอนเิตอรอุณหภูมิถุงเลือดใน

กลอง สามารถตรวจสอบผานโทรศพัทมือถือ ระบุหากสำเร็จจะตอยอดใชกับการขนสงยา วัคซีนและเวชภัณฑอ่ืนๆ 

ในการวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอรและระบบวงจรตรวจวัดอุณหภูมิที่ติดตั้งเขากับกลองขนสงโลหิตอัจฉริยะ เพ่ือ

ตรวจสอบอุณหภูมิของถุงโลหิตภายในกลองตลอดระยะเวลาการขนสง พรอมแจงเตือนหากระบบตรวจพบวา

อุณหภูมิของถุงโลหิตอยูนอกเกณฑปกติท่ีไดกำหนดไว เพ่ือเปนขอมูลใหแพทยและบุคลากรของสถานพยาบาลใน

การจัดการกับโลหิตภายหลงัการขนสง รวมทั้งตอยอดองคความรูในการผลิตกลองขนสงโลหิตอัจฉริยะที่สามารถ



ควบคุมอุณหภูมิระหวางการขนสงใหโลหิตมีคุณภาพดี ซึ่งจะชวยชีวิตผูปวยที่ตองการเลือดในการรักษาได สวน

ดานภาคเอกชนเล็งตลาดครอบคลมุถึงอุตสาหกรรมหองเย็นและการขนสงท่ีตองควบคุมอุณหภูมิ 

2.2 การพัฒนาระบบจัดการคลังเลือดออนไลนพรอมชุดอุปกรณแจงเตือนอุณหภูมิตูเก็บ เลือดโดยใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตสรรพสิ่ง กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

นายสกรณ บุษบง , นางสาวทิพวัลย แสนคำ , นางสาวนพนัสสร พูนสังขและนายมนัสวี เดชบันดิษ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อ 1) พัฒนาโปรแกรมระบบจัดการคลังเลือด (รับเลือด-จายเลือด) 

ตรวจสอบอุณหภูมิภายในตูเย็นจัดเก็บหมูเลือด พรอมท้ังแจงเตือนเมื่ออุณหภูมิออกนอกชวงควบคุมใหแสดงผาน

ไลน บอท พรอมชุดอุปกรณติดตามตําแหนงแบบ Real-time และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการคลัง

เล ือด ประกอบดวย 1) ภาษาที ่ ใช  ในการพัฒนา ได แก PHP, HTML5, CSS, AngularJS และ JSON 2) 

Framework ไดแก Bootstrap Framework 3) โปรแกรม ไดแก Visual Studio Code, Xampp และ Arduino 

IDE 4) ฐานขอมูล ไดแก Firebase Real-time Database 5) อุปกรณฮารดแวร ไดแก NodeMCU ESP8266 V3, 

Sensor DHT2JAM2302, GPS Shield, RFID Reader and Tag และ จอ LCD 6) เทคโนโลยีเชื ่อมตอ ไดแก 

NETPIE และ 7) แบบประเมิน ประสิทธิภาพของระบบ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการคลังเลือด พบวา ชุดอุปกรณสามารถบันทึก

คา อุณหภูมิลงเว็บแอพพลิเคชั่น แลวทําการสงคาอุณหภูมิตูเก็บเลือดไปยังไลนบอทแบบ Real-time ในกรณีท่ี

อุณหภูมิ ไมอยูในชวง 2-6 องศาเซลเซียส หมูเลือดที่ใกลหมดอายุ โดยไลนบอทจะทําการแจงเตือนอุณหภูมิและ

แจงเตือนหมู เลือด 7 วันกอนหมดอายุทันที นอกจากน้ันยังสามารถติดตามตำแหนงของกลองเก็บความเย็นท่ีอยู

บนรถขนสงกลอง เก็บความเย็นไดจาก RFID Tag แบบ Real-time โดยจะเห็นกลองเก็บความเย็นเคลื่อนที่ตาม

เสนทางที่รถขนสง กลองเก็บความเย็นกำลังเดนิทางในขณะนั้น และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

จัดการคลังเลือด ออนไลนพรอมชุดอุปกรณแจงเตือนอุณภูมิตูเก็บเลือด โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตสรรพสิ่ง จาก

ผูใชงานโดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยท่ี 4.56บุคคล จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน โดยแบบประเมินแบง

ออกเปน 5 ดาน ผลการ ประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก x = 4.29 และ S.D. = 0.53 

2.3 อุณหภูมิการเก็บโลหิต[12] ภายหลังการเจาะเก็บโลหิต ตองบรรจุและขนสงที่อุณหภูมิ 1-10 °C 

ยกเวนวาจะนำโลหิต ยูนิตน้ันไปเตรียมเกล็ดเลือดเขมขน จึงจะบรรจุและขนสงท่ีอุณหภูมิ 20-24 °C ภายหลังจาก

การทำเกล็ดเลือด เขมขนแลว จึงเก็บเม็ดเลือดแดงท่ีไดท่ีอุณหภูมิ 1-6 °C รวมเวลาต้ังแตเจาะเก็บจนปนแยกเสร็จ

ตองไมเกิน 8 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บโลหิต 

ในกรณีท่ีมีการขนสงโลหิตจากหนวยเคลื่อนท่ี ตองควบคุมอุณหภูมิในการบรรจุและขนสงโลหิตระหวาง 

1-10 °Cการเก็บ การขนสงและอายุของโลหิตและสวนประกอบของโลหิตของ โลหิตรวม (Whole Blood) การเก็บ

รักษาคือ 1 – 6 °C กรณียกเวนคือ ถาจะเตรียมเกล็ดเลือดเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 20 – 24 °C ในการขนสงน้ันอยูท่ี 1 – 

10 °C ถาใชสาร ACD , CPD CP2D จะมีอายุอยูท่ี 21 วัน แตถาเปนสาร CPDA-1 จะมีอายุ 35 วัน 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 

3.1.1 ลักษณะการทำงานของระบบงานเดิม 

การเริ่มการขนสงน้ันตองมีการ บันทึกขอมูลการขนสงโดยเริ่มจากสถานท่ีท่ีจำนำไปสงหรือการท่ีจะไปรับ

โลหิตและกลองบรรจโุลหิตน้ันจะมี 2 ขนาด ท่ีเปนกลองโฟมท่ัวไปและกระติกน้ำแข็งขนาดใหญแลวแตปริมาณการ



ขนสง ซึ่งการขนสงตองรักษาระดับอุณหภูมิอยูท่ี 2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียสเพ่ือรักษาคุณภาพของถุง

โลหิต หลังจากบรรจุโลหิตลงกลองแลวก็จะนำใหผูขนสงไปสงตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3.2 การออกแบบระบบใหม 

3.2.1 ลักษณะการทำงานระบบใหม 

กระบวนการขนสงโลหิตเริ่มจากเจาหนาท่ีหองแลปบรรจุโลหิตลงกลองขนสงโลหิตและนำ เจลทำความ

เย็นบรรจุไปพรอมกับโลหิตที่ทำการขนสงเพื่อลดอุณหภูมิภายในกลองใหอุณหภูมิอยูท่ี 2 - 6 องศาโดยประมาณ 

เมื่อเจาหนาที่บรรจุกลองขนสงโลหิตเสร็จแลวก็จะนำสงใหพนักงานขนสงโลหิตกอนหนาพนักงานจะนำไปขนสง

พนักงานจะตองเขาสูระบบและทำการกดปุมเริ่มการขนสงโดยระบบจำทำการบันทึกเวลาการขนสงและเริ่มการ

ทำงานของกระบวนการตรวจสอบอุณหภูมิภายในกลอง โดยระบบจะบันทึกเวลาการขนสงรวมไปถึงอุณหภูมิเพ่ือ

แสดงคาอุณหภูมิในแตละชวงเวลาและนำไปแสดงในระบบเมื่อพนักงานขนสงไดทำการขนสงสำเร็จแลวก็จะกดปุม

สำเร็จในระบบ เพื่อใหระบบหยุดทำงานและแสดงผลการขนสงไปในระบบการขนสงโลหิตและบันทึกขอมูลและ

รายละเอียดการขนสงซึ่งสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังได 

 

3.3 การออกแบบการทำงานของอุปกรณ 

 3.3.1 อุปกรณท่ีใชงาน  

1) Node MCU ESP32 

2) OLED Display I2C Module 1.3 inch 

3) Module GPS NEO-6M 

4) Temperature sensor da18b20 

5) Cool Container 

5) เจลทำความเย็น 

6) 18650 lithium battery 3.7v จำนวน 5 กอน 

7) LTE 4G WIFI Modem 

 3.3.3 การทำงานของอุปกรณ 

เมื่อเซ็นเซอร Temperature Sensor และโมดูล GPS สงคาไปยัง Node MCU เพื่อประมวลผลขอมูล

และจะนำขอมูลท่ีไดมาแสดงผลยังจอภาพและขอมูลสงข้ึนไปยังระบบอินเทอรเน็ตและบันทึกลงระบบฐานขอมูล 

ขอมูล โดยขอมูลท่ีบันทึกอยูในระบบฐานขอมูลจะนำไปแสดงผลบน แอพลิเคชัน 

 



 
 

รูปที่ 1  แสดงวงจรสวนฮารดแวรของกลองขนสงโลหิต 

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ทดสอบการทำงานของตัวอุปกรณ 

4.1.1 การทดสอบอุณหภูมิของกลองขนสงโลหิต 

1) ตารางผลการทดสอบระหวางการขนสง 

 

ตารางที่ 1 ตารางผลการทดสอบอุณหภูมิระหวางการขนสง 

 

 

  

คร้ังที ่ เวลา/นาท ี เวลา อุณหภูมภิายใน อุณหภูมภิายนอก 

1 10 13.30 น. – 13.40 น. 2.53 25.64 

2 20 13.40 น. – 13.50 น. 2.59 26.09 

3 30 13.50 น. – 14.00 น. 2.57 27.44 

4 40 14.00 น. – 14.10 น. 3.27 28.20 

5 50 14.10 น. – 14.20 น. 5.45 28.86 

6 60 14.20 น. – 14.30 น. 5.63 27.58 

7 70 14.30 น. – 14.40 น. 5.73 25.80 

8 80 14.40 น. – 14.50 น. 5.71 25.06 

9 90 14.50 น. – 15.00 น. 5.69 24.27 

10 100 15.00 น. – 15.10 น. 5.67 23.52 

11 110 15.10 น. – 15.20 น. 5.62 23.95 

คาเฉลี่ย 4.59 26.04 



ตารางท่ี 2 ตารางผลการทดลองการขนสง 

 

อุณหภูม ิ
ขอมูลการทดสอบกลองต้ังแตเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 15.20 น. 

ภายในกลอง ภายนอกกลอง 

คาอุณหภูมิต่ำที่สุด 2.53 °C 23.52 °C 

คาอุณหภูมสิูงที่สุด 5.73 °C 28.86 °C 

คาเฉลี่ย 4.59 °C 26.04 °C 

2) กราฟผลการทดสอบระหวางการขนสง 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงผลการทดสอบอุณหภูมิระหวางการขนสง 

 

 4.3 ผลการทดสอบการทำงานของอุปกรณของโครงการเทียบกับเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

จากการทดสอบอุปกรณโดยวัดคาอุณหภูมิเทียบกับเครื่องบันทกึขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อเทียบคาทีไ่ด

จากอุปกรณท้ัง 2 ชนิดโดยการนำเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสใสเขาไปในกลองขนสงขณะทำการขนสงและ

วัดคาผลท่ีดังตารางและกราฟดังตอไปน้ี 

4.3.1 ตารางเปรียบเทียบขอมูลระหวางอุปกรณและเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบขอมูลระหวางอุปกรณของโครงการและเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
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กราฟแสดงผลการทดสอบอุณหภูมิระหวางการขนสง

อุณหภูมิภายใน อุณหภูมิภายนอก

คร้ังที ่ เวลา/นาท ี เวลา 

อุณหภูมภิายใน 

อุณหภูมภิายนอก 
อุปกรณของ

โครงการ 

เคร่ืองบันทึก

ขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

1 10 13.15 น. – 13.25 น. 7.90 6.94 30.64 

2 20 13.25 น. – 13.35 น. 6.91 4.94 28.79 

3 30 13.35 น. – 13.45 น. 6.48 3.94 26.73 

4 40 13.45 น. – 13.55 น. 6.09 3.38 26.38 



 

ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการทดลองเปรียบเทียบอุปกรณของโครงการและเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

อุณหภูม ิ

ขอมูลการทดสอบกลองต้ังแตเวลา 13.15 น. ถึงเวลา 15.05 น. 

ภายในกลอง 

ภายนอกกลอง อุปกรณของโครงการ เคร่ืองบันทึกขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

คาอุณหภูมิต่ำที่สุด 2.53 °C 3.19 23.52 °C 

คาอุณหภูมสิูงที่สุด 5.73 °C 6.94 28.84 °C 

คาเฉลี่ย 6.34 °C 5.35 27.22 °C 

 

4.7.2 กราฟเปรียบเทียบขอมูลระหวางอุปกรณของโครงการและเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
 

รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบขอมูลระหวางอุปกรณของกลองขนสงและเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
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กราฟเปรียบเทียบขอมูลระหวางอุปกรณของกลองขนสงและเคร่ืองบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ เคร่ืองบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส

คร้ังที ่ เวลา/นาท ี เวลา 

อุณหภูมภิายใน 

อุณหภูมภิายนอก 
อุปกรณของ

โครงการ 

เคร่ืองบันทึก

ขอมูล

อิเล็กทรอนิกส 

5 50 13.55 น. – 14.05 น. 5.76 3.19 26.51 

6 60 14.05 น. – 14.15 น. 5.62 3.44 25.49 

7 70 14.15 น. – 14.25 น. 4.93 4.69 26.42 

8 80 14.25 น. – 14.35 น. 5.23 5.94 28.55 

9 90 14.35 น. – 14.45 น. 6.49 6.69 28.84 

10 100 14.45 น. – 14.55 น. 6.66 6.88 28.63 

11 110 14.55 น. – 15.05 น. 6.75 6.50 27.36 

12 120 15.05 น. – 15.15 น. 6.72 6.25 26.68 

13 130 15.15 น. – 15.25 น. 6.69 6.06 25.34 

14 140 15.25 น. – 15.35 น. 6.51 6 24.70 

คาเฉลี่ย 6.34 5.35 27.22 



5. สรุปและอภิปรายผล 
โครงการน้ีไดนำความรูในเรื่องการสรางเว็บไซต ฐานขอมูลและอุปกรณ ตาง ๆ ท่ีไดศึกษาและเรียนรูมา

ประยุกตใชในการสรางและพัฒนาระบบการขนสงโลหิตของโรงพยาบาลแมลาว เพื่ออำนวยความสะดวกในการ

ทำงานอีกท้ังยังเปนเครื่องมือสนับสนุนทางการแพทย รวมไปถึงการจัดเก็บขอมูลและแสดงผลขอมูลตาง ๆ และนำ

ขอมูลท่ีได ไปวิเคราะหในข้ันสูงตอไป  

จากการที ่ไดพัฒนาระบบการขนสงโลหิตของโรงพยาบาลแมลาว เสร็จสิ ้นทางผู พัฒนาไดทำการ

ตรวจสอบการใชงานระบบและหาขอผิดพลาด พบวามีความสามารถในการทำงานที่ดีมากเปนไปตามความ

ตองการของระบบ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

 5.1.1 สรุปผลการทดสอบการทำงานของอุปกรณสำหรับผูใชงาน 

จากการทดสอบการทำงานของตัวอุปกรณพบวาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในระหวางการขนสงอยูในเกณฑปกติ

อุณหภูมิระหวางการขนสงไมเกิน 6 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิภายในกลองสูงท่ีสุดอยูท่ี 5.73 องศาเซลเซียสและ

ภายนอกกลองอยูที่ 28.86 องศาเซลเซียส โดยคาเฉลี่ยอุณหภูมิทั้งหมดภายในอยูที่ 4.59 องศาเซลเซียสและ

ภายนอกอยูท่ี 26.04 องศาเซลเซียส ซึ่งผลอยูในเกณฑท่ีนาพอใจในการรักษาถุงโลหิต  

5.1.2 สรุปผลการทดสอบการทำงานของอุปกรณเทียบกับเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

จากการทดสอบอุปกรณโดยวัดคาอุณหภูมิเทียบกับเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสพบวาอุปกรณของ

กลองขนสงโลหิตพบวาอุณหภูมิอยูท่ี 4 – 7 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิท้ังหมดโดยเฉลี่ยอยูท่ี 6.34 องศาเซลเซียส 

และเครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสพบวาอุณหภูมิอยูท่ี 3 – 6 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิท้ังหมดโดยเฉลี่ยอยูท่ี 

5.35 องศาเซลเซียส เครื่องบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีคาอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังหมดท่ีต่ำกวา โดยมีคาท่ีแตกตางกันอยู

ท่ี 0.99 องศาเซลเซียส 

5.1.3 สรปุผลทดสอบการทำงานของกลองระยะเวลา 10 ช.ม.  

จากการทดสอบการทำงานของตัวอุปกรณพบวา อุณหภูมิ 30 นาทีแรกหลังจากนำ เจลทำความเยน็ใส

ลงกลองเฉลี่ยอุณหภูมิอยูท่ี 6.87 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นจึงไดนำเซ็นเซอรวัดคาอุณหภูมิภายในกลองและ

ภายนอกกลองในทุก ๆ 5 นาทีและนำมาหาคาเฉลี่ยในทุก ๆ 30 นาที ผลท่ีไดคืออุณหภูมิภายในกลองลดลงสุดต่ำ

ท่ีสุดอยูท่ี 3.82 องศาเซลเซียส ภายนอกกลองอยูท่ี 23.02 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิข้ึนสูงท่ีสุดภายในกลองอยูท่ี 

4.28 องศาเซลเซียส และภายนอกกลองอยูท่ี 27.13 องศาเซลเซียส โดยผลอุณภูมิเฉลี่ยท้ังหมดภายใน 10 ชั่วโมง 

คืออุณหภูมิภายในกลองอยูท่ี 4.17 องศาเซลเซียส ภายนอกกลองเฉลี่ย 25.30 องศาเซลเซียส 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ปริญญานิพนธฉบับนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี จากความเมตตากรุณาและความชวยเหลือ อยางดียิ่งของ

อาจารยพิเชษฐ กันทะวัง อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธที ่ไดใหคำแนะนำและขอคิดเห็นตาง ๆ ของการทำ

โครงงานมาโดยตลอด อีกท้ังความรวมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลแมลาว กลุมงานเทคนิคการแพทย ตลอดจน

คณะผูบริหาร แพทย พยาบาล และเจาหนาท่ี และไดรับทุนสนับสนุนการสนับสนุนโครงงานนักศึกษาจากโครงการ

พัฒนาศักยภาพ ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร ป 2564 ครั้งน้ีมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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ความหลากชนิดของพรรณไมน้ำท่ีพบในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย 
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บทคัดยอ 

การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมน้ำในเขตภาคเหนือตอนลางของไทย ซึ่งเก็บรวบรวมในชวงเดือน

กรกฎาคม ถึง กันยายน 2564 ในพื้นที ่ 9 จังหวัด 41 สถานี ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค อุตรดิตถ 

เพชรบูรณ ตาก อุทัยธานี พิจิตร และกำแพงเพชร พบพรรณไมน้ำทั้งสิ้น 62 วงศ 115 ชนิด จำแนกประเภทของ

พรรณไมน้ำตามลักษณะทางนิเวศวิทยาท่ีพรรณไมน้ำน้ันข้ึนอยู สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก พืชลอยน้ำ 

13 ชนิด คิดเปนรอยละ 11 พืชโผลเหนือน้ำ 7 ชนิด คิดเปนรอยละ 6 พืชใตน้ำ 6 ชนิด คิดเปนรอยละ 5 และพืช

ชายน้ำ 89 ชนิด คิดเปนรอยละ 78 พรรณไมน้ำที่รายงานพบทุกจังหวัดมีทั้งหมด 24 ชนิด ไดแก ตาลปตรษี 

(Limnocharis flava (L. )  Buchen)  บอน (Colocasia esculenta (L. )  Schott)  ผ ักแครด (Synedrella 

nodiflora (Linn.) Gaertn.) กะเม็ง (Eclipta prostrata L.) ตีนตุกแก (Tridox procumbens L.) หางปลาชอน 

(Emilia sonchifolia) เทียนน้ำ (Hydrocera triflora (L.) Wt. & Arn.) พุทธรักษาอินเดีย (Canna indica L.) 

ผักปราบใบกวาง (Commelina benghalensis L.) ผักปราบใบแคบ (Commelina diffusa Burm. F.) กระดุม

ทองเล ื ้อย (Wedelia trilobata (L.) Hitch.) ผ ักบ ุ งไทย ( Ipomoea aquatica Forsk.) โสน (Sesbania 

javanica Miq.) คลาน้ำ (Thalia geniculate L.) ไมยราบยักษ (Mimosa pigra L.) ผักกระฉูด (Neptunia 

plena (L.) Benth) บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) ผักแขยง (Limnophila aromatica (Lam.) Merr) 

ผักตบชวา (Eichornia crassipes (Mart.) Solms) หญาขน (Brachiaria mutica (Frossk.) Stapf) หญาแพรก 

(Cynodon dactylon (L.) Pers.) ผักปอด (Sphenoclea zeylanica) ธูปษี (Typha angustifolia L.) และ

โคกกระสุน (Tribulus terrestris L.) 

 

คำสำคัญ: พรรณไมน้ำ ภาคเหนือตอนลาง ความหลากชนิด 
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Abstract 

 The study of the diversity of aquatic plant in the lower Northern area of Thailand was 

carried out between July to September 2021 in 9 provinces 41 stations consist of Phitsanulok, 

Sukhothai, Nakhon Sawan, Uttaradit, Phetchabun, Tak, Uthai Thani, Phichit and Kamphaeng Phet. 

One hundred and fifteen species of 62 families comprising of four types of aquatic plant were 

collected and identified by their ecological characteristics.  There are 11%  of 13 floating plants, 

6% of 7 emerged Plants, 5% of 6 submerged plants and 78% of 89 marginal plants. Twenty-four 

species were found in all provinces including Yellow velvetleaf (Limnocharis flava (L.) Buchenau), 

Elephant ear ( Colocasia esculenta ( L. )  Schott) , American weed ( Synedrella nodiflora ( Linn. ) 

Gaertn.), False daisy (Eclipta prostrata L.), Wild daisy (Tridax procumbens L.), False daisy (Emilia 

sonchifolia (L.) DC.) , Mash henna (Hydrocera triflora (L. )  Wt.  & Arn. ) , Canna (Canna indica L. ) , 

Indian dayflower (Commelina benghalensis L. ) , Spreading dayflower (Commelina diffusa Burm. 

F. ) , Climbing wedelia (Wedelia trilobata (L. )  Hitch. ) , Water morning glory ( Ipomoea aquatica 

Forsk.), Sesbania scop (Sesbania javanica Miq.), Alligator flag (Thalia geniculata L.), Giant mimosa 

( Mimosa pigra L. ) , Giant water sensitive plant ( Neptunia plena ( L. )  Benth) , Lotus ( Nelumbo 

nucifera Gaertn.), Rice Paddy Herb (Limnophila aromatica (Lam.) Merr), Water hyacinth (Eichornia 

crassipes (Mart.) Solms), Buffalo grass (Brachiaria mutica (Frossk.) Stapf). Bermuda grass (Cynodon 

dactylon (L.) Pers.) , Gooseweed (Sphenoclea zeylanica) , Lesser reedmace (Typha angustifolia 

L.), and Caltrops (Tribulus terrestris L.). 

 

 Keywords: aquatic plant, Lower Northern Part of Thailand, Diversity 
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1. บทนำ 
การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมน้ำเปนตัวบงชี้ความสมบูรณของระบบนิเวศซึง่นำไปสูการจัดการ

ระบบนิเวศอยางย่ังยืน โดยในบริเวณภาคเหนือตอนลางของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 

เน่ืองจากเปนท่ีราบลุม มีแมน้ำสายสำคัญไหลผานไดแก แมน้ำปง แมน้ำวัง แมน้ำยม และแมน้ำนาน รวมถึงมีเข่ือน 

อางเก็บน้ำนอยใหญเปนจำนวนมาก เปนแหลงน้ำท่ีมีระบบนิเวศนท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต และแพรกระจาย

ของพรรณไมน้ำ ทำใหมีการสำรวจและรวบรวมชนิดของพรรณไมน้ำในแหลงน้ำตาง ๆ ของภาคเหนือตอนลางตาม

แหลงน้ำที่มีความสำคัญในแตละพื้นที่ เชน แมน้ำแควนอย จังหวัดพิษณุโลก (พงศเชฏฐ, 2558) แมน้ำยม จังหวัด

สุโขทัย (พงศเชฏฐ, 2559) บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค (ไพริน และคณะ, 2553) และการสำรวจตามแหลงน้ำใน

พ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา แพร นาน และอุตรดิตถ (พงศเชฏฐ, 2555) อยางไรก็ตาม ขอมูลการสำรวจชนิดของพรรณไมน้ำ

สวนใหญรายงานเปนชนิดท่ีพบในระบบแมน้ำ หรือตามอางเก็บน้ำใหญ ซึ่งความจริงแลวพรรณไมน้ำยังสามารถข้ึน

ตามแหลงน้ำขัง เชน ในนาขาว ทางน้ำไหล เปนตน จึงทำใหการรายงานชนิดของพรรณไมน้ำอาจไมครอบคลุมได 

และยังทำใหขาดขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือไวใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษไดตอไป 

ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจและรวบรวมพรรณไมน้ำที่พบในบริเวณภาคเหนือ

ตอนลาง เพื่อจัดจำแนกขอมูลตามลักษณะทางพฤกษศาสตร และนิเวศวิทยา เพื่อนำไปสูการอนุรักษพรรณไมน้ำ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาระบบนิเวศในแหลงน้ำของภาคเหนือตอนลางตอไป 

 

2. แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมน้ำบริเวณภาคเหนือตอนลาง โดยกำหนดจุดเก็บตัวอยางจาก 9 

จังหวัด ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ เพชรบูรณ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค และอุทัยธานี ซึ่งจะเก็บ

รวบรวมพรรณไมน้ำจากบริเวณท่ีมีน้ำขังหรือทวมถึง เชน แมน้ำ คลอง เข่ือน อางเก็บน้ำ เปนตน ตลอดจนพ้ืนท่ีน้ำ

ขัง เชน นาขาว เปนตน เก็บตัวอยางและรวบรวมขอมูลดวยการเก็บภาพสวนตาง ๆ ของพรรณไมน้ำ และนำมา

จำแนกชนิดพรรณไมน้ำท่ีไดจากการสำรวจตามลักษณะนิเวศวิทยา การเจริญเติบโตออกเปน 4 ประเภท ไดแก พืช

ชายน้ำ พืชลอยน้ำ พืชที่โผลเหนือน้ำ และพืชใตน้ำ และจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานดวยเอกสารการจำแนก

พรรณไมน้ำ 

  

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ทำการสำรวจเก็บรวบรวมพรรณไมน้ำของไทยในเขตภาคเหนือตอนลาง ไดกำหนดจุดเก็บตัวอยางท้ังหมด 

41 สถานี คลอบคลุมพ้ืนท่ี 9 จังหวัด คือ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ เพชรบูรณ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค 

และอุทัยธานี (ภาพท่ี 1) และนอกจากจุดท่ีไดกำหนดไว ยังไดสำรวจตามหวย หนอง คลอง บึง นาขาว และพ้ืนท่ีน้ำ

ขัง ตามขางทางท่ีไดเดินทางผานอีกดวย 
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รูปที่ 1 แผนท่ีแสดงสถานีสำรวจและเก็บตัวอยางพรรณไมน้ำบริเวณภาคเหนือตอนลาง 

 

ทำการเก็บตัวอยางพรรณไมน้ำจากริมตลิ่งลงไปในน้ำและข้ึนมาบนบก จดบันทึกและเก็บภาพถาย พรอม

เก็บตัวอยางพรรณไมน้ำเพ่ือนำมาจำแนก โดยจำแนกเปนวงศ (Family) สกุล (Genus) ชนิด (species) และจำแนก

ชนิดตามหลักอนุกรมวิธานดวยเอกสารการจำแนกพรรณไมน้ำของ สุชาดา (2530, 2542), ชอทิพย (2531), กอง

ประมงน้ำจืด (2534), วันเพ็ญ และกาญจนรี (2534), Radanachaless and Maxwell (1994), กองประมงน้ำจืด 

กรมประมง (2538), Cook (1996), Walstad (2003), ดวงพร และร ังส ิต (2544), ย ุพา (2544), Hiscock 

(2005), อรุณี และคณะ (2552a, 2552b, 2555), กาญจนรี และคณะ (ม.ป.ป., 2558) 

 

4. ผลการวิจัย 
 จากการสำรวจและเก็บตัวอยางพรรณไมน้ำที่พบในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยการสำรวจพรรณไมน้ำ

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2564 ในพื้นที่ 9 จังหวัด พบพรรณไมน้ำทั้งหมด 62 วงศ 115 ชนิด โดย

ครอบครัวท่ีพบจำนวนชนิดมากท่ีสุดคือ Cyperaceae (ตารางท่ี 1) จำแนกตามประเภทของพรรณไมน้ำตามลักษณะ

ทางนิเวศวิทยาท่ีพรรณไมน้ันข้ึนอยู สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ประเภทท่ีพบมากท่ีสุด คือ พืชชายน้ำ 46 วงศ 

89 ชนิด รองลงมา พืชลอยน้ำ 10 วงศ 13 ชนิด พืชโผลเหนือน้ำ 5 วงศ 7 ชนิด และพืชใตน้ำ 6 วงศ 6 ชนิด คิดเปน

รอยละ 78, 11, 6 และ 5 ตามลำดับ โดยจังหวัดพิษณุโลกพบพรรณไมน้ำมากที่สุด จำนวน 75 ชนิด และจังหวัด

สุโขทัย นครสวรรค อุตรดิตถ เพชรบูรณ ตาก อุทัยธานี พิจิตร และกำแพงเพชร ตามลำดับ (ภาพท่ี 2) พรรณไมน้ำท่ี

รายงานพบทุกจังหวัดมีท้ังหมด 24 ชนิด ไดแก ตาลปตรษี (Limnocharis flava (L.) Buchen) บอน Colocasia 

ตาก 

สุโขทัย 

อุตรดิตถ 

พิษณุโลก 

เพชบูรณ พิจิตร 

นครสวรรค 

กำแพงเพชร 

อุทัยธาน ี
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esculenta (L.) Schott ผ ั กแครด (Synedrella nodiflora (Linn.) Gaertn.) กะ เม ็ ง  (Eclipta prostrata L.) 

ตีนตุกแก (Tridox procumbens L.) หางปลาชอน (Emilia sonchifolia) เทียนน้ำ (Hydrocera trifloral (L.) Wt. 

& Arn.) พุทธรักษาอินเดีย (Canna indica L.) ผักปราบใบกวาง (Commelina benghalensis L.) ผักปราบใบ

แคบ (Commelina diffusa Burm. F.) กระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) Hitch.) ผักบุงไทย (Ipomoea 

aquatica Forsk.) โสน (Sesbania javanica Miq.) คลาน้ำ (Thalia geniculate L.) ไมยราบยักษ (Mimosa 

pigra L.) ผ ั ก ก ร ะฉ ู ด  (Neptunia plena (L.) Benth) บ ั วหล วง  (Nelumbo nucifera Gaertn.) ผ ั ก แขย ง 

(Limnophila aromatica (Lam.) Merr) ผักตบชวา (Eichornia crassipes (Mart.) Solms) หญาขน (Brachiaria 

mutica (Frossk.) Stapf) หญาแพรก (Cyodon dactylon (L.) Pers.) ผักปอด (Sphenoclea zeylanica) ธูปษี 

(Typha angustifolia L.) และโคกกระสุน (Tribulus terrestris L.)  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ความหลากชนิดของพรรณไมน้ำท่ีจำแนกตามลักษณะทางนิเวศวิทยาท่ีพบ 

 

provinces 

species 
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ตารางที่ 1 พรรณไมน้ำ และจังหวัดท่ีพบพรรณไมน้ำ 

 

Sp. family Scientific name common name type 
provinces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Acanthaceae Hygrophila difformis water wisteria Marginal plants x 
   

x x x 
  

2 Adiantaceae Adiantum philippense L. walking maidenhair fern, 

black maidenhair 

Marginal plants 
   

x x x 
   

3 Alismataceae Echinodorus spp. creeping burhead, cmazon 

sword 

Emerged lants x x x x 
 

x x x x 

4 Alismataceae Limnocharis flava (L.) Buchenau yellow velvetleaf Emerged lants x x x x x x x x x 

5 Amaranthaceae Alternanthera philoxeroides (Mart.) alligator weed Marginal plants 
 

x 
     

x 
 

6 Amaranthaceae Alternanthera sessilis (L.) DC. sessile joyweed Marginal plants x x x x 
 

x 
 

x 
 

7 Amereyllidaceae Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. spider lily, giant lily Marginal plants x x x x x x 
 

x x 

8 Apiaceae Hydrocotyle umbellata L. water pennywort, dollarweed Marginal plants x x x x 
 

x 
 

x x 

9 Araceae Pistia stratiotes L. water lettuce Floating plants x x x x x 
  

x x 

10 Araceae Centella asiatica (L.) Urb. asiatic pennywort, gotu koa Marginal plants x x x x x 
  

x x 

11 Araceae Amorphophallus paeoniifolius 

(Dennst.) Nicolson. 

elephant yam Marginal plants x 
  

x x x 
   

12 Araceae Colocasia esculenta (L.) Schott wild taro Marginal plants x x 
 

x x 
  

x 
 

13 Araceae Colocasia esculenta (L.) Schott elephant ear Marginal plants x x x x x x x x x 

14 Araceae Colocasia esculenta (L.) Schott black magic elephant ears Marginal plants x x x 
      

15 Araceae Lasia spinosa (L.) Thawait. spiny taro Marginal plants x x 
  

x x x x 
 

16 Asteraceae Synedrella nodiflora (Linn.) Gaertn. american weed Marginal plants x x x x x x x x x 

17 Asteraceae Eclipta prostrata L. false daisy Marginal plants x x x x x x x x x 

18 Asteraceae Grangea maderaspatana (L.) Poir. madras carpet Marginal plants 
    

x 
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Sp. family Scientific name common name type 
provinces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Asteraceae Spilanthes paniculata Wall. ex. DC. para cress Marginal plants 
   

x x x 
 

x x 

20 Asteraceae Tridox procumbens L. wild daisy Marginal plants x x x x x x x x x 

21 Asteraceae Emilia sonchifolia - Marginal plants x x x x x x x x x 

22 Athyriaceae Diplazium esculentum (Retz.) Swartz. vegetable fern Marginal plants x 
  

x x x 
   

23 Azollaceae Azolla pinnata R. Br. water velvet Floating plants x x x x 
   

x x 

24 Balsaminaceae Hydrocera triflora (L.) Wt. & Arn. mash henna Marginal plants x x x x x x x x x 

25 Barringtoniaceae Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. indian oak, chee Marginal plants 
   

x 
   

x 
 

26 Cabombaceae Cabomba aquatica fanwort, green cabomba Submerged plants x 
        

27 Cannaceae Canna indica L. indian shot, canna Marginal plants x x x x x x x x x 

28 Capparaceae Cleome rutidosperma DC. fringed spider flower, purple 

cleome 

Marginal plants 
     

x 
 

x x 

29 Ceratophyllaceae Ceratophyllum demersum L. hornwort Marginal plants x x 
  

x x 
  

x 

30 Characeae Chara zeylanica Kl.ex willd stone wort, brittle wort Submerged plants x x x 
    

x x 

31 Cleomaceae Cleome viscosa L asian spider flower, tickweed Marginal plants 
   

x x x x 
  

32 Commelinaceae Commelina benghalensis L. Indian dayflower Marginal plants x x x x x x x x x 

33 Commelinaceae Commelina diffusa Burm. f. spreading dayflower Marginal plants x x x x x x x x x 

34 Compositae Wedelia trilobata (L.) Hitch. climbing wedelia Marginal plants x x x x x x x x x 

35 Convolvulaceae Ipomoea aquatica Forsk. water morningglory Marginal plants x x x x x x x x x 

36 Costaceae Costus woodsonii Maas. red button ginger, indian head 

ginger 

Marginal plants 
    

x 
    

37 Cyperaceae Cyperus alternifolius L. umbrella sedge Marginal plants 
 

x 
  

x x 
 

x 
 

38 Cyperaceae Cyperus brevifolius (Rottb) Hassk shortleaf spikesedge, green 

kyllinga 

Marginal plants 
 

x 
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Sp. family Scientific name common name type 
provinces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39 Cyperaceae Cyperus cephalotes Vahl. flat sedge Marginal plants x x 
     

x 
 

40 Cyperaceae Cyperus compactus Retz. sedge Marginal plants x x 
 

x 
   

x 
 

41 Cyperaceae Cyperus corymbosus Rotth. Sedge, Egyptian paper plant Marginal plants x x 
     

x 
 

42 Cyperaceae Cyperus difformis L. small flower umbrella sedge Marginal plants 
 

x 
     

x 
 

43 Cyperaceae Cyperus halpan L. sharp edge sedge Marginal plants 
 

x 
     

x 
 

44 Cyperaceae Cyperus imbricatus Retz. shingle flatsedge Marginal plants x x 
     

x 
 

45 Cyperaceae Cyperus kyllingia Endl. white kyllingia Marginal plants x x 
       

46 Cyperaceae Cyperus papyrus L. egyptain papyrus Marginal plants x 
        

47 Cyperaceae Cyperus pilosus Vahl. fuzzy flatsedge Marginal plants x 
  

x 
     

48 Cyperaceae Cyperus procerus Rottb. lax sedge Marginal plants 
   

x 
     

49 Cyperaceae Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl. tall fringe rush Marginal plants 
   

x 
     

50 Cyperaceae Fimbristylis miliacea (L.) Vahl. lesser fimbristylis Marginal plants x 
      

x 
 

51 Cyperaceae Rhynchospora rubra (L.) Makino red beak rush Marginal plants 
 

x 
       

52 Cyperaceae Scirpus articulatus L. bulrush Marginal plants 
    

x 
    

53 Cyperaceae Scirpus grossus L.f. bulrush Marginal plants x x 
 

x 
     

54 Cyperaceae Scirpus mucronatus L. - Marginal plants 
    

x 
    

55 Elaeocarpaceae Elaeocarpus grandiflorus Sm. fairy petticoats Marginal plants 
    

x 
 

x 
  

56 Euphobiaceae Euphorbia thymifolia L. garden Spurge Marginal plants 
     

x x 
  

57 Euphobiaceae Homonoia riparia Lour. willow-leaved water croton Marginal plants x x 
 

x x x x 
  

58 Fabaceae Sesbania javanica Miq. sesbania scop Marginal plants x x x x x x x x x 

59 Gentianaceae Nymphoides indica (L.) O. Kuntze water snowflake Floating plants x x 
     

x 
 

60 Gentianaceae Nymphoides parvifolia (Griseb.) 

Kuntze. 

water snowflake, nymphoides Floating plants x 
      

x 
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Sp. family Scientific name common name type 
provinces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61 Haloragaceae Myriophyllum brasiliense Cambess. water milfoil Emerged plants 
    

x 
    

62 Hydrocharitaceae Hydrocharis dubia (Bl.) Back. frogs bit Floating plants x 
  

x 
   

x 
 

63 Hydrocharitaceae Hydrilla verticillata (L.f.) Royle waterweed Submerged plants x 
  

x 
     

64 Lemnaceae Lemna perpusilla Torr. minute duckweed Floating plants x x x x x 
  

x x 

65 Lemnaceae Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. giant duckweed Floating plants x x x x x 
  

x x 

66 Lentibulariaceae Uticularia aurea Lour. leafy bladderwort Submerged plants 
       

x 
 

67 Linderniaceae Micranthemum umbrosum (J. F. 

Gmel.) S. F. Blake 

Shade Mudflower, Giant baby 

tears 

Marginal plants 
 

x 
 

x x x 
   

68 Marantaceae Thalia geniculata L. alligator flag, water canna Marginal plants x x x x x x x x x 

69 Marsileaceae Marsilea crenata C. Presl clover fern, water clover Emerged plants x 
  

x 
  

x x 
 

70 Melastomatacea

e 

Melastoma sanguineum Sims. - Marginal plants 
    

x 
    

71 Mimosaceae Neptunia oleracea Lour. garden puff Floating plants x 
      

x 
 

72 Mimosaceae Mimosa pigra L. giant mimosa Marginal plants x x x x x x x x x 

73 Mimosaceae Neptunia plena (L.) Benth giant water sensitive plant, 

giant water mimosa 

Marginal plants x x x x x x x x x 

74 Molluginaceae Mollugo pentaphylla L. itch flower Marginal plants 
   

x 
 

x x 
  

75 Najadaceae Najas graminea Del. bushy pond weed Submerged plants x x 
     

x 
 

76 Nelumbonaceae Nelumbo nucifera Gaertn. lotus Emerged plants x x x x x x x x x 

77 Nymphaeaceae Nymphaea lotus Linnaeus. water lily Emerged plants x x x 
 

x 
  

x x 

78 Nymphaeaceae Nymphaea nouchali Burm.f. water lily Emerged plants x x x 
 

x 
  

x x 

79 Onagraceae Jussiaea linifolia Vahl. water primrose Marginal plants x x 
  

x 
  

x 
 

80 Onagraceae Ludwigia adscendens (L.) H. Hara creeping water primrose Marginal plants 
 

x x 
   

x x x 
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Sp. family Scientific name common name type 
provinces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

81 Oxalidaceae Oxalis corniculata L. 
 

Marginal plants 
   

x 
     

82 Pandanaceae Pandanus amaryllifolius Roxb. pandom wangi, pandanus Marginal plants 
  

x 
 

x 
 

x x x 

83 Parkeriaceae Ceratopteris thalictroides Brongn. horn fern Marginal plants 
 

x 
 

x 
 

x 
   

84 Phyllanthaceae Phyllanthus niruri egg woman, tamalaki Marginal plants 
       

x 
 

85 Piperaceae Peperomia pellucida (L.) H.B.K. silver bush, ratta tempa Marginal plants 
   

x 
  

x 
  

86 Plantaginaceae Limnophila rugosa (Roth) Merr. marsh weed Marginal plants 
    

x x x 
  

87 Plantaginaceae Limnophila aromatica (Lam.) Merr Rice Paddy Herb Marginal plants x x x x x x x x x 

88 Poaceae Eichornia crassipes (Mart.) Solms water hyacinth Floating plants x x x x x x x x x 

89 Poaceae Brachiaria mutica (Frossk.) Stapf. buffalo grass Marginal plants x x x x x x x x x 

90 Poaceae Phragmites karka (Retz.) Trin.ex. 

Steud. 

common reed Marginal plants x x 
 

x 
     

91 Poaceae Saccharum spontaneum L. wild sugarcane Marginal plants x x 
       

92 Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. Bermuda grass Marginal plants x x x x x x x x x 

93 Polygonaceae Polygonum barbatum L. joint weed Marginal plants 
 

x 
       

94 Polygonaceae Polygonum glabrum Willd. dense flower knotweed Marginal plants 
    

x 
    

95 Polygonaceae Polygonum lapathifolium L. curlytop knotweed Marginal plants x x 
       

96 Polygonaceae Polygonum tomentosum Willd. knotweed Marginal plants x x 
    

x x x 

97 Polypodiaceae Bolbitis heteralita (Presl) Ching ex. C. 

Chr. 

- Marginal plants x 
  

x x x x x 
 

98 Pontederiaceae Monochoria hastate (L.) Solms monochoria Floating plants x x x 
    

x x 

99 Pteridaceae Acrostichum aureum L. leather fern Marginal plants x 
        

100 Rubiaceae Borreria laevis L. Griseb buttonweed, irongrass Marginal plants 
    

x 
    

101 Rubiaceae Hedyotis corymbosa (L.) Lamk. old world diamond flower Marginal plants x x 
 

x 
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Sp. family Scientific name common name type 
provinces 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

102 Saliviniaceae Salvinia cucullata Roxb. floating moss Floating plants x x x x 
 

x 
 

x x 

103 Scrophulariaceae Limnophila heterophylla (Roxb.) 

Benth. 

ambulia Submerged plants x x 
 

x 
   

x 
 

104 Scrophulariaceae Lindernia ciliata Pennell fringed false pimpernel Marginal plants x x 
       

105 Scrophulariaceae Lindernia crustacea (L.) F. Muell. brittle false pimpernel Marginal plants x 
        

106 Scrophulariaceae Scoparia dulcis L. - Marginal plants 
   

x 
   

x 
 

107 Scrophulariaceae Bacopa monnieri Pennell Dwart bacopa Marginal plants x 
  

x x x 
 

x x 

108 Solanaceae Physalis minima L. sunberry, gooseberry Marginal plants 
    

x x 
   

109 Sphenocleaceae Sphenoclea zeylanica gooseweed Marginal plants x x x x x x x x x 

110 Trapaceae Trapa bisphinosa Roxb. water chestnut Floating plants 
       

x 
 

111 Trapaceae Trapa quadrispinosa Roxb. water chestnut Floating plants 
       

x 
 

112 Typhaceae Typha angustifolia L. lesser reedmace Marginal plants x x x x x x x x x 

113 Verbenaceae Lippia nodiflora (L.) Michx. frog fruit Marginal plants 
 

x 
       

114 Zingiberaceae Costus speciosus (Koen.) Smith crape ginger, malay ginger, 

wild ginger 

Marginal plants 
     

x x 
  

115 Zygophyllaceae Tribulus terrestris L. caltrops, devil's thorn Marginal plants x x x x x x x x x 

 

หมายเหตุ: 

Province 1    Phitsanulok  Province 2    Sukhothai  Province 3    Phichit 

Province 4    Uttaradit  Province 5    Phetchabun  Province 6    Tak 

Province 7    Kamphaeng Phet Province 8    Nakhon Sawan Province 9    Uthai Thani
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5. สรุปและอภิปราย 
 จากการศึกษาสำรวจและรวบรวมพรรณไมน้ำที ่พบในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ในพื้นที ่ 9 

จังหวัด ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค อุตรดิตถ เพชรบูรณ ตาก อุทัยธานี พิจิตร และกำแพงเพชร พบพรรณ

ไมน้ำท้ังหมด 62 วงศ 115 ชนิด พรรณไมน้ำท่ีพบมากท่ีสุดเปนกลุมพืชชายน้ำ พบ 46 วงศ 89 ชนิด พบตามบริเวณ

ริมน้ำและบนฝงลำน้ำข้ึนไป โดยเปนพรรณไมน้ำในวงศกก (Cyperaceae) พบมีจำนวนชนิดมากท่ีสุด พบ 18 ชนิด 

รองลงมาคือวงศบุกบอน (Araceae) พบ 7 ชนิด สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยรัตน และคณะ (2564) ไดสำรวจ

พรรณไมน้ำในอางเก็บน้ำหวยลำพอก จังหวัดสุรินทร พบพรรณไมน้ำ 24 วงศ 31 ชนิด และพบกลุมพืชชายน้ำมาก

ที่สุด รวม 11 ชนิด ไดแก วงศบัวสาย (Nymphaeaceae) วงศบุกบอน (Araceae) วงศกก (Cyperaceae) วงศ

สรอยสุวรรณา (Lentibulariaceae) วงศถั่ว-วงศยอยสีเสียด (Mimosaceae) และวงศผักตบ (Pontederiaceae) 

เชนเดียวกับ พัชรินทร และคณะ (2557) รายงานการสำรวจพรรณไมน้ำในอางเก็บน้ำเขื่อนแกงกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี พบพรรณไมน้ำทั้งหมด 32 วงศ 68 ชนิด โดยพบกลุมพืชชายน้ำมากที่สุด พบ 23 วงศ 55 ชนิด ซึ่งอาจ

เนื ่องจากพื้นที ่ในการสำรวจครั้งนี ้ม ีลักษณะคลายกับการสำรวจอื ่น ๆ นั ่นคือเปนบริเวณที่มีระดับน้ำมีการ

เปลี่ยนแปลงคอนขางสูงในแตละฤดูกาล และมีความลาดชันในสวนของพ้ืนทองน้ำจึงทำใหพรรณไมน้ำสวนใหญท่ีพบ

เปนกลุมชายน้ำมากกวากลุมอื่น นอกจากนี้ยังพบพรรณไมน้ำที่เปนวัชพืชรายแรง 2 ชนิด คือ ไมยราบยักษ และ

ผักตบชวา ซึ่งมีการแพรระบาดในแหลงน้ำไดอยางรวดเร็ว การกำจัดและการควบคุมเปนไปไดยากมาก ซึ่งเปนปญหา

ตอแหลงน้ำเปนอยางมาก 

 ลักษณะการแพรกระจายของพรรณไมน้ำมีความสัมพันธกับสภาพพื้นที่ทางกายภาพของบริเวณแหลงน้ำ

และภูมิประเทศในบริเวณน้ัน ซึ่งจากการสำรวจครั้งนี้พื้นที่จังหวัดที่มีความหลากหลายของพรรณไมน้ำมากที่สุด 

ไดแก จังหวัดพิษณุโลก พบพรรณไมน้ำ 75 ชนิด เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง มีภูเขา มีแมน้ำไหลผาน 

จึงมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพรรณไมน้ำหลายชนิด รองลงมา ไดแก สุโขทัย และ นครสวรรค พบ

พรรณไมน้ำ 70 ชนิด ซึ่งการสำรวจพรรณไมน้ำในแหลงน้ำตาง ๆ บริเวณภาคเหนือตอนลางมีการรายงานพอสมควร 

เชน ในแมน้ำแควนอย จังหวัดพิษณุโลก (พงศเชฏฐ, 2558) แมน้ำยม จังหวัดสุโขทัย (พงศเชฏฐ, 2559) บึงบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค (ไพริน และคณะ, 2553) และการสำรวจตามแหลงน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา แพร นาน และ

อุตรดิตถ (พงศเชฏฐ, 2555) อยางไรก็ตาม ขอมูลความหลากชนิดของพรรณไมน้ำที่สำรวจในครั้งนี้มีคานอยกวา

สภาพความเปนจริงของแหลงน้ำ เนื่องจากระยะเวลาสำรวจและเก็บรวบรวมมีจำกัดทำใหเก็บตัวอยางไดเพียง

ฤดูกาลเดียว  

 ดังน้ัน การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมน้ำท่ีพบในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ทำใหทราบ

ถึงสถานภาพการแพรกระจายพันธุและความหลากหลายทางชีววิทยาของพรรณไมน้ำ เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชเปน

แนวทางในการอนุรักษ การเพาะขยายพันธุในเชิงการคา เพื่อทดแทนการนำเขาจากตางประเทศและการเก็บจาก

ธรรมชาติ รวมท้ังเปนขอมูลพ้ืนฐานในการนำมาใชในการจัดการทรัพยากรตอไป 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
ผูทำงานวิจัยขอขอบคุณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดมอบทุนอุดหนุนการทำการศึกษาในครั้งน้ี และขอขอบคุณสาขาวิชาประมง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ที ่ใหความ

อนุเคราะหสถานท่ีและอุปกรณในการทำวิจัย 
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ผลของชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับปุยมูลไสเดือนตอการเจริญเติบโต 

และผลผลติของผักกาดหอมกรีนโอค 
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บทคัดยอ  

เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อโรคพืช และปุยมูลไสเดือนมีคณุสมบัติในการ

เพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับ

ปุยมูลไสเดือนเพื่อเพื่อการสงเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมกรีนโอค ดำเนินงานวิจัยโดยวาง

แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ จำนวน 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 15 ซ้ำ ไดแก กรรมวิธีควบคุม การใชสารเคมีแมน

โคเซบ การใชปุยมูลไสเดือน การใชชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับมูลไสเดือน และการใชชีวภณัฑแบคทีเรีย

ปฏิปกษ ผลศึกษาพบวา การใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับปุยมูลไสเดือนทำใหตนผักกาดหอมกรีนโอค มีการ

เจริญเติบโตดีท่ีสุดในดานของความกวางใบ (5.93 ซม.) ความยาวใบเฉลี่ย (11.00 ซม.) ความกวางทรงพุม (21.93 

ซม.) และมีปริมาณผลผลิตตนสดสูง (47.14 กรัม) ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับการใชปุยมูลไสเดือนหรือการใช

ชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษเพียงอยางเดียว แตมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเทียบกับการใชสารแมนโคเซบและ

ในกรรมวิธีควบคุม 

 

คำสำคัญ  ผักกาดหอมกรีนโอค ชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษ ปุยมูลไสเดือน  
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Abstract 

Bacterial Antagonists were recognized as the potential biological agents to control plant 

diseases and vermicompost have been proved to be efficient as plant nutrients promoting.  To 

promote plant growth and increasing the crop yield, the research was conducted to study the 

effect of the bacterial antagonistic biological product and vermicompost on promoting growth 

and yields of green oak lettuce. The experimental design was CRD consisting of 5 treatments and 

15 replications, included control, mancozeb, vermicompost, bacterial antagonistic with 

vermicompost and bacterial antagonistic product.  The results showed that the combination of 

bacterial antagonistic and vermicompost had the higher width leaves ( 5. 93 cm. ) , the highest 

length of leaf ( 11. 00 cm. ) , width of canopy ( 21. 93 cm. )  and high fresh weight ( 47. 14 g) . 

Unfortunately, these results had no significant effect on growth and yield in comparison to the 

use of vermicompost or bacterial antagonist, but the use of mancozeb and control was 

significantly affected. 

 

Keywords: Lettuce, Bacterial Antagonists, Vermicompost 
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1. บทนำ  
ปจจุบันผักกาดหอมกรีนโอคเปนผักในกลุมสลัดที่ไดรับความนิยมในการรับประทานและสรางรายได

ใหแกเกษตรกร การปลูกผักกาดหอมกรีนโอคสามารถปลูกไดหลายรูปแบบ ไดแก การปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส 

การปลูกในดิน เปนตน การปลูกผักกาดหอมในดินไดรับความนิยมเน่ืองจากไมตองเตรียมวัสดุและอุปกรณในการ

เพาะปลูกมาก แตการปลูกในดินพบปญหากับโรคทางดิน อาทิ เกิดอาการรากเนา โคนเนาหรือโรคใบไหม ใบจุด

ตาง ๆ สงผลกระทบตอเกษตรกรในดานผลผลิตและรายไดท่ีลดลง เกษตรกรอาจมีการแกปญหาดวยการใชสารเคมี

ควบคุมกำจัดโรค นอกจากน้ีการใชปุยเคมีจำนวนมากเกินความจำเปนทำใหเกิดปญหาการตกคางภายในดินและ

อาจสะสมอยูในผลผลิต ซึ่งสงผลตอสภาพแวดลอมและความปลอดภัยดานสุขอนามัยของเกษตรกรและผูบริโภค 

รวมไปถึงตนทุนการผลิตสูงขึ ้น ดังนั ้นทางเลือกในการควบคุมการใหปุ ยและการควบคุมโรคที่มาจากวิธีทาง

ธรรมชาติหรือโดยชีววิธีจึงเปนทางเลือกที่ดีในการเพาะปลูก ซึ่งชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษและปุยมูลไสเดือนมี

คุณสมบัติในการสงเสริมและชวยพัฒนาใหพืชมีการเจริญเติบโตไดอยางสมบูรณ สงเสริมประสิทธิภาพในการใช

ธาตุอาหารตางๆ ของพืช โดยปรับเปลี่ยนธาตุอาหารใหอยูในรูปท่ีพืชสามารถใชงานไดชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ 

เพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดิน ทำใหตนพืชไดรับธาตุอาหารท่ีจำเปนเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังชวยยับย้ังและทำลายเชื้อ

รากอโรคพืชเพ่ือไมใหสรางความเสียหายแกพืช  

ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงไดศึกษาผลของชีวภัณฑแบคทีเรียนปฏิปกษรวมกับปุยมูลไสเดือนตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมกรีนโอค 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ผักกาดหอมกรีนโอค (Green Oak Lettuce) เปนผักสลัดยอดนิยมอีกหน่ึงชนิด มีชื่อทางวิทยาศาสตร

วา Lactuca sativa var. จัดอยูในวงศ Asteraceae มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียและยุโรป (อภิรักษ, 2539) การ

ผลิตและความตองการบริโภคผักกาดหอมในประเทศไทยมีเพ่ิมมากข้ึน โดยการผลิตผักกาดหอมสามารถผลิตไดท้ัง

ในระบบไรดินและในดิน การปลูกผักกาดหอมบนดินก็อาจมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคจากเชื้อสาเหตุจากดินซึ่งจะ

สงผลตอผลผลิตท่ีลดลง  

การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธ ีคือ การใชเชื้อจุลินทรียปฏิปกษทั้งในรูปของเชื้อสดหรือในรูปผลิตภัณฑ

เพ่ือลดหรือควบคุมจำนวนประชากรของเชื้อสาเหตุโรคพืช รวมท้ังการใชประโยชนจากสารท่ีเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ

เหลานั้นผลิตขึ้นมา เชน เอนไซม สารพิษ สารปฏิชวีนะ ตลอดจนสารควบคุมและสารที่สงเสริมการเจริญเติบโต

ของพืช ซึ่งเชื้อเหลานี้มีทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส โดยผลิตภัณฑในกลุมเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษนั้นสามารถ

ควบคุมโรคไดดีท้ังทางดินและเหนือดิน การศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนเชื้อจุลินทรียปฏิปกษเปนวิธีทางเลือกใน

การจัดการโรคพืชท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตท้ังน้ีกลไกในการควบคุมโรคของจุลินทรียแตละชนิดมีความแตกตาง

กัน ดังน้ันการเลือกใชผลิตภัณฑชีวภาพท้ังอัตราสวนและความถ่ีในการใชจึงมีความสำคัญเพราะหากใชผิดวิธีอาจ

สงผลตอการควบคุมโรคที่นอยลงและเกิดความเสียหายตอผลผลิต (สุพจน, 2557) ในประเทศไทยมีการศึกษา

เกี่ยวกับการใชจุลินทรียปฏิปกษอยู หลายฉบับ พราวมาส และคณะ (2562) พบวา การใชชีวภัณฑเชื้อรา T. 

asperellum สายพันธุ CB-Pin-01 ชนิดสด และชีวภัณฑแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens สายพันธุ BB165 

ชนิดเกล็ด รดในวัสดุปลูกเพียงครั้งเดียวชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของและลดโรคใบจุดของผักกาดหอมได 

เชนเดียวกับ อรรถพล (2556) กลาววา การใชชีวภัณฑเชื้อรา T. asperellum สายพันธุ CB-Pin-01 ชนิดสดและ

ชีวภัณฑแบคทีเรีย B. mycoides FL17 สามารถลดการเกิดโรคในพืชและเสริมการเจริญเติบโตได 
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การใชปุยมูลไสเดือนในปจจุบันมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากปุยมูลไสเดือนมีสมบัติดานความรวนซุยสูงและ

สามารถเก็บน้ำไดดี Manivannan et al. (2009) กลาววา การใชปุ ยมูลไสเดือนจะชวยปรับปรุงสมบัติทาง

กายภาพของดินใหดีย่ิงข้ึนโดยการเพ่ิมชองวางทำใหสามารถอุมน้ำ และลดความหนาแนนของดิน อีกท้ังยังชวยเพ่ิม

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ซึ่งจะชวยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย สอดคลองกับ ไชยพิศษิฐและชุลี

มาศ (2561) ทำการทดลองการใชปุยเคมีและปุยน้ำหมักมูลไสเดือนสำหรับการปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพ

นิกส รายงานวาการใชน้ำหมักมูลไสเดือนดินสามารถเปนทางเลือกแทนการใชปุยเคมีได  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การเตรียมเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษ 

 นำหัวเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ (Bacillus subtilis; Bs) (ไดรับความอนุเคราะหจาก ศ.ดร. จิระเดช แจม

สวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) มาทำการละลายน้ำ 20 ลิตรและบมเชื้อเอาไวเปนเวลา 48 ชั่วโมง กอนนำมา

รดผักกาดหอม- กรีนโอค 

 

การเตรียมตนกลา 

 นำเมล็ดผักกาดหอมกรีนโอคมาเพาะในกระดาษเพาะเมล็ด บมในกลองใหความชื้น เมื่อตนกลามีอายุ 14 

วัน จึงยายลงในวัสดุปลูกท่ีประกอบไปดวยขุยมะพราว ใบไมแหง แกลบดำ ข้ีเลื้อย และดิน ผสมกันใน อัตราสวน 

1:1:1:1:1 ลงในพลาสติกขนาด 10 น้ิว สำหรับใชในการทดลอง จากน้ันศึกษาผลของการใชชีวภัณฑและการใชปุย

มูลไสเดือนท่ีมีตอผักกาดหอมกรีนโอค โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 

กรรมวิธีละ 15 ซ้ำ จำนวน 5 กรรมวิธี ไดแก  

 กรรมวิธีท่ี 1 ควบคุม 

 กรรมวิธีท่ี 2 สารเคมีแมนโคเซบ (อัตราสวน 20 กรัมตอน้ำ 10 ลิตร ฉีดพนผักกาดหอมกรีนโอคหลังยาย

ปลูก 20 วัน)  

 กรรมวิธีท่ี 3 ปุยมูลไสเดือน (ปุยมูลไสเดือน 100 เปอรเซ็นต 75 กรัม ทุกสัปดาห) 

กรรมวิธีท่ี 4 ชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษและมูลไสเดือน (รดชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษท่ีถูกบมปริมาณ 

1.3 ลิตรตอกระถางรวมกับปุยมูลไสเดือน 100 เปอรเซ็นต 75 กรัม ทุกสัปดาห) 

กรรมวิธีท่ี 5 ชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษ (รดชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษที่ถูกบมปริมาณ 1.3 ลิตรตอ

กระถางทุกสัปดาห) 

การบำรุงตนผักกาดหอมกรีนโอค โดยใสปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 15 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร นำมารด

กระถางละ 500 มิลลิลิตร ทุก ๆ สัปดาห ทุกกรรมวิธี  

 

การบันทึกขอมูล 

หลังจากยายปลูกในวัสดุปลูก 20 วัน ทำการเก็บขอมูล ความกวางของใบ ความยาวของใบและทรงพุม 

ทุก 7 วัน เมื่อผักกาดหอมกรีนโอค อายุ 45 วัน ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตและบันทึกเก็บขอมูล น้ำหนักรวม น้ำหนัก

ตน น้ำหนักราก เสนผานศูนยกลาง จำนวนใบ และความยาวของราก 
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4. ผลการวิจัย  
4.1 การเจริญเติบโตของผักกาดหอมกรีนโอค 

 จากการทดลองพบวา ความกวางใบเฉลี่ยของผักกาดหอมกรีนโอค เมื่ออายุ 14 21 28 และ 35 วัน หลัง

การยายปลูกของกรรมวิธี การใชมูลไสเดือน การใชชีวภัณฑรวมกับมูลไสเดือน และการใชชีวภัณฑไมพบความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  โดยท่ีความกวางใบเฉลี่ยเมื่ออายุครบ 35 วัน กรรมวิธีการใชชีวภัณฑเพียง

อยางเดียวใหขนาดความกวางเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 6 เซนติเมตร การใชชีวภัณฑรวมกับมูลไสเดือนมีความกวาง

เทากับ 5.93 เซนติเมตร และการใชมูลไสเดือนมีความกวางเทากับ 5.46 เซนติเมตร ซึ่งแตกตางกันทางสถิติอยางมี

นัยสำคัญเมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุมและกรรมวิธีการใชสารมาโคเซบที่มีความกวางใบเฉลี่ย 3.53 และ 3.33 

เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางท่ี 1)  

 

ตารางที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตดานความกวางของใบผักกาดหอมกรีนโอค 

 

กรรมวิธี 
ความกวางเฉลี่ยของใบ (เซนติเมตร) หลังยายปลูก 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 

ควบคุม 1.82±0.74b 2.36±0.61d 2.30±0.84b 2.80±1.07c 3.53±0.83b 

แมนโคเซบ 2.93±0.78a 3.20±0.80bc 2.16±0.75b 3.40±1.06bc 3.33±0.99b 

มูลไสเดือน 2.33±0.70b 3.96±1.22a 4.20±1.53a 3.80±1.01ab 5.46±2.17a 

ชีวภัณฑ+มูลไสเดือน 3.00±0.73a 3.43±0.70ab 4.20±1.53a 4.06±0.80ab 5.93±1.44a 

ชีวภัณฑ 2.93±0.73a 2.70±0.70cd 3.40±1.53a 4.46±0.80a 6.00±1.44a 

F-test ** * ** * ** 

C.V.(%) 29.17 26.33 36.57 49.11 30.97 

หมายเหตุ :   *   = แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ี p ≤ 0.05      

  ** = แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติท่ี p ≤ 0.01 ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในสดมภ

เดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญย่ิง 

 

 ดานความยาวใบเฉลี่ยของผักกาดหอมกรีนโอคพบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง 

โดยเมื ่ออายุ 7 วันหลังการยายปลูก กรรมวิธีใชสารแมนโคเซบใหความยาวใบเฉลี ่ยมากที่สุดเทากับ 4.76 

เซนติเมตร แตเมื่ออายุ 14 21 และ 28 วัน กรรมวิธีการใชชีวภัณฑรวมกับมูลไสเดือนและกรรมวิธีการใชมูล

ไสเดือน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยท่ีท้ังสองกรรมวิธีมีความยาวใบเฉลี่ยเมื่ออายุ 28 วัน

เทากับ 8.80 และ 7.73 เซนติเมตร ตามลำดับ และเมื่ออายุ 35 วัน ความยาวใบในการใชชีวภัณฑรวมกับมูล

ไสเดือน การใชชีวภัณฑ และการใชมูลไสเดือนไมพบความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ มีความยาวใบ

เฉลี่ยเทากับ 11.00 10.00 และ 9.66 เซนติเมตรตามลำดับ (ตารางท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 2 แสดงการเจริญเติบโตดานความยาวเฉลี่ยของใบผักกาดหอมกรีนโอค 

 

กรรมวิธี 
ความยาวของใบเฉลีย่ (เซนติเมตร) หลังยายปลูก 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 

ควบคุม 1.96±0.52c 3.16±0.86c 4.36±1.01d 4.96±1.23c 5.20±1.71b 

แมนโคเซบ 4.76±1.33a 5.43±1.22b 4.70±1.53cd 4.96±1.72c 5.83±3.19b 

มูลไสเดือน 3.56±0.70b 6.70±2.00a 7.36±2.69a 7.73±2.19ab 9.66±2.85a 

ชีวภัณฑ+มูลไสเดือน 3.73±0.53b 7.16±1.53a 6.83±1.79ab 8.80±2.14a 11.00±1.25a 

ชีวภัณฑ 3.30±0.53b 4.80±1.53b 5.86±1.79c 7.13±2.14b 10.00±1.25a 

F-test ** ** * * ** 

C.V.(%) 23.36 26.15 30.07 27.29 27.00 

หมายเหตุ :   *   = แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ี p ≤ 0.05      

  ** = แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติท่ี p ≤ 0.01 ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในสดมภ

เดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญย่ิง 

  

เมื่อตนมีอายุ 7 วันหลังการยายปลูก พบวา การใชมูลไสเดือน การใชสารแมนโคเซบ การใชชีวภัณฑ 

และกรรมวิธีควบคุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติยกเวนกรรมวิธีการใชชีวภัณฑรวมกับมูลไสเดือนท่ีใหขนาดทรง

พุมเฉลี่ยต่ำที่สุดเทากับ 5.63 เซนติเมตร แตเมื่อตนมีอายุ 14 21 และ 28 วัน ดานความกวางทรงพุมเฉลี่ยของ

ผักกาดหอมกรีนโอคพบวา การใชมูลไสเดือน การใชชีวภัณฑรวมกับมูลไสเดือนและการใชชีวภัณฑอยางเดียวไม

พบความแตกตางกนัทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่ง และเมื่อตนมีอายุ 35 วัน การใชชีวภัณฑรวมกบัมูลไสเดือนให

ความกวางทรงพุมเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 21.93 เซนติเมตร ไมแตกตางกันทางสถิติกับการใชมูลไสเดือนอยางเดียง 

19.40 เซนติเมตร แตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับการใชชีวภัณฑ การใชสารแมนโคเซบและ

กรรมวิธีควบคุม ท่ีใหความกวางทรงพุมเฉลี่ยเทากับ 16.53 12.33 และ 11.06 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเจริญเติบโตดานความกวางทรงพุมเฉลี่ยของผักกาดหอมกรีนโอค 

 

กรรมวิธี 
ความกวางทรงพุมเฉลีย่ (เซนติเมตร) หลังยายปลูก 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 

ควบคุม 5.88±0.73ab 7.13±0.72b 7.30±1.03b 9.86±3.60b 11.06±4.16c 

แมนโคเซบ 7.06±1.50a 7.76±1.76b 8.96±3.16b 10.26±2.20b 12.33±3.40c 

มูลไสเดือน 6.96±1.78ab 9.93±2.79a 13.36±4.20a 16.13±4.48a 19.40±6.15a 

ชีวภัณฑ+มูลไสเดือน 5.63±1.40b 9.66±2.06a 13.20±3.43a 16.60±3.72a 21.93±2.23a 

ชีวภัณฑ 6.20±1.40ab 8.06±2.06a 13.23±3.43a 14.60±3.72a 16.53±2.23b 

F-test * ** ** ** * 

C.V.(%) 26.85 25.05 26.93 26.72 30.28 

หมายเหตุ :   *   = แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ี p ≤ 0.05      

  ** = แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติท่ี p ≤ 0.01 ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในสดมภ

เดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญย่ิง 
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4.2 ผลผลิตของผักกาดหอมกรีนโอค 

 เก็บเกี่ยวตนผักกาดหอมกรีนโอค เมื่ออายุ 45 วัน สวนของน้ำหนักสดเฉลี่ยของตนและราก พบวา การ

ใชมูลไสเดือน การใชสารชีวภัณฑรวมกับมูลไสเดือน และการใชชีวภัณฑ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แต

แตกตางกันทางสถิติเมื่อเทียบกับการใชสารแมนโคเซบและกรรมวิธีควบคุม โดยท่ีการใชมูลไสเดือนอยางเดียวให

น้ำหนักสดตนเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 49.42 กรัม สวนการใชชีวภัณฑรวมกับมูลไสเดือนใหน้ำหนักสดรากเฉลี่ยมาก

ท่ีสุดเทากับ 19.32 กรัม (ตารางท่ี 4) 

 เสนผานศูนยกลางตน พบวา ไมพบความแตกตางทางสถิติระหวางการใชมูลไสเดือน การใชชีวภัณฑรวม

กับมูลไสเดือน และการใชชีวภัณฑอยางเดียวที่ใหขนาดเสนผานศูนยกลางตนเฉลี่ยเทากับ 1.24 1.23 และ 1.13 

เซนติเมตร ตามลำดับ แตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติเมื่อเทียบกับการใชสามแมนโคเซบและกรรมวิธี

ควบคุมเทากับ 12.86 และ 11.20 ตามลำดับ (ตารางท่ี 4) 

 จำนวนใบของตนผักกาดหอมกรีนโอค เมื่ออายุ 45 วัน พบวา การใชมูลไสเดือนใหจำนวนใบเฉลี่ยสูง

ท่ีสุดเทากับ 25.33 ใบ ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติกับการใชชีวภัณฑรวมกับมูลไสเดือน (23.86 เซนติเมตร) และการ

ใชชีวภัณฑอยางเดียว (19.06 เซนติเมตร) แตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิงการใชสารแมนโคเซบและวิธี

ควบคุมท่ีใหจำนวนใบเฉลี่ยเทากับ 12.86 และ 11.20 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลผลิตของผักกาดหอมกรีนโอคหลงัการเก็บเกี่ยว 

 

กรรมวิธี 
น้ำหนักตนสดเฉลี่ย 

(กรัม) 

น้ำหนักรากสดเฉลี่ย 

(กรัม) 

เสนผานศูนยกลางตนเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 
จำนวนใบเฉลี่ย 

ควบคุม 12.92±14.23b 3.10±2.30b 0.60±0.27b 11.20±4.39b 

แมนโคเซบ 13.75±24.39b 4.27±3.94b 0.63±0.37 b 12.86±6.15b 

มูลไสเดือน 49.42±31.89a 13.13±4.28a 1.24±0.37a 25.33±12.56a 

ชีวภัณฑ+มูลไสเดือน 47.14±24.84a 19.32±4.26a 1.23±0.33 a 23.86±7.61a 

ชีวภัณฑ 37.22±24.84a 13.00±4.17a 1.13±0.33 a 19.06±3.22a 

F-test ** ** ** ** 

C.V.(%) 70.62 83.61 42.21 50.05 

หมายเหตุ :   *   = แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ี p ≤ 0.05      

  ** = แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติท่ี p ≤ 0.01 ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในสดมภ

เดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญย่ิง 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 การใชชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับปุยมูลไสเดือนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม

กรีนโอค ชวยใหการเจริญเติบโต ไดแก ทรงพุม ความยาวและความกวางใบ นอกจากนี้ยังชวยใหผลผลิต ดาน

น้ำหนักสดของตนและราก เสนผานศูนยกลางลำตน และจำนวนใบเพ่ิมข้ึน ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติกับการใชปุย

มูลไสเดือนหรือการใชชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษอยางเดียว แตใหผลท่ีชัดเจนวาท้ังการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ัน

ดีกวากรรมวิธีการใชสารเคมีและชุดควบคุมอยางเดนชัด ทั้งนี ้เนื ่องจากปุยมูลไสเดือนจะชวยเพิ ่มปริมาณ

อินทรียวัตถุ เปนแหลงธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม อีกทั ้งมีความสามารถในการอุ มน้ำและยังเพ่ิม

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Manivannan et al., 2009) สวนการใชจุลินทรียปฏิปกษนอกจาก
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ความสามารถในการควบคุมโรค จุลินทรียพวกนี้ยังสามารถผลิตฮอรโมนและชวยละลายธาตุอาหารใหอยูในรูปท่ี

พืชใชประโยชนไดเสริมการเจริญเติบโตของพืชมากขึ ้น (จิระเดช, 2559) สอดคลองกับ พราวมาส และคณะ 

(2562) รายงานวา การใชเชื้อชีวภัณฑเชื้อราและชีวภัณฑเชื้อแบคทีเรียรดใสวัสดุปลูกเพียงครั้งเดียวหลังการยาย

กลาสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของผักกาดหอมได เชนเดียวกับ พราวมาส และคณะ (2564) ไดทดลองใน

ผักกาดหอมชนิดบัตเตอรเฮดและรายงานเพ่ิมเติมวาการใชจุลินทรียปฏิปกษเชื้อรา T. asperellum และชีวภัณฑ 

B. amyioliquefaciens ทุกอัตราหลังการรดในวัสดุปลูกน้ันสามารถชวยการเจริญเติบโตไดเชนกัน โดยการใชชีว

ภัณฑแบคทีเรียใหความกวางทรงพุม จำนวนใบตอตนและปริมาณคลอโรฟลลสูงท่ีสุด 

การใชชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษ การใชปุ ยมูลไสเดือนอยางเดียว หรือการใชชีวภัณฑแบคทีเรีย

ปฏิปกษรวมกับปุยมูลไสเดือนนั้นใหผลการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดหอมกรีนโอคดีกวาการใชสารเคมีและ

กรรมวิธีควบคุมอยางชัดเจน แตผลของการใชรวมกันของการใชชีวภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษรวมกับปุยมูลไสเดือน

นั้นก็ไมแตกตางกับการใชอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตามผลจากการศึกษานี้สามารถใชเปน

แนวทางในการปรับอัตราใชรวมกันเพ่ือใหผลผลิตท่ีดีกวาสำหรับผักกาดหอมกรีนโอคหรือผักชนิดอ่ืนตอไป 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกของหนอนแดง (Chironomids) ในลำน้ำแม

แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยทำการเก็บตัวอยางท้ังหมด 9 จุดตลอดลำน้ำ ทำการเก็บตัวอยางจำนวน 2 

ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และตุลาคม พ.ศ. 2562 ไดหนอนแดงท้ังหมด 236 ตัวอยาง พบวาลำตัวของหนอนแดงแบง

สวนหัวกับสวนลำตัวออกจากกัน สวนหัวมีขนาดเล็กกวา 1 มม. ทุกตัว มีเปลือกหุมรอบสวนหัว ตาเปนจุดสีดำเล็ก 

ๆ ทั้ง 2 ขาง มีขนขึ้นรอบปาก มีหนวดใชรับประสาทสัมผัส บริเวณสวนอกพบทอยื่นออกมา 1 คู และพบทอ

สวนทายของลำตัวย่ืนออกมาบริเวณปลองสุดทายใชในการเคลื่อนท่ี ตัวอยางหนอนแดงมีขนาด 2 – 9 มม. โดยพบ

ขนาด 5 มม. จำนวนมากท่ีสุด ในการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 2 จุดเก็บตัวอยางท่ี 9 มีขนาดเล็กท่ีสุด เพียง 2 – 4 มม. มี

ลำตัวสีแดง ในจุดเก็บตัวอยางท่ี 2, 7 และ 9 มีการปลอยน้ำเสีย และการทำปศุสัตว เปรยีบเทียบกับจุดอ่ืนพบวา 

ลำตัวมีสีแดงใกลเคียงกับจุดเก็บตัวอยางอ่ืน ๆ การเก็บตัวอยางท้ัง 2 ครั้ง ผูทำวิจัยไดเก็บตัวอยางในชวงฤดูฝน ทำ

ใหบริเวณทองน้ำในแตละจุดเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงในดานกายภาพของแหลงน้ำอาจสงผลตอการเจริญเติบโต

และวงจรชีวิตของหนอนแดงในลำน้ำแมแรม 

 
คำสำคัญ  ร้ินน้ำจืด หนอนแดง ฟโนไทป ความหลากหลาย 
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Abstract 

The objective of this research was to study the external morphology of blood worms 

(Chironomids) which were distributed in the Mae Ram River, Mae Rim District, Chiang Mai Province. 

The samples were collected from 9 sampling sites through Mae Ram River 2 times in June and 

October, 2019.  Two hundred and thirty-six individuals were collected.  The body of the midges 

was divided into 2 parts; head and body.  It was found that the head size was less than 1 mm. , 

all samples possessed the shell cover the head.  The eyes were appeared as small black spots 

on both sides. The insect mouthpart was covered with a dense brush of hairs and also found 

antennae on their heads.  In the thorax area, 1 pair of protruding tubes was found and another 

pair at the end of the body of the last segment. Midges were ranging in size from 2 -  9 mm in 

length; typically, were 5 mm in length.  On the 2nd field trip of collection, the small samples, 

which were only 2 - 4 mm in length, were found at the 9th sampling site. Interestingly, it was also 

found domestic sewage in rural areas and livestock wastewater at the 2nd, 7th and 9th sampling 

sites.  However, all obtained samples from all sampling sites revealed the red colour.  Since the 

collection was conducted during rainy season that could affect the river physical which might be 

resulted in the growth of blood worm. 
 

 Keywords: Chironomids, Bloodworm, Phenotype, Diversity 
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1. บทนำ 
 ตัวออนริ้นน้ำจืดเปนตัวออนแมลงกลุม Chironomids ซึ่งตัวออนที่อยูในน้ำ มีลักษณะลำตัวยาวคลาย

หนอน ลำตัวสีแดง เรียกวา หนอนแดง เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังพบจำนวนมากในดิน หรือตามตะกอนทองน้ำ 

เปนเหย่ือท่ีสำคัญของปลา พบตามแหลงน้ำตาง ๆ โดยเฉพาะแหลงน้ำไหล มีความไว และความทนทานตอมลพิษ

จึงสามารถอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีหลากหลายได และสามารถนำมาประยุกตใชเปนดัชนีชี้วัดบงบอกคุณภาพ

น้ำได (Hynes, 2003) [1]  โดยท่ีตัวออนริ้นน้ำจืดแตละชนิดจะมีลักษณะทาง phenotype ท่ีแตกตางกันนอยมาก 

การจำแนกโดยใชรูปรางภายนอกจึงมีขอจำกัดท่ีเกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงรูปรางภายนอกไปตามสิ่งแวดลอม 

(phenotypic plasticity) และความผันแปรทางพันธุกรรม (genetic variability) ท่ีอาจนำไปสูการจัดจำแนกจน

เกิดการผิดพลาดได นอกจากน้ี ตัวออนริ ้นน้ำจืดที ่มีรูปรางภายนอกคลายคลึงกันจนไมสามารถแยกชนิดได 

(cryptic species) มักถูกจัดอยูในชนิดเดียวกัน จึงจำเปนตองจำแนกดวยการสองภายใตกลองจุลทรรศนจากผูมี

ประสบการณ (Hebert et al., 2003) [2] 

 จากปญหาที ่กล าวมาทำให ผ ู ว ิจ ัยสนใจในการศ ึกษาความหลากหลายของตัวอ อนริ ้นน ้ำจืด 

(Chironomids) ในลำน้ำแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากบริเวณลำน้ำแมแรมมีลักษณะท่ีแตกตาง

กันต้ังแตบริเวณตนน้ำท่ีมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีเนินเขาสูง และไลระดับลงมาจนถึงบริเวณพ้ืนท่ีราบลุมภูเขา ชาวบาน

ไดใชบริเวณน้ันในการทำเกษตรกรรม รวมไปถึงการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ซึ่งการระบุชนิดของริ้นน้ำจืด

โดย Phenotype เปนวิธีการทั่วไป สามารถทำไดในเวลาอันรวดเร็ว แตยังพบขอจำกัดที่อาจทำใหเกิดการจัด

จำแนกผิดพลาดได ผูวิจัยจึงตองการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวออนริ้นน้ำจืด (Chironomids) 

เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลทาง Phenotype ของริ้นน้ำจืดในบริเวณลำน้ำแมแรมเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตน

ประกอบการวิเคราะหเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำในลำน้ำแมแรมสำหรับการประยุกตใชในการบงชี้คุณภาพน้ำ

ตอไป และเพ่ือการตอยอดสำหรับการวิเคราะหดานพันธุกรรมในอนาคต 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 หนอนแดงกลุม Chironomids เปนหน่ึงในกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังท่ีพบมากท่ีสุด โดยอาศัยอยูในดิน

ตะกอนทองน้ำ และเปนผู ถูกลาที ่สำคัญในระบบนิเวศโดยเปนอาหารปลาในธรรมชาติ และนิยมใชเปนดัชนี

ประเมินคุณภาพของดินตะกอนทองน้ำที่หนอนแดงนั้นอาศัยอยู (Hynes, 2003) [1] เนื่องจากหนอนแดงมีความ

ทนทานตอมลพิษและสภาพแวดลอมของถิ่นอาศัยไดหลายแบบและหลายระดับ (Lindegaard, 1995) [3] สงผล

ใหมีการแพรกระจายพันธุอยูในแหลงน้ำจืดทั่วโลก และเนื่องจากความคลายคลึงกันของแหลงอาหารของหนอน

แดงกลุม Chironomids จึงสงผลใหหนอนแดงในกลุมน้ีหลายชนิดสามารถปรากฏในบริเวณเดียวกันได (Tokeshi, 

1995) [4] ซึ่งในการระบุตัวอยางของหนอนแดงสวนใหญใชวิธีการระบุตัวอยางโดย phenotype ซึ่งเปนวิธีท่ี

สะดวก รวดเร็วในการระบุตัวอยางจำนวนมาก ซึ่งคลายกับการศึกษาในสิ่งมีชีวิตกลุมอ่ืน ๆ ท่ีมีตัวอยางจำนวนมาก 

และตองการความรวดเร็ว 

หนอนแดง สามารถแบงเปน 3 สวน คือ สวนหัว สวนอก และสวนลําตัว สวนหัวของหนอนแดง

แบงแยกจากลําตัวอยางเห็นไดชัด หัวหนอนแดงคอนขางเล็ก และมีเปลือกแข็งหุม มีตา เปนจุด สีดำเล็ก 1 คู มีขน

เล็ก ๆ สำหรับทำหนาท่ีกวาดอาหารเขาสูปาก มีฟนหรือกรามท่ีแข็งแรง ทำหนาท่ีบดอาหาร สวนอกจะขยายใหญ 

มีอวัยวะหายใจย่ืนยาวออกมาเปนทอเล็ก ๆ 1 คู บางชนิดจะมีลักษณะเปนสายยาว (Barnes, 1949; Johannsen 

and Thomsen, 1937) [5, 6] (รูปท่ี 1) ดานบนของกะโหลกสวนหัว ประกอบดวยแผนแข็ง 3 แผน คือ แผนกลาง 
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1 แผน และแผนขาง 2 แผน แผนกลางเรียกวา clypeus (รูปท่ี 1) มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมสีดำหรือสีน้ำตาลท่ี

มีความเขมตางกัน ลักษณะและสีของ clypeus เปนลักษณะเฉพาะของหนอนแดงแตละชนิด หนวดของหนอนแดง

คอนขางเล็กประกอบดวย 5 ปลองตอกัน (รูปท่ี 1) ลําตัวของหนอนแดงมีลักษณะยาวเรียว เปนปลองมีท้ังหมด 12 

ปลอง ปลองลําตัว 3 ปลองแรก ที่ถัดจากสวนหัวลงมาจะตรงกับบริเวณที่เปนสวนอกของตัวเต็มวัย เรียกวา 

Cephalothorax (Elzinga, 1997; Hirons, 1966) [7, 8] ในบางชนิดปลองสุดทายของลําตัวจะมีรยางคคลายขา

เทียม 1 คู ขณะที่ เฉลียว กุวังคะดิลก (2537) [9] รายงานวา หนอนแดงเคลื่อนที่ไดโดยการใชรยางคตอนตนขอ

งอก (prothoracic appendage) และเทาที่สวนกน (anal feet) ซึ่งรยางคตอนตนของอก คือสวนที่ยื่นออกมา

ทางดานลางของปลองแรก (รูปท่ี 1) บริเวณสวนปลายของรยางคตอนตนของอกประกอบดวยเสนเล็ก ๆ ที่ย่ืน

ออกมาเปนจำนวนมาก และมีลักษณะคลายขอ ดังนั ้นนอกจากรยางคตอนตนของอกจะมีหนาที ่ชวยในการ

เคลื่อนท่ีของหนอนแดงแลวยังมีหนาท่ีจับอาหารและยึดเกาะดวย สวนเทาท่ีสวนกนอยูเปนคูทางดานลางของปลอง

สุดทายของลำตัวคอนขางแข็ง และตรงปลายมีเสนท่ีมีลักษณะคลายหนามโคงย่ืนออกมา (รูปท่ี 1) เทาท่ีสวนกนมี

หนาท่ียึดเกาะและชวยในการเคลื่อนท่ีของหนอนแดงเชนกัน 

ลักษณะทาง phenotype ของหนอนแดงบริเวณหัว สามารถนำมาใชในการจัดจำแนกชนิดได โดย

ดานบนของกะโหลกสวนหัว ประกอบดวยแผนแข็ง 3 แผน แผนกลางเรียกวา clypeus ที่มีลักษณะเปนรูป

สามเหลี่ยมสีดำ หรือสีน้ำตาลท่ีมีความเขมตางกัน ซึ่งลักษณะและสีของ clypeus เปนลักษณะเฉพาะของริ้นน้ำจืด

แตละชนิด (Elzinga, 1997; Hirons, 1966) [7, 8] และการศึกษาลักษณะทาง phenotype อ่ืน ๆ บริเวณหัว อก 

ปลองสุดทาย สี และขนาดของหนอนแดงท่ีมีความผันแปรในแตละจุดเก็บในลำน้ำแมแรม 

 

   
(ก) (ข) (ค) 

 

รูปที่ 1 สวนหัว และหาปลองแรกของหนอนแดง C. plumatisetigerus (ก) สวนกะโหลกหัวของหนอนแดง C. 

plumatisetigerus (ข) สวนปลองสามปลองสุดทายของหนอนแดง C. plumatisetigerus (ค) 

ท่ีมา: เฉลียว กุวังคะดิลก (2537) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 สถานทีเ่ก็บตัวอยางหนอนแดง (Chironomids) 

 จุดเก็บตัวอยางในลำน้ำแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ทั้งหมด 9 จุด (MR1-MR9) ตลอดลำน้ำ 

โดยมีสถานท่ีเก็บคือ จุดท่ี 1 บานแมขิ (เหนือ) จุดท่ี 2 บานแมขิ (ใต) จุดท่ี 3 บานปางไฮ จุดท่ี 4 บานปางอีกา จุด

ที่ 5 บานปางปาคา จุดที่ 6 บานแมแรมนอย จุดที่ 7 บานปางแหว จุดที่ 8 บานแมแรม และจุดที่ 9 บานโฮงใน 

(รูปท่ี 2) 
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รูปที่ 2 แผนท่ีจากดาวเทียม จุดเก็บตัวอยางท้ังหมด 9 จุด ลำน้ำแมแรม  

ตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

ดัดแปลงจาก: www.google.com/earth 

 3.2 วิธีการ 

 เก็บตัวอยางแตละจุดเก็บจำนวน 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562) โดย

การใช D-frame net ดวยวิธี Kick sampling method จากนั้นเก็บรักษาตัวอยางใน ethyl alcohol ความ

เขมขน 80 % และนำมาที่หองปฏิบัติการเพื่อคัดแยกตัวอยางหนอนแดง และศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน

แบบสเตอริโอ (Stereo Microscope) เตรียม petri dish ที่มี ethyl alcohol ความเขมขน 80 % วางบนแทน

วางกลองจุลทรรศนโดยมีกระดาษกราฟอยูดานใต จากน้ันคีบตัวอยางวางใน petri dish และสองดูตัวอยางภายใต

กลองจุลทรรศน ถายภาพตัวอยางโดยถายแบบเต็มตัว และสวนตาง ๆ คือ สวนหัว ลำตัว และปลองสุดทาย (รูปท่ี 

3) 

  เมื ่อบันทึกภาพตัวอยางทั ้งหมด นำขอมูลจัดทำตาราง Phenotype ของตัวอยางจำนวน

ทั้งหมด 236 ตัวอยาง โดยระบุขนาดของหนอนแดง (Chironomids) ทั้ง 3 สวน คือ ลำตัว สวนหัว และปลอง

สุดทาย พรอมระบุลักษณะที่อยูอาศัยในแตละจุดเก็บ และวิเคราะหขอมูลทาง phenotype โดยทำการถายรูป

สวนประกอบ บริเวณหัว อก ปลองสุดทาย และเก็บขอมูล สีและขนาดของหนอนแดง 

  

   
(ก) (ข) (ค) 

 

รูปที่ 3 ตัวอยางริ้นน้ำจืด ท้ังตัว (ก) สวนหัว (ข) และปลองสุดทาย (ค) (scale bar = 1 mm) 
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4. ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวอยางหนอนแดง (Chironomids) ในลำน้ำแมแรม 

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมท้ัง 2 ครั้ง พบวาลำตัวแบงสวนหัว กับสวนลำตัวออกจากกัน สวนหัวมีขนาดนอยกวา 

1 มม. ทุกตัว มีเปลือกหุมรอบสวนหัว ตาเปนจุดสีดำเล็ก ๆ ทั้ง 2 ขาง มีขนขึ้นรอบปาก มีหนวดใชรับประสาท

สัมผัส บริเวณสวนอก พบทอยื่นออกมา 1 คู และพบทอสวนทาย ของลำตัวยื่นออกมาบริเวณปลองสุดทายใชใน

การเคลื่อนท่ี หนอนแดงมีขนาด 2 – 9 มม. และมีขนาด 5 มม. มากที่สุด โดยหนอนแดงหรือตัวออนริ้นน้ำจืด 

(Chironomids) จัดอยูในวงศ Chironomidae อันดับ Diptera ซึ่งจัดอยูในอันดับเดียวกับยุง นักนิเวศวิทยาไดใช

ริ้นน้ำจืด เปนดัชนีชี้วัดบงบอกคุณภาพน้ำได (Hynes, 2003) [1] เนื่องจากหนอนแดง มีรงควัตถุสีแดง คือ สาร

ฮีโมโกลบิน ซึ่งชวยใหสามารถหายใจไดในสภาพแวดลอมท่ีมีออกซิเจนต่ำหรือสภาวะท่ีเปนมลพิษไดจึงสามารถพบ

หนอนแดงไดตามแหลงน้ำไหลทั่วไป โดยจะกินเศษซากอินทรียวัตถุตาง ๆ และพบวาสภาพที่อยูอาศัยและแหลง

อาหารของหนอนแดงมีผลตอฮีโมโกลบินในลำตัว โดย ภรณี อุทโยภาศ (2555) [10] ไดศึกษาการทดลองน้ี โดยทำ

การสุมตัวอยางหนอนแดง มาจากแหลงน้ำประเภทตาง ๆ  ในเขตอำเภอคลองหลวง และอำเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี ประกอบดวยแหลงน้ำท่ีปนเปอนมลพิษ และแหลงน้ำธรรมชาติ เพ่ือศึกษาสปชีสของหนอนแดงท่ีพบใน

แหลงน้ำดังกลาว  และเพื่อศึกษาปจจัยทีมีอิทธิพลตอการแพรกระจายของหนอนแดงในแตละแหลงน้ำประเภท

ตาง ๆ โดยพบวา Chironomus มักอยูในแหลงน้ำที่มีความปนเปอนทางมลพิษ และมีปริมาณออกซิเจนในนำ้ต่ำ 

เนื่องจาก Chironomus มีฮีโมโกลบินปริมาณสูง ทำใหสามารถดำรงชีวิตอยูในบริเวณที่มีออกซิเจนต่ำได และ 

Sriariyanuwath, Sangpradub and Hanjavanit (2015) [11]  ได ศ ึกษาความหลากหลายของต ัวอ  อน 

Chironomid ที่สัมพันธกับคุณภาพน้ำในแมน้ำพองประเทศไทยพบ Chironomid ถูกแบงออกออกเปน 2 กลุม 

โดย กลุมที่ทนทานตอมลพิษได มีจำนวนมากขึ้นดวย 70.3% ของตัวออน chironomid ทั้งหมด ซึ่งสีของหนอน

แดงอาจมีความแตกตางกัน โดยท่ัวไปจะมีสีแดง เเละ Borror and White (1970) [12] กลาววา โดยท่ัวไปหนอน

แดงจะมีสีแตกตางกัน เชน สีแดงเขม เหลือง หรือจางจนไมมีสี โดยเฉพาะหนอนแดงท่ีอาศัยอยูตามใบไมจะมีสีจาง 

หรือไมมีสี สวนที่อาศัยอยูตามพื้นโคลนมักจะมีสีแดงเขม หนอนแดงท่ีอาศัยอยูตามบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจน

นอยจะมีสีแดงเขมมากกวาหนอนแดงที่อาศัยอยูบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนมากกวา เนื่องจากการปรับตัวของ

ปริมาณเม็ดเลือด ซึ่งมีสารฮีโมโกลบินที่สามารถใชแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากน้ำ ดังนั้นในจุดเก็บตัวอยาง ที่ 2, 7 

และ 9 (ตารางท่ี 1) เปนบริเวณจุดเก็บตัวอยางท่ีมีการปลอยน้ำเสียและการทำปศุสัตว เมื่อเปรียบเทียบกับจุดอ่ืน

พบวามีสีแดงของฮีโมโกลบินใกลเคียงกับจุดเก็บตัวอยางอ่ืน ๆ ไมเปนไปตามทฤษฎีท่ีไดกลาวไว อาจเกิดจากการ

เก็บรักษาใน ethyl alcohol 80 % สงผลใหสีของตัวอยางเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเปนวิธีการดองแมลงเพ่ือ

รักษารูปรางของแมลงไว ซึ่งการเก็บรักษาแมลงถาวรโดยใชเอทานอลเหมาะสำหรับสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลัง แตมี

ขอดอย คือ สามารถละลายสีจากตัวแมลงสงผลใหสีของแมลงเปลี่ยนไปจากเดิม (จรัสศรี อางตันญา, วัชราภรณ 

ไตรพาณิชยกุล และ สุรสิทธ์ิ อุตสาหะ, 2549) [13] จึงทำใหสีแดงของแตละตัวแตกตางกันไปไมสามารถ

เปรียบเทียบความเขมสีของสารฮีโมโกลบินในตัวอยางได และเมื่อดูจากภาพถายจากกลองจุลทรรศนสเตอริโอ

พบวาลำตัวของหนอนแดงแบงสวนหัวกับ สวนลำตัวออกจากกันอยางชัดเจน ซึ่งสวนหัวมีขนาดนอยกวา 1 มม. ทุก

ตัว มีเปลือกหุมรอบสวนหัว พบตาเปนจุดสีดำเล็กๆ อยูทั้ง 2 ขาง และบริเวณปากจะพบขนขึ้นรอบบริเวณปาก 

(รูปที่ 4) ซึ่ง Barnes (1949) [5] และ Johannsen and Thomsen (1937) [14] รายงานวา ขนเล็ก ๆ บริเวณ

รอบปากนั้นเพื่อใชในการกวาดอาหารเขาสูปาก และยังมีหนวด (antenna) ที่ใชรับประสาทสัมผัสยื่นออกจาก

กะโหลกดานบน โดยสวนหัวของหนอนแดงสามารถใชจัดจำแนกชนิดของริ ้นน้ำจืดได ซึ่ง เฉลียว กุวังคะดิลก 

(2537) [9] ไดศึกษาหนอนแดง Chironomus plumatisetigerus จากการศึกษาการเจริญเติบโตของตัวออน โดย
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การวัดขนาดของกะโหลกสวนหัว พบวากะโหลกของเพศเมียมีขนาดใหญกวาเพศผูซึ่งเปนสิ่งชี้ใหเห็นวาตัวเมียและ

ตัวผูมีอัตราการเจริญเติบโตทีแ่ตกตางกัน ซึ่งตัวอยางที่สำรวจพบตัวอยางที่มีขนาดหัวที่แตกตางกัน (ตารางที่ 2) 

บรเิวณสวนอกท่ีอยูตอจากบริเวณสวนหัวพบทอย่ืนออกมา 1 คู (prothoracic appendage) ซึ่งมีลักษณะเปนทอ

ท่ีเหมือนสวนทายของลำตัว (anal feet) ย่ืนออกมาบริเวณปลองสุดทาย มีสวนชวยในการเคลื่อนท่ี นอกจากน้ันยัง

พบวา บริเวณสวนปลายของรยางคตอนตนของอก (prothoracic appendage) ประกอบดวยเสนเล็ก ๆ ที่ย่ืน

ออกมาเปนจำนวนมาก และมีลักษณะคลายขอ ดังนั ้นนอกจากรยางคตอนตนของอกจะมีหนาท่ีชวยในการ

เคลื่อนท่ีแลว ยังมีหนาท่ีจับอาหาร และยึดเกาะดวย (รูปท่ี 4) สวนเทาบริเวณปลองสุดทาย (anal feet) ท่ีอยูเปน

คูทางดานลางของปลองสุดทายของลำตัวคอนขางแข็ง และตรงปลายมีเสนท่ีมีลักษณะคลายหนามโคงย่ืนออกมา

เทาท่ีสวนกนมีหนาท่ียึดเกาะ และชวยในการเคลื่อนท่ีเชนกัน (เฉลียว กุวังคะดิลก, 2537) [9] โครงสรางของหนอน

แดงท่ีสังเกตไดจากกลองจุลทรรศนสเตอริโอ พบลักษณะท่ีแตกตางกันในสวนของขนาด จากการวัดขนาดของแต

ละตัวอยางพบวามีขนาดตั้งแต 2 – 9 มม. และพบตัวอยางขนาด 5 มม. จำนวนมากที่สุด โดยพบวาในการเก็บ

ตัวอยางครั้งท่ี 2 จุดเก็บตัวอยางท่ี 9 มีตวามยาวของตัวอยางนอยท่ีสุด โดยมีขนาดเพียง 2 – 4 มม. อาจเกิดจาก

ชวงของการเจริญเติบโตในแตละระยะของตัวออนแมลง ซึ่ง อิทธิพร จันทรเพ็ญ (2532) [15] ไดแบงระยะตัวออน 

ออกเปน 4 วัย คือ วัยแรก สอง สาม และสี่ ซึ่งจะมีการลอกคราบกอนเปลี่ยนวัยทุกครั้ง วัยแรก ใชเวลา 2 - 3 วัน 

ตัวออนระยะน้ี มีความรูสึกไวตอแสงมาก ตัวยังไมมีสีแดง ตัวออนวัยท่ีสอง ใชเวลาประมาณ 2 วัน ตัวออนเริ่มมีสี

แดง ตัวออนวัยท่ีสาม ใชเวลาประมาณ 2 วัน เริ่มเห็นอวัยวะสืบพันธุเปนตุมเล็ก ๆ แตยังแยกเพศไมได ตัวออนวัย

ที่สี่ เพศผูใชเวลา 7 - 8 วัน เพศเมีย ใชเวลา  9 - 10 วัน ดังนั้นเพศผูจะเจริญเปนดักแดกอนเพศเมียประมาณ 2 

วัน วัยนี้อวัยวะสืบพันธุ เจริญอยางรวดเร็วและเจริญเต็มที่ตอนชวงปลายระยะทำใหสามารถแยกเพศได และ 

เฉลียว กุวังคะดิลก (2537) [9] รายงานวา หนอนแดง Chironomus plumatisetigerus สามารถผสมพันธุ และ

เพาะเลี้ยงในหองทดลองได โดยการทดลอง พบวาวงจรชีวิตของหนอนแดง มีระยะตัวหนอนเปนระยะที่ยาวนาน

ที่สุด และพบวาขนาดของหนอนแดงเทากันแตสวนหัวมีขนาดที่แตกตางกัน แตในการเก็บตัวอยางทั้ง 2 ครั้ง 

ผูทำวิจัยไดเก็บตัวอยางในชวงฤดฝูน ทำใหบริเวณทองน้ำในแตละจุดเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงในดานกายภาพ

ของแหลงน้ำแตละบริเวณอยางรวดเร็ว ทำใหสงผลตอการเจริญเติบโตและวงจรชีวิตของหนอนแดงในแตละจุดเก็บ 

 

   
(ก) (ข) (ค) 

 

รูปที่ 4  ลักษณะตัวอยางหนอนแดง (ก) มีเปลือกหุมรอบหัว พบตาเปนจุดสีดำเล็ก ๆ อยูท้ัง 2 ขาง และบริเวณ

ปากจะพบขนข้ึนรอบบริเวณปาก (ข) และมทีอย่ืนออกมา 1 คู (prothoracic appendage) ซึ่งมีลักษณะเปนทอท่ี

เหมือนสวนทายของลำตัว (anal feet) มีสวนชวยในการเคลื่อนท่ีของริ้นน้ำจืด และยึดเกาะ (ค) 

(scale bar = 1 mm) 

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

176



ตารางที่ 1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอยางและเดือนท่ีเก็บตัวอยาง  

 

จุดเก็บ

ตัวอยาง 

ท่ีต้ัง พิกัด 

ทางภูมิศาสตร 

ความสูงจาก

ระดับน้ำทะเล 

(เมตร) 

เดือน ลักษณะ 

พื้นทองน้ำ 

หมายเหตุ 

จุดที่ 1 

 

 

บานแมขิ ตำบลแม

แรม   อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

18° 57.6995’N 

098° 48.5024’E 

 

883 

มิถุนายน 

 

หินขนาดใหญ 

30% หิน 20%  

กรวด 10% ทราย 

40% 

- 

ตุลาคม 

 

หินขนาดใหญ 

30%  หิน 20% 

กรวด 20%  ทราย 

30% 

- 

จุดที่ 2 บานแมขิ ตำบลแม

แรม   อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

18° 57.4921’N 

098°48.9470’E 

 

866 

มิถุนายน ทราย 50%  กรวด 

50% 

- 

ตุลาคม 

 

โคลน 10%  ทราย 

90% 

มีน้ำทิ้งจาก 

รีสอรท 

จุดที ่3 

 

บานปางไฮ ตำบล

แมแรม อำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม 

18° 57.445’N 

098° 49.2944’E 

 

838 

มิถุนายน หิน 30%  กรวด 

50% ทราย 20% 

- 

ตุลาคม หิน 20%  กรวด 

40% ทราย 40%  

- 

จุดที่ 4 

 

บานปางอีกา ตำบล

แมแรม อำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม 

18°57.319’N  

098°51.250’E 

 

551 

มิถุนายน ทราย 50%  หิน

ใหญ 40% หินเล็ก 

10% 

- 

ตุลาคม ทราย 50%  หิน

ใหญ 40% หินเล็ก 

10% 

- 

จุดที่ 5 

 

บานปางปาคา ตำล

แมแรมอำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

18°57.1238’N 

098°52.0559’E 

 

484 

มิถุนายน 

 

หิน 20%  กรวด 

43% 

ทราย 37% 

- 

ตุลาคม 

 

หิน 20%  กรวด 

30% 

ทราย 40%  โคลน 

10% 

- 

จุดที่ 6 

 

บานแมแรมนอย 

ตำบลแมแรม 

อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 

18°57.1238’N 

098°52.0559’E 

 

567 

มิถุนายน 

 

หิน 30%  กรวด 

10%ทราย 60% 

- 

ตุลาคม หิน 30%  กรวด 

20% ทราย 50%  

- 

จุดที่ 7 

 

บานปางแหว ตำบล

แมแรม  อำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม 

18° 56.4378’N 

098° 53.3371’E 

361 มิถุนายน หินใหญ 10%  หิน 

30% 

กรวด 40%  ทราย 

20% 

- 
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จุดเก็บ

ตัวอยาง 

ท่ีต้ัง พิกัด 

ทางภูมิศาสตร 

ความสูงจาก

ระดับน้ำทะเล 

(เมตร) 

เดือน ลักษณะ 

พื้นทองน้ำ 

หมายเหตุ 

ตุลาคม หิน 30%  กรวด 

20% ทราย 50% 

มีการทำ

ปศุสัตว 

จุดที่ 8 บานแมแรม ตำบล

แมแรม อำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม 

18° 55.9188’N 

098° 54.0366’E 

368 มิถุนายน กรวด 15%  ทราย 

80% หิน 5% 

- 

ตุลาคม กรวด 15%  ทราย 

85% 

- 

จุดที่ 9 บานโฮงใน ตำบลแม

แรม  อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

18° 55.7646’N 

098° 54.6959’E 

355 มิถุนายน กรวด 10%  ทราย 

90% 

 

 

5. สรุปผล 
 จากการศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกของหนอนแดง (Chironomids) ในลำน้ำแมแรม อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม สรุปวาลำตัวแบงสวนหัวกับสวนลำตัวออกจากกัน สวนหัวมีขนาดนอยกวา 1 มม. ทุกตัว มีเปลือก

หุมรอบสวนหัว ตาเปนจุดสีดำเล็ก ๆ ท้ัง 2 ขาง มีขนข้ึนรอบปาก มีหนวดใชรับประสาทสัมผัส บริเวณสวนอก พบ

ทอย่ืนออกมา 1 คู และพบทอสวนทายของลำตัวย่ืนออกมาบริเวณปลองสุดทายใชในการเคลื่อนท่ี ตัวอยางหนอน

แดงท่ีเก็บไดมีขนาด 2 – 9 มม. และมีขนาด 5 มม. จำนวนมากท่ีสุด ในการเก็บตัวอยางครั้งท่ี 2 จุดเก็บตัวอยางท่ี 

9 ตัวอยางมีขนาดเล็กที่สุด เพียง 2 – 4 มม. ในจุดเก็บตัวอยางท่ี 2, 7 และ 9 มีการปลอยน้ำเสียและการทำปศุ

สัตว เมื่อเปรียบเทียบตัวอยางกับจุดอ่ืน ๆ พบวามีสีแดงของฮีโมโกลบินใกลเคียงกับจุดเก็บตัวอยางอ่ืน ๆ การเก็บ

ตัวอยางท้ัง 2 ครั้ง ผูทำวิจัยไดเก็บตัวอยางในชวงฤดูฝน ทำใหบริเวณทองน้ำในแตละจุดเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ในดานกายภาพของแหลงน้ำ จึงยังไมพบความหลากหลายทาง phenotype ของหนอนแดงในลำน้ำแมแรม 
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การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส 

และตานเช้ือกอสิวของสารสกัดดอกง้ิวแดง 

 

รัฐพรรณ สันติอโนทัย 1*  ชรินรัตน พันธสวัสด์ิ 2  วิรุฬห คำอินตะ 3  เกศรินทร ซาวแดง 4 
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2  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองสำอาง คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยันอรท-เชียงใหม  
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4 เลขที่ 73 หมู 4 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 50140 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสารสกัดดอกงิ้ว (Bombax ceiba L.) และทดสอบประสิทธิภาพของ

สารสกัดดอกงิ้วแดงในการยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนส (Tyrosinase inhibition) และตานเชื้อกอสิว (Anti-acne) โดย

นำดอกงิ ้วแดงสกัดดวย 99% เอทานอลดวย 2 วิธี ไดแก สกัดเย็นดวยวิธี Maceration และสกัดรอนดวยวิธี 

Soxhlet extraction จากนั้นนำสารสกัดทั้ง 2 ตัวอยางทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสดวยวิธี Modified 

dopachrome และฤทธิ์ตานเชื้อกอสิวดวยวิธี Agar disc diffusion จากการทดลองพบวา สารสกัดดอกงิ้วแดง

แบบสกัดเย็นและแบบสกัดรอนที่มีคาความเขมขนเทากับ 46.69 ±0.01 mg/ml และ 35.50 ±0.01 mg/ml 

ตามลำดับ สามารถยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสได 50% (IC50) เมื่อทดสอบเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก 

(Kojic acid) ในขณะท่ีสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นและสกัดรอนที่ปริมาณ 0.02, 0.2 และ 2 mg ไมมีฤทธ์ิ

ยับย้ังเชื้อ Propionibacterium acnes เมื่อเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน คลินดามายซิน (Clindamycin) ปริมาณ 

0.002 mg  

 
คำสำคัญ  สารสกัดดอกงิ้วแดง ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส ฤทธ์ิตานเชื้อกอสิว 
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Abstract 

The aims of this study were developed the red cotton tree flower extract (Bombax ceiba 

L.) and evaluated the efficacy of tyrosinase inhibitory and anti-acne activities of red cotton tree 

flower extract. Red cotton tree flowers were previously extracted with 99% ethanol by two 

methods as cold extraction by maceration and hot extraction by soxhlet extraction. The extracts 

were examined for tyrosinase inhibitory activity by modified dopachrome method and anti-acnes 

activity by agar disc diffusion method. The result from the tyrosinase inhibitory test showed that 

the extracts concentration of 46.69 ±0.01 mg/ml and 35.50 ±0.01 mg/ml by cold and hot 

extraction, respectively, can inhibit tyrosinase at 50% ( IC50 ) , which were compared with the 

standard kojic acid. Unfortunately, the results of the anti-acne activity test suggested that the 

extracts of 0.02, 0.2 and 2 mg cannot inhibit Propionibacterium acnes when compared to the 

standard Clindamycin (0.002 mg). 

 
Keywords: Red cotton tree flower extract, tyrosinase inhibitory activity, anti-acne activity 
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1. บทนำ  
ดอกงิ ้วแดงจะผลิบานเปนสีแดงปนสมในชวงเขาสู ฤดูหนาวของประเทศไทย (เดือนพฤศจิกายน – 

กุมภาพันธ) เมื่อดอกงิ้วแดงแกเต็มที่จะรวงหลนลงบนพื้นดิน จึงทำใหดอกงิ้วแดงเปนวัตถุดิบที่สามารถหาไดงาย

และสามารถพบเห็นไดทั่วไป ในประเทศไทยดอกงิ ้วแดงเปนพืชท่ีพบมากในเขตภาคเหนือไปจนถึงภาคกลาง

ตอนบน มีการใชประโยชนจากดอกงิ้วแดงโดยนำมาเปนสวนประกอบของอาหาร โดยเฉพาะในอาหารภาคเหนือท่ี

นำสวนเกสรของดอกงิ้วแดงตากแหงแลวนำมาเปนสวนประกอบในการปรุงอาหาร ทำใหอาหารมีรสชาติที่กลม

กลอมและมีรสสัมผัสท่ีเปนเอกลักษณ ในอดีตจนถึงปจจุบันมีการใชประโยชนจากนุนท่ีไดจากฝกแกของตนงิ้วแดง

มาทำเปนเครื่องนอน ปจจุบันตนงิ้วแดงมีปริมาณลดลงจึงทำใหความนิยมในการนำนุนที่ไดจากฝกแกของงิ้วแดง

ลดลงดวยเชนกัน อีกท้ังยังมีการใชประโยชนจากองคประกอบตางๆ จากตนงิ้วแดงเพ่ือนำมาเปนสวนประกอบของ

ตำรับยาสมุนไพรท่ีใชในการรักษาโรคตางๆ เชน เปลือกตนงิ้วแดงท่ีใหรสฝาดมีฤทธ์ิในการสมานแผลและชวยรักษา

แผลในกระเพาะอาหาร เปนตน และยังมีการศึกษาวิจัยพบวาองคประกอบของตนงิ้วแดงเมื ่อนำมาสกัดพบ

สารสำค ัญในกลุมของฟลาโวนอยด  (Flavonoids) (Nagesh B Yemul, Devidas B Borude and Arun N 

Chandore, 2018) ซึ่งเปนสารสำคัญที่สามารถนำมาพัฒนาเปนสารสกัดสำหรับผลิตภัณฑเครื่องสำอาง ปจจุบัน

ผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่มีสวนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพื่อเปนการเพ่ิม

มูลคาใหกับพืชพันธุสมุนไพรไทยพ้ืนบาน ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุงเนนเพ่ือศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดดอกงิ้วแดงท่ีจะชวย

ใหผิวขาวและ       ตานการเกิดสิว โดยมีวัตถุประสงคในการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีการสกัดดอกงิ้วแดงดวยวิธีสกัด

รอนและสกัดเย็น และศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดไดแก ฤทธ์ิยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนส (Tyrosinase inhibition) และ

ฤทธิ์ตานเชื้อกอสิว (Anti-acne) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสำอางจากสารสกัดดอกงิ้วแดงท่ี

ชวยใหผิวขาวและตานการเกิดสิวตอไปในอนาคต 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ท่ัวโลกจะพบดอกงิ้วท้ังหมดประมาณ 8 สายพันธุ แตจะพบมากในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะภูมิอากาศแหงและมี

ความชื้นปนในอากาศซึ ่งจะพบมาในแถบทวีปเอเชียตะวันออก (Nagesh B Yemul, Devidas B Borude and 

Arun N Chandore, 2018) ในประเทศไทยพบมากที่สุดคืองิ ้วแดง (Bombax ceiba L.) ตนงิ ้วแดงมีลักษณะ

พฤกษศาสตรเปนไมยืนตนสูงขนาดใหญ ลำตนมีสีน้ำตาลปนเขียวและเปนไมเน้ือแข็งโดยมีหนามแข็งลอมรอบลำ

ตน ใบมีลักษณะเปนใบประกอบแบบน้ิวมือพลัดใบเมื่อออกดอก ดอกมีลักษณะของกลีบดอกเปนสีแดงปนสมซึ่งจะ

บานประมาณ 1-2 สัปดาหและหลังจากนั้นจะรวงหลนลงบนพื้นดิน เมื่อดอกรวงและแหงกลีบดอกและเกสรจะ

เปลี่ยนเปนมีน้ำตาลเขม ผลออนมีสีเขียวออนในขณะที่ผลแกจะเปนผลแหงแตกและมีสีน้ำตาล (Vartika Jain, 

2016) ดอกงิ้วแดงมีสรรพคุณทางเภสัชกรรมไทยคือ ชวยบำรงุหัวใจ ฟอกเลือด รักษาโรคกระเพาะ รักษาอาการ

ทองรวงท่ีมีการถายเปนมูกเลือด หรือริดสีดวงท่ีมีเลือดออก แกอาการคัน รักษาผิวหนังอักเสบ และสามารถรักษา

แผลท่ีเกิดจากน้ำรอนลวก  

ปจจุบันสารสกัดดอกงิ้วแดงยังไมมีรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสและตานเชื้อการกอสิว             

แตมีการศึกษาฤทธ์ิชีวภาพอ่ืนๆ ดังตอไปน้ี 

1) Syed Sadaqat Shah และคณะ (2018) ทำการศึกษาเกี่ยวกับฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัด

เปลือกตนงิ้วแดง โดยใชวิธีการสกัดดวยเมทานอล จาการทดลองพบวาสารสกัดเมทานอลจากเปลือกตนงิ้วแดงพบ

สารสำคัญในกลุมของอัลคาลอยด (Alkaloids) แทนนิน (Tannin) ไกลโคไซด (Glycosides) ซาโปนิน (Saponins) 
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และเทอปนอยด (Terpenoids) และพบวาสารสกัดเมทานอลจากเปลือกตนงิ้วแดงมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียในกลุม

ของ P. aeruginosa และ C. albicans ในขณะท่ีสารสกัดเอทานอลจากเปลือกตนงิ้วแดงมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย 

X. altophilia  

2) Nagesh B Yemul, Devidas B Borude และ Arun N Chandore (2018) ทำการศึกษาการสกัด

ดวยน้ำจากสวนตางๆ ของตนงิ้ว (ไมระบุประเภทสีดอกงิ้ว) จากการทดลองพบวาสารสกัดน้ำที่ไดจากดอกงิ้ว 

เปลือกตน    และผล พบสารเม็ดสี (Pigment) ที่มีฤทธิ์ของสารในกลุมฟลาโวนอยด (Flavonoids) และเม็ดสี

ดังกลาวสามารถละลายไดดีในน้ำ  

3) Pankaj Haribhau Chaudhary และ Mukund Ganeshrao Tawar (2019) ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของพืชในกลุมดอกงิ้วพบวา ดอกงิ้วแดงพบสารสำคัญในกลุมของ β-D’ glucoside ในกลุมของ β-sitosterol,              

free β-sitosterol, hentriacontane, hentriacontanol, kaempferol, quercetin และน้ำมันหอมระเหยบาง

ชนิด ในขณะเดียวกันยังพบวาดอกงิ้วแดงเมื่อนำมาสกัดดวยเมทานอลและทดสอบดวยวิธี DPPH assay และ 

hydroxyl free radicals พบวาสารสกัดมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ มีการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบฤทธิ ์ตานเชื้อ

แบคทีเรีย ซึ่งมีการรายงานถึงการสกัดสวนตางๆ ของตนงิ้วแดงแตไมระบุวาเปนสารสกัดมาจากสวนใดของตนงิ้ว 

จากการทดสอบน้ีพบวาการสกัดดวย    เมทานอลทำใหไดสารสกัดท่ีมีฤทธ์ิตานเชื้อ Salmonella typhii ท่ีด้ือตอ

ยาหลายชนิด และมีการศึกษาเพิ ่มเติมพบวา การนำสวนของตนงิ้วมาสกัดดวยเมทานอลและอะซิโตน นำมา

ทดสอบดวยวิธี Agar disc diffusion และทดสอบเปรียบเทียบกับยามาตรฐานไดแก Amikacin และ Piperacillin 

พบวาสารสกัดสามารถยับย้ังเชื้อ Klebsiella pneumoniae ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปจจุบันผลิตภัณฑเครื่องสำอางท่ีชวยใหผิวขาวไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ดังน้ันการพัฒนาสารสกัด

ท่ีมีฤทธ์ิในการยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสจึงไดรับความนิยมและมีความตองการของตลาดเครื่องสำอางเปนอยางมาก 

เน่ืองจากไทโรซิเนส (Tyrosinase) คือ เอนไซม (Enzyme) ท่ีมีความสำคัญตอกระบวนการสังเคราะหเมลานินท่ีทำ

ใหเกิดสีผิว ท่ีเขมข้ึน ภายในโครงสรางประกอบไปดวย คอปเปอร (Copper) ซึ่งทำหนาท่ีเรงปฏิกิริยาเติมหมูไฮดร

อกซี (Hydroxy) ใหแกไทโรซีน (Tyrosine) ซึ่งเปนกรดอะมิโนในรางกายเพื่อสังเคราะหเปน L-Dopa และเรง

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเปลี่ยนL-Dopa เปน o-quinone Dopaquinone สารยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส เปนสารท่ี

ยับย้ังกระบวนการสรางเม็ดสีเมลานินเพ่ือชวยใหผิวขาว สามารถพบไดจากสารในธรรมชาติและสารสังเคราะห ซึ่ง

เปนสารในกลุ มพอลีฟนอล (Polyphenol) ฟลาโวนอยด (Flavonoids) ไกลโคไซด (Glycocide) เทอรปน 

(Terpene) สเตอรอยด (Steroids) กรดคาร บอกซิล ิก (Carboxylic acid) กรดไขม ัน (Fatty acid) ค ูมาริน 

(Cumarin) สติลบีน (Stilbin) ไบไพเพอริดีน (Bipyridine) ไอโซคูมารนิ (Isocoumarin) สารตานอนุมูลอิสระท่ีอยู

ในวิตามินซีและวิตามินอี ซึ่งสารเลานี้ถูกนำมาใชเปนสารชวยใหผิวขาวในผลิตภัณฑเครื่องสำอาง ตัวอยางสารท่ี

นิยมใชเปนสารชวยใหผิวขาวท่ีถูกจัดวาเปนสารยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนส (ประไพพิศ อินเสน, 2561) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 วัสดุและอุปกรณ 

Rotary evaporator (Rotavapor R-114) (Buchi, Germany), Water bath (Memmert, Germany), 

Vacuum controller (Buchi, Germany), Cooling bath (Buchi, Germany), UV-Visible 56k, 

spectrophotometer (Analytikjena, Germany), ตูอบลมรอน (Memmert, Germany), Soxhlet apparatus, 

99% เอทานอล  (Emsure®, Germany) , L-tyrosine (Sigma-Aldrich, Germany), Mushroom tyrosinase 
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enzyme (Sigma-Aldrich, Germany), Kojic acid (Sigma-Aldrich, Germany), Propionibacterium acnes 

(บริษัท ศูนยวิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ จำกัด), Clindamycin (Pfizer international Co., Ltd.) 

  

 3.2 วิธีการทดลอง 

 3.2.1 เตรียมตัวอยางดอกงิ้วแดง เก็บวัตถุดิบจากตนงิ้วที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและรับซื้อจากชาวบาน      

ในเขตพื้นที ่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนธันวาคม – 

กุมภาพันธ เปนชวงที่ตนงิว้ผลัดใบและดอกบานเต็มท่ี นำดอกงิ้วแดงทั้งดอกที่เก็บไดตากในที่รมเปนเวลา 2 วัน 

(ชวงเวลา 10.00 – 15.00 น.) อุณหภูมิประมาณ 31-35 (±2) องศาเซลเซียส นำมาอบตอในตูอบลมรอน (Hot air 

oven) ที่อุณหภูมิ 50 (±2)  องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมงนำออกจากตูอบพึ่งลมในอุณหภูมิหอง (30 (±2) 

องศาเซลเซียส) 1 ชั่วโมง หลังจากน้ันนำมาบดหยาบ (รูปที่ 1) 

 

        
                      (ก.)                   (ข.) 

รูปที่ 1 (ก.) ดอกงิ้วแดงสด (ข.) ดอกงิ้วแดงแหง 

3.2.2 เตรียมสารสกัดดอกงิ้วแดง 

1) วิธีสกัดเย็น สกัดดวยวิธีการหมักแบบ Maceration เปนเวลา 48 ชั่วโมง ใช 99% เอทานอล เปนตัว

ทำละลาย ใหอัตราสวน ดอกงิ้วแดง: เอทานอล เทากับ 10 g: 100 ml (w:v) หลังจากหมักครบ 48 ชั่วโมง นำบีก

เกอรสารสกัดไปแชใน Sonicate bath เปนเวลา 1 ชั่วโมง  

2) วิธีสกัดรอน สกัดดวยวิธี Soxhlet extraction สกัดตอเน่ือง 5 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิไมเกิน    50 องศา

เซลเซียส ใช 99% เอทานอล เปนตัวทำละลาย ใหอัตราสวน ดอกงิ้วแดง: เอทานอล เทากับ 10 g: 100 ml (w:v)  

หลังจากสกัดตอเน่ือง 5 ชั่วโมง 

3) นำสารละลายสารสกัดท่ีไดจากการสกัดดวยท้ัง 2 วิธี ระเหยตัวทำละลายออกดวยเครื่อง Rotary 

evaporator ท่ีอุณหภูมิ 50 (±2) องศาเซลเซียส จนไดสารสกัดหยาบ (Crude extract) 

 3.2.3 ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส (Tyrosinase inhibition) โดยนำสารสกัดดอกงิ้วแดงสกัด

เย็นและสกัดรอนละลายตัวอยางดวยน้ำกลั่นใหได จำนวน 5 ความเขมขน จากน้ันนำไปทดสอบฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม           

ไทโรซิเนสดวยวิธี Modified dopachrome (Gokhan Zengin, et al., 2015) โดยนำตัวอยางสารสกัดดอกงิ้วแดง

สกัดเย็นและสกัดรอน ทำเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก (Kojic acid) คำนวณคาความเขมขนท่ีสามารถ

ยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสได 50% (IC50) 

 3.2.4 ทดสอบฤทธ์ิตานเชื ้อกอสิว (Anti-acne) โดยทำการทดสอบฤทธ์ิยับยั ้ง Propionibacterium 

acnes ของสารสกัดดอกงิ้วแดงสกัดเย็นและสกัดรอน ทดสอบหาบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) ดวยวิธี 

Agar disc diffusion (Jinmica Veerasophon, Pattana Sripalakit and Aurasorn Saraphanchotiwitthaya, 

2020) เปรียบเทียบกับยามาตรฐานคลินดามายซิน (Clindamycin) ซึ่งเปนยาตานเชื้อแบคทีเรีย นำตัวอยางสาร

สกัดดอกงิ้วแดงสกัดเย็นและสกัดรอน ละลายดวย 99% เอทานอล จากนั้นนำมาทำใหไรเชื้อโดยกรองผานเมม

เบรนที่มีขนาดรูพรุน 0.2 µm เจือจางตัวอยางดวยเทคนิคปลอดเชื้อใหไดตัวอยางที่มีความเขมขน 2, 20 และ 
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200 mg/ml นำมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ P. acnes ดวยวิธี Disc diffusion ในการทดสอบใชตัวอยางปริมาตร 

10 µl หยดลงบนแผนกระดาษกรอง (Filter paper disc) ขนาด 6 mm ทดสอบเปรียบเทียบกับยามาตรฐานค

ลินดามายซิน (Clindamycin) ปริมาณ 0.002 mg ทำการบมในภาวะไรออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 37 (±1) องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 - 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นประเมินผลการทดสอบโดยการวัดขนาดเสนผาศูนยกลางของ

ขอบเขตการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียท่ีเกิดข้ึนในหนวยมิลลิเมตร (mm) 

 

4. ผลการวิจัย  
การสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็น (Maceration) และสกัดรอน (Soxhlet extraction) ดวย 99% เอ

ทานอลหลังระเหยแหงไดสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นและสกัดรอนท่ีมีลักษณะเปนของกึ่งแข็งกึ่งเหลว (รูปที่ 

2) และมีรอยละของผลผลิต (%yield) เทากับ 8 ±0.02% และ 3.5 ±0.01% ตามลำดับ 

 

   
(ก.)                     (ข.) 

รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดหยาบดอกงิ้วแดง (ก.) วิธีสกัดแบบเย็น (ข.) วิธีสกัดแบบรอน 

 

ผลการทดสอบฤทธ์ิยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนส (Tyrosinase inhibition) ดวยวิธี Modified dopachrome 

ของสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นและสกัดรอน นำมาเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก (Kojic acid) 

พบวาคาความเขมขนท่ีสามารถยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสได 50% (IC50) ของสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นและ

แบบสกัดรอน มีคาเทากับ 46.69 ±0.01 mg/ml และ 35.50 ±0.01 mg/ml ตามลำดับ โดยสารสกัดดอกงิ้วแดง

แบบสกัดเย็นและแบบสกัดรอนมีคา IC50 นอยกวากรดโคจิกคิดเปน 41 เทา และ 31 เทาตามลำดับ ซึ่งกรดโคจิกมี

คา IC50 เทากับ 1.14 ±0.02 mg/ml แตอยางไรก็ตามสารสกัดดอกงิ ้วแดงแบบสกัดรอนมีคาความเขมขนท่ี

สามารถยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสได 50% (IC50) มากกวาแบบสกัดเย็นแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 

0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ฤทธ์ิยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นและสกัดรอน (n = 3) 

 

ตัวอยางทดสอบ 
ความเขมขนท่ีสามารถยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสได 50% 

 (IC50; mg/ml) (n=3) 

1. สารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็น 46.69 ±0.01 

2. สารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดรอน 35.50 ±0.01* 

3. กรดโคจิก (สารมาตรฐาน) 1.14 ±0.02 

  

   * แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางวิธีสกัดแบบเย็นและแบบรอน 
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ผลทดสอบฤทธ์ิตานเชื้อกอสิว (Anti-acne) ในการทดสอบยับย้ัง P.acnes ของสารสกัดดอกงิ้วแบบแดง        

แบบสกัดเย็นและสกัดร อนทดสอบหาบริเวณยับยั ้งเช ื ้อ (Inhibition zone) ดวยวิธี Agar disc diffusion 

เปรียบเทียบกับยามาตรฐานคลินดามายซิน (Clindamycin) พบวาสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นและสกัดรอน

ปริมาณ 0.02, 0.2 และ 2 mg ไมมีฤทธิ ์ยับยั ้งเชื้อ P.acnes เมื ่อเปรียบเทียบกับยามาตรฐานคลินดามายซิน 

(Clindamycin) ปริมาณ 0.002 mg    ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางของขอบเขตการยับยั้งเชื้อ P. acne เทากับ 

42.82 ±0.57 mm ดังแสดงในตารางท่ี 2 และรูปท่ี 3 

 

ตารางที่ 2 ฤทธ์ิยับย้ังเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นและสกัดรอน 

 

ตัวอยาง 
น้ำหนักท่ี

ทดสอบ 

ขนาดเสนผาศูนยกลางของขอบเขตการยับย้ัง 

การเจริญของเชื้อ P. acne (mm)* 

Plate 1 Plate 2 Plate 3 คาเฉลี่ย ±SD 

สารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็น 

2 mg ND ND ND ND 

0.2 mg ND ND ND ND 

0.002 mg ND ND ND ND 

สารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดรอน 

2 mg ND ND ND ND 

0.2 mg ND ND ND ND 

0.002 mg ND ND ND ND 

99% เอทานอล 

(Negative Control) 
7 mg ND ND ND ND 

Clindamycin 

(Positive Control) 
0.002 mg 42.40 42.59 43.37 42.82 ±0.57 

 

หมายเหตุ : ND คือ Not Detected 

 

  
                          (ก.)                 (ข.) 

 

รูปที่ 3 การทดสอบหาบริเวณยับย้ังเชื้อ (Inhibition zone) เปรียบเทียบกับยามาตรฐานคลินดามายซิน 

(Clindamycin) ของสารสกัดดอกงิ้วแดง (ก.) วิธีสกัดแบบเย็น (ข.) วิธีสกัดแบบรอน 
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5. สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิธีการสกัดดอกงิ้วแดง หลังจากนำดอกงิ้วแดงสดตากในท่ีรมเปนเวลา 2 วันและเขาตูอบลม

รอนท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทำใหน้ำหนักของดอกงิ้วแดงหายไปประมาณ 70% จากน้ำหนักของดอกงิ้วแดง

สด และเมื่อสกัดดอกงิ้วแดงดวย 99% เอทานอลดวย 2 วิธี ไดแก สกัดเย็นดวยวิธี Maceration และสกัดรอนดวย

วิธี Soxhlet extraction โดยทำการสกัดดวยเอทานอลเพียง 1 ครั ้ง และหลังจากระเหยแหงสารสกัดทั ้ง 2 

ตัวอยางดวยเครื่อง Rotary evaporator จะไดสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นและสกัดรอนท่ีมีลักษณะเปนของ

กึ่งแข็งกึ่งเหลวสีแดงเขม จากนั้นนำมาคำนวณหารอยละของผลผลิต (% yield) พบวาสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบ

สกัดเย็นมีรอยละของผลผลิตท่ีสูงกวาแบบสกัดรอนซึ่งแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยสารสกัด

ดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นมีรอยละของผลผลิตเทากับ 8 ±0.02%  

ผลการทดสอบฤทธ์ิยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนส (Tyrosinase inhibition) ดวยวิธี Modified dopachrome 

โดยนำสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นและสกัดรอนมาทดสอบเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก (Kojic 

acid) พบวา       สารสกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดรอนมีความสามารถในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสไดดีกวาสาร

สกัดดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีคาความเขมขนของสารสกัด

เทากับ 35.50 ±0.01 mg/ml ท่ีสามารถยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสได 50% (IC50) แตในขณะเดียวกันสารสกัดดอก

งิ้วแดงแบบสกัดรอนมีคา IC50 นอยกวากรดโคจิกคิดเปน 31 เทา (กรดโคจิกมีคา IC50 เทากับ 1.14 ±0.02 mg/ml) 

จากผลการทดลองจะเห็นไดวาอุณหภูมิที่ใชในการสกัดมีผลตอฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดดอกงิ้ว

แดง ดังน้ันจากการทดลองน้ีจึงสามารถรายงานไดวาวิธีการสกัด ดอกงิ้วแดงดวยเอทานอลรอนเปนวิธีท่ีเหมาะสม

เพ่ือใหไดสารสำคัญจากดอกงิ้วแดงท่ีมีฤทธ์ิสามารถยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสและสามารถนำไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

เครื่องสำอางท่ีชวยใหผิวขาวไดตอไป 

ผลการทดสอบฤทธ์ิตานเชื้อกอสิว (Anti-acne) ในการยับย้ัง Propionibacterium acnes ของสารสกัด

ดอกงิ้วแดงแบบสกัดเย็นและสกัดรอน เพื่อทดสอบหาบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) ดวยวิธี Agar disc 

diffusion ทดสอบเปรียบเทียบกับยามาตรฐานคลินดามายซิน (Clindamycin) พบวาสารสกัดดอกงิ้วแดงแบบ

สกัดเย็นและสกัดรอนไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ P.acnes ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจยัอื่นๆ ที่ไดรายงานถงึสารสำคัญท่ี

พบมากในดอกงิ ้วแดงมักจะพบสารท่ีมีฤทธิ ์ตานอนุมูลอิสระ ในขณะท่ีไมพบรายงานการศึกษาฤทธิ ์ตานเชื้อ

แบคทีเรียในดอกงิ้วแดง แตพบการศึกษาฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียในสวนของเปลือกตนงิ้วแดงซึ่งอางอิงจากรายงาน

วิจัยของ Syed Sadaqat Shah และคณะ (2018) ที่พบวา    สารสกัดเมทานอลจากเปลือกตนงิ้วแดงมีฤทธิ์ตาน

เชื ้อแบคทีเรีย และจากรายงานวิจัยของ Pankaj Haribhau Chaudhary และ Mukund Ganeshrao Tawar 

(2019) ยังพบวาสารสกัดดวยเมทานอลจากสวนตางๆ ของตนงิ ้ว (ไมระบุวาเปนสวนใดของตนงิ ้วแดง) มี

ประสิทธิภาพในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย ดังน้ันจากการทดลองจึงสามารถสรุปไดวาการสกัดดอกงิ้วแดงดวยเอทา

นอลแบบสกัดเย็นและสกัดรอนไมเหมาะสมสำหรับการพัฒนาสารสกัดเพ่ือใชในการตานเชื้อแบคทีเรีย 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาความหลากหลายของพรรณไมยืนตน และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษวิถีการปลูกชา

เมี ่ยง (Camellia sinensis  L. Kuntze var. assamica (J.W.) ในพื ้นที ่หมู บานพระบาทสี ่รอย อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม ทำการตีแปลงขนาด 20 x 20 ตารางเมตร จำนวน 3 แปลง ทำการถายภาพ เก็บตัวอยางพืชเพ่ือ

การอางอิง และระบุชื่อวทิยาศาสตรและภูมิปญญาการนำไปใชประโยชน จากสำรวจพบพรรณไมทั้งหมดจำนวน 

85 ตน 9 วงศ 9 สกุล 10 ชนิด วงศท่ีพบมากท่ีสุดคือ พืชวงศมะพลับ (Ebenaceae) โดยพบวาคาดัชนีความสำคัญ

ทางนิเวศวิทยามากท่ีสุด คือ ตนพลับ คาดัชนีความหลากหลายของพรรณไมในแปลงตัวอยางท่ี 1 2 และ 3 เทากับ 

1.1359 0.7829 และ 0.6389 ตามลำดับ คาดัชนีความสม่ำเสมอของพรรณไมในแปลงตัวอยางที่ 1 2 และ 3 

เทากับ 0.7058 0.4865 และ 0.4609 พรรณไมกับภูมิปญญาทองถ่ิน พบวาสามารถแบงกลุมพืชท้ังหมดท่ีมีการใช

ประโยชน ออกเปน 5 ประเภท โดยดานที่มีการใชประโยชนมากที่สุด คือการใชในดานพืชสมุนไพร มีจำนวน 8 

ชนิด รองลงมา คือการใชเปนอาหาร มีจำนวน 7 ชนิด ใชในการสรางท่ีอยูอาศัย และเครื่องมือเครื่องใช มีจำนวน 

6 ชนิด ใชประโยชนอื่น ๆ มีจำนวน 3 ชนิด และใชในพิธีกรรม ความเชื่อมีจำนวน 2 ชนิด โดยพืชแตละชนิด

สามารถนำมาใชประโยชนไดมากกวาหน่ึงดานตามคุณสมบัติเชิงหนาท่ีของพรรณไมแตละชนิด 
 
คำสำคัญ: ปาเมี่ยง พรรณไมยืนตน ชุมชนพระบาทสี่รอย 
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Abstract 

Study on the diversity of trees and Indigenous Wisdom for Pa Meang, Camellia 

sinensis ( L. )  Kuntze var.  assamica ( J.W. )  Tea Forest Conservation within the area of Phra 

Buddhabart Si Roi Village, Mae Rim District, Chiang Mai Province. The sampling was conducted by 

making 3 sampling plots of 20 x 20 square meters.   Plants were photographed, collected, and 

identified.  There were 85 individuals, 9 families, 9 genera, and 10 species of tree.  The most 

common plants of family Ebenaceae and the highest important value index of tree Diospyros 

kaki were found. The diversity index in sampling plots 1, 2, and 3 were 1.1359, 0.7829 , and 
0 . 6 3 8 9  respectively.  The evenness index in sampling plots 1, 2 and 3 were 0 . 7058, 0 . 4865, and 0 . 4609 

respectively. In terms of the usages of Plants and local wisdom found that all plants have been 

divided into 5 categories. The most plants, in 8 species, were used as medicinal plants, followed 

7 species as food sources, 6 species used for building and making tools, 3 species for any purpose 

and 2 species for using in rituals 2 species. It can be concluded that individual plants can be used 

for multiple purposes according to their functional properties. 
 

Keywords:  Tea Forest, Tree diversity, Phra Buddhabart Si Roi Village 
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1. บทนำ  
ปาเมี่ยง (Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (J.W.) เปนรูปแบบของการทำการเกษตรท่ีพ่ึงพิง

กับความอุดมสมบูรณของปาในพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทยมาเปนเวลายาวนาน การปลูกชาเมี่ยงแบบด้ังเดิมมี

ความกลมกลืนกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ เน่ืองจากตนเมี่ยงจะตองปลูกในปา และพ้ืนท่ีสูง ทำใหไดผลผลิตท่ีดี 

และไดชาเมี่ยงท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีแหลงการปลูกชาเมี่ยงจัดไดวาเปนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

ไดอยางดี เพราะการปลูกเมี่ยงตามวธิีดั้งเดิมคือ การลงกลาไม หรือเมล็ดพันธุแทรกระหวางตนไมใหญที่มีอยูเดิม 

และจะไมใชวิธีหักรางถางพงเชนเดียวกับการปลูกชาอื่น ๆ ในเชิงพาณิชย ที่เปนการปลูกพืชในรูปแบบเกษตร

เชิงเด่ียว ดวยเหตุน้ีการทำสวนเมี่ยงตามวิธีการแบบด้ังเดิม อาจเรียกไดวาเปนการอนุรักษ และจัดการทรัพยากร

ทองถิ่นนั่นเอง อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที ่ปลูกชาเมี ่ยงอยางจริงจัง

โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนท่ี และภูมิปญญาทองถ่ินในดานองคความรูในการศึกษา 

และจัดการพ้ืนท่ีปา  

ชุมชนพระบาทสี่รอยต้ังอยูใน อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยชุมชนถูกลอมรอบไปดวยแหลงธรรมชาติท่ี

อุดมสมบูรณ ท้ังหุบเขา และแหลงน้ำ คนในพ้ืนท่ีชุมชนพระบาทสี่รอยประกอบอาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ พืช

ท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด ไดแก เมี่ยง พลับหวาน และกาแฟ เมี่ยงถือไดวาเปนผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีมูลคาท่ีสุดใน

ชุมชน ซึ่งเปนการปลูกแบบพ่ึงพาอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพในปาเมี่ยง  ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ

ท่ีจะศึกษาวิจัยในเชิงสำรวจเกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณไมยืนตน และสภาพแวดลอมในระบบนิเวศเกษตร

บริเวณรอบชุมชนพระบาทสี่รอย เพื่อนำขอมูลที่ไดมาศึกษาเพิ่มเตมิ และสรางขอมูลพื้นฐานของพรรณไมยืนตน 

เพ่ือเปนฐานขอมูลใหกับผูคนท่ีตองการศึกษาในเรื่องของพรรณไมยืนตนบริเวณรอบชุมชนพระบาทสี่รอยและสราง

จิตสำนึกใหอนุรักษ ตระหนักถึงคุณคาของพรรณไมยืนตน และสรางความสัมพันธอันดีระหวางมนุษย และ

ธรรมชาติ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
นวัตกรรมเชิงนิเวศ หรือ  Eco-Innovation เปนคำจำกัดความโดยถูกนิยามโดย OECD ในป 1997 

(อนุวัฒน ทองแสง, 2563) วาเปนนวัตกรรมในทุกๆรูปแบบท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอม โดยไดมีนิยามคำ

วา eco-innovation ไววา เปนนวัตกรรมที่ชวยปรบัปรุงประสิทธิภาพดานสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น โดยเพิ่มคุณคา

ของทรัพยากรและลดการปลดปลอยมลพิษ นอกจากนี้คณะกรรมาธิการไดกลาวถึงความหมายของนวัตกรรมเชิง

นิเวศวิทยาไดวา การแสวงหาผลประโยชนในกิจกรรมตางๆ โดยตองคำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเปนสำคัญ 

โดยในพ้ืนท่ีปาเมี่ยง หมูบานพระบาทสี่รอย จัดเปนพ้ืนท่ี ๆ มีการปลูกตนเมี่ยงในพ้ืนท่ีปามาอยางยาวนาน และจะ

สอดคลองในการทำสวนเมี่ยงกับการรักษาสภาพปาวามาจากการสืบทอดระบบวนเกษตรแบบด้ังเดิมไมวาจะเปน

การเลือกพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก ท่ีเปนพ้ืนท่ี ๆ มีตนไมปกคลุมในระดับความสูงท่ีพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของ

ตนเมี่ยง เพราะเมี่ยงจะไมเติบโตเลย ถาไมมีไมใหญใหรมเงา ในพ้ืนท่ีปาเมี่ยงจึงมีความชื้นเย็นตลอดป  ดังน้ันพ้ืนท่ี

ปาเมี่ยงจึงยังคงลักษณะของปาอุดมสมบูรณท้ังระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเอาไวและยังสามารถ

ใชเปนพ้ืนท่ี ๆ มีความหลากหลายของสัตวปา และหาของปาไดอยางกลมกลืน อาจกลาวไดวา ปาเมี่ยง ถือเปนภูมิ

ปญญาในการอนุรักษและรักษาทรัพยากรของคนพ้ืนเมืองท่ีมีมาแตด้ังเดิม ดังน้ันการศึกษานิเวศนวัตกรรมสำหรับ

พ้ืนท่ีปาเมี่ยง จะเปนการสรางองคความรูในมิติของการอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางย่ังยืนในพ้ืนท่ีปาเมี่ยง รวมถึงระบบวนเกษตรด้ังเดิม ท่ีเกิดจากการเรียนรูสมดุลธรรมชาติ และการสรางระบบ
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เพาะปลูกที่ผสมผสานระหวาง เกษตรกรรม ปาไม และ สัตวปา ซึ่งเปนหลักที่จำเปนตอชีวิตรักษาสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาความหลากหลายของพรรณไมในพื้นที่ปาเม่ียง ชุมชนพระบาทสี่รอย อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม 

เก็บรวมรวมความหลากหลายของพรรณไมยืนตน โดยกำหนดพ้ืนท่ีท่ีใชศึกษาจำนวน 3 พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีละ 

1 แปลงตัวอยาง รวมท้ังหมด 3 แปลง โดยแตแปลงตัวอยางจะมีขนาด 20 x 20 ตารางเมตร (รูป 1) 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงตำแหนงของแปลงตัวอยางในระบบนิเวศเกษตรบริเวณชุมชนพระบาทสี่รอย 

ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

*หมายเหตุ         แปลงตัวอยางขนาด 20 x 20 ตารางเมตร 

 

การสำรวจพรรณไมและความหลากหลาย 

ทำการสำรวจพรรณไมยืนตนที่มีเสนรอบวง 15 เซนติเมตรขึ้นไป จากนั้นทำการติดปายหมายเลขของ

พรรณไมยืนตน พรอมกับจดบันทึกขอมูล ประกอบดวยลักษณะท่ัวไปของพรรณไมยืนตน ชนิดพันธุ ชื่อทองถ่ิน ชื่อ

สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร และวงศของไมยืนตน โดยศึกษาควบคูกับหนังสือคูมือศึกษาพรรณไมยืนตนในปาภาคเหนือ 

(ไซมอน และคณะ, 2549) 

วิเคราะหขอมูล 

นำขอมูลที่ไดจัดทำตารางรายชื่อพรรณไมยืนตน และวิเคราะหขอมูลโดยคำนวณหาคาตาง ๆ เพื่อนำ

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาดัชนี โดยมีสูตรการคำนวณตามแนวทางของเทียมหทัย ชูพันธ (2564) มีวิธีการดังน้ี 
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1) การวิเคราะหคาความหนาแนน (Density: D) และคาความหนาแนนสัมพัทธ (Relative 

Dominant: RD) ของพรรณไมยืนตนแตละชนิดท่ีพบในแปลง ดังน้ี 

 

 

2) การวิเคราะหคาความถ่ี (Frequency: F) และคาความถ่ีสัมพัทธ (Relative Frequency: RF) 

ของพรรณไมยืนตนแตละชนิดท่ีพบในแปลง ดังน้ี 

 

3) การว ิเคราะห ค าความเดน (Dominance: Do) และคาความเดนส ัมพ ัทธ  (Relative 

Dominance: RDo) ของพรรณไมยืนตนแตละชนิดท่ีพบในแปลง ดังน้ี 

 
 

4) การวิเคราะหคาดัชนีความสำคัญ (Important Value Index: IVI) คือ ผลรวมของคาความ

หนาแนนสัมพัทธ (RD), คาความถ่ีสัมพัทธ (RF) และคาความเดนสัมพัทธ (RDo) ของพืชแตละชนิดจะมีคาต้ังแต 0-

300 คำนวณหาไดจากสูตร ดังน้ี 

IVI = RF + RD + RDo 

 

 

 

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

193



5) การวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลายของชนิดพรรณ (Species diversity index)  

ซึ่งเปนความมากนอยของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาศัยอยูในระบบนิเวศหน่ึง ๆ การท่ีสังคมพืชแหงหน่ึงมีชนิดพันธุปรากฏมาก 

เปนการสะทอนใหเห็นวาในพ้ืนท่ีมีปจจัยแวดลอมท่ีแปรผันมาก ซึ่งจะมีผลทำใหโครงสรางสลับซับซอนตามไปดวย

และยังพบวาสังคมท่ีอยูระหวางการทดแทนจะมีความหลากหลายของชนิดต่ำแตจะมีความหลากหลายสูงในสังคม

ท่ีคอนขางเสถียร หาไดจากสูตรดังน้ี 

H′ = - Σ ( pi ln pi ) 

เมื่อ H′ = คาดัชนีความหลากชนิดของพรรณไม 

pi  = สัดสวนระหวางจำนวนตนไมชนิด i ตอจำนวนตนไมท้ังหมด 

S = จำนวนชนิดพรรณไมท้ังหมด 

 

6) การวิเคราะหคาความสม่ำเสมอของชนิดพรรณ (Evenness: E) ซึ่งคำนวณหาไดจากสูตร ดังน้ี 

E =   

เมื่อ H′ = คาดัชนีความหลากชนิดของพรรณไม 

S = จำนวนชนิดของพรรณไมท้ังหมด 

 

4. ผลการวิจัย  
จำนวนชนิดพรรณไมยืนตน 

จากการสำรวจพรรณไมยืนตนท่ีมีขนาดเสนรอบวงต้ังแต 15 เซนติเมตรข้ึนไป แตละแปลงสำรวจ พรอม

ทำการบันทึกขอมูลพิกัด GPS เพื่อใชเปนขอมูลแสดงพื้นทีท่ำการสำรวจ โดยพบวามีพรรณไมยืนตนอยูในแปลง

พ้ืนท่ีตัวอยางท้ังหมดจำนวน 85 ตน สามารถจำแนกได 9 วงศ 9 สกุล 10 ชนิด วงศท่ีพบมากท่ีสุดคือ วงศมะพลับ 

(Ebenaceae) ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 พรรณไมยืนตนที่สำรวจพบในทั้ง 3 แปลงตัวอยาง ในระบบนิเวศเกษตรบริเวณชุมชนพระบาทสี่รอย 

ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

 

ชื่อพรรณไม ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ 
จำนวน 

(ตน) 

แปลงตัวอยาง 

(ตน) 

1 2 3 

ตนพลับ Diospyros kaki  Ebenaceae 50 - 27 23 

ตนกลวยษี Diospyros glandulosa  Ebenaceae 1 - - 1 

ตนบวย Prunus mume  Rosaceae 2 1 - 1 

ตนตางหลวง Trevesia palmata  Araliaceae 4 - 1 3 

ตนกฤษณา Aquilaria crassna  Thymelaeaceae 11 11 - - 

ตนรักใหญ Gluta usitata  Anacardiaceae 1 1 - - 

H′ 
ln S 
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ชื่อพรรณไม ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ 
จำนวน 

(ตน) 

แปลงตัวอยาง 

(ตน) 

1 2 3 

ตนมะแขวน Zanthoxylum rhetsa   Rutaceae 13 8 5 - 

ตนยางปาย Dipterocarpus costatus  Dipterocarpaceae  1 1 - - 

ตนมะเก๋ียง Syzygium nervosum  Myrtaceae 1 - 1 - 

ตนแคหางคาง Markhamia stipulata  Bignoniaceae 1 - 1 - 

 

ขอมูลของพรรณไมยืนตน 

จากการศึกษาความหลากหลายของพรรณไมยืนตนในระบบนิเวศเกษตรบริเวณชุมชนพระบาทสี่รอยจาก

แปลงตัวอยางทั ้ง 3 แปลง เมื ่อศึกษาพรรณไมยืนตนที ่มีเสนรอบวง 15 เซนติเมตรขึ ้นไป คาความหนาแนน

สัมพัทธ พบวา พรรณไมยืนตนที่มีความหนาแนนสัมพัทธมากที่สุด คือ ตนพลับ เทากับรอยละ 58.82 รองลงมา 

คือ ตนมะแขวน เทากับ รอยละ 15.29 และตนกฤษณา เทากับ รอยละ 12.94  คาความถ่ีสัมพัทธ แสดงถึงการ

กระจายของพรรณไมแตละชนิดในปา เมื่อนำมาคำนวณคาความถ่ีสัมพัทธของตนไมแตละชนิด พบวา พรรณไมยืน

ตนที่มีคาความถี ่สัมพัทธสูงที ่สุด คือ ตนพลับ ตนบวย ตนตางหลวง และตนมะแขวน มีคาความถี่สัมพัทธสูง

ที่สุด เทากับ รอยละ 14.29 ซึ่งพบวามีการกระจายอยู 2 แปลงตัวอยาง รองลงมา คือ ตนกลวยษี ตนกฤษณา 

ตนรักใหญ ตนยางปาย ตนมะเกี๋ยง และตนแคหางคาง มีคาความถ่ีสัมพัทธสูงท่ีสุด เทากับ รอยละ 7.14  คาความ

เดนสัมพัทธ แสดงถึงพรรณไมชนิดน้ันมีอิทธิพลตอสังคมพืชท่ีข้ึนอยูมากหรือนอย พบวาตนไมท่ีมีความเดนสัมพัทธ

สูงท่ีสุด คือ ตนยางปาย เทากับ รอยละ 47.16 รองลงมาเปนตนพลับ เทากับ รอยละ 24.00 และตนบวย เทากับ 

รอยละ 8.31  คาดัชนีความสำคัญทางนิเวศวิทยา แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลทางนิเวศวิทยาของพรรณไมแตละชนิด 

พบวา พรรณไมมีคาดัชนีความสำคัญทางนิเวศวิทยามากที่สุด คือ ตนพลับ เทากับ รอยละ 32.37 รองลงมา คือ 

ตนยางปาย เทากับรอยละ 18.49 และตนมะแขวน เทากับ รอยละ11.44  (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลของพรรณไมยืนตนในระบบนิเวศเกษตรบริเวณชุมชนพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

 

ชื่อสามัญ 
Relative ดัชนีความสำคัญ 

RD RF RDo IVI % 

ตนพลับ 58.82 14.29 24.00 97.11 32.37 

ตนบวย 2.35 14.29 8.31 24.95 8.32 

ตนกลวยษี 1.18 7.14 0.18 8.50 2.83 

ตนตางหลวง 4.71 14.29 0.97 19.96 6.65 

ตนกฤษณา 12.94 7.14 4.34 24.42 8.14 

ตนรักใหญ 1.18 7.14 1.81 10.13 3.38 

ตนมะแขวน 15.29 14.29 4.73 34.31 11.44 

ตนยางปาย 1.18 7.14 47.16 55.48 18.49 

ตนมะเก๋ียง 1.18 7.14 2.66 10.98 3.66 

ตนแคหางคาง 1.18 7.14 5.84 14.16 4.72 

รวม 100.00 100.00 100.00 300.00 100.00 
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คาดัชนีความหลากหลาย และคาดัชนีความสม่ำเสมอ 

คาดัชนีความหลากหลายของพรรณไมในแปลงตัวอยางที่ 1 แปลงตัวอยางที่ 2 และแปลงตัวอยางที่ 3 

เทากับ 1.1359 0.7829 และ 0.6389 ตามลำดับ คาดัชนีความสม่ำเสมอของพรรณไมในแปลงตัวอยางท่ี 1 แปลง

ตัวอยางท่ี 2 และแลงตัวอยางท่ี 3 เทากับ 0.7058 0.4865 และ 0.4609 ตามลำดับ (รูปท่ี 2) 

 

 
รูปที่ 2 คาดัชนีความหลากหลายและคาดัชนีความสม่ำเสมอของพรรณไมบริเวณพื้นที่แปลงตัวอยางทั้ง 3 แปลง 

ในระบบนิเวศเกษตรบริเวณชุมชนพระบาทสี่รอยตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 

 พรรณไมกับภูมิปญญาทองถิ่น ไดแสดงใหเห็นถึงการนำไปใชประโยชนในทองถิ ่น โดยผลการสำรวจ

พบวาสามารถแบงกลุมพืชท้ังหมดท่ีมีการใชประโยชน ออกเปน 5 ประเภท โดยดานท่ีมีการใชประโยชนมากท่ีสุด 

คือการใชในดานพืชสมุนไพร มีจำนวน 8 ชนิด รองลงมา คือการใชเปนอาหาร มีจำนวน 7 ชนิด ใชในการสรางท่ี

อยูอาศัย และเครื่องมอืเครือ่งใช มีจำนวน 6 ชนิด ใชประโยชนอื่น ๆ มีจำนวน 3 ชนิด และใชในพิธีกรรม ความ

เชื่อ มีจำนวน 2 ชนิด โดยพืชแตละชนิดสามารถนำมาใชประโยชนไดมากกวาหน่ึงดานแตกตางกันไป ดังแสดงใน

ตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 จำนวนชนิดของพรรณไมท่ีนำมาใชประโยชนในแตละประเภท 

 

การใชประโยชน จำนวนชนิดพืช 

พืชสมุนไพร 8 

พืชอาหาร 7 

พืชที่ใชในพิธีกรรม/ความเชื่อ 2 

พืชที่ใชในการสรางที่อยูอาศยัและเคร่ืองมือเคร่ืองใช 6 

พืชที่ใชประโยชนอ่ืน ๆ 3 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
ชนิดของพรรณไมยืนตนท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีสำรวจท้ัง 3 แปลงตัวอยาง สามารถจำแนกไดเปนพรรณไม

ยืนตนด้ังเดิมท่ีเปนพรรณไมท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ มีจำนวน 3 ชนิด ไดแก ตนยางปาย ตนรักใหญ และตนแคหาง

คาง มีเสนรอบวง 341 เซนติเมตร 210 เซนติเมตร และ 120 เซนติเมตร ตามลำดับ ซึ่งมีความสูงมากกวาพรรณไม

ยืนตนชนิดอื ่นที ่สำรวจพบ และพรรณไมยืนตนที ่คนในชุมชนนำมาเพาะปลูก ซึ ่งเปนพรรณไมเศรษฐกิจ มี

จำนวน 7 ชนิด ไดแก ตนพลับ ตนกลวยษี ตนตางหลวง ตนกฤษณา ตนมะแขวน และตนมะเกี๋ยง ซึ่งมีเสนรอบ
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วงนอยกวา 85 เซนติเมตร และมีความสูงนอยกวาพรรณไมยืนตนดั้งเดิม เมื่อพิจารณาพรรณไมที่มีการกระจาย

เฉพาะบริเวณพ้ืนท่ี 1 แปลงตัวอยาง เชน ตนกฤษณา และท่ีมีการกระจายเฉพาะบริเวณแปลงตัวอยางท่ี 2 มีความ

สูงจากระดับน้ำทะเล 1,087 เมตร สอดคลองกับงานวิจัยของ Jensen และ Meilby (2012) ที่พบวา ตนกฤษณา

สามารถพบไดในดินหลายประเภทต้ังแตดินตะกอนน้ำพา ถึง ดินพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีน้ำทวมเปนครั้งคราว ตนกฤษณา

เปนพรรณไมยืนตนท่ีใหความรมรื่น ซึ่งเติบโตในปาเขตรอนของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีเกิดข้ึนในระดับความ

สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้พบตนกฤษณาในแปลงตัวอยางท่ี 2 ที่มีความสงูจาก

ระดับน้ำทะเล 1,087 เมตร สวนพรรณไมที่มีการกระจายเฉพาะบริเวณพื้นที่มากกวา 1 แปลงตัวอยาง เชน ตน

พลับ ท่ีมีการกระจายในบริเวณพ้ืนท่ีแปลงตัวอยางท่ี 2 และแปลงตัวอยางท่ี 3 มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,087 

และ 1,078 เมตร ตามลำดับ ซึ่งตนพลับสามารถเจริญเติบโตไดดีในพื้นที ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 800 - 

1,000 เมตรขึ้นไป (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2564)  สอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ อุดม

โชคและคณะ (2551) ไดศึกษาการเจริญเติบโตทางลำตนของพลับ (Diospyros kaki L.) บนพื้นที่สูงของจังหวัด

เชียงใหม ท่ีมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,250 เมตร พบวา ตนพลับมีการเจริญเติบโตไดดี โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 

ๆ มีอุณหภูมิไมสูงมากเกินไปและมีฝนตกในปริมาณที่มาก ซึ่งในพื้นที่ปาในชุมชนพระบาทสี่รอยเปนพื้นท่ี ๆ มี

ความชื้นเกือบตลอดทั้งป และอากาศเย็นในฤดูฝนและฤดูหนาว จึงเหมาะแกการเจริญเติบโตของไมยนืตนกลุมน้ี 

ขอมูลที่ไดสามารถนำไปใชในการวางแผนในการจัดการปาไมเพ่ือการอนุรักษ และการใชประโยชนรวมถึงภูมิ

ปญญาในการจัดสรรทรัพยากรในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำไปประยุกตใชเปนยาสมุน-ไพร หรือ

เปนแหลงเรียนรูใหกับคนในชุมชนไดตอไป   
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน และ

ศึกษาการรับรูการใชแพทยแผนไทยเพ่ือแกไขปญหาการปวดเมื่อยของประชาชนในตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม  โดยทำการเก็บขอมูลจากประชากรท้ังหมด 15 หมูบาน คิดเปนจำนวนประชากร 9,253 คน และ

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือสถิติเชิงพรรณนาและเชิง

อนุมาน Chi-square ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูและ

การใชประโยชนแพทยแผนไทยเพ่ือแกไขปญหาการปวดเมื่อย คือการบาดเจ็บของกลามเน้ือบริเวณแขนสวนลาง

ซึ่งมีความสัมพันธกับอายุการทำงานของกลุมตัวอยางที่มีอายุการทำงานอยูในชวง 6 - 10 ป และการบาดเจ็บ

บริเวณศีรษะ อยางมีนัยสำคัญสถิติที่ 0.05 จากการวิจัยนี้พบวากลุมประชากรที่มีคือการบาดเจ็บของกลามเน้ือ

บริเวณแขนสวนลางและการบาดเจ็บบริเวณศีรษะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในขณะท่ีสถานการณปจจุบันทำให

เปนผู ที ่มีรายไดนอย ดังนั ้นเมื ่อเกิดอาการบาดเจ็บในบริเวณดังกลาวทำใหกลุมตัวอยางเกิดการรับรู และใช

ประโยชนทางการแพทยแผนไทยเพื่อแกไขปญหาการปวดเมื่อยดวยตนเอง เชน การนวดตนเองหรือจากคนใน

ครอบครัว และการใชผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่หาซื้อไดงายตามทองตลาดและมีราคาที่ไมสูงเพื่อลดคาใชจายใน

การรักษา ลดการใชยาแผนปจจุบันและการพบแพทยในโรงพยาบาล อีกท้ังเปนการเสริมสรางสุขภาพดวยตนเอง 
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Abstract 

This research is descriptive research. The purpose of this study was to study the muscle 

pain problems form work and the perception of using Thai traditional medicine to solve muscle 

pain problem among working people in Mae Soi Subdistrict, Chomthong District, Chiang Mai 

Province. This research was conducted in 15 villages, representing a population of 9,253 people. 

The descriptive and inferential statistics Chi- square at a significance level of 0. 05 were used for 

data analysis.  From this study, it was found that the factors related to the perception of use of 

Thai traditional medicine for resolving the muscle pain problems were injuries of the lower 

extremity muscles and this factor was related to the working age of the sample group in 6- 10 

years and head injuries, statistically significant at 0.05. The result showed that most of populations 

of this study were farmers and had a lower income, so, when they got the injuries of the lower 

extremity muscles and head injuries, they would be aware of perceptions and utilization of Thai 

traditional medicine to solve the muscle pain problems by themselves such as massaged by 

themselves or their families, and used the affordable herbal products that easy to buy and cheap. 

This way was the caused of to reduce the health care costs, reduce the use of modern medicine 

and seeing a doctor in the hospital as well as it is the way to enhancing their own health. 

 

Keywords: Thai traditional medicine, muscle pain, muscle, relief muscle pain, massage 
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1. บทนำ  
อาการปวดของระบบกระดูกและกลามเน้ือ เปนอาการท่ีพบไดบอยในทุกชวงวัยอาการปวดกระดูกและ

กลามเนื้อมีไดหลายสาเหตุโดยสาเหตุที่พบไดบอยคือ การอยูในทาทางการทำงานที่ไมเหมาะสมตาม หลักการย

ศาสตรการทำงานในลักษณะเดิมซ้ำๆ ตอเน่ืองกันเปนระยะเวลานานและการเสื่อมของระบบขอตอและกลามเน้ือ

ตามวัยที่สูงขึ้นวัยหนึ่งที่มีพฤติกรรมการใชชีวิตประจำวันที่ไมถูกตอง ตามหลักการศาสตรและมักมีทาทางของ

รางกายท่ีตอง อยูในทาน่ังเปนระยะเวลานานตอเน่ืองหลายชั่วโมงอาจสงผลทำใหเกิดอาการปวดของ ระบบกระดูก

และกลามเนื้อได การทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร สงผลทำใหผูใชงานตองอยูในอิริยาบถเดิมๆ เปนระยะเวลา

นาน รวมกับการอยูในทาทางท่ีไมดีจากการน่ังทำงานในสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม เชน ระดับความสูงของโตะและ

เกาอี้ไมไดสัดสวนกับสรีระรางกายของผูใชงาน เปนตน ปจจัยเหลานี้อาจทำใหเกิดความผิดปกติของโครงสราง

ระบบกระดูกและกลามเนื้อขึ้นได ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2559 พบวาจำนวน

ผูใชเครื่องคอมพิวเตอรทำงานมีอยูทั้งสิ้น 20.2 ลานคน โดยเปนกลุม ชวงอายุ 15-59 ป คิดเปน 71% โดยการ

บาดเจ็บทางระบบกระดูกและกลามเนื้อที่พบไดบอยในคนกลุมน้ี คือ อาการปวดคอและปวดศีรษะ รวมกับมี

หรือไมมีอาการชาท่ีมือซึ่งอาการดังกลาวเปนสาเหตุของการหยุดงาน และทำใหเกิดคาใชจายในการรักษาพยาบาล

สูงอาการปวดคอเกิดไดจากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุหนึ ่งที ่ทำใหเกิดอาการปวดคอ คือ ภาวะลาเรื ้อรังของ

กลามเนื ้อและเอ็นกลามเนื ้อ โดยเฉพาะกลามเนื ้อ Upper Trapezius เนื ่องมาจากการใชงานรางกายใน

ชีวิตประจำวัน ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน และหรือ ทำงานในทาทางที่ผิดปกติ จนกอใหเกิดอาการปวดแบบแผ

ราวไปยังบริเวณอื่นของรางกายไดอีกสาเหตุหนึ ่งที่ทำใหเกิดอาการปวดคอได คือ ภาวะกระดูกตนคอเสื่อม 

(Cervical spondylosis) ซึ่งพบวา มักจะทำใหมีอาการปวดคอราวลงแขนหรือปลายนิ้วรวมกับความรู สึกชา

บริเวณผิวหนัง แตก็พบไดเหมือนกันท่ีผูปวยจะมีแตอาการปวดคอ หรือปวดบริเวณไหลและสะบักอยางเดียว ไมมี

อาการปวดราวลงแขนหรือปลายนิ้ว โดยอาจปวดไหลและสะบักทั้ง 2 ขาง หรือปวดเพียงขางเดียว ในบริเวณ

ใกลเค ียงกับตำแหนงท ี ่ม ีพยาธิสภาพ โดยเฉพาะในกรณีการกดทับเสนประสาทระดับคอชิ ้นท ี ่ 4 (C4 

radiculopathy) เน่ืองจากภาวะกระดูกคอเสื่อม โดยอาการปวดคอมักเกิดข้ึนรวมกับความจำกัดในการเคลื่อนไหว

ของคอในทิศทางตางๆ (วัชระ สุดาชม และคณะ, 2562) พบวามีประชากรประมาณ 60% - 85% ของประชากร

ทั่วโลกจะมีอาการปวดหลังสวนลางเกิดขึ้นอยางนอย 1 ครั้งตลอดชวงชีวิต อาการปวดหลังสวนลางมักจะเปน ๆ 

หาย ๆ และกลับมาเปนซ้ำสูงถึง 70% - 80% โดยอาการปวดหลังสวนลางจะรบกวนการทำกิจกรรม  เชน การยืน 

การเดิน เปนตน อาการปวดหลังสวนลางจึงรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งสงผลทำใหความสามารถใน

การทำงานลดต่ำลง เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทำใหเกิดการขาดงานเกินนอกจากน้ีพบวาผูท่ีมีอาการปวดหลังสวนลางจะมี

อาการซึมเศรา โดยพบมากกวาผูไมมีอาการปวดหลังสวนลางจะเห็นไดวาอาการปวดหลังสวนลางทำใหเกิดความ

ทรมาน (ธิติมา ณรงคศักด์ิ และคณะ, 2562) สวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับระบบโครงรางและกลามเน้ือ โดยเฉพาะมี

อาการปวดไหลถึง 63% โดยสาเหตุมาจากการน่ังทำงานในทาเดียวนาน ๆ ถึง 80% นอกจากน้ียังพบวาเจาหนาท่ี

สายสนับสนุน 90% นั่งทำงานโดยใชคอมพิวเตอรเปนเวลานาน 4 - 8 ชั่วโมงตอวันสงผลใหเกิดอาการปวดเมื่อย

บริเวณลำตัวคอ และไหลอาการปวดคอไหลและหลัง เปนกลุมอาการหน่ึงของความผิดปกติของระบบโครงรางและ

กลามเน้ือโดยบริเวณท่ีเกิดอาการดังกลาวพบวา กลามเน้ือตึงแข็งและมีจุดกดเจ็บ เมื่อตองเคลื่อนไหวจะมีอาการ

เจ็บปวดมากขึ ้น นำไปสู อาการปวดเรื ้อรัง ซึ ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึง

คุณภาพชีวิตและคุณภาพในการทำงาน (อภิรมย อาทิตยตั ้งและจินตนา สรายุทธพิทักษ, 2562) อาจมี

สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมในการทำงาน เชน แสงสวางไมเพียงพอ สภาพแวดลอมหนางานสิ่งอำนวยความ
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สะดวกไมเหมาะสมนัก ซึ่งแรงงานน่ังทำงานทาเดิมซ้ำๆ เปนระยะเวลานานท้ังวัน นานมากกวาปกติ 8 ชั่วโมงตอ

วัน ซึ่งเปนสิ่งคุกคามทางทางการยศาสตรจากการทำงาน (สุนิสา ชายเกลี้ยง และคณะ, 2560) 

 ประเทศไทยพบวามีการรักษาดวยการแพทยแผนไทยมาตั้งแตสมัยสโุขทัย (ศิลาจารึกใน ป พ.ศ. 1800             

ในรัชสมัยพอขุนรามคำแหง) ที่วัดปามะมวง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการปลูกสวนปาสมุนไพรขึ้นเพื่อใชเปนแหลงยา

รักษาโรคมีการบดยาใช รวมทั้งจารึกเกี่ยวกับการนวดในสมัยอยุธยา การแพทยแผนไทยรุงเรื่องมากมีการบูรณา

การองคความรู มีการจัดตั ้งกรมหมอนวด หมอยา มีปายา และมีกฎหมายคุมครองปา สวนการนวดไทยจะมี

วิวัฒนาการจากแบบอยางการนวดพ้ืนบาน ไปเปนการนวดแบบราชสำนัก และการนวดบำบัดรักษามีการทำคัมภีร

และตำมากมาย (จิตติมา เสนาไชย, 2550) จากความสำคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

เกี่ยวกับการรับรูการใชประโยชนแพทยแผนไทยเพื่อแกไขปญหาการยศาสตรของบุคลากรในวัยทำงาน สำรวจ

ลักษณะการทำงานและปญหาการยศาสตรในกลุมคนในวัยทำงาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะการ

ทำงานและปญหาการปวดเมื่อยและศึกษาการรับรูการใชแพทยแผนไทยเพ่ือแกไขปญหาการปวดเมื่อย รวมไปถึง

เพื ่อศึกษาปจจัยที ่มีความสัมพันธกับกการรับรูและการใชแพทยแผนไทยเพื ่อแกไขปญหาการปวดเมื่อยของ

ประชาชนในตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางใชแกปญหาไดอยาง

มีประสิทธิภาพตอไป 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
การยศาสตร หมายถึง เปนการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบซึ่งกันและกันระหวางมนุษยและสภาพแวดลอม

ทั้งดานกายภาพและพฤติกรรม ปญหาทางดานการยศาสตร มักมีหลายปจจัย รวมถึงปญหาจากทาทางการ

ปฏิบัติงาน เมื่อไดรับการแกไขหรือปรับปรุงลักษณะสภาพการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับตัวพนักงานแลว ก็จะสง

ผลลัพธท่ีดีตอสุขภาพของพนักงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานก็ดีดวยเชนกัน (ดลพร กุลศานต, 2550) โดยปจจัย

เสี่ยงของการยศาสตร มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ปจจัยภายใน ไดแก 

1.1 ปจจัยบุคคล เชน เพศ อายุ ความสูง น้ำหนัก ความออนตัว ความแข็งแรงของรางกาย 

1.2 ปจจัยดานจิตสังคม เชน ความเครียด ความพอใจในการทางาน บุกคลิกภาพ สัมพันธภาพ  

ในการทางาน 

2. ปจจัยภายนอก ไดแก 

2.1 สภาพแวดลอมท่ัวไป เชน แสง เสียง อุณหภูมิ อากาศ ความสั่นสะเทือน สารเคมี เปนตน   

สภาพแวดลอมในการทำงาน ไดแก เครื่องมือ โตะ เกาอ้ี เครื่องจักร 

2.2 ลักษณะงาน เชน การทางานแบบน่ังอยูกับท่ี การทางานท่ีมีการเคลื่อนไหวของรางกาย 

แบบซ้ำๆ 

ปจจัยทางดานการยศาสตรเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสำคัญมาก สำหรับปจจัยพ้ืนฐานดานการศึกษาดัชนีมวลกาย

การสูบบุหรี่ระยะเวลาการทำงานและการหยุดพักระหวางการทำงานก็พบวามีความเสี่ยงตอการเกิดอาการความ

ผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือในเกษตรกรและกลุมอาชีพอ่ืนๆ (ประกาศิต ทอนชวย, 2563) 

ปญหาดานการยศาสตรเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีแนวโนม

เพ่ิมสูงข้ึน ลักษณะงานท่ีสามารถสัมผัสกับปจจัยเสี่ยงไดแก งานท่ีตองกมตัวไปขางหนาและดานขาง การถือของไว

ในมือ การขนยายเคลื่อนยายสิ่งของโดยใชแขนในแนวระดับ การใชแรงขาเพื่อบังคับดวยเทา การผลักลากวัตถุ

หนัก งานท่ีตองโนมศีรษะไปดานหนาหรือหลัง งานท่ีตองยกไหลเปนเวลานาน (นิธิกร ศาตากร, 2561) 
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ปจจัยดานการยศาสตรและกลุม อาการผิดปกติโครงรางกลามเนื้อของบุคลากรสาย สนับสนุนในท่ี

ทำงานกับคอมพิวเตอร จึงมีความจำเปน ทั้งนี้เพื่อนำขอมูลที่ไดมาเปน แนวทางการ จัดบรกิารดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในการ ทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีทำงานกับคอมพิวเตอรในการปองกันการเกิด กลุม

อาการผิดปกติ โครงรางกลามเนื้อที ่สอดคลองกับปจจัยที ่เปนสาเหตุการเกิดอาการผิด ปกติดังกลาว เพื่อให

บุคลากรสายสนับสนุน ในที่ทำงานกับคอมพิวเตอรมีสุขภาพดี ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (พาวิณี ใจบาน, 

2556) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ใชการศึกษาเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (Cross - sectional survey study) การ

คำนวณขนาดตัวอยาง ผู วิจัยไดเลือกใชการคำนวณขนาดตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane ไดขนาดกลุม

ตัวอยางจำนวน เพื่อนำมาใชในการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา โดยในการศึกษาครั้งนี ้มี

ประชากรซึ่งเปนประชากรตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 9,253 คน คณะผูวิจัยไดเลือก

กลุมตัวอยางระดับประชากร รอยละ 30 โดยวิธีการสุมอยางงายไดกลุมตัวอยางในระดับประชากร คือ หมูบาน

หนองคันหมู บานวังน้ำหยาด หมูบานแมสอย หมูบานใหมสารภี หมูบานโรงวัว หมูบานหวยมวงฝงซาย หมูบานสบ

สอย หมูบานหวยฝาง หมูบานหวยสะแพด หมูบานหวยมวงฝงขวา หมูบานหวยหา หมูบานหวยมะควดั หมูบาน

หวยพัฒนา หมูบานปากลวยพัฒนา หมูบานหนองบัว เปนตัวแทนกลุมของประชากรในการรับรูการใชประโยชน

แพทยแผนไทยเพื่อแกไขปญหาการยศาสตรของของกลุมคนวัยทำงานในตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม หลังจากนั้นทำการคำนวณสัดสวนของครัวเรือนตัวอยางในแตละหมูบาน ไดจำนวนครัวเรือนตัวอยาง

แยกตามหมูบาน สามารถนำมาแทนคาลงในสูตรไดดังน้ี  

 

n =           (9,253)   

      1 + 〖"(9,254)(0.05)" 〗^"2"  

 

   = 9,253  

              (9,254)(0.05)2 

 

   = 9,253 

                       (9,254)(0.0025) 

 

   =  9,253 

                23.135 

                             =           400 คน 

4. ผลการวิจัย  
ประชาชนในตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 31-35 

ป มีชวงอายุสูงสุด มากกวา 50 ป อายุต่ำสุดคือ ต่ำกวา 30 ป ระยะเวลาในการทำงานสวนใหญอยูในชวง 6-10 ป 

รองลงมาคือ    ชวงระยะเวลาทำงาน 1-5 ป ชวงระยะเวลาทำงาน นอยกวา 1 ป และชวงระยะเวลา 11-15 ป 
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ศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รองลงมาจบการศึกษาประถมศึกษา และไมมีวุฒิการศึกษา สมาชิกใน

ครัวเรือนสวนใหญ 4 คนตอหลังคาเรือน รองลงมาคือ สมาชิกในครัวเรือน 2 คน สมาชิกในครัวเรอืน 3 คน และ

สมาชิกในครัวเรือน 5 คน ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รองลงมาคือ เกษตร และธุรกิจสวนตัว ไมมีโรคประจำตัว 

สวนใหญความเชื ่อที ่ใชในการดูแลรางกายใหหายจากโรคหรืออาการเจ็บปวยที ่ทานเปนอยู โดยยาสมุนไพร 

รองลงมาคือ ยาแผนปจจุบัน การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน       และการออกกำลังกาย เมื่อเกิดการเจ็บปวย

ทาใชบริการหนวยงาน หรือบุคคลใดในการรักษาโรคที่เกิดการเจ็บปวย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตำบล 

รองลงมาคือ โรงพยาบาลประจำอำเภอ/จังหวัด รานนวดแผนไทย และหมอพ้ืนบาน สวนใหญเคยนวด เรียนรูการ

ใชนวดแผนไทยในการรักษาการเจ็บปวยมาจากสถานบริการสุขภาพ รองลงมาคือ ญาติ พ่ีนอง หมอพ้ืนบาน และ

บิดา-มารดา  

 ปญหาอาการปวดเมื่อยและการบาดเจ็บจากการทำงานพบวา มีอาการปวดบริเวณคอ มีอาการปวด

บริเวณแขนสวนบน มีอาการปวดบริเวณแขน สวนลาง มีอาการปวดบริเวณหลังสวนบน มีอาการปวดบริเวณ 

สะโพก/ตนขา มีอาการปวดบริเวณหัวไหล มีอาการปวดบริเวณ ขอศอก มีอาการปวดบริเวณหลังราวลงขา มี

อาการปวดบริเวณ เขา มีอาการปวดบริเวณนอง มีอาการปวดบริเวณขอเทาและฝาเทา และมีอาการปวดบริเวณ

หลังสวนลาง มีการบาดเจ็บท่ีบริเวณศีรษะ รองลงมาคือ มีการบาดเจ็บท่ีมือและขอมือ มีการบาดเจ็บบริเวณไขสัน

หลัง มีการบาดเจ็บของกลามเนื้อ และกระดูก      การรับรูการใชประโยชนแพทยแผนไทยเพื่อแกไขปญหาการ

ปวดเมื่อย อยูในระดับปานกลาง ทานมีความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนแพทยไทยในการแกไขปญหาการปวดเมื่อย

มากนอยเพียงใด ทานรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแพทยแผนไทยในการแกไขปญหาการปวดเมื่อยมากนอยเพียงใด 

ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับแกไขปญหาการปวดเมื่อยมากนอยเพียงใด ทานสามารถอธิบายประโยชนของแพทย

แผนไทยไดมากนอยเพียงใด 

 ปจจัยทีม่ีความสัมพันธกับการรับรูการใชประโยชนแพทยแผนไทยเพื่อแกไขปญหาการปวดเมื่อยที่เกิด

จากการทำงานพบวาปญหาการบาดเจ็บของกลามเนื้อมอีาการปวดบริเวณแขนสวนลาง มีนัยสำคัญทางสถิติ (P-

Value 0.04) ซึ่งมีความสัมพันธกับระยะเวลาการทำงานในชวง 6 - 10 ป มีนัยสำคัญทางสถิติ (P-Value 0.03) 

และการบาดเจ็บจากการทำงานมีการบาดเจ็บท่ีบริเวณศีรษะ มีนัยสำคัญทางสถิติ (P-Value 0.00) ตามลำดับ 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรับรูการใชประโยชนแพทยแผนไทยเพือ่แกไขปญหาการปวดเมื่อยท่ี

เกิดจากการทำงานคือ การบาดเจ็บของกลามเน้ือ มีอาการปวดบริเวณแขนสวนลาง ระยะเวลาการทำงานในชวง 

6-10 ป และการบาดเจ็บจากการทำงานมีการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะ ซึ ่งอภิปรายไดวา โดยอาการปวดหลัง

สวนลางจะรบกวนการทำกิจกรรม เชน การยืน การเดิน เปนตน อาการปวดหลังสวนลางจึงรบกวนการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน อีกท้ังสงผลทำใหความสามารถในการทำงานลดต่ำลง เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทำใหเกิดการขาดงานเกิน

นอกจากน้ี พบวาผูท่ีมีอาการปวดหลังสวนลางจะมีอาการซึมเศรา โดยพบมากกวาผูไมมีอาการปวดหลังสวนลางจะ

เห็นไดวาอาการปวดหลังสวนลางทำใหเกิดความทรมานซึ่งสอดคลองกับการศึกษา (ธิติมา ณรงคศักดิ์ และคณะ, 

2562) 

 ระยะเวลาในการทำงานในชวง 6-10 ปมีความสัมพันธกับการรับรูการใชประโยชนแพทยแผนไทยเพ่ือ

แกไขปญหาการปวดเมื่อยที่เกิดจากการทำงาน เพราะประชากรสวนใหญเริ่มทำงานกันตั้งแตจบการศึกษาจนถึง

ปจจุบันจึงทำใหเกิดการทำงานแบบเดิมซ้ำๆ หลายปซึ ่งสอดคลองกับ (กวิสทรารินทร คะณะพันธ, 2562) 

ทำการศึกษาการเจ็บปวยในแตละกลุมโรคตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2559 พบวาสวนใหญแลวเกษตรกรจะปวยดวย
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โรคปวดหลังสวนลาง ปวดคอ ปวดแขน ปวดขา กลามเน้ืออักเสบ แตในกลุมโรคน้ีกลับพบวามีอัตราการตายท่ีต่ำ

ซึ่งเปนไปไดวาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับระบบโครงรางและกลามเนื้อน้ันสงผลกระทบตอสุขภาพระยะยาว โดย

สาเหตุของการเจ็บปวยมาจากการทำงานท่ีผิดทาและมีการทำงานในทาท่ีซ้ำซาก จึงทำใหเกิดการเจ็บปวยเรื้อรัง 

 การบาดเจ็บบริเวณแขนสวนลางมีความสัมพันธกับการรับรูและการใชประโยชนแพทยแผนไทยเพ่ือแกไข

ปญหาการปวดเมื่อยที่เกิดจากการทำงานซึ่งประชากรสวนใหญทำอาชีพรับจางทั่วไปอาทิเชน รับจางเก็บลำไย 

รับจางตัดหญา ซึ่งอาจทำใหเกิดการบบาดเจ็บบริเวณแขนสวนลางได ซึ่งสอดคลองกับ (กวิสทรารินทร คะณะพันธ, 

2562) ทำการศึกษา การเจ็บปวยในแตละกลุมโรคตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2559 พบวาสวนใหญแลวเกษตรกรจะ

ปวยดวยโรคปวดหลังสวนลาง การบาดเจ็บบริเวณศีรษะความสัมพันธกับการรับรูการใชประโยชนแพทยแผนไทย

เพื่อแกไขปญหาการปวดเมื ่อยซึ ่งประชากรสวนใหญทำงานเกี่ยวกับการรับจางทั ่วไป อาจทำใหเกิดการไดรับ

บาดเจ็บจาการทำงานไดซึ่งสอดคลองกับ (นิธิกร ศาตากร, 2561) ท่ีทำการศึกษาลักษณะงานท่ีสามารถสัมผัสกับ

ปจจัยเสี่ยงไดแก งานท่ีตองกมตัวไปขางหนาและดานขาง การถือ ของไวในมือ การขนยายเคลื่อนยายสิ่งของโดยใช

แขนในแนวระดับ การใชแรงขาเพ่ือบังคับดวยเทา การผลักลากวัตถุหนัก งานท่ีตองโนมศีรษะไปดานหนาหรือหลัง 

งานที่ตองยกไหลเปนเวลานาน ดังนั้นเมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อจึงสงผลทำใหเกิดการรับรูและการใช

ประโยชนแพทยแผนไทยทำใหเกิดการดูแลสุขภาพดวยตนเองภาย ในบาน ยกตัวอยางเชน การนวดดวยตนเอง

หรือจากคนในครอบครัว การใชยาสมุนไพรหรือผลอตภัณฑสมุนไพรท่ีหาซื้อไดงายราคาไมสูง เชน ยาหมอง น้ำมัน

ไพล เปนตน ทำใหสามารถลดคาใชจายในการรักษาอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือ ลดการใชยาแผนปจจุบันและการ

พบแพทยในโรงพยาบาล เปนการสรางเสริมสุขภาพดวยตนเองใหมีสุขสภาวะท่ีดีไดดวยตนเอง 
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*ratta_2525@yahoo.com ,  โทร 082-4950999 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับของอาชีวอนามัยในการทำงาน 2) ระดับความปลอดภัยในการทำงาน 

และ 3) ความสัมพันธของอาชีวอนามัยกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการใหม 

จังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยาง คือพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมจังหวัดพิจิตร  ที่จดทะเบียนดำเนินการในป พ.ศ. 

2559 -2563 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน ไดจำนวนกลุมตัวอยาง จำนวน 175 คน ประกอบดวย

หัวหนางาน 21 คน และพนักงาน 154 คน ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก สถิติ

วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน ผลการวิจัย

พบวา อาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตรภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 

3.77, SD.=.36) ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ภาพรวมอยู ในระดับมาก (x̄ = 3.91, SD.=.21) อาชีวอนามัยมี

ความสัมพันธทางบวกกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในระดับปานกลาง ( Sr =.51**) จำนวน 4 ดาน โดยดานการ

ปองกันมีคาความสัมพันธสูงสุด ( Sr =.49*)  

 

คำสำคัญ: อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน  พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม     
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Abstract 
The objectives of this research were to study 1 )  The level of occupational health,  2 )  The level of 

occupational safety, and 3 )  The relationship of occupational health and safety at work for industrial workers of 

new business in Phichit Province. The sample group was the industrial factory employee who operates new 

industrial plants in Phichit Province which were registered to operate in 2 0 16  –  2 020 .  The sample size was 

determined by calculation formula of Taro Yamane's ready-made table. The number of samples was found 175 

people, comprising of 21 supervisors and 154 employees. The questionnaire with multiple choices were used to 

gather data from respondents.  The statistical analysis of the data was expressed in percentage, mean, standard 

deviation after analyzed by using Spearman's correlation coefficient analysis.  The results found that the 

occupational health of employees of new industrial plants Phichit Province total expressed at high level ( x̄ = 

3 . 7 7 , SD. = . 3 6 ) .  The employee safety at work total also expressed at high level ( x̄ =  3 . 9 1 , SD. = . 2 1 ) .  The 

occupational health revealed positively correlated with employee safety at a moderate level ( Sr = .51** )  in 4 

aspects maximum correlation value ( Sr =.49*) 

 

Keywords: Occupational health, Safety at work, Industrial factory worker. 
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1. บทนำ 
การดำเนินชีวิตมีการประกอบอาชีพเปนกิจกรรมสำคัญ เพ่ือสรางฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ที่ดี   ทั้งตนเองและครอบครัว คนเปนทรัพยากรที่สำคัญและมีคามากที่สุดในการทำงานขององคกร การพัฒนา

อาชีพ และกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงพัฒนา (กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน, 2564) จากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการในการอุปโภคบริโภค การสงออก ทำใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทเขาสู

แรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับการพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีท่ีสูงขึ ้น มีการผลิตที ่มากขึ ้น เกิดการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน คนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดการเจ็บปวย และเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 

สุขภาพเสื ่อมโทรม เปนโรคจากการประกอบอาชีพ (Occupation diseases) ถึงขั ้นทุพพลภาพและเสียชีวิต    

จากรายงานของสำนักงานประกันสังคม พบวาในแตละปกองทุนเงินทดแทนตองจายเงินใหแกลูกจางผูประสบ

อันตรายจากการทำงานเปนจำนวนมาก (สำนักงานกองทุนเงินทดแทน, 2563) 

ความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational health and safety) ถือเปนหัวใจหลักในการดำเนิน

ธุรกิจ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน (OHS) เปนสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ

ความปลอดภัย สุขภาพของพนักงานในองคกร ปองไมใหลูกจางไดรับอันตราย อุบัติเหตุหรือผลกระทบจากการ

ทำงาน (สถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน, 2564) สถานการณท่ัวโลก

ในป พ.ศ. 2564 มีผู เสียชีวิตกวา 2.78 ลานคน อันเปนผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือโรคท่ี

เกี ่ยวของกับการทำงาน ในภาคอุตสาหกรรมมีความเสี ่ยงที ่จะไดรับอันตรายจากการทำงาน กอใหเกิดความ

เสียหายท้ังผูปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุสวนใหญเกิดข้ึนจากการรูเทาไมถึงการณ ความ

ประมาทของผูปฏิบัติงานเอง สภาพแวดลอมในการทำงานไมมีความเหมาะสม ดังน้ัน การสรางความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยในการทำงานจะสงเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน     ใหสามารถทำงานไดอยางตอเน่ืองควบคูไปกับ

การมีสุขอนามัยท่ีดี ทำใหผูบริหารในธุรกิจและองคกรตาง ๆ รวมถึงหนวยงานของรัฐหันมาใหความสำคัญกันมาก

ข้ึน (อังคณา เดชะโกเมนท, 2562)   

งานอาชีวอนามัยในประเทศไทย มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการอาชีวอนามัย (Occupational 

Health Service) การดูแลสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพทุกอาชีพ เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันโรค

และการติดตอของโรคจากการประกอบอาชพี รวมทั้งอุบัติเหตุและอุบัติภัยจากการทำงาน (วิทยา อยูสุข, 2562) 

ซึ่งการดำเนินการน้ัน ตองเกี่ยวของสัมพันธกับกฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สวนการบริการงานอาชีวอนามัย

น้ัน เปนงานเกี่ยวกับการสงเสริมและธำรงไวซึ่งสุขภาพอนามัยท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจและสังคมของผูประกอบ

อาชีพ รวมท้ังการควบคุมปองกันโรคภัยไขเจ็บ (สถาบันสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน

การทำงาน, 2564) 

จากสภาพปญหาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องความสัมพันธของอาชีวอนามัย

กับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร เพ่ือนำผล

การศึกษานำเสนอใหผูบริหารและพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและผูมีเกี่ยวของ อันจะสงผลตอการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับของอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการ

ใหม จังหวัดพิจิตร  

2. เพื่อศึกษาระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ

ใหม จังหวัดพิจิตร 

3. เพื ่อศึกษาความสัมพันธของอาชีวอนามัยกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรม   ท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร 

 

สมมติฐานของการวิจัย  

1. อาชีวอนามัยมีความสัมพันธกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร 

2. ตำแหนงงานที่ตางกันมีผลตอความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

          ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  

อาชีวอนามัย 

1. การสงเสริม (Promotion)  

2. การปองกัน (Prevention)  

3. การปกปองคุมครอง (Protection)  

4. การจัดการทำงาน (Placing)  

5. การปรับงานและคนใหมีความ

เหมาะสมกัน (Adaptation)  

 

ความปลอดภัยในการทำงาน 

1. การจัดองคกรและการบริหารความปลอดภัย 

2. การควบคุมอันตรายท่ัวไป 

3. การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต 

4. การฝกอบรมและการจูงใจในความปลอดภัย 

5. การสอบสวนอุบัติเหตุและการวิเคราะหสาเหตุ 

 

ตำแหนงงาน 

- หัวหนางาน 

- พนักงาน 
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดังน้ี (กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 

2.1 ทฤษฎีปจจัยมนุษย (The Human Factor Theory) การเกิดอุบัติเหตุมาจากความผิดพลาดของ

มนุษย    ซึ่งปจจัยท่ีทำใหเกิดอุบัติเหตุมี 3 ปจจัย (กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 

1. การรับภาระมากเกินไป (Overload)  

2. การตอบสนองท่ีไมเหมาะสม (Inappropriate Response)  

3. การกระทำท่ีไมเหมาะสม (Inappropriate Activities)  

2.2 ทฤษฎอุีบัติเหตุ/อุบัติการณ (Accident/Incident Theory)  

2.3 แนวคิดของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จะมีขอบเขตท่ีเกี่ยวของเฉพาะปญหาสุขภาพอนามัย (Health problems) ของคนท่ีเกิดจากการทำงาน ดังน้ี 

1. คนในขณะทำงาน (Workers)  

2. สภาพสิ่งแวดลอมของการทำงาน (Working Environment)  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

3.1 ขอบเขตดานพื้นที่ จังหวัดพิจิตร 

3.2 ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2.1 ประชากร คือพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมจังหวัดพิจิตร ที่จดทะเบียน

ดำเนินการในป พ.ศ. 2559 -2563 ประกอดวย อุตสาหกรรมการเกษตร 74 คน อุตสาหกรรมอาหาร 82 คน 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 90 คน อุตสาหกรรมโลหะ 50 คน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 24 คน          

รวมทั้งสิ้น 320 คน โยเปนหัวหนางาน 38 คน และพนักงาน 282 คน (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร, 

2563) 

3.2.2 กลุมตัวอยางคือพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมจังหวัดพิจิตร ที่จดทะเบียน

ดำเนินการในป พ.ศ. 2559 -2563 กำหนดขนาดกลุมตวัอยางจากตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Yamane, 

1976)      ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % ไดจำนวนของกลุมตัวอยาง 175 คน นำมาคำนวณสัดสวน เปนหัวหนางาน 

21 คน และพนักงาน 154 คน แลวใชวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก (convenience Sampling)  

 

3.3 ขอบเขตดานตัวแปร  

3.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ 1) ตำแหนงงาน คือหัวหนางานและพนักงาน 2) อาชีวอนามัย ประกอบดวย  

1) การสงเสริม (Promotion) 2) การปองกัน (Prevention) 3) การปกปองคุมครอง (Protection) 4) การจัดการ

ทำงาน (Placing) และ 5) การปรับงานและคนใหมีความเหมาะสมกัน (Adaptation)  

3.3.2 ตัวแปรตาม คือความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบดวย 1) การจัดองคกรและการบริหาร       

ความปลอดภัย 2) การควบคุมอันตรายท่ัวไป 3) การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต 4) การฝกอบรมและการ      

จูงใจความปลอดภัย และ 5) การสอบสวนอุบัติเหตุและการวิเคราะหสาเหตุ 
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3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เปนแบบสอบถาม มีลักษณะคำถามปลายปด (Close-Ended-Question) ประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลตำแหนงงานของผู ตอบแบบสอบถาม คือหัวหนางาน และ

พนักงาน 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ประกอบดวย  1) การสงเสริม (Promotion) 2) การ

ปองกัน (Prevention) 3) การปกปองคุมครอง (Protection) 4) การจัดการทำงาน (Placing) และ 5) การปรับ

งานและคนใหมีความเหมาะสมกัน (Adaptation)  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบดวย 1) การจัดองคกรและการ

บริหารความปลอดภัย 2) การควบคุมอันตรายท่ัวไป 3) การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต 4) การฝกอบรม

และการจูงใจความปลอดภัย และ 5) การสอบสวนอุบัติเหตุและการวิเคราะหสาเหตุ 

 

3.5 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

3.5.1 หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลว

นำมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม จำนวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาท้ังในดานเน้ือหาสาระและโครงสรางของขอคำถาม

ตลอดจนภาษาที่ใช และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและ

วัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index: IOC) ไดคามากกวา 0.5 ข้ึนไปทุกขอ 

3.5.2 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงและไปทดลองใช 

(Try out) ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหมจังหวัดนครสวรรค ท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย เพ่ือหา

คาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

(สุวิมล ติรกานันท, 2550) ซึ่งมีคาอัลฟาของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.83  

3.5.3 นำแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชแจกกลุม

ตัวอยาง    

 

3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ทำหนังสือถึงผูบริหารโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร   ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง 

เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ดวยตนเอง นำมาตรวจสอบความถูกตอง นำขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป 

 

3.7 ระยะเวลา  

6 เดือน ต้ังแตเดือน มิถุนายน 2564 ถึง ธันวาคม 2564 

 

3.8 การวิเคราะหขอมูล 

3.8.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางใชการแจกแจง

ความถี ่ (Frequency) ค าร อยละ (Percent) ค าเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

3.8.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐานวิเคราะหอิทธิพลของอาชีวอนา

มัยในท่ีทำงานท่ีมีตอความปลอดภัยในท่ีทำงาน โดยใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสเปยรแมน ( Sr ) 

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

211



 

3.9 การแปลผล  

จากการคำนวณโดยใชสูตรการคำนวณความกวางของอันตรภาค ดังน้ี (สุวิมล ติรกานันท, 2550) 

 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ำสุด  = 0.08 

    จำนวนชั้น 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังน้ี  

4.21 – 5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 อยูในระดับมาก 

2.61 – 3.40 อยูในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 อยูในระดับนอย 

1.00 – 1.80 อยูในระดับนอยท่ีสุด 

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ สเปยรแมน ( Sr ) ใชเกณฑดังน้ี (Hinkle, 

1998) 

คา r ระดับของความสัมพันธ 

.91 - 1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก 

.71 - .90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 

.51 - .70 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

.31 - .50 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำ 

.00 - .30 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำมาก 

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ระดับของอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม 

จังหวัดพิจิตร แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับของอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบ

กิจการใหม จังหวัดพิจิตร 

 

อาชีวอนามัย (ดาน) �̅�𝑥 SD. ระดับ ลำดับท่ี 

1. การสงเสริม (Promotion)  3.85 .64 มาก 2 

2. การปองกัน (Prevention)  3.79 .49 มาก 3 

3. การปกปองคุมครอง (Protection)  3.39 .59 ปานกลาง 5 

4. การจัดการทำงาน (Placing)  3.98 .65 มาก 1 

5. การปรับงานและคนใหมีความเหมาะสมกัน (Adaptation)  3.57 .46 มาก 4 

รวม 3.77 .36 มาก  
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จากตารางที่ 1 พบวาอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ

ใหม จังหวัดพิจิตรภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.77, SD.=.36) เมื่อพิจารณารายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย พบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน โดยดานการจัดการทำงานมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄ = 3.98, SD.=.65) สวนดาน

การปกปองคุมครองอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.39, SD.=.59) 

4.2 ระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัด

พิจิตร แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการ

ใหม จังหวัดพิจิตร 

 

ความปลอดภัยในการทำงาน (ดาน) �̅�𝑥 
 

SD. ระดับ ลำดับท่ี 

1. การจัดองคกรและการบริหารความปลอดภัย 3.82 .37 มาก 3 

2. การควบคุมอันตรายทั่วไป 3.79 .38 มาก 4 

3. การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต 4.26 .39 มาก 1 

4. การฝกอบรมและการจูงใจในความปลอดภัย 3.40 .44 ปานกลาง 5 

5. การสอบสวนอุบัติเหตุและการวิเคราะหสาเหตุ 4.00 .38 มาก 2 

รวม 3.91 .21 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 พบวาความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการ

ใหม จังหวัดพิจิตรภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.91, SD.=.21) เมื่อพิจารณารายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย พบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน โดยดานการควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิตมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (x̄ = 4.26, 

SD.=.39) สวนดานการฝกอบรมและการจูงใจในความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.40, SD.=.44) 

3.3 ความสัมพันธของอาชีวอนามัยกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม             

ท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอาชีวอนามัยกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรม   ท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร 

 

อาชีวอนามัย 

(ดาน) 

ความปลอดภัยในการทำงาน 

Sr  p-value  

(Sig.2-tailed) 

ลำดับท่ี 

1. การสงเสริม (Promotion)  .47** .00 2 

2. การปองกัน (Prevention)  .49* .01 1 

3. การปกปองคุมครอง (Protection)  .41** .00 4 

4. การจัดการทำงาน (Placing)  .46** .00 3 

5. การปรับงานและคนใหมีความเหมาะสมกัน (Adaptation)  -.03 .67  

รวม .51** .00  
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** ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางที ่ 3 พบวาอาชีวอนามัยมีความสัมพันธทางบวกกับความปลอดภัยในการทำงานของ

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร ภาพรวมมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ( Sr
=.51**)  เมื่อพิจารณา รายดานพบวาอาชีวอนามัยมีความสัมพันธทางบวกกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี

ความสัมพันธ ในระดับปานกลาง 4 ดาน โดยดานการปองกันมีคาความสัมพันธสูงสุด ( Sr =.49*) สวนการปรับ

งานและคนใหมีความเหมาะสมกัน ไมมีความสัมพันธกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร  

4. วิเคราะหสมมติฐาน ตำแหนงงานท่ีตางกันมีผลตอความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร แตกตางกัน แสดงดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหสมมติฐานตำแหนงงานที่ตางกันมีผลตอความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร แตกตางกัน 

 

ความปลอดภัยในการทำงาน 

(ดาน) 

ตำแหนงงาน t Sig. 

(2-tailed) หัวหนางาน พนักงาน 

X  S.D. X  S.D. 

1. การจัดองคกรและการบริหาร

ความปลอดภัย 

3.84 .37 3.73 .36 -1.26 .21 

2. การควบคุมอันตรายทั่วไป 3.88 .33 3.78 .38 1.15 .25 

3. การควบคุมอันตรายใน

กระบวนการผลิต 

4.16 .39 4.12 .37 -.50 .62 

4. การฝกอบรมและการจูงใจใน

ความปลอดภัย 

4.01 .53 3.77 .42 2.31 .02* 

5. การสอบสวนอุบัติเหตุและการ

วิเคราะหสาเหตุ 

4.02 .38 3.99 .38 .32 .75 

รวม 3.78 .35 3.69 .42 -1.09 .28 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4 พบวาสถานภาพสวนบุคคลท่ีตางกันในภาพรวมไมมีผลตอความปลอดภัยในการทำงาน

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร (Sig=.28) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการ

ฝกอบรมและการจูงใจในความปลอดภัยมีผลตอความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหัวหนางานมีความปลอดภัยในการ

ทำงานมากกวาพนักงาน 
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5. สรุปและอภิปรายผลการอภิปรายผลการวิจัย  
5.1 จากผลการศึกษา พบวาอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบ      

กิจการใหม จังหวัดพิจิตรภาพรวมอยูในระดับมาก รายดานอยูในระดับมาก 4 ดาน โดยดานการจัดการทำงานมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนดานการปกปองคุมครองอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการใชกฎหมายทางดานความ

ปลอดภัย สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ไดกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หรือพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมทั ้งนโยบายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสถาน

ประกอบการเอง เนื่องจากการดำเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนสิ่งที่มีความจำเปน ใหการ

ดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการ เปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากอุตสาหกรรมมักมีการใชทั้งเครื่องจักรขนาด

ใหญและแรงงานจำนวนมาก จึงตองมีความระมัดระวังมาก จึงทำใหโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม 

จังหวัดพิจิตร ตางก็มีการดำเนินการตามกฎหมายดานความปลอดภัย สิง่แวดลอมและอาชีวอนามัย ผลการศึกษา

สอดคลองกับอภิวัฒน งานประเสริฐสกุล (2563) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอ

นามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของบริษัทกรณีศึกษาโครงการกอสรางโรงไฟฟาของบริษัทแหงหนึ่งใน

จังหวัดระยอง พบวาการจัดการดานอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานอยูในระดับมาก และสอดคลอง

กับงานวิจัยของเฉลิมชัย ใยมุง (2562) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม กรณีศึกษา บริษัทกอสรางแหงหนึ่ง พบวาประสิทธิผลการจัดการดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับกิตติพัฒน กาญจนสินิทธ (2558)   ไดทำการศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธระหวางความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พฤติกรรมความปลอดภัยกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

พนักงานบริษัท วีเซิรฟโลจิสติกส จำกัด พบวาอาชีวอนามัยพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

บริษัทอยูในระดับมากเชนกัน 

5.2 จากผลการศึกษา ซึ ่งพบวาความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตรภาพรวมอยูในระดับมาก รายดานพบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน โดยดานการ

ควบคุมอันตราย ในกระบวนการผลิตมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนดานการฝกอบรมและการจูงใจในความปลอดภัยอยูใน

ระดับปานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองมาจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร ตองมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยสูงตามกฎหมาย การไมปฏิบัติตามกฎหมายจะสงผลเสียหายกับสถานประกอบการ จากการเกิดอุบัติเหตุ

หรือการเจ็บปวยของพนักงาน ซึ่งมีผลตอการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความเสียหายทางดานกฎมาย ซึ่งอาจสงผลให

โรงงานอุตสาหกรรมตองถูกยกเลิกการดำเนินกิจการได ผลการศึกษาสอดคลองกับเสาวนีย เผาเมือง (2554) 

ทำการศึกษาเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท ซีทีเอส อีเล็กทรอนิกส 

คอรปเปอรเรชั่น (ประเทศไทย) พบวาความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝายผลิตภาพรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับสิริมา เดชภิญญา (2561) ศึกษาเรื่องการรับรูการจัดการดานความปลอดภยัของพนักงานบริษัทแหง

หนึ่ง พบวาการจัดการดานความปลอดภัยของพนักงานบริษัทแหงหนึ่งอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ

อภิวัฒน งานประเสริฐสกุล (2563) ศึกษาเรื่องการประเมินผลการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงานของบริษัท กรณีศึกษาโครงการกอสรางโรงไฟฟาของบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดระยอง 

พบวาการจัดการดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงานของบริษัทอยูในระดับมากเชนกัน 

3. จากผลการศึกษา ซึ่งพบวาอาชีวอนามัยมีความสัมพันธทางบวกกับความปลอดภัยในการทำงานของ

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร ภาพรวมมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ราย

ดานพบวา อาชีวอนามัยมีความสัมพันธทางบวกกับความปลอดภัยในการทำงานในระดับปานกลาง 4 ดาน โดย
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ดานการปองกันมีคาความสัมพันธสูงสุด สวนดานการปรับงานและคนใหมีความเหมาะสมกัน ไมมีความสัมพันธกับ

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะวาปจจัย อาชีวอนามัยท้ัง 4 ดานประกอบดวย ดานการสงเสริม ดานการปองกัน ดานการปกปองคุมครอง 

และดานการจัดการทำงาน เปนปจจัยท่ีทำใหเกิดความปลอดภัยในการทำงานมาตรการตาง ๆ ในปจจัยเหลาน้ี ทำ

ใหลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน และทำใหพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร มีความปลอดภัยในการทำงาน สอดคลองกับปยนันท สวัสด์ิศฤง

ฆาร (2555) ซึ่งไดทำการศึกษาเรื่องปจจัย  ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบ

กิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับรางวัลดีเดนดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทำงาน ประจำป พ.ศ. 2558 ผลการวิจัยพบวาปจจัยอาชีวอนามัยมีอิทธิพลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของ

พนักงานอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับคมสันต ธงชัย และคณะ (2561) ซึ่งได ทำการศึกษาเรื่องการ

จัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานของคนงาน

กอสรางในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวาการจัดการดานอาชีวอนามัยมีความสัมพันธทางบวกกับ

ความปลอดภัย และพฤติกรรมเสี่ยงตอการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานของคนงานกอสรางในเขตเทศบาลเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานีอยู ในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับเฉลิมชัย ใยมุง (2562)      ไดศึกษาเรื ่อง

ประสิทธิผลการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาบริษัทกอสรางแหงหน่ึง พบวา

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมสงผลตอการจัดการดานความปลอดภัยอยูในระดับปานกลางเชนกัน 

4. ตำแหนงงานที่ตางกันมีผลตอความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตรไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวาทั้งหัวหนางานและพนักงานของโรงงาน

อุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร ตางก็กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงาน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน

การทำงาน ท่ีจะสงผลตอพนักงานทุกคนและบุคคลอ่ืน ๆ พนักงานทุกคนทุกระดับตางก็รวมมือกันปฏิบัติ เพ่ือให

เกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินท้ังของตนเอง ของโรงงานอุตสาหกรรม และของผูอ่ืน มีการเสริมสรางให

พนักงานทุกระดับ มีความรู และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมและวิธีปฏิบัติงานอยาง

ปลอดภัย ใหเปนไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทีกำหนดขึ้นโดยเครงครัด มีการติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามขอบังคับ

และมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทางราชการ สอดคลองกับกิตติพัฒน กาญจนสินิทธ (2558) ได

ทำการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พฤติกรรมความปลอดภัยกับคุณภาพชีวิต

ในการทำงานของพนักงานบริษัท วีเซิร ฟโลจิสติกส จำกัด พบวาหัวหนางานและพนักงานมีพฤติกรรมความ

ปลอดภัยกับคุณภาพชีวิตในการทำงานไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับเสาวนีย เผาเมือง (2554) ศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิกส คอรปเปอรเรชั่น 

(ประเทศไทย) พบวาหัวหนางานและพนักงานของพนักงานฝายผลิต บริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิกส คอรปเปอร

เรชั่น (ประเทศไทย) มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานไมแตกตางกันเชนกัน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย  

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 อาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัด

พิจิตร ภาพรวมอยูในระดับมาก ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ควรกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยท่ีชัดเจนเปน
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ลายลักษณอักษร จัดหาคูมือ ขอเสนอแนะ จะทำใหเกิดผลการปฏิบตัิงานที่ดีอยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรม

ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืน 

1.2 อาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัด

พิจิตร ดานการปกปองคุ มครองอยู ในระดับปานกลาง ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ควรเสริมสรางให

พนักงานทุกระดับ มีความรู และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอาชีวอนามัยที่ดี ใหเปนไปตามกฎระเบียบความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีกำหนดข้ึนโดยเครงครัด ตามขอบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ของทางราชการ 

1.3  ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม 

จังหวัดพิจิตรภาพรวมอยูในระดับมาก ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ควรเชิญหนวยงานราชการ นักวิชาการ 

ตัวแทนชุมชน รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นดานความปลอดภัยอยางตอเน่ือง  

1.4 ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม 

จังหวัดพิจิตร  ดานการฝกอบรมและการจูงใจในความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรกำหนดเปน

แผนงานโครงการแกไขปญหาอยางเรงดวน มีการประชุมอบรม มีการเสริมสรางใหพนักงานทุกระดับ มีความรูและ

มีจิตสำนึก สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมและวิธีปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

2.1 ควรทำการศึกษาเพ่ิมในกลุม โรงงานอุตสาหกรรมท่ีกอบกิจการใหมในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือให

มีความหลากหลายและครอบคลุมประเด็นของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากข้ึน  

2.2 ควรศึกษาวิธีการจัดการดานอาชีวนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน 

ประกอบการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ของพนักงานงานทุกระดับในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีกอบกิจการใหม 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ สามารถดำเนินการสำเร็จลุลวงและประสบความสำเร็จดวยดีเนื่องจากไดรับความ

อนุเคราะหจาก มหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ไดสนับสนุนงบประมาณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปน อยางสูง มา ณ 

โอกาสน้ี ขอขอบคุณผูประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการใหม จังหวัดพิจิตร ตลอดจนหัวหนา

งานและพนักงานทุกทานท่ีไดสละเวลาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัย  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติการใช้ยาเม็ด
คุมกำเนิด และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทัศนคติการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด และศึกษาผลการใช้โปรแกรม 
และเพ่ือปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ และทัศนคติการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแห่งหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 60 คน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ และทัศนคติการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนกิจกรรมในโปรแกรมประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมและพัฒนาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 9 ข้ันของโร
เบิร์ต กาเย่ ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมพบว่าทั้งด้านหลักการ ด้านกระบวนการ และด้านเน้ือหา
มีคะแนนความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนการศึกษาผลการใช้โปรแกรมพบว่า ทั้งระดับความรู้ และทัศนคติ
เฉลี่ยในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้โปรแกรมสูงข้ึนกว่าก่อนใช้โปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p < 0.001)  ผลการทบทวนหลังการใช้โปรแกรมพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีผู้เห็นด้วยมากท่ีสุดคือ ควรปรับการ
จัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์มากข้ึน 

 
คำสำคัญ: โปรแกรม  ยาเม็ดคุมกำเนิด  โควิด 
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Abstract 
The methodology of this research was research and development study. The Objectives 

of this research are: (1) To study the level of knowledge and attitudes of oral contraceptive pill 
use, (2) to develop a program to enhance knowledge and attitudes of oral contraceptive pill use, 
(3) to study the results of using the program and (4) to improve the program. The samples were 
students in the senior high school student about 60 persons. The results showed that the sample 
group had a level of knowledge and attitudes to using oral contraceptives were at a moderate 
level.  The program activities consisted of three main activities and were developed using the 
nine-step learning theory of Robert Gagné. The results of the assessment of the suitability of the 
program ( the principles, process and content term)  found that it was a high level of suitability 
score.  The results of using the program found that both level of knowledge and attitude in the 
sample after using the program was significantly higher than before using the program (p < 0.001). 
The feedback after using the program indicated that the activities on online platform was the 
most preferable. 

 
Keywords: Program, Oral Contraceptive Pill, COVID-19. 
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1. บทนำ 

สถานการณการต้ังครรภในวัยรุนเปนสิ่งท่ีประเทศไทยควรใหความสำคัญในการหามาตรการปองกันและ

แกไข ซึ่งจะตามมาดวยปญหามากมายที่ตองใชงบประมาณภาครัฐจำนวนมากในการจัดการปญหาเหลานี้ เชน 

ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ปญหาแมเล ี ้ยงเดี ่ยว ปญหาการทอดทิ ้งบุตร จากรายงานขององคการ

สหประชาชาติท่ีไดทำการรวบรวมและบันทึกขอมูลอัตราคลอดในวัยรุนอายุ 15 – 19 ป ในระหวางป พ.ศ. 2555 

– 2559 พบวาประเทศไทยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 51 คนตอประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ป 1,000 คน ซึ่งจัดวาสูงกวาของ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกซึ่งมีคาเฉลี่ยที่ 14 คนตอประชากรหญิงอายุเดียวกัน 1,000 คน (World 

Health Organization, 2018) และจากรายงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัยป 2562 พบวาแม

วัยรุนท่ีมีการคุมกำเนิด พบวาคุมกำเนิดดวยวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดมากท่ีสุดถึงรอยละ 43.2 (สำนักอนามัย

การเจริญพันธุ กรมอนามัย, 2563) แตจากการศึกษาของพรทิพย มีชัยและคณะ (2556) ท่ีศึกษาระดับความรู และ

ทัศนคติ ในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ในกลุ มนักเรียนนักศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม ผล

การศึกษาพบวาคะแนนความรูเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน  มีคะแนนแนนอยูในระดับต่ำ (รอยละ 63.6) ดังน้ัน

หน่ึงในสาเหตุของการต้ังครรภในวัยรุนคือการขาดความรูเกี่ยวกับการคุมกำเนิดโดยเฉพาะการใชยาเม็ดคุมกำเนิด  

จากการศึกษางานวิจัยอดีตพบวาการโปรแกรมหรือกิจกรรมตางๆ นั้นมีผลตอความรู ทัศนคติ ในการ

คุมกำเนิดได เชน สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณพิไล ศรีอาภรณ และคณะ (2564 ศึกษาผลของโปรแกรม

สงเสริมตอความรูและความตั้งใจในการคุมกำเนิดในมารดาวัยรุน ผลพบวา หลังการทดลองคะแนนความรูการ

คุมกำเนิดของกลุมทดลองมีความแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และการศึกษา

ของ Thongnopakun และคณะ (2018) ที่ไดทำการศึกษาผลของโปรแกรมใหสุขศึกษาตอความรู เจตคติ และ

เจตจำนงเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงไทย ผลการศึกษาพบวาหลังการ

ทดลองกลุมทดลองมีระดับความรู เจตคติ และเจตจำนงเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดฉุกเฉินท่ีสูง

กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) ผูวิจัยจึงเล็งเห็นประโยชนของการใชโปรแกรมหรือกิจกรรม

ตางๆ เพื่อเพิ่มระดับความรู และทัศนคติในการคุมกำเนิดของวัยรุน อยางไรก็ดีในชวงที่มีการระบาดของไวรัสโค

วิด-19 การดำเนินการเพ่ือใหสุขศึกษาหรือดำเนินกิจกรรมใดๆแกกลุมนักเรียนเปนเรื่องท่ีทำไดยากเพราะตองลด

การสัมผัสใหมากที่สุด ดังนั้นจึงจำเปนที่จะตองออกแบบวิธีการใหสุขศึกษาและกิจกรรมตางๆใหเหมาะสมกับ

สถานการณดังกลาวดวย  

ดังน้ันผูวิจัยจึงออกแบบโปรแกรมใหมีกิจกรรมสวนใหญเปนแบบออนไลนโดยใชทฤษฎีการเรียนรู 9 ข้ัน

ของโรเบิรต กาเย (Gagné, 1985) เปนทฤษฎีหลักในการออกแบบโปรแกรมซึ่งประกอบไปดวย 1) เรงเราความ

สนใจ 2) ระบุวัตถุประสงค 3) ทบทวนความรูเดิม 4) นำเสนอเน้ือหาใหม 5) ชี้แนะแนวการเรียนรู 6) กระตุนการ

ตอบสนอง 7) ใหขอมูลยอนกลับ 8) ทดสอบความรูใหม และ 9) สรุปและนำไปใช โดยผูวิจัยไดเลือกพื้นที่เปน

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพราะเปนอำเภอท่ีมีจำนวนประชากรวัยรุนอายุ 15-19 ปมากเปนอันดับท่ี 2 ของ

จังหวัด และเลือกโรงเรียนแหงหน่ึงเปนพ้ืนท่ีในการทดลองใชโปรแกรมเพราะเปนโรงเรียนประจำอำเภอท่ีมีจำนวน

นักเรียนมากที่สุดในอำเภอวังทอง ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาวและประโยชนจากการใชโปรแกรมหรือ

กระบวนการตางๆในการเพ่ิมระดับความรู และทัศนคติในการคุมกำเนิดของวัยรุน  

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู และทัศนคติในการคุมกำเนิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

แหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก  
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2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก  

3. เพ่ือศึกษาผลการใชโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก  

4. เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก 

สมมติฐานของการวิจัย  

ความรู และทัศนคติการใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง 

จังหวัดพิษณุโลกหลังเขาโปรแกรมสูงกวากอนเขาโปรแกรม 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 2 ตัวแปร คือ ความรู และทัศนคติ ดังน้ี  

2.1 ทัศนคติ แบงได 3 อยาง ไดแก 

 1) ทัศนคติเชิงลบ หมายถึง การแสดงความรูในดานลบ ความไมสบายใจ ไมไวใจ ในดานความทำใหเกิด

ความเสียหายตอบุคคล องคกร  

2) ทัศนคติเชิงบวก หมายถึง การโนมนาวใหบุคคลตอบสนอง ในดานความรูสึก อารมณจากความรูสึก

ภายในเปนการแสดงออกในดานดี 

3) ทัศนคติท่ีไมแสดงออก ในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหน่ึงหรือตอ บุคคล หนวยงาน สถาบัน 

องคการ และอ่ืน ๆ  

2.2 ความรูมี 6 ระดับดังน้ี 

1) เปนความสามารถท่ีนำขอมูลออกมาไดเมื่อตองการใชเรียกวา ความจำ 

2) เปนความสามารถในการถายทอดขอมูลผานการกระทำ การเขียน การพูด การใหความหมาย 

3) เปนความสามารถในการรวบรวมขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญ สามารถท่ีจะถายทอดขอมูลจาการรวบรวม

หรือจำใจความสำคัญ และสื่อความหมาย แปลความหมาย และเปรียบเทียบขอมูลได  

4) เปนสามารถท่ีนำขอมูลตามขอเท็จจริง ไปใชงาน 

5) เปนความสามารถในการวิเคราะหความคิดและแยกแยะขอมูลไดและนำสิ่งท่ีไดจากการวิเคราะหมา

ผสมผสานความคิดของตนเอง  

6) เปนความสามารถในการสังเคราะห โดยการนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาผสมผสานกับความรูท่ีมี

โดยสรางสรรคความเดิมของตนเองท่ีมี เปนความรูใหม  

7) เปนความสามารถในการใชขอมูลท่ีมีในการตัดสินใจในกิจกรรม  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับระดับความรู และทัศนคติในการคุมกำเนิดของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก ในชวงท่ีมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 มี

รูปแบบการวิจัยเปนแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytical Study) โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
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 1.1 ดำเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ                

 1.2 ดำเนินการออกแบบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีองคประกอบของขอคำถาม

ดังตอไปน้ี 

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 

  สวนท่ี 2 แบบวัดระดับความรู (20 ขอ) ในการคุมกำเนิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีลักษณะเปนขอคำถามเลือกตอบ 2 ตัวเลือก โดยตอบถูกจะได 1 คะแนน 

และตอบผิดจะได 0 คะแนน และทัศนคติ (10 ขอ) เกณฑการประเมิน 5 ระดับ 

 1.3 นำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามกับจุดประสงค (The Index of Item Objective 

Congruence; IOC) ใชเกณฑการคัดเลือกขอคำถามท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไปเก็บไวดำเนินการตอในข้ันตอไป 

1.4 ปรับปรุงเครื่องมือ 

1.5 นำเครื่องมือไปทดลองใชกับกลุมที่คลายคลึงกับกลุ มตัวอยางจำนวน 30 คน (นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในอำเภอวัดโบสถ)เพ่ือหาความเชื่อถือไดของมาตรวัด (Reliability) โดยใชวิธีของ 

Kuder-Richardson (KR-20) ซึ่งพบวาคาสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ (rt) เปน 0.83  

1.6 นำเครื่องมือไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จำนวน 236 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย 

(Simple Random Sampling) โดยประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัด

พิษณุโลก ณ ชวงเวลาที่มีการดำเนินการทำวิจัย (กรกฎาคม 2563) จำนวน 531 ราย คำนวณขนาดของกลุม

ตัวอยางโดยใชโปรแกรม OpenEpi ไดกลุมตัวอยาง 224 ตัวอยาง และเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางอีกรอยละ 5 เพ่ือ

ปองกันความผิดพลาดอีก 12 ตัวอยาง รวมตัวอยางท่ีเหมาะสมในงานวิจัยครั้งน้ีอยางนอย 236 ตัวอยาง 

1.7 เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย  

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดใน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ในชวงที่มีการระบาดของไวรสัโควิด-19 มี

รูปแบบการวิจับเปนเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 2.1 ศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวของ และใชทฤษฎีการเรียนรู 9 ขั ้นของโรเบิรต กาเย เพื ่อหากิจกรรมท่ี

เหมาะสมในการสรางโปรแกรม 

 2.2 ทำการสัมภาษณเช ิงล ึก ( In-depth Interview) ก ับกล ุ มผ ู ม ีส วนได ส วนเสียจำนวน 3 คน 

(ประกอบดวยอาจารยท่ีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึงและมีประสบการณการสอนต้ังแต 

5 ปข้ึนไป จำนวน 1 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จำนวน 2 คน) เพ่ือหากิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับกลุมตัวอยาง 

2.3 ทำการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทำการประเมินกิจกรรม

ท่ีเหมาะสมกับกลุมตัวอยางโดยทำการใหคะแนนความเหมาะสมเปน 5 ระดับ (5 หมายถึงกิจกรรมในขอน้ันมีความ

เหมาะสมมากที่สุด 4 หมายถึงเหมาะสมมาก 3 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึงเหมาะสมนอย และ 1 

หมายถึงเหมาะสมนอยที่สุด) โดยกิจกรรมที่ไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.79 จัดอยูในระดับมีความเหมาะสม

นอยที่สุด ตั้งแต 1.80 – 2.59 จัดอยูในระดับมีความเหมาะสมนอย ตั้งแต 2.60 – 3.39 จัดอยูในระดับมีความ

เหมาะสมปานกลาง ตั้งแต 3.40 – 4.19 จัดอยูในระดับ มีความเหมาะสมมาก และต้ังแต 4.20 – 5.00 จัดอยูใน

ระดับมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ซึ่งกิจกรรมท่ีอยูในระดับมากข้ึนไปจะถูกคัดเลือก 
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 2.4 รางโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก ในชวงท่ีมีการระบาดของไวรัสโควิด-19  

2.5 ทำการประเมินความเหมาะสมขององคประกอบของโปรแกรม โดยใชผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน 

ทำการประเมินเปน 3 ดานคือ ความเหมาะสมดานหลักการ ดานกระบวนการ และดานเน้ือหา โดยกำหนดระดับ

ความเหมาะสมออกเปน 5 ระดับ และใชเกณฑในการประเมินเชนเดียวกับขอ 2.3 

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั ้นตอนการศึกษาผลการใชโปรแกรมเสริมสรางความรู  และทัศนคติในการใชยาเม็ด

คุมกำเนิดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก ในชวงท่ีมีการระบาดของไวรัส

โควิด-19 นมีรูปแบบการวิจัยเป  The One-Group Pretest-Posttest Design  

   R E  O1  x  O2 

 สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 

 E แทน  กลุมทดลอง  

 R  แทน  การกำหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 

 O1    แทน  ทดสอบกอนการทดลอง  

 O2    แทน  ทดสอบหลังการทดลอง 

  X  แทน  รูปแบบท่ีใชทดลอง 

 3.1 นำโปรแกรมไปใชในกลุมตัวอยาง จำนวน 60 คน โดยมีกิจกรรมของโปรแกรมดังตารางท่ี 3 

3.2 ทำการประเมินผลการใชโปรแกรม โดยทำการประเมินระดับความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ด

คุมกำเนิดหลังจากใชโปรแกรม เทียบกับกอนการใชโปรแกรม และใชสถิติ Paired t-test ในการวิเคราะหผล  

 

ขั้นตอนที่ 4 ข้ันตอนการปรับปรุงโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดใน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก ในชวงท่ีมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย

มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

4.1 ทำการทบทวนหลังการใชโปรแกรม (After Action Review: AAR) เพ่ือทราบถึงปญหาในระหวางท่ี

มีการใชโปรแกรม และหาแนวทางปรับปรุงแกไข 

4.2 ดำเนินการปรับปรุงแกไขตามผลการทบทวนหลังการใชโปรแกรม 

 

4. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 

ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 104 44.26 

หญิง 132 55.74 

ระดับชั้น   

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 97 41.10 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 88 37.29 
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ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 51 21.61 

เคยมีเพศสัมพันธ   

เคย 49 20.76 

ไมเคย 187 79.24 

เคยใชยาเม็ดคุมกำเนิด (เฉพาะผูที่ตอบเคยมีเพศสัมพันธ)   

เคย 38 77.55 

ไมเคย 11 22.45 

 

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 55.74) และสวนใหญอยูระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 (รอยละ 41.10) กลุมตัวอยางเคยมีเพศสัมพันธจำนวน 49 คน (รอยละ 20.76) และในจำนวนน้ี

เคยใชยาเม็ดคุมกำเนิดจำนวน 38 คน (รอยละ 77.55) 

 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิด 

 

รายการประเมิน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ระดับความรู (S.D.) 

ระดับทัศนคติ (S.D.) 

11.25 (3.88) 

3.22 (0.23) 

11.49 (3.74) 

2.98 (0.56) 

12.16 (2.26) 

3.42 (0.86) 

  

จากตารางท่ี 2 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีระดับความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิด

สูงกวานักเรียนชั้นอื่นๆ และนักเรียนทั้ง 3 ชั้นมีระดับความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคมุกำเนิดอยูในระดับ

ปานกลางเทานั้น โดยขอความรูที่ตอบผิดมากที่สุดคือ การปฏิบัติตนเมื่อลืมกินยา และขอทัศนคติที่ตอบผดิเยอะ

ท่ีสุดคือ ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินควรรับประทานทุกครั้งกอนมีเพศสัมพันธ 

 

ตารางที่ 3 แสดงแผนงานของกิจกรรมการจัดการความเครียด 

 

กิจกรรม จำนวนชั่วโมง 

1. กิจกรรมออนไซตคร้ังที่ 1 

- กิจกรรมละลายพฤติกรรม (10 นาที) 

- กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจโดยใชเทคนิค Modeling (ใชนักแสดงสมมติมาเลา

ประสบการณใหฟง)/ เปดคลิปเก่ียวกับผลเสียจากการมีทองในวัยเรียนใหชม (20 นาที) 

- ประเมินระดับความรู และทัศนคติกอนทำกิจกรรม (15 นาที) 

- กิจกรรมฐานใหความรู (ฐานละ 30 นาที จำนวน 4 ฐาน) โดยแตละฐานมีกิจกรรมยอยดังน้ี 

(แตละฐานมีกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน และแทรกเทคนิคการจำและการนำไปใช) 

   - บอกใหผูเรียนทราบถึงจุดประสงคของบทเรียน (5 นาที) 

   - ทบทวนความรูเดิม (5 นาที) 

   - นำเสนอบทเรียน (15 นาที) 

   - ชี้แนวทางการเรียนรู และสรุป (5 นาที) 

- ทบทวนบทเรียน (15 นาที) 

 

 

 

 

 

 

3 
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กิจกรรม จำนวนชั่วโมง 

2. กิจกรรมออนไลน (ใชเฟสบุคกลุมเปนชองทางในการทำกิจกรรม) 

  - คลิปสอนออนไลนสั้นๆ (10 นาที) 

     - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ตอบคำถาม (10 นาที) 

     - งาน/กิจกรรมประจำวัน (10 นาที) 

 

30 นาที/วันเปนเวลา 5 

วัน 

3. กิจกรรมออนไซตคร้ังที่ 2 

- กิจกรรมฐานใหความรู (ฐานละ 30 นาที จำนวน 4 ฐาน) โดยแตละฐานมีกิจกรรมยอยดังน้ี 

(แตละฐานมีกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน และแทรกเทคนิคการจำและการนำไปใช) 

   - บอกใหผูเรียนทราบถึงจุดประสงคของบทเรียน (5 นาที) 

   - ทบทวนความรูเดิม (5 นาที) 

   - นำเสนอบทเรียน (15 นาที) 

   - ชี้แนวทางการเรียนรู และสรุป (5 นาที) 

     - ทบทวนบทเรียน (15 นาที) 

     - ประเมินระดับความรู และทัศนคติหลังทำกิจกรรม (15 นาที) 

     - กิจกรรมใหผลยอนกลับโดยสอบถามขอเสนอแนะจากการทำกิจกรรม (30 นาที) 

 

 

  

 

  

 

3 

 

 

 

จากตารางที่ 3 พบวากิจกรรมในโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดใน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ในชวงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 

ประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมออนไซตครั้งที่ 1 จำนวน 3 ชั่วโมง กิจกรรมออนไลน 30 

นาทีตอวันเปนเวลา 5 วัน รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที และกิจกรรมออนไซตครั้งที่ 2 จำนวน 3 ชั่วโมง โดยใชทฤษฎี

การเรียนรู 9 ข้ันของโรเบิรต กาเย ครบท้ัง 9 ข้ันตอน 

 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ด

คุมกำเนิดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก ในชวงท่ีมีการระบาดของไวรัส

โควิด-19  

 

รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

ดานหลักการ 3.67 มาก 

  มีความชัดเจน สามารถแสดงจุดเนน ของรูปแบบ 3.67 มาก 

  มีความสอดคลองกับแนวคิดพื้นฐานที่นำมาพัฒนารูปแบบ 

  สามารถบอกเหตุผลสนับสนุน สาเหตุในการพัฒนารูปแบบ 

  มีความชัดเจนและสามารถใชเปนกรอบในการกำหนดสาระและวิธีการในองคประกอบอ่ืนได 

  การใชภาษาและเรียบเรียงถอยคำ มีความเหมาะสม เขาใจงาย 

3.67 

3.67 

3.67 

3.67 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ดานกระบวนการ     
  มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 3.73 มาก 

  มีความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง 

  มีความชัดเจนสามารถแสดงถึงสิง่ที่มุงหวังใหเกิดกับกลุมตัวอยาง 

  มีความเหมาะสมดานเวลาและสถานที่ 

  มีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอกลุมตัวอยาง 

4.00 

4.00 

3.00 

4.00 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 
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ดานเนื้อหา 

 

3.73 

 

มาก 

  มีการจัดเรียงลำดับของเน้ือหาอยางตอเน่ือง 4.33 มากที่สุด 

  ครอบคลุมตามเน้ือหาสาระที่จำเปนตองใชตามสมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนา 

  มีความสอดคลองกับหลักการ และวัตถุประสงค 

  มีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอกลุมตัวอยาง 

  มีความเหมาะสมดานเวลา 

3.67 

3.67 

3.33 

3.67 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

  

 จากตารางท่ี 4 พบวาการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใช

ยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหงหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ในชวงที่มีการระบาด

ของไวรัสโควิด-19 เปนไปดังน้ี ดานหลักการมีคะแนนเฉลี่ย 3.67 อยูในระดับเหมาะสมมาก ดานกระบวนการและ

ดานเน้ือหามีคะแนนเฉลี่ย 3.73 อยูในระดับมาก สวนการประเมินความเหมาะสมแยกรายขอพบวา ดานท่ีมีระดับ

การประเมินมากท่ีสุดคือ มีการจัดเรียงลำดับของเน้ือหาอยางตอเน่ือง (4.33) สวนดานท่ีมีระดับการประเมินปาน

กลางคือ มีความเหมาะสมดานเวลาและสถานท่ี (3.00) และมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอกลุมตัวอยาง 

(3.33) นอกน้ันจะมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความรู และทัศนคติเฉลี่ยในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลกกอนและหลังการใชโปรแกรม 

 

รายการประเมิน กอนใชโปรแกรม หลังใชโปรแกรม p-values 
 

 
  

ระดับความรู (S.D.) 

ระดับทัศนคติ (S.D.) 

11.63 (3.29) 

3.20 (0.55) 

17.45 (3.74) 

4.87 (0.68) 

<0.001* 

<0.001* 

    

 

 จากตารางที ่ 5 พบวา ทั ้งระดับความรู และทัศนคติเฉลี ่ยในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก หลังการใชโปรแกรมสูงข้ึนกวากอนใชโปรแกรมอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) 

 สำหรับผลการทบทวนหลังการใชโปรแกรม พบวา ขอเสนอแนะท่ีมีผูเห็นดวยมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ 

1) อยากใหปรับการจัดกิจกรรมเปนแบบออนไลนมากกวานี้ โดยลดกิจกรรมแบบออนไซตลง 2) อยากใหเพ่ิม

แรงจูงใจในการตอบกลับงานออนไลนของนักเรียนมากกวาน้ี และ 3) อยากใหเพ่ิมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให

มากกวาน้ี 

 

5. สรุปและอภิปรายผลการอภิปรายผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก ในชวงท่ีมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีรูปแบบการ

วิจัยเปน การวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับความรู และทัศนคติในการคุมกำเนิด เพ่ือ

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

227



พัฒนาโปรแกรมเสริมสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิด เพื่อศึกษาผลการใชโปรแกรม และเพ่ือ

ปรับปรุงโปรแกรมเสรมิสรางความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีระดับความรู และทัศนคติใน

การใชยาเม็ดคุมกำเนิดสูงกวานักเรียนชั้นอ่ืนๆ และนักเรียนท้ัง 3 ชั้นมีระดับความรู และทัศนคติในการใชยาเม็ด

คุมกำเนิดอยูในระดับปานกลางเทานั้น สวนกิจกรรมในโปรแกรมประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ 

กิจกรรมออนไซตครั้งท่ี 1 จำนวน 3 ชั่วโมง กิจกรรมออนไลน 30 นาทีตอวันเปนเวลา 5 วัน รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที 

และกิจกรรมออนไซตครั้งท่ี 2 จำนวน 3 ชั่วโมง โดยใชทฤษฎีการเรียนรู 9 ข้ันของโรเบิรต กาเย ครบท้ัง 9 ข้ันตอน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม พบวาท้ังดานหลักการ ดานกระบวนการ และดานเนื้อหามีคะแนน

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนการศึกษาผลการใชโปรแกรมพบวา ท้ังระดับความรู และทัศนคติเฉลี่ยในการ

ใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลก หลังการใชโปรแกรม

สูงขึ้นกวากอนใชโปรแกรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) จึงสรุปไดวาโปรแกรมสามารถทีจ่ะเพิ่มความรู 

และทัศนคติในการใชยาเม็ดคุมกำเนิดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพิษณุโลกได 

ผลการทบทวนหลังการใชโปรแกรม พบวา ขอเสนอแนะที่มีผูเห็นดวยมากที่สุดคือ อยากใหปรับการจดักิจกรรม

เปนแบบออนไลนมากข้ึน สวนการนำโปรแกรม ไปประยุกตใชในบริบทอ่ืนควรมีการปรับกิจกรรมในโปรแกรม ใหมี

ความเหมาะสมกับบริบทดังกลาว สำหรับขอเสนอแนะคือ ในข้ันตอนการนำโปรแกรมไปใช ควรมีกลุมควบคุมเพ่ือ

เปรียบเทียบกับกลุมทดลองดวย และกิจกรรมแบบออนไซตทั้ง 2 ครั้งสามารถจัดกิจกรรมในลักษณะออนไลน

ทั้งหมดไดหากรัฐบาลมีการประกาศมาตรการล็อคดาวน (ในชวงที่ทำวิจัย รัฐบาลไดมีการผอนปรนมาตรการ

ดังกลาว) 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ สามารถดำเนินการสำเร็จลุลวงและประสบความสำเร็จดวยดีเนื่องจากไดรับความ

อนุเคราะหจาก มหาวิทยาลัยพิษณุโลกและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ที ่ไดสนับสนุน

งบประมาณใน ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปน อยางสูง มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูอำนวยการ ครู และนักเรียน 

โรงเรียนแหงหน่ึงในจังหวัดพิษณุโลก ท่ีไดสละเวลาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัย  
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ระบบการจัดการและวางแผนการจัดซ้ือผลผลิตของหจก.วีเฟรช ออแกนิค ฟูด 

 

วิไรวรรณ แสนชะนะ1 คัชรินทร ทองฟก2* จักรพันธ สาตมุณี3 และเพ็ญศิริ ใจวัน4 

 
1,2,4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 52 หมู 7 ต.บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชยันาท ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 

 

*E-mail  Kacharin@rmutl.ac.th, 0899611628 

 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรกลุมที่มี GAP และกลุมที่ไมมี GAP 

ภายใตหจก. วีเฟรช ออแกนิค ฟูด 2) พัฒนาระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิตของหจก.วีเฟรช ออ

แกนิค ฟูด และ 3) พัฒนาฉลากสินคาในรูปแบบ QR Code ของหจก.วีเฟรช ออแกนิค ฟูด โดยดำเนินตาม

ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งทบทวนผลการศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวทำการเก็บรวบรวมขอมูล

เกษตรกรกลุมที่มี GAP และกลุมที่ไมมี GAP โดยใชแบบเก็บรวบรวมขอมูลที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อรวบรวม

ขอมูลของเกษตรกร เชน ชื่อ นามสกุล ชนิดผักที่ปลูก วันเดือนปที่ปลูก จำนวนพื้นท่ี ที่อยู สถานที่ตั้ง เปนตน 

หลังจากนั้นฒนาระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิตของหจก.วีเฟรช ออแกนิค ฟูด โดยมีฐานขอมูล

เกษตรกรกลุมท่ีมี GAP และกลุมท่ีไมมี GAP ภายใตหจก. วีเฟรช ออแกนิค ฟูด และจัดทำฉลากสินคาในรูปแบบ 

QR Code ของหจก.วีเฟรช ออแกนิค ฟูด ทำการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อใหระบบที่พฒันาขึ้นสามารถใชไดจรงิ

และอยางตอเนื่องจึงมีการถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูใช และประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานระบบการ

จัดการและวางแผนการจัดซือ้ผลผลิต หางหุนสวนวีเฟรช ออแกนิค ฟูด พบวา ประเมินความพึงพอใจตอการใช

ระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิต หจก.วีเฟรช ออแกนิค ฟูด ในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยู

ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 81.0 

 

คำสำคัญ  ระบบ การจัดการ  แผนการจัดซ้ือ  ผลผลิต 
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Abstract 

This research aims to develop 1) a database of GAP and non-GAP farmers under the 

Vefresh Organic Food Limited Partnership; 2) management and purchase planning system for 

products of Vefresh Organic Food Limited Partnership; and 3) product label in QR code format 

for Vefresh Organic Food Limited Partnership. Concepts and theories, as well as related 

researches, are studied and data about GAP and non-GAP farmers are colleced using data 

collection form devised by the researchers. Data collected include name, surnames, types of 

cultivated vegetables, date of cultivation, number of area, address, location, etc. Later, a 

management and purchase system for products of Vefresh Organic Food Limited Partnership is 

developed, together with a database of GAP and non-GAP farmers under the Vefresh Organic 

Food Limited Partnership. Then, QR code product label is developed for the Vefresh Organic 

Food Limited Partnership. In order to make the proposed system practical and continual, the 

proposed system is transferred to users and evaluated. Results of satisfaction assessment of the 

management and purchase system for products of Vefresh Organic Food Limited Partnership 

show that, overall, most of the respondents (81.0%) show satisfaction in high velel. 

 

Keywords: System, Management, Purchase Plan, Product 
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1. บทนำ  
หจก. วีเฟรช ออแกนิค ฟูด เปนหจก.ที่ร ับซื ้อและจัดจำหนายผักชนิดตาง ๆ เพื ่อนำสงให กับ

หางสรรพสินคาในจังหวัดพิษณุโลก ไมวาจะเปน แม็คโคร บิ๊กซี โลตัส และท็อปส โดยการทำงานของ หจก. วีเฟรช

ฯ ในปจจุบันคือ การรับซื้อผักชนิดตาง ๆ เชน ผักบุงจีน ผักคะนา ผักกวางตุง ผักกาด ตนหอม เปนตน จาก

เกษตรกรในตำบลพันเสา อำเภอบางระกำและพ้ืนที่ใกลเคียง ทั้งนี้กลุมเกษตรกรจะมี 2 กลุมคือ กลุมที่มี GAP 

และกลุ มที ่ไมมี GAP หากผักที ่ซื ้อจากกลุ มที ่มี GAP จะบรรจุเพื ่อสงใหกับหางสรรพสินคาตามคำสั่งซื ้อของ

หางสรรพสินคา แตสำหรับกลุมท่ีไมมี GAP จะตองนำผักชนิดตาง ๆ มาคัดแยกเพ่ือใหไดมาตรฐานของหจก. แลว

บรรจุสงตามคำสั่งซื้อในรอบนั้น ๆ  ซึ่งจากการทำงานของหจก.พบปญหาในการทำงานหลัก ๆ อยู 2 สวนคือ 1) 

ปญหาจากเกษตรกรและ หจก. เน่ืองจาก หจก.ตองการผลผลิตเปนจำนวนมากเพ่ือสงใหกับหางสรรพสินคาตาง ๆ 

ในจังหวัดพิษณุโลก จึงทำใหตองมีการติดตอซื ้อผลผลิตจากเกษตรกรหลาย ๆ กลุม ดังนั ้นหจก.ไมสามารถ

คาดการณผลผลิตที่จะสามารถสงลูกคาตามคำสั่งซื้อไดอยางทันทวงที ซึ่ง หจก.จะตองทำการตรวจสอบดวยการ

โทรศัพทสอบถามไปยังแตละกลุมวามีสินคาหรือไม และมีจำนวนเทาไร ถากลุมท่ีสอบถามน้ันมีวัตถุดิบไมเพียงพอ

กับความตองการของลูกคา หจก.จะดำเนินการสอบถามกับกลุมอ่ืน ๆ ซึ่งจะทำการตรวจสอบเปนข้ันตอนเชนน้ีจน

จะครบตามจำนวนที่ลูกคาตองการ ทั้งนี้ หจก. ไดแกปญหาเบื้องตนดวยการจัดทำเปนตารางการชื่อเกษตรกร

พรอมกับชนิดผักท่ีปลูก เมื่อเกษตรกรมีการปลูกผักจะทำการแจงทางหจก.กอน พรอมท้ังจัดทำลำดับการปลูกผัก

เพ่ือเปนการกระจายรายไดใหครอบคลุมใหครบทุกกลุม แตท้ังน้ีทางหจก.ก็ตองใชเวลาในการตรวจสอบและติดตอ

เชนเดิม และ 2) ปญหาจากหางสรรพสินคา เน่ืองจากหางสรรพสินคาแตละแหงมีมาตรฐานของสินคา เชน ตองมี

ตัวบงชี้ใหทราบถึงแหลงท่ีมาของผลผลิต ซึ่งในปจจุบันเปนเพียงแคปายชื่อวามาจากหจก. เทาน้ัน (ศิริลักษณ แค

นอย, ผูใหสัมภาษณ, 2564) 

ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู  จำเปนที ่จะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศทำใหเกิดการสื่อสารไรพรหมแดน  ชวยอำนวยความสะดวก  และชวย

สงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ในปจจุบันเราจึงไดพบเห็นการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานตาง ๆ 

จำนวนมากมาย เชน การบันทึกและจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชในการประมวลผลและการรวบรวมขอมูล การประมวลผล  

การแสดงผล  และการสื่อสารและเครือขาย   

จากปญหาขางตนสงผลใหคณะผูวิจัยสนใจแกปญหาตาง ๆ ในสวนของเกษตรกรและ หจก. คือ จัดทำ

ฐานขอมูลเกษตรกรโดยจำแนกออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่มี GAP และกลุมที่ไมมี GAP มีการเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับชนิดของผักท่ีปลูก วันท่ีปลูก และขนาดพ้ืนท่ีปลูก เปนตน เพ่ือนำขอมูลตาง ๆ เหลาน้ีมาคาดการณจำนวน

ผลผลิตท่ีได โดยทำการติดตอผานทางแอปพลิเคชันไลนเพ่ือสั่งผลผลิต พรอมท้ังจัดทำรายงานสรุปการซื้อผลผลิต

ดวย และจัดทำฉลากสินคาแบบ QR Code เพ่ือบงชี้แหลงท่ีมาของผลิตแทนฉลากสินคาปจจุบันท่ีใช 

 

2. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมท้ังทบทวนผลการศึกษาของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

 1. แนวคิดเกี ่ยวกับวงจรการพัฒนารูปแบบ SDLC (System Development Life Cycle) เปนการ

ดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการตาง ๆ ที่กำหนดเอาไวในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน เพ่ือ

สรางคอมพิวเตอร งานคอมพิวเตอรใหทำงานเปนไปตามท่ีตองการสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแกปญหา

ทางธุรกิจและตอบสนองความตองการของผูใชไดซึ่งมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การคนหาปญหาขององคกร 
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(Problem Recognition) 2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 3) การวิเคราะห (Analysis) 4) การ

ออกแบบ (Design) 5) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) 6) การติดต้ัง (Implementation) และ 

7) การซอมบำรุงระบบ (System Maintenance) (เกียรติพงษ  อุดมธนะธีระ, 2562)   

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ ซึ่งการวิเคราะหระบบเปนการศึกษาเพ่ือวิเคราะห

และแยกปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน และนำเสนอแนวทางแกไขตามความตองการของผูใชงานและความ

เหมาะสมตอการดำเนนิการขององคกร และการออกแบบระบบ คือ การสรางแบบพิมพเขียวของระบบใหมตาม

ความตองการในเอกสารความตองการระบบ เพ่ือใหมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง การบำรุงรักษา และความปลอดภัย

ของระบบ ผูวิจัยไดออกแบบจำลองท่ีแสดงใหเห็นข้ันตอนการทำงานของระบบเพ่ือจำลองข้ันตอนการทำงานของ

ระบบท่ีอยูในรูปขอความ ใหเปนแผนภาพเพ่ือความสะดวกในการสื่อสารระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูเกี่ยวของ 

โดยใชเครื่องมือ “แผนภาพกระแสขอมูล” (Data Flow Diagram : DFD) ซึ่งเปนแบบจำลองทางตรรกะ (Logical 

Model) และไดออกแบบแผนภาพ E-R Diagram ที่ทำหนาที่จำลองขอมูลที่มีความสัมพันธกันเปนการออกแบบ

ฐานขอมูลในระดับ Conceptual เปนแบบจำลองขอมูลที่แสดงถึงโครงสรางฐานขอมูลทำใหบุคลากรเขาใจใน

ระบบฐานขอมูลไดงาย และไดออกแบบยูสเซอรอินเตอรเฟชเพ่ืองายสำหรับผูใชงาน (พิชยา  สุขปลั่ง, 2559)  

 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดทำการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังน้ี  

 ศิริกมล ประภาสพงษ (2564) ทำวิจัยเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทาง

การตลาดของกลุมวิสาหกิจขาวหอมมะลิชุมชนบานโคกโพน ตำบลกันทรารมย อำเภอขุขันธจังหวัดศรีสะเกษ มี

วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันดานการตลาดและชองทางการจัดจำหนายของกลุมวิสาหกิจขาวหอมมะลิ

ชุมชนบานโคกโพน 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน

ทางการตลาดกลุ มวิสาหกิจขาวหอมมะลิชุมชนบานโคกโพน 3) เพื ่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตาม

กระบวนการผลิตขาวหอมมะลิดวย QR Code ของกลุมวิสาหกิจขาวหอมมะลิชุมชนบานโคกโพน เปนการวิจัย

แบบผสมผสาน ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพดานการตลาดและชองทางการจัดจำหนายของกลุมฯ ยังผลิตขาวใน

ระดับครัวเรือนและการจำหนายผลผลิตอยูในระดับชุมชน และรานคาในชุมชนพ้ืนท่ีใกลเคียง เน่ืองจากชองทางจัด

จำหนายยังมีจำกัดสงผลใหกลุมฯ ตองประสบปญหาในการจำหนาย เพ่ือใหเกิดการเพ่ิมมูลคาของการผลิตขาวหอม

มะลิอินทรีย กลุมจึงไดเขารวมการผลิตขาวในระบบ พีจีเอส (PGS) คือ ระบบ “ชุมชนรับรอง” 2) กลุมไดมีการใช

เทคโนโลยีฯ ในการจัดการระบบการทำงานโดยแอปพลิเคชันไลน ไวเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของกลุมฯ ซึ่ง

สมาชิกกลุมฯ มีองคความรูในการประยุกตใชเทคโนโลยีดานการตลาดอยูในระดับนอย แตมีความรูในการใชงาน

อินเตอรเน็ต อยูในระดับสูงท่ีสุด และสมาชิกกลุมฯ มีความรูในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบสารสนเทศมา

ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมฯ อยูในระดับนอยท่ีสุด และ 3) ไดมีการพัฒนาระบบชองทางการตลาดดวยระบบ

สารสนเทศประเภท Facebook และคิวอารโคดและประเมินความพึงพอใจ พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจตอ

การเขารวมอบรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิดวย QR Code อยูใน

ระดับมาก และการเปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น อยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งผูวิจัยไดนำกระบวนการ

จัดเก็บขอมูล และการตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิดวย QR Code มาเปนแนวทางในการ

จัดทำฉลากสินคาของ หกจ. 

  สิทธิศักด์ิ อรรจนานนท  เพ็ญศร ีปกกะสีนัง  และดาเรศ วีระพันธ (2561) ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนา

ระบบฐานขอมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนา

ระบบฐานขอมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร 8 และ 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

หลังการใชงานระบบฐานขอมูลเกษตรปลอดภัยผักเบอร 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา การพัฒนาระบบฐานขอมูล
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ดำเนินการพัฒนาตามลำดับขั ้นตอนของ SDLC Model และศึกษาระดับความพึงพอใจตอการใชงานโดยใช

ระเบียบวิธีการวิจัยเชงิสำรวจ กลุมตัวอยางคือ ผูใชบริการเว็บไซต จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวจิัยคือ 

แบบสัมภาษณความตองการใชงาน ใช ในขั ้นตอนการเก็บรวบรวมความตองการของผู ใชงานระบบ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชงานระบบผลการวิจัยพบวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีองคประกอบ 4 สวนใหญ ๆ 

คือ สวนบน สวนซาย สวนขวา และสวนกลางซึ่งสวนบนจะประกอบไปดวยเมนูหลักท่ีสำคัญของเว็บไซต สวนซาย

ประกอบดวยเมนูสำหรับเขาสูระบบ เมนูขอมูลทั่วไป และการจัดการขอมูลตาง ๆ ในฐานขอมูล สวนขวาจะ

ประกอบไปดวยรายละเอียดของผูที่เกี่ยวของกับโครงการ สวนกลางทำหนาที่ในการแสดงผลของบทความท่ี

ตองการอาน และรายละเอียดของขอมูลตาง ๆ ท่ีถูกจัดเก็บในฐานขอมูล ระดับความพึงพอใจของผูใชงาน โดยรวม

อยูในระดับมาก ซึ่งจากงานวิจัยขางตนผูวิจัยไดทำการพัฒนาระบบตามขั้นตอนของ SDLC Model เพื่อที่จะไดมี

ลำดับข้ันตอนท่ีชัดเจน 

  อรุณี มะฎารัก และภาวิณี อาสนสุวรรณ (2561) ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

จัดการขอมูลเกษตรกรของศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (สุรินทร) 

ในงานวิจัยน้ีไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดเก็บขอมูลท่ีเกิดของศูนยฯ งานวิจัยไดออกแบบฐานขอมูล

เพ่ือรองรับขอมูลท่ีนำเขาจากไฟลสปรีตชีทโดยไดกำหนดฟลดสำคัญและกำหนดรหัสขอมูลใหตรงกับขอมูลในไฟล

สปรีตชีท นอกจากน้ันไดจัดรูปแบบของไฟลโดยการแบงขอมูลออกเปนหลายชีท ๆ ละ 250 แถวขอมูลเพ่ือความ

รวดเร็วในการดึงขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล ผลการพัฒนาระบบสามารถนำขอมูลเดิมท่ีจัดเก็บในไฟลสปรีตชีทเขา

สู ฐานขอมูลได เมื ่อทำการตรวจสอบพบวาทุกแถวทุกคอลัมนสามารถจัดเก็บในฐานขอมูลไดอยางถูกตอง 

นอกจากน้ันไดทดลองบันทึกขอมูลใหมจากแบบสำรวจขอมูลเกษตรกรผลปรากฏวาขอมูลถูกบันทึกลงในฐานขอมูล

ตอจากขอมูลเดิมที่นำเขาจากไฟล และสามารถนำไปใชสำหรับการประมวลผลเพื่อรายงานขอมูลในรูปแบบของ

กราฟ แผนท่ี และขอความไดอยางมีประสิทธิภาพ จากกระบวนการพัฒนาระบบดังกลาว สามารถลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการบันทึกขอมูลเขาสูระบบนอกจากน้ันยังลดขอผิดพลาดของขอมูลไดดวย ซึ่งจากงานวิจัยขางตนทำ

ใหเหนถึงความสำคัญของการจัดการระบบฐานขอมูลท่ีสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการบันทึกขอมูลเขาสู

ระบบ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งน้ีมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังน้ี  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 ประชากร ไดแก กรรมการบริหารหจก. วีเฟรช ออแกนิค ฟูด และเกษตรกรกลุมที่มี GAP 

และกลุมท่ีไมมี GAP  

 3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก กรรมการบริหารหจก. วีเฟรช ออแกนิค ฟูด และเกษตรกรกลุมท่ีมี GAP 

และกลุมท่ีไมมี GAP จำนวน 15 คน 

 

3.2  ขอบเขตดานเน้ือหาและระบบ 

 ผูวิจัยไดทำการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิตของบริษัทวีเฟรช 

ออแกนิค ฟูด โดยประกอบดวย 3 สวนหลัก  ดังน้ี 

 3.2.1  ระบบฐานขอมูลเกษตรกรกลุมที่มี GAP และกลุมที่ไมมี GAP ภายใตบริษทั วีเฟรช ออแก

นิค ฟูด ท่ีเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของเกษตรกร ไดแก ผักท่ีปลูก วันท่ีปลูก ขนาดพ้ืนท่ีปลูก  
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 3.2.2 ระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิตของบริษัทวีเฟรช ออแกนิค ฟูด โดยในระบบ

น้ีสามารถวางแผนการจัดซื้อจากเกษตร จัดลำดับในการสั่งซื้อจากเกษตรกรได 

 3.2.3 พัฒนาฉลากสินคาในรูปแบบ QR Code ของบริษัทวีเฟรช ออแกนิค ฟูด เพื ่อใหลูกคา

สามารถทราบถึงแหลงท่ีมาของผลผลิตท่ีซื้อได 

 

3.3  วิธีการและข้ันตอนการวิจัย 

  การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ม ีข ั ้นตอนการสร างตามวงจรการพ ัฒนาในร ูปแบบ  SDLC (System 

Development Life Cycle) ดังน้ี 

 3.3.1 การคนหาปญหาขององคกร (Problem Recognition) เก็บรวบรวมขอมูลความตองการกับ

ผูใชงาน ไดแก กรรมการบริหารหจก. วีเฟรช ออแกนิค ฟูด และเกษตรกรกลุมที่มี GAP และกลุมที่ไมมี GAP  

รวมถึงเก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรกลุมท่ีมี GAP และกลุมท่ีไมมี GAP โดยใชแบบเก็บรวบรวมขอมูลท่ีคณะผูวิจัย

สรางข้ึน เพ่ือรวบรวมขอมูลของเกษตรกร ไดแก ชื่อ นามสกุล ชนิดผักท่ีปลูก วันเดือนปท่ีปลูก จำนวนพ้ืนท่ี ท่ีอยู 

สถานท่ีต้ัง เปนตน 

 3.3.2 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหถึงคาใชจาย 

(Cost) และเวลา (Time) เพ่ือท่ีจะไดออกแบบและพัฒนาระบบใหไดตามเวลากำหนด  

 3.3.3 การวิเคราะห (Analysis) นำขอมูลจากขั้นตอนกอนหนามาวิเคราะห ซึ่งการพัฒนานั้นให

เห็นโครงสรางโดยรวมและกระบวนการพัฒนา หลังจากน้ันไดทำการเริ่มออกแบบ และพัฒนาระบบฯ 

 3.3.4 การออกแบบ (Design) จากการวิเคราะหปญหาและศึกษาขอมูลที ่เกี ่ยวของ ไดทำการ

ออกแบบดวยแผนภาพ 1) Context Description 2) Process Decomposition Diagram 3) Context Diagram 

4 Data Flow Diagram และ 5) Entity Relationship Model และไดออกแบบในส วนของหนาจออ ิน พุต 

เอาทพุต ดวยโปรแกรมตกแตงภาพ  

 3.3.5 การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) ข้ันตอนน้ีไดพัฒนาระบบการจัดการและ

วางแผนการจัดซื้อผลผลิตของ หจก.เฟรช ออแกนิค ฟูด ท้ังน้ีในระบบจะมีฐานขอมูลเกษตรกรกลุมท่ีมี GAP และ

กลุมที่ไมมี GAP ภายใตบริษัท วีเฟรช ออแกนิค ฟูด โดยใชภาษา php ใชระบบฐานขอมูล MySQL และสราง

หนาจอสำหรับผูใชงานซึ่งทำการออกแบบตามความตองการผู ใชงาน และทดสอบระบบgเพื่อตรวจสอบความ

ผิดพลาดของระบบ ท้ังน้ีมีการจัดทำฉลากสินคาในรูปแบบ QR Code ของ หจก.วีเฟรช ออแกนิค ฟูด 

 3.3.6 การติดตั้ง (Implementation) ในขั้นตอนนี้นำระบบติดตั้งบนเซิรฟเวอร และการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชงานท้ังสวนของบริษัทฯ และเกษตรกร หลังจากน้ันแกไขตามขอเสนอแนะเพ่ือใหระบบตรง

ตามความตองการอยางแทจริง 

 3.3.7 การซอมบำรุงระบบ (System Maintenance) เพื่อใหระบบทำงานไดอยางตอเนื่องตามท่ี

ตองการไดทำการตรวจสอบ และดูแลทั้งซอฟตแวร และฮารดแวรใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลาและ

ปรับปรุงระบบฯ อยางสม่ำเสมอ 

 3.3.8 ถายทอดระบบใหกับผูใชงานเพ่ือใหระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใชไดจริงและอยางตอเน่ือง 

 

3.4  เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 3.4.1. เคร ื ่ องม ือท ี ่ ใช  ในการออกแบบระบบ  ได แก  1) Context Description 2) Process 

Decomposition Diagram 3) Context Diagram 4 Data Flow Diagram และ 5) Entity Relationship Model 

 3.4.2  เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา 

  1)  ดานฮารดแวร ประกอบดวย เครื ่องคอมพิวเตอรที ่ใหบริการเปนแมขาย (Server) 

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการเปนลูกขาย (Client) และอุปกรณตอพวง 

  2)  ดานซอฟตแวร ประกอบดวย 

   2.1) ซอฟตแวรที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการเปนแมขาย (Server) ไดแก  

ระบบปฏิบัติการ และ Appserve  ประกอบดวย ตัวแปรภาษา PHP เวอรชัน 5 โปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

MySQL และโปรแกรมจัดการสื่อสารขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต Apache 

   2.2) ซอฟตแวรที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการเปนลูกขาย (Client) ไดแก 

ระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวรสนับสนุนการวิเคราะหและออกแบบระบบ ไดแก โปรแกรมสราง แผนภาพระบบ

ฐานขอมูล  

 3.4.3 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบการจัดการและวางแผนการ

จัดซื้อผลผลิตของหจก.วีเฟรช ออแกนิค ฟูด ไดแก แบบสอบถาม 

 

3.5  การรวบรวมขอมูล 

 3.5.1 สอบถามขอมูลสภาพปจจุบันของหางหุนสวนวีเฟรช ออแกนิค ฟูด ปญหาตาง ๆ และความ

ตองการในการใชงานของระบบเพ่ือนำมาวิเคราะหและออกแบบระบบ พัฒนาระบบตอไป 

 3.5.2 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอการใชระบบของผูใชงานทั้งสวนของหจก.ฯ 

และเกษตรกรดวยแบบสอบถาม 

 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูทำการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติความถ่ี และรอยละ โดยเสนอ

ตาราง ประกอบการบรรยาย 

 

4. ผลการวิจัย  
 คณะผูวิจัยไดดำเนินงานวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิต หางหุนสวนวี

เฟรช ออแกนิค ฟูด ตามข้ันตอนการดำเนินการวิจัยท่ีไดกำหนดไว ซึ่งสามารถนำเสนอผลการดำเนินงานและการ

วิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 4.1 ผลการและออกแบบระบบการจัดการและวางแผนการจัดซ้ือผลผลิต หจก.วีเฟรช ออแกนิค ฟูด 

  จากการเก็บรวบรวมปญหาและความตองการของระบบดังแสดงในบทนำแลวน้ัน คณะผูวิจัยจึงได

นำขอมูลมาทำการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อ

ผลผลิต หางหุนสวนวีเฟรช ออแกนิค ฟูด ไดเลือกการวิเคราะหและออกแบบระบบตามแนวทางใหม (Modern 

system Analysis & Design) ดังแสดงในรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

236



  4.1.1 การกำหนดบริบท (Context Description) 

   1)  List of External Entity 

    ผูดูแลระบบ 

   2)  List of Data 

    1. ขอมูลเกษตรกร 

    2. ขอมูลการรับออเดอร 

    3. ขอมูลผัก 

    4. ขอมูลการปลูก 

   3) List of Process 

    1. รับออเดอร 

    2. จัดการและวางแผนเกษตรกร 

    3. แสดงรายงานขอมูลการจัดการและการวางแผน 

    4. สรุปผลการจัดการและการวางแผน 

    5. จัดทำฉลากสินคาในรูปแบบ QR Code 

  4.1.2  Process Decomposition Diagram 

 

 
 

รูปที่ 1 Process Decomposition Diagram 

 

 

 

 

 

 

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

237



  4.1.3 Context Diagram 

 
 

รูปที่ 2 Context Diagram 

 

  4.1.4 Entity Relationship Model 

 

 
 

รูปที่ 3 Entity Relationship Model 

 

 4.2  ผลการพัฒนาระบบการจัดการและวางแผนการจัดซ้ือผลผลิต หางหุนสวนวเีฟรช ออแกนิค ฟูด  

 หลังจากคณะผูวิจัยไดทำการพัฒนาระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิต หางหุนสวนวีเฟรช 

ออแกนิค ฟูด ไดผลการพัฒนาระบบโดยระบบ ดังแสดงหนาจอดังแสดงในรูปตอไปน้ี 
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รูปที่ 4 หนาหลักของระบบ 

 

 จากรูปที่ 4  หนาหลักระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิตการเกษตร หจก.วีเฟรช ออแก

นิค ฟูด ของผูดูแลระบบประกอบดวย 2 สวนดังน้ี  

 หมายเลข 1 เมนูตัวเลือกการแสดงขอมูลของระบบ ประกอบดวย ขอมูลเกษตรกร ขอมูลการสั่งซื้อ 

และขอมูลสินคา  

 หมายเลข 2 แสดงขอมูลจากหมายเลข 1 ประกอบดวย หนาหลัก ทำหนาที ่แสดงขอมูล ขอมูล

เกษตรกร = แสดงขอมูลของเกษตรกรแตละคน ขอมูลการสั่งซื้อ = แสดงขอมูลการสั่งสินคาในระบบ ขอมูลสินคา 

= แสดงขอมูลของสินคาของบริษัทที่มีการจำหนาย และ OR Code = แสดงขอมูล QR Code ที่เก็บขอมูลของ

สินคา 

 4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบการจัดการและวางแผนการจัดซ้ือผลผลิต หจก.

วีเฟรช ออแกนิค ฟูด 

  หลังจากท่ีผูวิจัยไดนำระบบไปใหกับผูท่ีเกี่ยวของไดทดลองใชหลังจากน้ัน 1 สัปดาหผูวิจัยไดทำการ

ประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิต หางหุนสวนวีเฟรช ออแกนิค ฟูด 

ท้ังน้ีผูตอบแบบสอบถามไดแก กรรมการบริหารหจก. วีเฟรช ออแกนิค ฟูด และเกษตรกรกลุมท่ีมี GAP และกลุมท่ี

ไมมี GAP จำนวน 15 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำแนกเปนเพศชาย จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 73.3 

และเพศหญิง จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.7 ตามลำดับ สวนใหญมีสถานะเปนเกษตรกรกลุมท่ีไมมี GAP มาก

ท่ีสุด คิดเปนรอย 53.3 รองลงมาคือ เกษตรกรกลุมท่ีมี GAP คิดเปนรอย 33.3 และพนักงานหจก.วีเฟรช ออแกนิค 

ฟูด คิดเปนรอย 3.3 ตามลำดับ และมีขอมูลความพึงพอใจตอการใชระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อ

ผลผลิต หางหุนสวนวีเฟรช ออแกนิค ฟูด ซึ่งการประเมินผลสวนน้ีจะแบงออกเปน 4 ดาน ดังแสดงรายละเอียดดัง

ตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจตอการใชระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิต 

หางหุนสวนวีเฟรช ออแกนิค ฟูด ในภาพรวม 

 

ดานท่ีประเมิน รอยละความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุด นอย ต่ำ ปานกลาง มาก มากท่ีสุด สูง 

1. ดานการตรงตามความตองการของผูใช

ระบบ (Functional Requirement Test) 

0.0 6.5 6.5 7.0 46.5 40.0 86.5 

2. ดานการทำงานไดตามฟงกชันงานของ

ระบบ (Function Test) 

0.0 9.5 9.5 12.0 44.0 34.5 78.5 

3. ดานความงายตอการใชงานระบบ 

(Usability Test) 

0.0 1.0 1.0 16.7 45.3 37.0 82.3 

4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล

ในระบบ (Security Test) 

0.0 4.3 4.3 18.9 45.0 31.8 76.8 

รวมเฉลี่ย 0.0 5.3 5.3 13.7 45.2 35.8 81.0 

 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจตอการใชระบบการจัดการและวาง

แผนการจัดซื้อผลผลิต หางหุนสวนวีเฟรช ออแกนิค ฟูด ในภาพรวม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู

ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 81.0 เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงลำดับจากมากไปนอย ไดดังน้ี 

1. ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบ (Functional Requirement Test) มีความพึงพอใจอยู

ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 86.5 

2. ดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) มีความพึงพอใจอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 

82.3 

3. ดานการทำงานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Function Test) มีความพึงพอใจอยูในระดับสูง คิดเปน

รอยละ 78.5 

4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test) มีความพึงพอใจอยูในระดับสูง คิด

เปนรอยละ 76.8 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา ระบบการจัดการและวางแผนการจัดซื้อผลผลิต หางหุนสวนวีเฟรช ออแกนิค 

ฟูดท่ีพัฒนาข้ึนน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการเก็บขอมูลเกษตรกร รวมถึงการวางแผนการรับซื้อผลผลิต สามารถ

ดูรายงานการรับซื้อผลผลิตได ชวยลดการสูญหายของขอมูล เพ่ิมความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลและรวดเร็ว ซึ่ง

ในสวนของระบบนั้นคณะผูวิจัยใชแนวทางการพัฒนาระบบตามลำดับขั ้นตอนของ SDLC Model (System 

Development Life Cycle) ซึ่งสอดคลองกับงานของสิทธิศักด์ิ อรรจนานนท  เพ็ญศรี ปกกะสีนัง  และดาเรศ 

วีระพันธ (2561) ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร 8 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ทั้งน้ีการดำเนินการตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบจะชวยใหสามารถดำเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีแนวทางและข้ันตอนในการดำเนินงานท่ีชัดเจน สามารถควบคุมเวลาและงบประมาณไดงาย โดย

จะเลือกดำเนินการตามแนวทางท้ังหมดหรือเพียงบางสวน ซึ่งอาจมีความแตกตางกันไปตามวิธีการหรือข้ันตอนท่ี

จะนำมาใช ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับความพรอมของแตละองคกรได และควรมีการทำซ้ำใน
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ข้ันตอนการติดตามประเมินผล และหาวิธีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือการพัฒนาท่ีดีย่ิง ๆ ข้ึนไป ท้ังน้ีในระบบท่ี

พัฒนาขึ้นน้ีผูดูแลระบบ สามารถสามารถเพิ่ม ลบ แกไข คนหาและจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ไดแก ขอมูลเกษตรกร 

ขอมูลรับซื้อผัก ขอมูลผักและขอมูลผูดูแลระบบ สามารถตรวจสอบการรบัซื้อผักตามชวงเวลา ท้ังน้ีสอดคลองกับ

งานของอรุณี มะฎารัก และภาวิณี อาสนสุวรรณ (2561) ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการขอมูล

เกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมของศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

(สุรินทร) โดยเฉพาะในสวนของการบันทึกขอมูลเพื่อจัดเก็บในฐานขอมูล แตวิธีการนำเขาขอมูลของเกษตรกร

ตางกันตรงท่ีงานวิจัยน้ีจะเปนการนำเขาดวยไฟลสปรีตชีทเพ่ือสะดวกโดยท่ีไมตองกรอกขอมูลใหม แตงานวิจัยของ

คณะทำงานกรอกโดยตรงผานเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือความสะดวกของผูดูแลระบบ นอกจากน้ีระบบท่ีพัฒนาข้ึนยังมี

การนำเทคโนโลยีคิวอารโคดมาประยุกตใชเพื่อท่ีผูบริโภคสามารถสแกนคิวอารโคดเพื่อดูแหลงผลิตของผักได ซึ่ง

สอดคลองกับงานของศิริกมล ประภาสพงษ (2564) ท่ีนำ QR Code มาประยุกตใชในสวนของการตรวจสอบและ

ติดตามกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิดวย QR Code ของกลุมวิสาหกิจขาวหอมมะลิชุมชนบานโคกโพน ซึ่งจาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอการพัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตขาวหอม

มะลิดวย QR Code ของกลุ มฯ พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการเขารวมอบรมการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิดวย QR Code อยูในระดับมาก และการเปดโอกาสให

ซักถามและแสดงความคิดเห็น อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่นาสนใจและสรางความพึงพอใจใหกับ
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ระบบการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑและติดตามครุภัณฑดวย  QR Code 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

 

ธนบดี  ชมพูวณิชกุล1  ปฏิกมล  โพธิคามบำรุง1*  โสภณา  สำราญ1 

 
1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  พิษณุโลก  ตำบลบานกราง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

 

* E-mail: patikamol@hotmail.com 08 1533 4255 

 

บทคัดยอ 

ระบบจ ัดเก ็บข อม ูลคร ุภ ัณฑและติดตามคร ุภ ัณฑด วย  QR  Code  คณะวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  พิษณุโลก  มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบ

การจัดเก็บครุภัณฑและติดตามครุภัณฑดวย  QR  Code  2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพดานการใชงานของระบบ  

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ  ซึ่งพัฒนาระบบดวยภาษา PHP Codeigniter Framework 

โดยใชโปรแกรม  Xampp  และระบบฐานขอมูลใช MySQLi สวนเครื่องมือในการจัดทำวิจัย ไดแก แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ซึ่งแบงการสอบถามออกเปน  3  ดาน  ไดแก  ดานการออกแบบระบบ  ดานการประมวลผลการ

คนหาขอมูล  และดานรายงานขอมูล  โดยมีผูใชงานคือ อาจารยและบุคลากรผูเกี่ยวของ  จำนวน  10  คน 

ผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพของระบบและภาพรวมความพึงพอใจของผู ใชตอการใชงานระบบ

จัดเก็บขอมูลครุภัณฑและติดตามครุภัณฑดวย  QR  Code  อยูในระดับดีมาก  เน่ืองดวยระบบมีการออกแบบท่ีใช

งานงาย  สามารถสืบคนขอมูลไดถูกตอง  และแสดงรายงานขอมูลไดครบถวนสมบูรณ 

 

คำสำคัญ  ครุภัณฑ , QR code , ระบบการจัดเก็บขอมูล 
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Abstract 

Inventory system for data storage and tracking the equipment with QR code of faculty 

of Agricultural Science and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna has 

objectives to 1) develop inventory system for data storage and tracking the equipment with QR 

code 2) evaluate the performance in applying the system, and 3) assess satisfaction in applying 

the system, which was developed with PHP language Codeigniter Framework through Xampp and 

applied MySQLi for database system. The tool in the research was a satisfaction questionnaire 

that divided questions into three aspects: system design, data searching process, and data report. 

The study users were ten teachers and related people who have experience with the system. 

From the results of the study, it was found that the system performance and overall users’ 

satisfaction in the use of the inventory system for data storage and tracking the equipment with 

QR codes were at the highest level since the design of the system was friendly to users, able to 

searched data correctly and demonstrated the data report completely. 

 

Keywords: Inventory, QR code, Data Storage System 
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1. บทนำ  
ครุภัณฑมีความสำคัญตอการดำเนินงานของสถานบันการศึกษาเปนอยางมาก เพราะเปนสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูของนักศึกษาและสงเสริมการทำงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยแตละหนวย/กอง/คณะ

จะไดรับครุภัณฑตามท่ีไดรับอนุมัติ ทำใหในแตละปมีครุภัณฑเพ่ิมมากข้ึน ปจจุบันการจัดการขอมูลครุภัณฑสำหรับ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก มีการจัดเก็บ

ขอมูลครุภัณฑในรูปแบบแฟมเอกสาร ท้ังน้ีคณะวิทยาศาสตรฯ เปนคณะท่ีมีสาขามากท่ีสุดในมหาวิทยาลัยแหงน้ี 

ซ ึ ่งมีจำนวน 4 สาขา ไดแก สาขาวิทยาศาสตร สาขาพืชศาสตร สาขาสัตวศาสตรและประมง และสาขา

อุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะวิทยาศาสตรฯ มีครุภัณฑที่ตองดูแลทั้งหมดมากมายและหลากหลายชนิด และทาง

มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบติดตามครุภัณฑของแตละคณะในทุกๆ ป เพื่อรายงานผลการคง

อยูของครุภัณฑ รวมท้ังบางครุภัณฑท่ีมีความสวยงามหรือทันสมัย  เชน ชุดรับแขก โทรทัศนอัจฉริยะ (Smart TV) 

เปนตน และบางครุภัณฑที่มีจำนวนมาก เชน เกาอ้ีฟงคำบรรยาย โตะวางสิ่งของ บอรดสำหรับนำเสนอ เปนตน 

คณะวิทยาศาสตรฯ มักจะไดรับเอกสารการขอยืมจากบุคลากร กอง คณะอื่นในมหาวิทยาลัยสำหรับการจัด

โครงการหรือกิจกรรม โดยแตละครุภัณฑจะต้ังอยูในหองแตละหอง เมื่อไดรับครุภัณฑคืนกลับมามักจะเกิดการนำ

คืนไวผิดหอง เนื่องจากผูนำคืนไมทราบตำแหนงที ่ตั้งเดิมของครุภัณฑ อีกทั้งยังเปนการจัดเก็บเปนฐานขอมูล

ครุภัณฑอีกดวย โดยนำเทคโนโลยี QR Code เขามาใชในการแสดงผล เพ่ือแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ี

จะพ ัฒนา  “ระบบการจ ัดเก ็บคร ุภ ัณฑ และต ิดตามคร ุภ ัณฑ ด วย  QR Code คณะว ิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก” ซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้  คือ 1) เพ่ือ

พัฒนาระบบการจัดเก็บครุภัณฑและติดตามครุภัณฑดวย QR Code 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพดานการใชงาน

ของระบบ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ ซึ่งมีกลุมตัวอยางเปนอาจารยและบุคลากร

ผูเกี่ยวของในคณะวิทยาศาสตรฯ จำนวน 10 คน   

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
  ครุภัณฑ (วันวิสาข พรมเกตุ, 2563) หมายถึง สินทรัพยท่ีสวนงานมีไวเพ่ือใชในการดำเนินงานมีลักษณะ

คงทนและมีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป โดยใหบันทึกรับรูครุภัณฑท่ีมีมูลคาต้ังแต 5,000 บาท ข้ึนไป ตามราคาทุน

เปนรายการสินทรัพย ถาวรในบัญชีของสวนงาน โดยบันทึกรายละเอียดครุภัณฑในทะเบียนคุมทรัพยสิน และให

คำนวณคาเสื่อมราคาประจำป 

  คิวอารโคด (จุมพล ทวีดา, 2561) หรือเรียกวาบารโคด 2 มิติ ซึ่งสามารถบรรจุขอมูลในปริมาณสูง ท้ัง

ตัวอักษร ตัวเลข  สัญลักษณ เลขฐานสอง และรหัสส ีโดยจะบรรจุไวในคราวเดียวกัน สามารถบันทึกขอมูลไดท้ังใน

แนวนอนและแนวต้ัง ทำใหใชพ้ืนท่ีในการบันทึกนอยกวาบารโคดปกติ นอกจากน้ียังอานขอมูลได 360 องศา ดวย

ความเร็วสูงผานรูปแบบของการตรวจสอบตำแหนงท่ีอยูท้ัง 3 มุมของสัญลักษณ ทำใหอานไดเร็วและปองกันการ

รบกวนพ้ืนหลัง  

  แนวคิดการออกแบบเว็บไซต (สุพจน สงากอง, 2562) มีดังน้ี 

  1)  หลักการออกแบบเว็บไซต เปนการสรางเว็บไซตใหประทับใจผูใช 

  2)  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซต ตองคำนึงถึง เอกลักษณ เรียบงาย สม่ำเสมอ เน้ือหา การ

ใชงานงายและไมจำกัด นาสนใจ การออกแบบ และลิงคเชื่อมโยง 
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  3)  การออกแบบโครงสรางเว็บไซต เปนแผนผังการจัดวางตำแหนงหรือลำดับเน้ือหาในเว็บเพจท้ังหมด 

ซึ่งสามารถจัดโครงสรางเว็บไซตตามกลุมผูชมและกลุมเน้ือหา   

  4)  รูปแบบของโครงสรางเว็บไซต สามารถจัดวางไดหลายแบบตามความเหมาะสม เชน แบบระดับชั้น

เหมาะสำหรับเว็บไซตท่ีมีเว็บเพจจำนวนมากซึ่งเปนท่ีนิยม แบบเรียงลำดับเหมาะสำหรับเว็บไซตท่ีมีเว็บเพจไมมาก

นัก และแบบผสมเหมาะสำหรับเว็บไซตท่ีซับซอน  

  5) การใชสีในการออกแบบเว็บไซต สามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก สีโทนรอนแสดงถึงความ

อบอุน ดึงดูดใจ และความสุข สวนสีโทนเย็นแสดงถึงความเรียบรอย ความสุภาพ และออนโยน  

   

 ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

  การวิเคราะหและออกแบบระบบ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2560) เปนการศึกษา วิเคราะห แยกแยะ

ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ  และเสนอแนวทางแกไขตามความตองการของผูใชงาน ซึ่งแสดงวิธีการออกแบบและ

กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค โดยนำคอมพิวเตอรมาประยุกตใช เพ่ือแกปญหาท่ีไดทำการวิเคราะหไว 

  โปรแกรม Xampp (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2558) เปนโปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอรให

ทำงานในลักษณะของเว็บเซิรฟเวอร  ซึ่งประกอบไปดวย 4 องคประกอบ ไดแก Apache เปนเว็บเซิรฟเวอรท่ีทำ

หนาท่ีจัดเก็บ Homepage และสง  Homepage ไปยัง Browser ท่ีมีการเรียกใชงาน, PHP เปนภาษาคำสั่งและมี

การทำงานบนฝงเซิรฟเวอร, MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และ phpMyAdmin เปน Web-

Based Administrator Tools สำหรับ MySQL Server 

  ฐานขอมูล (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2558) เปนกลุมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน โดยมีการใชขอมูลรวมกัน 

ขอมูลเปนอิสระตอกัน  ลดความซ้ำซอนของขอมูล และขอมูลมีความถูกตองมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัย

ใหกับขอมูล 

  ระบบเครือขาย (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2561) เปนการเชื่อมตอคอมพิวเตอรต้ังแต 2 เครื่องข้ึนไป ดวย

อุปกรณเชื่อมโยง เพ่ือใหคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารและใชทรัพยากรรวมกันได 

 

  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

  ภราดร รีชัยพิชิตกุล, เจษฎา นินจันทร และ ธัญชนก วินากร (2559) งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑโดยประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคด 2) ศึกษาความพึงพอใจในท่ีมีตอการใช

งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑกลุมเปาหมายคือ เจาหนาท่ี และผูท่ีเกี่ยวของจากโรงเรียนบานนาเจียง จำนวน 5 

คน เครื่องมือการวิจัยคือ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑและแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานระบบบริหาร

จัดการครุภัณฑออนไลน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) ผล

การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑโดยประยุกตใชเทคโนโลยีบารโคด มีจำนวน 6 เมนู ไดแก ล็อกอินเขาสู

ระบบ หนาหลัก ลงทะเบียนครุภัณฑ ตรวจสอบครุภัณฑ ยืมครุภัณฑ คืนครุภัณฑ 2) ผูใชมีความพึงพอใจตอการใช

งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 กรรณิกา ศรีรุจิทัศนากร และ ณัฐพร ณัฐรังสี (2557) ระบบสนับสนุนการจัดการทะเบียนวัสดุครุภัณฑ

ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนโดยใชการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ

ของเว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งมีการพัฒนาดวยภาษา PHP และใชฐานขอมูล MySQL โดยระบบจะดูแลขอมูลวัสดุ

ครุภัณฑภายในองคการเทาน้ัน เมื่อผูวิจัยไดนำระบบน้ีมาใชภายในองคกร ผลจากการทำงานพบวาประสิทธิภาพ

ของระบบสนับสนุนการจดัการทะเบียนวัสดุและครุภัณฑการดานความเหมาะสมในหนาที่การทำงานของระบบ 
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ดานความถูกตองในการทำงานของระบบ และดานความสะดวกและงายตอการการใชระบบ มีความเหมาะสม มี

ความถูกตองในการทำงานของระบบ และมีความสะดวกและงายตอการใชงานระบบจริง 

 

กระบวนการพัฒนาระบบ 

 
 

รูปที่  1  กระบวนการพัฒนาระบบแบบ Adaptive Waterfall 

 

ระบบจัดเก็บขอมูลคร ุภ ัณฑและติดตามครุภัณฑดวย QR code ใชกระบวนพัฒนาระบบแบบ 

Adapted Waterfall โดยมี 7 ข้ันตอน โดยเริ่มจาก 1) การรวบรวมขอมูลปญหาเพ่ือวางแผนระบบ 2) นำขอมูลมา

วิเคราะหระบบ    3) ออกแบบระบบตามการวิเคราะห 4) พัฒนาระบบดวยเทคโนโลยีที ่เหมาะสม 5) ทำการ

ทดสอบระบบเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ 6) นำใชระบบดวยการแนะนำและจัดทำคูมือการใชระบบ และ 7) การ

บำรุงรักษาระบบเพ่ือใหระบบสามารถทำงานไดอยางราบรื่น โดยแตละข้ันสามารถยอนกลับเพ่ือแกไขขอบกพรอง

ได 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
  ขอบเขตดานการจัดทำระบบ 

 1) สวนนำเขาขอมูล ไดแก ขอมูลครุภัณฑ, ขอมูลหองเก็บครภุัณฑ, ขอมูลประเภทครุภัณฑ  และ

ขอมูลผูดูแลระบบ 

 2) สวนประมวลผล ไดแก การสืบคนขอมูลครุภัณฑ  

 3)  สวนแสดงผล ไดแก รายงานขอมูลครุภัณฑ, รายงานหองเก็บครุภัณฑ, รายงานประเภทครุภัณฑ  

และรายงานขอมูลผูดูแลระบบ 

 การดำเนินงานวิจัย 

1) วางแผนการดำเนินงานวิจัย โดยประชุมหารือรวมกันระหวางผูวิจัยและผูใชระบบ 

2) ศึกษาและคนควาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการทำวิจัย เพ่ือใหไดแนวทางในการดำเนินงานวิจัย 

3) วิเคราะหระบบและออกแบบระบบ ดวยการสัมภาษณผูใชระบบ   

4) พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑและติดตามครุภัณฑดวย QR code  
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5) ติดต้ังระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑและติดตามครุภัณฑดวย QR code และนำใชระบบโดยการ

จัดทำคูมือการใชระบบ และอบรมการใชระบบใหแกผูใชระบบ 

6) จัดทำแบบสอบถามและจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นท่ีมีตอประสิทธิภาพของระบบ 

7) ประเมินผลขอมูล เพ่ือใหไดผลวิจัย 

8) จัดทำรายงานผลการวิจัย  

  

การวิเคราะหระบบ 

 

 

รูปที่  2  การออกแบบแผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  การวิจัยน้ีใชแบบสอบถามในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งมีท้ังหมด 3 สวน คือ 

  สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใชงาน โดยวิเคราะหหาจำนวนและคารอยละ 

  สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของผูใชระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑและติดตามครุภัณฑดวย QR code 

โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในดานการออกแบบจำนวน 5 ขอ ดานการประมวลผลการ

คนหาขอมูล   จำนวน 4 ขอ และดานรายงานขอมูลจำนวน 3 ขอ แตละขอจะมีระดับความคิดเห็นใหเลือก 5 

ระดับ (นิตยา วงศภินันทวัฒนา, 2562) โดยมีความหมายดังน้ี 

 ระดับ 5 หมายถึง  ผูใชงานมีความคิดเห็นอยูในเกณฑ   ดีมาก  (5 คะแนน) 

 ระดับ 4 หมายถึง  ผูใชงานมีความคิดเห็นอยูในเกณฑ   ดี  (4 คะแนน) 

   ระดับ 3 หมายถึง  ผูใชงานมีความคิดเห็นอยูในเกณฑ   ปานกลาง  (3 คะแนน) 

   ระดับ 2 หมายถึง  ผูใชงานมีความคิดเห็นอยูในอยูเกณฑ   นอย  (2 คะแนน) 

   ระดับ 1 หมายถึง  ผูใชงานมีความคิดเห็นอยูในเกณฑ   นอยมาก  (1 คะแนน) 

  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

  การแปลความหมายจากผลการคำนวณคะแนนเฉลี่ยและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูใชระบบ

จัดเก็บขอมูลครุภัณฑและติดตามครุภัณฑดวย QR code ตามเกณฑไดดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ผูใชงานมีระดับความคิดเห็นตอเรื่องดังกลาวในระดับ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ผูใชงานมีระดับความคิดเห็นตอเรื่องดังกลาวในระดับ ดี  

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ผูใชงานมีระดับความคิดเห็นตอเรื่องดังกลาวในระดับ ปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ผูใชงานมีระดับความคิดเห็นตอเรื่องดังกลาวในระดับ นอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ผูใชงานมีระดับความคิดเห็นตอเรื่องดังกลาวในระดับ  นอยมาก 

 

4. ผลการวิจัย  
  

ผลการพัฒนาระบบ 

 

 
 

รูปที่  3  หนาจอขอมูลครุภัณฑ                                   รูปที่  4  หนาจอรายงานครุภัณฑ 
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รูปที่  5  หนาจอขอมูลผูใชระบบ                                  รูปที่  6  หนาจอขอมูลผูดูแลระบบ 

 

 ผลประสิทธิภาพของระบบ 

 
รูปที่  7  กราฟแสดงความพึงพอใจตอการใชระบบ 

  

 ภาพรวมทั้งหมดของความคิดเห็นที ่มีตอประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑและติดตาม

ครุภัณฑดวย QR code อยูในระดับดีมาก ( �̅�𝑥=4.50, SD=0.52) เมื ่อพิจารณาแตละดานสามารถประเมิน

ประสิทธิภาพได ดังน้ี 

 ดานการออกแบบระบบ ผูใชงานมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมของดานน้ี อยูใน

ระดับ    ดีมาก ( �̅�𝑥=4.45, SD=0.61) ซึ่งรายการประเมินของดานการออกแบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก

ทุกหัวขอ ไดแก ระบบสามารถจัดเก็บขอมูลครุภัณฑไดถูกตอง, การทำงานระบบใชงานงาย, หนาจอมีความ

สวยงาม,  แบบอักษรอานงายและมีความเหมาะสม  และกระบวนการทำงานของระบบไมซับซอน  

 ดานการประมวลผลการคนหาขอมูล ผูใชงานมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมของ

ดานน้ี อยูในระดับดีมาก (�̅�𝑥=4.51, SD=0.42) ซึ่งรายการประเมินของดานการออกแบบมีประสิทธิภาพอยูใน

ระดับดีมากทุกหัวขอ  ไดแก ระบบแสดงขอมูลครุภัณฑไดอยางถูกตอง, ระบบแสดงขอมูลครุภัณฑประจำหองได

ถูกตอง, ระบบสามารถคนหาครุภัณฑไดตรงตามความตองการ  และการสืบคนขอมูลครุภัณฑไดถูกตอง 

 ดานรายงานขอมูล ผูใชงานมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมของดานน้ี อยูในระดับ

ดีมาก  (�̅�𝑥=4.53, SD=0.60) ซึ่งรายการประเมินของดานการออกแบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมากทุกหัวขอ 

4.45

4.51

4.53

ขอมูลความคิดเห็นตอการใช

ระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑและติดตามครุภัณฑดวย QR Code

ดา้นการออกแบบระบบ ดา้นการประมวลผลการคน้หาขอ้มูล ดา้นรายงานขอ้มูล
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ไดแก รายงานครุภัณฑมีความครบถวน, รายงานครุภัณฑประจำหองมีความถูกตอง และการรายงานมีความ

รวดเร็ว 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยในครั้งน้ีมีผลความคิดเห็นท่ีมีตอประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑและติดตาม

ครุภัณฑดวย QR code อยูในระบบดีมาก เพราะมีการวิเคราะหและออกแบบระบบตามความตองการของผูใชงาน 

ซึ่งทุกรายการประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะรายการประเมินของหัวขอการทำงานระบบใช

งานงาย, ระบบแสดงขอมูลครุภัณฑไดอยางถูกตอง และการสืบคนขอมูลครุภัณฑไดถูกตอง มีคาเฉลี่ยของความ

คิดเห็นมากที่สุด (�̅�𝑥=4.75) ซึ่งระบบดังกลาวชวยใหการจัดการครุภัณฑของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย

การเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ระบบสนับสนุนการจัดการ

ทะเบียนวัสดุครุภัณฑ (กรรณิกา ศรีรุจิทัศนากร และ ณัฐพร ณัฐรังสี, 2557) โดยเปนระบบท่ีสามารถทำงานไดตรง

ตามความตองการของผูใชงาน และสามารถจัดวางครุภัณฑไดถูกตองตามหองท่ีจัดเก็บครุภัณฑ ท้ังน้ีมีขอเสนอแนะ

จากผูใชงาน คอื ควรแสดงผังตำแหนงท่ีต้ังครุภัณฑ จะไดนำครุภัฑณวางไดตรงตำแหนง 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก เปนอยางสูง ท่ีใหความอนุเคราะหและสละเวลาในการใชงานระบบ พรอม

ท้ังใหความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาระบบงาน 
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การใชน้ำยางธรรมชาติผสมนาโนซิงคออกไซดเปนสารเคลือบปองกันการกัดกรอนของเหล็ก 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาการใชน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด เพื่อทำเปนสารเคลือบปองกันการกัดกรอนโดย

เตรียมน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซดผานกระบวนการอินซิทูอิพอกซิเดชันของยางธรรมชาติ โดยใชกรดฟอรมิก/

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 24 ชั่วโมง และเติมนาโนซงิคออกไซด ชวยเพ่ิม

สมบัติปองกันการกัดกรอน และเติมหมูฟอสเฟตชวยเพิ่มสมบัติการยึดติดของฟลมที ่ทำหนาที่เปนสารเคลือบ

ปองกันการกัดกรอนของเหล็ก จากการวิเคราะหดวยเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโตรสโคป พบวา 

ยางธรรมชาติอิพอกไซดมีปริมาณอิพอกไซดรอยละ 34-54 โดยโมล จากการทดสอบโครงสรางผลึก นาโนซิงคออก

ไซดมีการจัดเรียงตัวผลึกแบบเฮกซะโกนอล เมื่อเติมนาโนซิงคออกไซดและฟอสเฟตแสดงใหเห็นวามีการกระจาย

ตัวอยูในน้ำยางอิพอกไซดอยางสม่ำเสมอ เหล็กเคลือบน้ำยางสามารถทนการกัดกรอนจากกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 

37%  โซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 48% และโซเดียมคลอไรดเขมขน 10% ได แตไมทนตอกรดไนตริกเขมขน 65% 

และกรดซัลฟวริกเขมขน 96% การยึดติดของสารเคลือบปองกันการกัดกรอนจะสูงข้ึนตามปริมาณหมูฟอสเฟตท่ี

เพ่ิมข้ึน และพบวาการใสนาโนซิงคออกไซด และหมูฟอสเฟตท่ีปริมาณ 0.5 และ  1.0 phr ตามลำดับ จะเหมาะสม

สำหรับการทนตอกรด-เบส และปริมาณหมูฟอสเฟตท่ีมีผลตอการยึดติดสูงสุดคือท่ี 1.0 phr   

 

คำสำคัญ  ปองกันการกัดกรอน น้ำยางธรรมชาติ นาโนซิงกออกไซด เหล็ก 
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Abstract 

This research is aimed to prepare epoxide natural rubber latex used as an anti-corrosion 

coating agent. The epoxide natural rubber was prepared via in-situ epoxidation by using formic 

acid/hydrogen peroxide at 70oC for 24 hours.  Nano-Zinc oxide (n-ZnO) particles were added to 

enhance the anti-corrosion properties. Phosphate groups were also added to enhance the 

adhesion properties of the anti-corrosion films for steel. The coating films were analyzed by 

Fourier Transform Infrared (FTIR). It was found that the ENR contains 3 4 - 5 4  % mol epoxidation. 

The crystalline of n-ZnO particles was a hexagonal structure confirmed by X-ray diffraction (XRD) 

pattern. After adding n-ZnO and phosphate into the ENR latex, it was found that they distributed 

evenly in ENR latex. The anti-corrosion film was able to protect steel from 37% hydrochloric acid, 

48% sodium hydroxide and 10% of sodium chloride. However, the anti-corrosion film was unable 

to protect steel from 6 5 %  nitric acid and 9 6 %  sulfuric acid. Adhesion properties of the anti-

corrosion film was increased with the phosphate group contents.  The suitable condition of ENR-

anticorrosion for acid-based resistant consisted of 0.5 phr of nano-ZnO and 1.0 phr of phosphate 

group. ENR with 1.0 phr of phosphate group gave the highest adhesion properties. 

 

Keywords: Anti-corrosion, Natural rubber latex, Nano-zinc oxide, Steel 
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1. บทนำ  
การกัดกรอนของวัสดุ เปนปญหาหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเสมอและสามารถพบเห็นไดในชีวิตประจำวัน ปญหาน้ีมี

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม บางครั้งอาจสงผลใหเกิดการสูญเสียชีวิต จากขอมูลที่ไดรับการ

สำรวจในประเทศที่กำลังพัฒนาบางประเทศ พบวามีการสูญเสียงบประมาณที่เกิดจากกัดกรอนประมาณ 3-5% 

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product, GNP) และในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา 

ไดมีการสำรวจมูลคาการเสียหายเน่ืองจากการกัดกรอน การปองกันการกัดกรอนสามารถทำไดหลายวิธี หน่ึงในน้ัน

คือการเคลือบผิวดวยพอลิเมอร เชน พอลิอะนิลิน พอลิไพโรล แตเน่ืองจากสังเคราะหยากและมีราคาแพงจึงสนใจ

ใชน้ำยางธรรมชาติซึ่งเปนพอลิเมอรจากธรรมชาติชนิดหน่ึง ท่ีมีสมบัติท่ีสามารถนำมาใชเปนสารเคลือบผิววัสดุได 

ในงานวิจัยน้ีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการกัดกรอน และเพิ่มการยึดติดบนผิวเหล็กโดยมีการ

เตรียมน้ำยางธรรมชาติใหเปนน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด ผสมกับผสมนาโนซิงคออกไซด และฟอสเฟต โดยมีการ

แปรปริมาณนาโนซิงคออกไซด และฟอสเฟต ท่ีผสมลงไปในน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด และทำการทดสอบสมบัติ

ตาง ๆ ไดแก XRD, FTIR, TEM, การปองกันการกัดกรอน และการยึดติดของน้ำยางบนผิวเหล็ก 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 การกัดกรอนคือสภาวะท่ีวัตถุหรือสิ่งประดิษฐทางดานวิศวกรรมทำปฏิกิริยากับสภาพแวดลอมทำใหเกิด

การเสื ่อมสภาพของวัตถุนั ้น สงผลใหประสิทธิภาพในการทำงานหรืออายุการใชงานลดลงในสภาพแวดลอม

โดยท่ัวไป สนิม (Rust) ซึ่งเปนโลหะสวนท่ีมีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เน่ืองจากไดรับปฏิกิริยาเคมีท่ีมีอากาศ น้ำ 

หรือความรอนเปนตัวการสำคัญทำใหโลหะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม เชน สี ความแข็งแรงลดลง และทำใหเกิด

การผุกรอน การเกิดสนิมเหล็กกลาเกิดข้ึนเมื่อผิวเหล็กรวมตัวกับความชื้น และออกซิเจน (ณปภัช, 2560) แสดงดัง

สมการ 1 

                                            4Fe + 3O2 + 2H2O → 2Fe2O3H2O                                            (1) 

   (เหล็ก) + (ออกซิเจน) + (น้ำ) = สนิมเหล็ก (Hydrated ferric Oxide, Rust)  

 

 เพื่อปองกันการเกิดสนิมเหล็กจึงใชการเคลือบผิวโลหะ (Coating) ซึ่งการเคลือบผิวโลหะมีหลายวิธี แต

วิธีท่ีนิยมใช คือการเคลือบโดยพอลิเมอร (Polymer Coating) ไมวาจะใชเปนแผนหรือเปนผง วิธีน้ีสามารถปองกัน

ไดท้ังความเสียหายเชิงกลและการกัดกรอน แตหากการเคลือบเผยใหเห็นสวนของโลหะภายในก็สามารถทำใหเกิด

การกัดกรอนอยางรวดเร็วไดเชนกัน หลักการของการเคลือบผวิเปนการปองกันไมใหเหล็กถูกกับออกซิเจนและ

ความชื้น ซึ่งเปนการปองกันการเกิดสนิมของเหล็กได เปนวิธีสะดวก และใหผลดีในการปองกันการเกิดสนิม แตขอ

ควรระวังในการเคลือบผิวก็คือตองเคลือบอยางมิดชิด โดยการเคลือบผิวมีดังตอไปนี้ไดแก การเคลือบผิวดวย

พลาสติก การเคลือบผิวดวยสี และการเคลือบดวยน้ำมัน ซึ่งสามารถเลือกใชสารไดอยู 2 ชนิด คือ สารอินทรีย 

และ สารอนินทรีย (ณปภัช, 2560) สารเคลือบผิวอินทรียจะมีขนาดที่เล็ก เพื่อทำใหรับอิเลก็ตรอนไดดี และสาร

เคลือบผิวชนิดอนินทรียจะตองเคลือบผิวได และยึดติดกับเหล็กไดดี ซึ่งหน่ึงในสารอนิน ทรียท่ีนาสนใจ คือ นาโนซิ

งคออกไซด (Nano Zinc Oxide, n-ZnO) เปนสารอนินทรียชนิดหน่ึงท่ีอยูในรูปของผงท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กระดับ

นาโนเมตร โดยจะนำมาใชรวมกับพอลิเมอรนำไฟฟาเพ่ือใหเกิดการถายเทอิเล็กตรอนท่ีผิวไดดีย่ิงข้ึน ซึ่งการจะทำ

ใหพอลิเมอรสามารถเขากันไดดีกับนาโนซิงคออกไซดน้ันจะตองทำใหนาโนซิงคออกไซดมีขนาดอนุภาคเล็กพอและ

ใกลเคียงสารเคลือบท่ีใช  
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 ตอศักด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน และคณะ (2553) ไดทำการพัฒนาน้ำยางธรรมชาติสำหรับเคลือบผิวโลหะเหล็ก

เพื่อปองกันการกัดกรอน โดยการวิจัยนี้จะนำยางธรรมชาติมาเปนวัสดุหลักที่ใชในการเคลือบผิวโลหะเหล็กเพ่ือ

ปองกันการกัดกรอนอันเกิดจากการสัมผัสระหวางโลหะเหล็กกับสภาพแวดลอม และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน

การปองกันท่ีดีย่ิงข้ึน จึงผสมผสานกันระหวางวิธีการเคลือบผิวโลหะเหล็กดวยน้ำยางเขากันกับวิธีปองกันแบบคาธ

อดิค โดยการผสมผงโลหะผสมเพ่ิมเขาไปในน้ำยางเพ่ือทำหนาท่ีเสียอิเล็คตรอนแทนโลหะเหล็ก 

 นอกจากน้ี พบวาหมูฟอสเฟตในพอลิเมอรสามารถเกิดปฏิกิริยากับพ้ืนผิวของเหล็ก และกลายเปนฟลมท่ี

ชวยปองกันการกัดกรอนได (Gu et al., 2016) โดยหนึ่งในพอลิเมอรที่มีหมูฟอสเฟตอยูคือ ยางธรรมชาติซึ่งมหีมู

ฟอสเฟตอยูบริเวณปลายของสายโซ (Cornish et al., 1999) จึงคาดวายางธรรมชาติจะสามารถใชในการทำฟลม

ปองกันการกัดกรอนได  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
1. การสังเคราะหนาโนซิงคออกไซด (Nano Zinc Oxide, n-ZnO) 

ละลาย Zinc Acetate (99.5%, KEMAUS) 5.0 g ใน ethanol (99.9%, J.T. Baker) 150 ml คนท่ี

ความเร็ว 900 rpm เปนเวลา 2 h ที่อุณหภูมิ 80°C ภายใตบรรยากาศไนโตรเจน (ไดสารละลาย 1) เตรียม

สารละลาย Potassium Hydroxide (86%, J.T. Baker) 5.0 g ใน ethanol 30 ml เติมลงในสารละลาย 1 คนท่ี

ความเร็ว 900 rpm เปนเวลา 1 h ท่ีอุณหภูมิ 70°C หยุดใหความรอน และเติม Oleic Acid (extra pure, LOBA 

CHEMIE PVT) 10 ml คนเปนเวลา 24 h ลางตะกอนดวย ethanol 3 ครั้ง และอบใหแหง 24 h ท่ีอุณหภูมิ 70°C 

ได OA-Nano Zinc Oxide คำนวณเปอรเซ็นผลผลิต 

2. การสังเคราะหน้ำยางธรรมชาติอิพอกไซด 

ชั่งน้ำยางธรรมชาติทีม่ีเนื้อยาง 60% (60% DRC Natural Rubber Latex, ลักกี้โฟร จำกัด) 173.67 g 

เจือจางดวยน้ำกลั่น 347.33 g คนใหเขากัน ท่ีอุณหภูมิหอง จะไดน้ำยางธรรมชาติท่ีมีเน้ือยาง 20% (20% NR) เติม 

Tergitol® (Sigma-Aldrich) 6.00 g ลงใน 20% NR 521.00 g คนที ่ความเร ็ว 600 rpm เป นเวลา 24 h ท่ี

อุณหภูมิหอง จากน้ันคอย ๆ หยด 85% Formic Acid (Extra Pure, QRëC®) 14.94 ml คนท่ีความเร็ว 600 rpm 

เปนเวลา 10 min ที่อุณหภูมิ 60°C ภายใตบรรยากาศไนโตรเจน เมื่อครบเวลา คอย ๆ หยด 30% Hydrogen 

Peroxide (AR grade, QRëC®) 105.3 ml คนที่ความเร็ว 600 rpm เปนเวลา 24 h ที่อุณหภูมิ 60°C ภายใต

บรรยากาศไนโตรเจน เมื่อครบ 24 ชั่วโมง เทยางธรรมชาติอิพอกไซด (Epoxide Natural Rubber, ENR) ลงบีก

เกอร แลวปรับ pH ใหเปนกลางดวย 10% Potassium Hydroxide แตใชไมเกิน 50 ml 

3. การเตรียมสารเคลือบปองกันการกัดกรอน 

เท ENR 100 g ลงในขวด 3 คอ (Three Round Neck Bottles) ขนาด 500 ml และใสสารเคมีตาง ๆ 

ตามสูตรดังตารางที่ 1 คอย ๆ หยดสารละลาย meta-Phosphoric Acid (ACS grade, PanReac AppliChem) 

จนหมด คนท่ีความเร็ว 900 rpm เปนเวลา 30 min  ท่ีอุณหภูมิ 30°C จากน้ันจึงใส 4% OA-Nano Zinc Oxide 

Dispersion ตามปริมาณท่ีกำหนด คนเปนเวลา 24 h ท่ีอุณหภูมิหอง  

4. การทดสอบ 

 ศึกษาโครงสรางผลึกของ n-ZnO ดวยเทคนิคเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (X-Ray Diffraction, XRD) ในชวง

การสแกน 2𝜃𝜃 = 20-90º ศึกษาสัณฐานวิทยาของ n-ZnO ดวยเทคนิคกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน 

(Transmission Electron Microscopy, TEM) ในสภาวะคาแรงดันเรง (Acceleration Voltage) ใช 200 kV 

ศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารเคลือบดวยเทคนิควิเคราะหสารดวยคลื ่นอินฟราเรด (Fourier Transform 
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Infrared Spectroscopy, FTIR) ในสภาวะการแยกที่ 4 cm-1 อยูในชวงความยาวคลื่น 4000-400 cm-1 ศึกษา

สมบัติของสารเคลือบปองกันการกัดกรอน (Anti-Corrosion) โดยเคลือบสารเคลือบลงบนแผนเหล็กคารบอนต่ำ 

(Low Carbon Steel, หจก. เชียงใหม วิวัฒนโลหะกิจ) นำชิ้นเหล็กทดสอบท่ีเคลือบน้ำยาง แชลงไปในสารละลาย

ท่ีจะใชทดสอบ ไดแก 37% HCl, 65% HNO3, 96% H2SO4, 48% NaOH และ 10% NaCl ท่ีอุณหภูมิ 25°C เปน

เวลา 5 วันในที่มืด สังเกตการเปลี ่ยนแปลงทางกายภาพของชิ ้นทดสอบกอนและหลังทำการทดสอบ ทำการ

ทดสอบซ้ำอยางนอย 3 ครั้ง บันทึกผลท่ีได ศึกษาสมบัติการยึดติดของสารเคลือบปองกันการกัดกรอน โดยนำแผน

เหล็กเรียบมาประกบขางเหล็กคารบอนต่ำขนาด 5.0 cm × 15.0 cm ทำการยึดแผนเหล็กและชิ้นทดสอบดวยเทป

กาว ทำการวัดใหมีขนาดชอง 0.5 cm × 0.5 cm จำนวน 280 ชอง ใชหลอดฉีดยาดูดน้ำยาง ENR 1 ml มาฉีดลง

บนชิ้นเหล็กทดสอบ จากนั้นใชไมบรรทัดปาดใหทั่วทั้งแผนอยางสม่ำเสมอ แลวรอจนกวาชิ้นทดสอบจะแหงสนิท 

ใชคัตเตอรกรีดเปนชองตามท่ีวัดขนาดไว นำเทปกาวมาติดทับบนแผนฟลมท้ังหมด จากน้ันทำการดึงเทปกาวออก 

สังเกตผิวของชิ้นทดสอบท่ีถูกเคลือบวามีฟลมเกาะอยูมีปริมาณ และรายงานผลเปน %การยึดติด ทำการทดสอบ

ซ้ำอยางนอย 3 ครั้ง  

 

ตารางที่ 1 สารเคมีท่ีใชในการเตรียมสารเคลือบปองกันการกัดกรอน 

 

สูตร 
ปริมาณสารท่ีใช (phr) 

Epoxide Natural Rubber, ENR 4% OA-Nano Zinc Oxide meta–Phosphoric Acid 

ENR 100 - - 

Z0.5 100 0.5 - 

Z0.5P0.25 100 0.5 0.25 

Z0.5P0.5 100 0.5 0.5 

P1.0 100 - 1.0 

Z0.05P1.0 100 0.05 1.0 

Z0.1P1.0 100 0.1 1.0 

Z0.5P1.0 100 0.5 1.0 

 

4. ผลการวิจัย  
สมบัติของนาโนซิงคออกไซด  

n-ZnO มีลักษณะเปนผงสีขาวละเอียด มี%ผลผลิต 53.28% จากรูปท่ี 1(ก) แสดงสเปกตรัมและรูปแบบ

การเลี้ยวเบนรังสีเอกซของนาโนซิงคออกไซดดวยเทคนิคเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (X-Ray Diffraction, XRD) เตรียม

ไดจากผง (n-ZnO แสดงมุมเลี ้ยวเบนท่ี 31.7, 34.4, 36.2, 47.49 และ 56.5 เมื ่อเปรียบเทียบกับฐานขอมูล 

JCPDS no. 36-1451 จากรูปที่ 1(ข) จะพบวามีการเลี้ยวเบนทั้งหมดสอดคลองกับโครงสราง n-ZnO ที่แลตทิซ

เรียงตัวแบบ Hexagonal  

เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาของ n-ZnO ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (Transmission 

Electron  Microscope, TEM) ที่กำลังขยาย 200,000 เทา แสดงผลดังรูปท่ี 2 พบวาอนุภาคของ n-ZnO มี

ลักษณะเปนเม็ด มีขนาดอนุภาคอยูในชวง 10-15 nm รูปทรงแตกตางกันเล็กนอย บางสวนกระจายตัวไดดี 

บางสวนเกาะรวมกัน  
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(a)      (b) 

 

รูปที่ 1 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซของ (ก) นาโนซิงคออกไซด (ข) นาโนซิงคออกไซดมาตรฐาน 

ท่ีมา JCPDS no. 36-1451 

 

 
 

รูปที่ 2 โครงสรางทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคนาโนซิงคออกไซด 

ดวยเทคนิคกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน 

 

สมบัติยางธรรมชาติอิพอกไซดและสารเคลือบปองกันการกัดกรอน 

จากการวิเคราะหสเปกตรัม FTIR ของยางธรรมชาติอิพอกไซด เพื่อคำนวณหาปริมาณหมูอิพอกไซด 

(รูปที่ 3) ของยางธรรมชาติอิพอกไซด สูตร ENR, Z0.5, Z0.5P0.25 และ Z0.5P0.5 แสดงใหเห็นถึงพีคของยาง

ธรรมชาติอิพอกไซดท่ี 874.96  cm-1  เปน C-O-C มีการสั่นแบบยืดท่ีสมมาตร (Symmetric Stretching) และพีค

ของยางธรรมชาติที ่ 841.35 cm-1 เปน C=C มีการสั ่นแบบแบบงอ (Bending) โดยที ่พันธะคู ของคารบอนมี

แนวโนมลดลง ซึ่งการเพิ่มสูงขึ้นของพีคในชวงตำแหนง 870 cm-1 แสดงวารอยละโดยโมลอิพ็อกซิเดชัน (mol% 

epoxidation) ของ ENR มีคาเพิ่มขึ้น และจำนวนพันธะคูใน ENR ลดลงของพีคในชวงตำแหนง 1650 และ 835 

cm-1 เนื่องจากมีอะตอมออกซิเจนถูกเติมเขาไปในปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชัน (รูปที่ 4) แตพีคของ C-O-C จะเพิ่มสูง

มากข้ึน นอกจากน้ีหมูฟอสเฟตท่ีเติมลงไปใน Z0.5P0.25 และ Z0.5P0.5 ทำใหเกิดปฏิกิริยากับ ENR โดยการเปด

วงแหวนท่ีบริเวณออกซิเจนในตำแหนง C-O-C (รูปท่ี 5) พีคจึงสูงข้ึน และท่ีตำแหนง 869.79–874.96 cm-1 แสดง
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พีค n-ZnO ของ Z0.5, Z0.5P0.25 และ Z0.5P0.5 ซึ่งรูปท่ี 3 แสดงสเปกตรัมของ ENR เพ่ือดูปริมาณหมูฟอสเฟต

ท่ีเพ่ิมข้ึนของ P1.0, Z0.05P1.0, Z0.1P1.0 และ Z0.5P1.0 พบวามีพีคของหมูฟอสเฟตอยูในชวง 934 – 952 cm-

1 ซึ่งการเติมหมูฟอสเฟตในปริมาณท่ีมากข้ึนจะทำใหพีคของ ENR ลดลง เน่ืองจากสวนท่ีเปนวงแหวน C-O-C  ถูก

แทนที่ดวยหมูฟอสเฟต โดยที่ตารางที่ 2 ปริมาณหมูอิพอกไซดของยางธรรมชาติอิพอกไซดที่คำนวณไดจากการ

เทียบกับสเปคตรัมมาตรฐานของยางธรรมชาติอิพอกไซด (Davey and Loadman, 1984) ซึ่ง ENR % โมลอิพอก

ซิเดชันของยาง ENR เทากับ 43 (ใชกระบวนการสังเคราะหจาก (Chamnanvatchakit, 2015) ซึ่ง ENR-25 มี % 

โมลอิพอกซิเดชันเทากับ 28) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และจากสเปกตรัมของน้ำยางอิพอกไซดที่ใส n-ZnO และ 

Phosphate ทุกสูตร แสดงใหเห็นวาไมพบพีคของหมูคารบอนิล ไฮดรอกซิล และวงแหวนโฮโดรฟูแรนจากการเปด

วงของหมูอิพอกไซดของพีคท่ีตำแหนง 1720, 3600-3200 และ 1065 cm-1 ตามลำดับ 

 

 
 

รูปที่ 3 FTIR สเปกตรัมของยางธรรมชาติอิพอกไซดสูตรตาง ๆ 

 

 
 

รูปที่ 4 ปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชันของยางธรรมชาติผานกระบวนการอินซิทูอิพอกซิเดชัน (Yoksan, 2008). 

 

 
รูปที่ 5 ปฏิกิริยาของหมูฟอสเฟตกับยางธรรมชาติอิพอกไซด (ดัดแปลงจาก Yoksan, 2008 และ Gu et al.,2016) 
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ตารางที่ 2 ปริมาณหมูอิพอกไซดในยางธรรมชาติอิพอกไซด 

 

สูตร 
พื้นท่ีใตกราฟ Absorbance 

ratio (Ar) 
% Mole epoxy 

เลขคลื่นท่ี 835 (cm-1) เลขคลื่นท่ี 870 (cm-1) 

ENR 0.382 0.538 0.5848 43 

Z0.5 0.329 0.369 0.5287 34 

Z0.5P0.25 0.310 0.510 0.6220 49 

Z0.5P0.5 0.210 0.400 0.6557 54 

หมายเหตุ  

**P1.0, Z0.05P1.0, Z0.1P1.0 และ Z0.5P1.0 ไมสามารถระบุพีคที่เลขคลื่นที่ 835 และ 870 cm-1 

 

การปองกันการกัดกรอน 

นำเหล็กคารบอนต่ำที ่เคลือบสารเคลือบจากน้ำยาง ENR สูตรตาง ๆ แชลงไปในสารละลายที่จะใช

ทดสอบการปองกันการกัดกรอน ไดแก 37% HCl, 65% HNO3, 96% H2SO4, 48% NaOH และ 10% NaCl ท่ี

อุณหภูมิ 25°C เปนเวลา 5 วันในท่ีมืด ไดผลดังตารางท่ี 3 โดยท่ี Standard คือแผนเหล็กคารบอนต่ำท่ีไมไดเคลือบ 

ในสารละลาย 37% HCl แผนเหล็กมาตรฐาน เกิดการกัดกรอนทั่วทั้งแผนและเกิดสนิมที่ผิวหนา สูตร 

Z0.5P0.5 และ Z0.5P1.0 เกิดการกัดกรอนนอยที่สุด เนื่องจากการเติมอนุภาคนาโนซิงคออกไซด (n-ZnO) ใน

ปริมาณท่ีมากกวาสูตรอ่ืน อนุภาคของ n-ZnO มีขนาดอนุภาคท่ีเล็กและมีพ้ืนท่ีผิวสัมผัสท่ีมาก จึงทำใหเกิดอันตร

กิริยาระหวางอนุภาคของ n-ZnO และ Matrix ซึ่งในท่ีน้ีก็คือน้ำยางอิพอกไซด เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุท่ี

ผสมดวยใหดีขึ ้น โดยการที ่เติมอนุภาคของ n-ZnO ลงไปในสารเคลือบจะทำใหกระบวนการยอยสลายผาน

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของพอลิเมอรลดลง (Chimenti et al., 2017) 

ในสารละลาย 65% HNO3พบวาเกิดการกัดกรอนและเกิดสนิมข้ึนบริเวณพ้ืนผิว (Flash Rust) ของเหลก็

ของตัวอยางทุกชิ้น เนื่องจากกรดไนตริกมีความเขมขนสูง เมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะและไดเกลือซึ่งจะมีสถานะ

ออกซิไดซท่ีสูงข้ึน จึงทำใหมีการกัดกรอนท่ีรุนแรงกับโลหะ 

ในสารละลาย 96% H2SO4 ทุกสูตรไมสามารถปองกันการกัดกรอนได โดยทุกแผนจะเกิดเกลือขึ้นที่ผิว

ของแผนเหล็ก เน่ืองจากกรดซัลฟูริกเมื่อสัมผัสกับโลหะจะทำใหเกิดกาซ และเกลือของโลหะชนิดน้ัน เกิดปฎิกิริยา

ดังสมการท่ี 2  

   Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2       (2) 

 

ในสารละลาย 48% NaOH แผนเหล็กมาตรฐานเกิดคราบสีดำบางสวน สวนสูตรอ่ืนเกิดการเปลี่ยนแปลง

เล็กนอย ยกเวนสูตร Z0.5P1.0 ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีฟอสเฟตในปริมาณมาก ทำใหประสิทธิภาพ

การยึดเกาะของฟลมดีมากข้ึน และมีอนุภาคของ n-ZnO มาก จึงไมทำใหเกิดสนิมท่ีบริเวณผิวหนา 

ในขณะท่ีสารละลาย 10%NaCl พบวาทุกสูตรเกิดสนิมข้ึนเล็กนอย ยกเวน สูตร Z0.5P1.0 เกิดสนิมข้ึน

บริเวณท่ีไมถูกเคลือบ เนื่องจาก ฟอสเฟตมีปริมาณมาก ทำใหประสิทธิภาพการยึดเกาะของฟลมดีมากขึ้น และมี

อนุภาคของ n-ZnO มาก จึงไมทำใหเกิดสนิมท่ีบริเวณผิวหนา 
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ตารางที่ 3 สมบัติของสารเคลือบปองกันการกัดกรอน  

 

 
 

การยึดเกาะของสารเคลือบปองกันการกัดกรอน 

จากรูปที่ 6 แสดงเปอรเซ็นตการยึดติดของสารเคลือบที่ผสม n-ZnO และฟอสเฟตบนแผนเหล็ก มี

แนวโนมสูงกวาสูตร ENR เมื่อพิจารณาสูตร Z0.5, Z0.5P0.25, Z0.5P0.5 ท่ีมีการแปรปริมาณฟอสเฟตพบวาเมื่อ

เพิ่มปริมาณฟอสเฟต การยึดติดกับแผนเหล็กสูงขึ้น ในขณะที่สูตร P1.0, Z0.05P1.0, Z0.1P1.0, Z0.5P1.0 เปน

สูตรท่ีแปรปริมาณ n-ZnO ในสูตรท่ีปริมาณหมูฟอสเฟตมากท่ีสุดคือ 1.0 phr พบวาไมเกิดการหลุดลอกของฟลม 

ซึ่ง P1.0, Z0.05P1.0, Z0.1P1.0 และ Z0.5P1.0 มีเปอรเซ็นตการยึดติดสูงท่ีสุดคือ 100% เน่ืองจากน้ำยางอิพอก

ไซดมีหมูฟอสเฟตอยูท่ีบริเวณดานปลายของสายโซของ cis-1,4-polyisoprene อยูแลว   

เมื่อเติมหมูฟอสเฟตที่มีปริมาณแตกตางกันเขาไป จะชวยใหมีการยึดติดที่ดีขึ้นตามปริมาณที่เพิ่มข้ึน 

เพราะฟอสเฟตมีสมบัติเพิ่มการยึดติด เนื่องจากหมูฟงกชันฟอสเฟตนั้นสามารถยึดติดกับพื้นผิวของเหล็กไดดวย

พันธะโควาเลนต (Covalent Bond)  จึงทำใหหมูฟอสเฟตที่มีลักษณะเปนหมูที่ชอบน้ำ (Hydrophilic Group) 

เปลี่ยนไปเปนหมูที่ไมชอบน้ำ (Hydrophobic group) (Gu et al., 2016) แสดงกลไกการยึดติดดังภาพที่ 7 และ

การเติมอนุภาค n-ZnO ลงไปในน้ำยางอิพอกไซด จะเขาไปชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหการยึดติดเนื่องจากมีพื้นท่ี

ผิวสัมผัสท่ีมากกวา ZnO ท่ีมีขนาดอนุภาคขนาดใหญ (Chimenti et al., 2017) การยึดติดของสารเคลือบกับแผน

เหล็กท่ีดีข้ึน ซึ่งสงผลทำใหการปองกันการกัดกรอนดีข้ึน 
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รูปที่ 6 สมบัติการยึดติดของสารเคลือบปองกันการกัดกรอน 

 

 
 

รูปที่ 7 กลไกการเกิดการยึดติดของหมูฟอสเฟตในยางธรรมชาติอิพอกไซดกับแผนเหล็ก 

ท่ีมา: Gu et al., 2016 

 

5. สรุปผล 
นาโนซิงคออกไซด (n-ZnO) ท่ีสังเคราะหไดมีโครงสรางผลึกแบบ Hexagonal ซึ่งตรงกับ JCPDS no. 

36-1451 มีลักษณะพ้ืนผิวและโครงสรางสัณฐานวิทยาพ้ืนผิวเปนเม็ดเล็ก ๆ กระจายตัวกันแบบไมแนนอน และมี

ขนาดท่ีไมเทากัน มีขนาดอนุภาคอยูในชวง 10-15 nm 

ยางธรรมชาติอิพอกไซด (ENR) พบหมู C-O-C ที่สูงขึ้นตามรอยละโดยโมลอิพอกซิเดชันของยาง ENR 

ท่ีเตรียมผานกระบวนการอินซิทูอิพอกซิเดชัน มีรอยละโดยโมลอิพอกซิเดชันของยาง ENR เทากับ 43 เมื่อทดสอบ

การกัดกรอน Z0.5P1.0 สามารถทนการกัดกรอนไดดีท่ีสุด โดยจะทนกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 37% โซเดียมไฮดร

อกไซดเขมขน 48% และโซเดียมคลอไรดเขมขน 10% แตจะไมทนกรดไนตริกเขมขน 65% และกรดซัลฟวริก

เขมขน 96% ท่ีมีความเขมขนสูง การยึดติดของสารเคลือบปองกันการกัดกรอนจะสูงข้ึนตามปริมาณหมูฟอสเฟตท่ี

ใสลงไป โดยสูตร P1.0, Z0.05P1.0, Z0.1P1.0 และ Z0.5P1.0 เติมหมูฟอสเฟต 1.0 phr ทำใหไดเปอรเซ็นตการ

ยึดติด 100%  

จากงานวิจัยน้ีสามารถใชน้ำยางธรรมชาติท่ีมี นาโนซิงคออกไซด และหมูฟอสเฟต ไปใชเปนสารเคลือบ

เหล็ก เพ่ือปองกันการเกิดสนิมเหล็กได 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลการใชรำสกัดน้ำมันและเคลยเปนสารตัวเติมรวมตอสมบัติของพื้นรองเทาจากยาง

ธรรมชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือหาปริมาณเคลยท่ีเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑพ้ืนรองเทาจากยางธรรมชาติท่ีใชรำสกัด

น้ำมันเปนสารตัวเติม โดยปริมาณรำสกัดน้ำมันที่ใชคือ 100 สวนตอเนื้อยาง 100 สวน (Parts per hundred 

rubber, phr) และแปรปริมาณเคลยท่ี 0, 15, 30 และ 45 phr จากนั้นทำการทดสอบสมบัติตาง ๆ ไดแก ความ

หนาแนน (Density) ความตานทานแรงดึง (Tensile strength) ระยะยืดเมื่อขาด (Elongation at break) ความ

แข็ง (Hardness) ความตานทานการพับงอ (Flex cracking resistance) และความตานทานการสึกหรอ 

(Abrasion resistance) พบวาเมื่อมีการเติมเคลยสงผลใหคาความหนาแนน ความตานทานแรงดึง และความแข็ง

เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ระยะยืดเมื่อขาด ความตานทานการสึกหรอ และความตานทานการพับงอมีคาลดลง และท่ี

ปริมาณเคลย 15 phr ไดยางคงรูปท่ีมีคาความตานทานแรงดึง และความแข็งสูงท่ีสุด ดังน้ันจึงเลือกรำสกัดน้ำมัน

และเคลยในปริมาณเทากับ 100/15 phr สำหรับนำไปผลิตพื้นรองเทา และเมื่อเปรียบเทียบสมบัติของยางพ้ืน

รองเทาท่ีไดกับมาตรฐานยางพ้ืนรองเทาตาม มอก. 749-2531 พบวายางพ้ืนรองเทาท่ีไดมีคาความหนาแนน ระยะ

ยืดเมื่อขาดกอนและหลังบมเรง และความตานทานการสึกหรอผานตามมาตรฐาน สวนสมบัติความแข็ง ความ

ตานทานแรงดึง และความตานทานการพับงอมีคาไมผานตามมาตรฐาน 

 

คำสำคัญ: ยางธรรมชาติ, รำสกัดน้ำมัน, เคลย, ยางพื้นรองเทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

262



Using a Co-Filler between Defatted Rice Bran and Clay in Natural Rubber Sole 
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Abstract 

 The effects of defatted rice bran (DRB) and clay as a co-filler on properties of natural 

rubber (NR) sole were investigated. The optimum amount of clay for natural rubber sole filled 

with defatted rice bran was determined. The content of DRB used was fixed at 100 phr (Parts per 

hundred rubber). The amounts of clay were varied at 0 , 1 5 , 3 0 , and 4 5  phr. Density, tensile 

strength, elongation at break, hardness, flex cracking resistance and abrasion resistance were 

determined. An addition of clay caused an increase in the density, tensile strength, and hardness 

of NR vulcanizates whereas the elongation at break, abrasion resistance and flex cracking 

resistance decreased. At DRB/clay of 1 0 0 / 1 5  phr gave the NR vulcanizate with highest tensile 

strength and hardness.  Therefore, the DRB/clay of 1 0 0 / 1 5  phr were used as a co-filler for NR 

sole. The properties of NR sole filled with DRB/clay were also compared with the standard 

specification of rubber soles according to TIS 749-2531. It was found that the density, elongation 

at break (before and after aging), and abrasion resistance of the DRB/clay-filled NR sole passed 

the standard specification. However, the hardness, tensile strength, and flex cracking resistance 

of DRB/Clay-filled NR sole were lower than those of the standard specification. 

 

Keyword: Natural rubber, Defatted rice bran, Clay, Rubber sole 

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

263



1. บทนำ  
ในการทำผลิตภัณฑยางนิยมใชสารตัวเติมเพื่อจุดประสงคตาง ๆ ไดแก ปรับปรุงสมบัติของผลิตภัณฑ 

ชวยในกระบวนการแปรรูป และลดตนทุนกระบวนการผลิต ปจจุบันมีการศึกษาการนำวัสดุชีวมวลจากธรรมชาติ

มาใชเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ เชน รำสกัดน้ำมัน (Defatted rice bran, DRB) ซึ่งเปนวัสดุชีวมวลท่ีไดจาก

กระบวนการสกัดน้ำมันรำขาวออกจากรำดิบ (อรอนงค, 2547)  และสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ มีน้ำหนัก

เบา ความหนาแนนต่ำ มีราคาถูก นอกจากนี ้ย ังมีส วนประกอบของ โปรตีน คาร โบไฮเดรต และเสนใย 

(Wiboonsirikul et al., 2007) งานวิจัยท่ีผานมาเมื่อนำรำสกัดน้ำมันมาผสมกับยางธรรมชาติ (Natural rubber, 

NR) พบวา รำสกัดน้ำมันสามารถปรับปรุงสมบัติความแข็งไดเปนอยางดี โดยปริมาณการใชรำสกัดน้ำมันที่ 100 

phr ยังสามารถผสมเขากับยางธรรมชาติไดโดยไมเกิดปญหาในระหวางการผสม และไดยางคงรูปท่ีมีความแข็ง

เทากับ 71 shore A ขณะท่ียางคงรูปท่ีไมมีการใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมมีคาความแข็งเทากับ 41 shore A  

(Moonchai and Moonchai, 2013) นอกจากนั้นรำสกัดน้ำมันยังเปนสารตัวเติมที่สามารถใชเพื่อปรับปรุงความ

ตานทานการสึกหรอใหแกยางคงรูปได  (Moonchai et al., 2012)  รำสกัดน้ำมันจึงเหมาะสำหรับนำมาใชเปน

สารตัวเติมในผลิตภัณฑยางท่ีตองการเพ่ิมสมบัติความแข็ง และความตานทานการสึกหรอ งานวิจัยน้ีจึงสนใจการ

นำเอารำสกัดน้ำมันมาใชเปนสารตัวเติมในพื้นรองเทาจากยางธรรมชาติ เนื่องจากพื้นรองเทาเปนผลิตภัณฑท่ี

ตองการสมบัติความแข็ง และความตานทานการสึกหรอท่ีดี แตในการออกสูตรยางเพ่ือใหไดยางคงรูปท่ีมีความแข็ง

สูงตองใชปริมาณรำสกัดน้ำมันในปริมาณมาก ซึ่งทำใหสมบัติเชิงกลอื่น ๆ ดอยลงไป ไดแก ความตานทานแรงดึง 

และระยะยืดเมื่อขาด เนื่องจากรำสกดัน้ำมันจัดเปนสารตัวเติมกลุมไมเสริมแรง เมื่อเปรียบเทียบกับการใชเคลย

เปนสารตัวเติมในปริมาณเทากันที่ 50 phr พบวารำสกัดน้ำมันทำใหยางคงรูปมีความตานทานแรงดึงลดลงจาก 

20.09 เมกะพาสคาล เปน 7.09 เมกะพาสคาล ในขณะท่ีเคลยทำใหยางคงรูปมีสมบัติความตานทานแรงดึงลดลง

จาก 20.09 เมกะพาสคาล เปน 17.50 เมกะพาสคาล (Moonchai et al., 2012)  นอกจากนี้จากงานวิจัยที่ผาน

มาของดริญญา และรัตติกาล (2554) ศึกษาการใชเคลยเปนสารตัวเติมรวมกับแคลเซียมคารบอเนตในยาง

ธรรมชาติพบวาการใชเคลยเปนสารตัวเติมรวมชวยปรับปรุงสมบัติยางคงรูปใหมีคาความตานทานแรงดึง คา

มอดูลัส และคาระยะยืดเมื่อขาดเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากเคลยเปนสารตัวเติมกึ่งเสริมแรงสามารถใชเปนสารตัวเติมเพ่ือ

ปรับปรุงสมบัติไดดีกวาสารตัวเติมกลุมไมเสริมแรง จึงเหมาะกับการนำไปใชกับผลิตภัณฑท่ียังตองการสมบัติการใช

งานที่ดีนอกจากเรื่องการลดตนทุน  ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาปริมาณเคลยที่เหมาะสมสำหรับใช

เปนสารตัวเติมรวมกับรำสกัดน้ำมันสำหรับทำพ้ืนรองเทาจากยางธรรมชาติ  

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
เน่ืองจากสมบัติของยางพ้ืนรองเทาท่ีกำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 749-2531 น้ันกำหนดให

ยางพ้ืนรองเทาตองมีความแข็งไมนอยกวา 85 IRHD (International rubber hardness degree) สำหรับยางพ้ืน

รองเทาชั้นคุณภาพที่ 1 และความแข็งไมนอยกวา 90 IRHD สำหรับยางพื้นรองเทาชั้นคุณภาพที่ 2 สำหรับการ

ผลิตยางพ้ืนรองเทาสวนท่ีสัมผัสกับพ้ืนน้ันตองใชสารตัวเติมในปริมาณมาก โดยสารตัวเติมท่ีนิยมใชในการผลิตยาง

พื ้นรองเทา ไดแก เคลย (Clay) แมกนีเซ ียมคารบอเนต (Magnesium carbonate) แคลเซียมคารบอเนต 

(Calcium carbonate)  และอลูมิเนียมซิลิเกต (Aluminium silicate) (ดารณี, 2556)  และในปจจุบันพบวา

สารตัวเติมสวนใหญที่ใชในอุตสาหกรรมยางเปนวัสดุท่ีกอใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม เชน การใชซิลิกาและ

แคลเซียมคารบอเนตท่ีเตรียมไดจากการขุดเจาะหรือระเบิดของชั้นดินและภูเขา รวมท้ังการผลิตจากกระบวนการ

สังเคราะหดวยปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งตองใชวัตถุดิบ สารเคมี และพลังงานในกระบวนการผลิตมาก และยังมีการ
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ปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอมดวย (ปุญญานิช, 2555) ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการศึกษาการนำวัสดุชีวมวลมาใช

ทดแทนสารตัวเติมทางการคาจึงอยางแพรหลาย เชน ชานออย แกลบ ขี้เถาแกลบ ฟางขาว กะลากาแฟ กากถ่ัว

เหลือง และรำสกัดน้ำมัน เปนตน งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการนำรำสกัดน้ำมันมาใชเปนสารตัวเติมในยางพ้ืน

รองเทาจากยางธรรมชาติเนื่องจากจากงานวิจัยที่ผานมารำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมที่ชวยเพิ่มสมบัติความแข็ง 

และความตานทานการสึกหรอ แตการใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมสงผลใหสมบัติบางอยางของยางแยลง เชน 

ความตานทานแรงดึง และระยะยืดเมื่อขาด (Moonchai et al., 2012) งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดนำเคลยมาใชเปน

สารตัวเติมรวมกับรำสกัดน้ำมันเพ่ือเพ่ิมความแข็งใหกับผลิตภัณฑยาง เน่ืองจากแนวคิดท่ีวาเคลยเปนสารตัวเติมกึ่ง

เสริมแรงสามารถใชเปนสารตัวเติมเพื่อปรับปรุงสมบัติไดดีกวาการใชรำสกัดน้ำมันซึ่งเปนสารตัวเติมกลุมไม

เสริมแรงเพียงอยางเดียว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาปริมาณเคลยท่ีเหมาะสมสำหรับนำมาใชเปนสารตัวเติมรวมกับ

รำสกัดน้ำมันสำหรับผลิตภัณฑยางพ้ืนรองเทา  

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 การเตรียมยางคอมพาวนด การข้ึนรูปและคงรูปยาง 

เพื่อศึกษาผลของการนำรำสกัดน้ำมัน (Defatted rice bran, DRB) และเคลย (Clay) มาใชเปนสารตัว

เติมรวมในยางธรรมชาติ โดยศึกษาอิทธิพลของปริมาณเคลยที่ใชเปนสารตัวเติมรวมกับรำสกัดน้ำมันตอสมบัติ

เชิงกลของยางธรรมชาติ ใชรำสกัดน้ำมันท่ีผานการรอนดวยตะแกรงขนาด 40 เมช มีพ้ืนท่ีผิวจำเพาะ 2.83 m2/g 

ปริมาณ 100 phr (เน่ืองจากในงานวิจัยน้ีตองการใชรำสกัดน้ำมันในปริมาณมากเพ่ือใหไดผลิตภัณฑยางพ้ืนรองเทา

ท่ีมีความแข็งผานตามคามาตรฐาน จึงเลือกใชปริมาณรำสกัดน้ำมันท่ี 100 phr เน่ืองจากเปนปริมาณท่ีมากท่ีสุดท่ี

สามารถใชในการผสมกับยางธรรมชาติไดโดยไมเกิดปญหาในระหวางกระบวนการผสม สำหรับเคลยท่ีใชมีพ้ืนท่ีผิว

จำเพาะ 4.78 m2/g  โดยแปรปริมาณเคลยท่ีใชรวมกับรำสกัดน้ำมันคือ 0, 15, 30 และ 45 phr ตามสูตรดังตาราง

ท่ี 1 ผสมยางกับสารเคมีท่ีกำหนดโดยใชเครื่องผสมแบบเปด (Two-roll mill)pนำยางคอมพาวนดท่ีไดไปอัดข้ึนรูป

และคงรูปดวยเครื่องอัดยางไฮโดรลิก (Compression molding machine) ที่อุณหภูมิ 140 oC โดยเวลาที่ใชใน

การคงรูปยาง (t90) หาไดจากการทดสอบดวยเครื่อง Moving die rheometer (MDR)  

ตารางที่ 1  สูตรยางผสมสารเคมี 

สวนประกอบ 
ปริมาณ (phr)* 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

Natural rubber (STR 20) 100 100 100 100 

Sulphur 2.5 2.5 2.5 2.5 

Stearic acid 2 2 2 2 

ZnO 4 4 4 4 

MBTS 1 1 1 1 

TMTD 0.5 0.5 0.5 0.5 

Lowinox® CPL 1 1 1 1 

Paraffinic oil 4 4 4 4 

DRB (40 mesh) 100 100 100 100 

Clay 0 15 30 45 
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*หนวยเปน phr หมายถึง การระบุปริมาณสารท่ีใชเปนกี่สวนตอเน้ือยาง 100 สวน เชน ในตารางระบุใช 

DRB 100 phr หมายถึง ถาใชยางปริมาณ 100 กรัม จะใชรำสกัดน้ำมันในปริมาณ 100 กรัม เปนตน 

 

3.2 การทดสอบสมบัติยางคงรูป 

1) การทดสอบความหนาแนน  

เตรียมชิ้นตัวอยางรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.4 cm และหนา 0.64 cm จากนั้นนำไป

ทดสอบความหนาแนนดวยเครื่อง Densometer ตามมาตรฐาน ASTM D797  

2) การทดสอบความทนแรงดึง (Tensile test)  

ทดสอบโดยใชเครื่องวัดแรงดึงเอนกประสงค (Universal testing machine) ตามมาตรฐาน ISO 37-1 

โดยนำยางท่ีข้ึนรูปหนา 2 mm ตัดเปนรูปดัมเบล แลวนำไปทดสอบท่ีความเร็ว 500 mm/min ใชโหลดเซลลขนาด 

1 kN วัดคาความตานทานแรงดึง และระยะยืดเมื่อขาด  

3) ความแข็ง (Hardness)  

ทดสอบโดยใชเครื ่อง Durometer hardness (Shore A) ตามมาตรฐาน ASTM 2240-97 โดยใชชิ้น

ตัวอยางหนา 6 mm ทดสอบ 3 จุด โดยบริเวณ 3 จุดทดสอบตองไมอยูบริเวณริมชิ้นงาน คาเฉลี่ย  

4) การทดสอบความตานทานการสึกหรอ (Abrasion resistance)  

ทดสอบตามมาตรฐาน DIN 53516 โดยมีน้ำหนักในการกดชิ้นทดสอบ 2.5 N ระยะทางในการทดสอบ 

40 cm ใชชิ้นตัวอยางรูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 1.4 cm และหนา 0.64 cm ใหสัมผัสกับพ้ืนผิวขัดท่ีพัน

อยูรอบลูกกลิ้งชั่งน้ำหนักกอนและหลัง เพ่ือคำนวณหาปริมาตรท่ีหายไป  

5) การทดสอบความตานทานการพับงอ (Flex cracking resistance)  

ทดสอบสมบัติความตานทานการพับงอ ตามมาตรฐาน ISO 132 ชิ้นทดสอบมีความกวาง 25±1 mm 

ยาว 150 mm หนา 6.35 mm ตรงกลางมีรอยบากครึ่งวงกลมมีรัศมี 2.38±0.03 mm รายงานเปนจำนวนรอบท่ี

ใชในการทำใหเกิดรอยแตกระดับ 3 (รอยแตกขนาด 0.5-1.0 mm)  

6) การทดสอบการบมเรงดวยอากาศรอน (Aging testing)  

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D573 นำชิ้นทดสอบท่ีตัดเปนรูปดัมเบลไปทำการบมเรงท่ีอุณหภูมิ 70 oC 

เปนระยะเวลา 7 วัน กอนนำไปทดสอบสมบัติ โดยสมบัติท่ีทดสอบไดแกระยะยืดเมื่อขาด ในแตละการทดสอบใช

จำนวนชิ้นทดสอบตามมาตรฐานท่ีกำหนด และรายงานผลโดยใชคาเฉลี่ย  

 

4. ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการใชรำสกัดน้ำมัน (DRB) และเคลย (Clay) เปนสารตัว

เติมรวมตอสมบัติของยางธรรมชาติ แปรปริมาณ DRB/Clay ดังนี้ 100/0, 100/15, 100/30 และ 100/45 phr 

โดยใช DRB เปนสารตัวเติมหลักที่ปริมาณ 100 phr และใช Clay เปนสารตัวเติมรวมที่ปริมาณตาง ๆ เพื่อหา

ปริมาณ DRB/Clay ที่เหมาะสมสำหรับขึ้นรูปพื้นรองเทาจากยางธรรมชาติ จากรูปที่ 1-6 แสดงผลของปริมาณ 

Clay ตอสมบัติตาง ๆ ของยางคงรูปพบวา เมื่อใช DRB ท่ีปริมาณคงท่ีคือ 100 phr ยางท่ีผสมสารตัวเติม Clay ท่ี

ปริมาณ 45 phr มีคาความหนาแนนสูงท่ีสุด (รูปท่ี 1) เน่ืองจากปริมาณการใชใชสารตัวเติมมีผลโดยตรงกับความ

หนาแนนของยาง  
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รูปที่ 1 คาความหนาแนนของยางคงรูปเมื่อใชเคลยเปนสารตัวเติมรวมในปริมาณตาง ๆ 

 

คาความตานทานแรงดึงของยางคงรูปแสดงดังรูปท่ี 2 พบวายางท่ีใชแตรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมมีคา

ความตานทานแรงดึงต่ำสุด เมื่อมีการใช Clay เปนสารตัวเติมรวมทำใหคาความตานทานแรงดึงเพ่ิมสูงข้ึน และท่ี 

Clay ปริมาณ 15 phr สงผลใหยางคงรูปมีคาความตานทานแรงดึงสูงท่ีสุด แตเมื่อเพ่ิมปริมาณ Clay มากกวา 15 

phr จะเห็นไดวาคาความตานทานแรงดึงมีแนวโนมลดลง แสดงวาการใช Clay เปนสารตัวเติมรวมสามารถชวย

ปรับปรุงความตานทานแรงดึงใหกับยางธรรมชาติท่ีใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมไดโดยปริมาณ Clay ท่ีเหมาะสม

คือ 15 phr รูปท่ี 3 แสดงระยะยืดเมื่อขาดของยางกอนและหลังการบมเรง พบวาการใช Clay เปนสารตัวเติมรวม

ทำใหระยะยืดเมื่อขาดมีคาลดลง โดยการใช Clay ที่ปริมาณ 45 phr ใหคาระยะยืดเมื่อขาดต่ำสุด เนื่องมาจาก

ผลรวมปริมาณของสารตัวเติมทั้งหมดที่ใชมากที่สุด การใสสารตัวเติมที่มากเกินไปทำใหสารตัวเติมไปแทนที่เน้ือ

ยางทำใหสวนของยางที ่สามารถยืดไดนอยลง และเมื่อเปรียบเทียบกับระยะยืดเมื ่อขาดหลังการบมเรง พบวา

ภายหลังการบมเรงยางมีระยะยืดเมื่อขาดลดลง เกิดจากการท่ียางถูกความรอนเปนเวลานานทำใหสายโซโมเลกุล

ยางเกิดการเสื่อมสภาพ สงผลใหระยะยืดเมื่อขาดมีคาลดลง 

 

 
 

รูปที่ 2 ความตานทานแรงดึงของยางคงรูปเมื่อใชเคลยเปนสารตัวเติมรวมในปริมาณตาง ๆ 
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รูปที่ 3 ระยะยืดเมื่อขาดกอนและหลังการบมเรงของยางคงรูปเมื่อใชเคลยเปนสารตัวเติมรวมในปริมาณตาง ๆ 

 

รูปท่ี 4 แสดงคาความแข็งของยางคงรูป พบวายางคงรปูท่ีไมใสสารตัวเติม Clay มีคาความแข็งต่ำท่ีสุด 

และยางมีความแข็งเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเมื่อมีการใช Clay รวมดวยท่ีปริมาณ 15 phr แตหลังจากเพ่ิมปริมาณ Clay ท่ี

มากกวา 15 phr พบวาความแข็งไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาผลของปริมาณ Clay ตอ

สมบัติความตานทานการสึกหรอท่ีแสดงเปนคาปริมาตรการสึกหรอ (รปูท่ี 5) พบวา ยางท่ีใชสารตัวเติม Clay ท่ี

ปริมาณ 45 phr มีคาปริมาตรการสึกหรอสงูท่ีสุด แตยางท่ีไมผสมสารตัวเติม Clay มีคาการสึกหรอต่ำท่ีสุด พบวา

การใช Clay ไมสามารถชวยปรับปรุงสมบัติความตานทานการสึกหรอใหกับยางธรรมชาติท่ีใช DRB เปนสารตัวเติม

ในปริมาณ 100 phr อาจเน่ืองมาจาก เมื่อเพ่ิมปริมาณ Clay ทำใหปริมาณสารตัวเติมท้ังหมดในยางเพ่ิมสูงมากข้ึน 

ความสามารถในการกระจายตัวของสารตัวเติมในยางลดลง สงผลใหความตานทานการสึกหรอลดลง สำหรับสมบติั

ความตานทานตอการพับงอจากรูปท่ี 6 พบวาการใช Clay เปนสารตัวเติมรวมสงผลใหความตานทานการพับงอ

ลดลง สังเกตจากจำนวนรอบในการพับงอท่ีทำใหเกิดรอยแตกมีคาลดลง 

จากผลการทดลองจะเห็นวายางคงรูปสูตรท่ีใช DRB/Clay ปริมาณ 100/15 phr มีสมบัติสวนใหญท่ีดี 

และมีคาความตานทานแรงดึงและความแข็งสูงท่ีสุด ดังน้ันจึงนำสมบัติของยางท่ีใช DRB/Clay ท่ีปริมาณ 100/15 

phr ไปเปรียบเทียบกับสมบัติตามขอกำหนดของมาตรฐานพ้ืนรองเทา (มอก. 749-2531) แสดงดังตารางท่ี 2 พบวา 

คาความหนาแนน ระยะยืดเมื่อขาดกอนและหลังบมเรง และความตานทานการสึกหรอผานคามาตรฐานมอก. แต

สำหรับความแข็ง ความตานทานแรงดึง และความตานทานการพับงอมีคาไมผานตามมาตรฐานมอก. 749-2531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 คาความแข็งของยางคงรูปเมื่อใชเคลยเปนสารตัวเติมรวมในปริมาณตาง ๆ 
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รูปที่ 5 ปริมาตรการสึกหรอของยางคงรูปเมื่อใชเคลยเปนสารตัวเติมรวมในปริมาณตาง ๆ 

 

 
 

รูปที่ 6 ความตานทานการพับงอของยางคงรูปเมื่อใชเคลยเปนสารตัวเติมรวมในปริมาณตาง ๆ 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสมบัติสูตรยาง DRB/Clay 100/15 phr กับมาตรฐานมอก. 749-2531 

 

สมบัติ คาตามมาตรฐานมอก. DRB/Clay (100/15 phr) 

ชั้น 1 ชั้น 2 

1.ความหนาแนน (กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร),ไมเกิน  1.35 1.45 1.16 

2.ความแข็ง (IRHD), ไมนอยกวา 85 90 73.04* 

3.ความตานทานแรงดึงขาด (เมกะพาสคาล), ไมนอยกวา 7.5 6.5 3.04 

4.ความยืดที่จุดขาด (รอยละ), ไมนอยกวา 175 150 527 

5.ความยืดที่จุดขาดภายหลงัการบมเรง (รอยละ), ไมนอยกวา 145 120 264 

6.ความทนทานตอการพับงอ (รอบ), ไมนอยกวา 100,000 50000 10000 

7.การสึกหรอ (ลูกบาศกเซนติเมตร), ไมเกิน 2 2 0.46 

 *ทดสอบโดยใชมาตรฐาน Shore A ซึ่งคาท่ีไดจะมีคาใกลเคียงกับการทดสอบตามมาตรฐาน IRHD (Brown, 2006)  
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5. สรุปผล 
ยางพ้ืนรองเทาสวนท่ีสัมผัสกับพ้ืน (Out sole) มีความจำเปนตองใชสารตัวเติมในปริมาณมากเพ่ือใหได

ความแข็งตามมาตรฐานท่ีกำหนด งานวิจัยน้ีจึงใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมเพ่ือเพ่ิมความแข็ง และใชเคลยเปน

สารตัวเติมรวม จากผลการทดลองเพ่ือหาปริมาณสารตัวเติมท่ีเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑพ้ืนรองเทา พบวาการใช

รำสกัดน้ำมันและเคลยในปริมาณ 100/15 phr ไดยางคงรูปที่มีคาความตานทานแรงดึง และความแข็งสูงที่สุด 

และเมื ่อนำไปเปรียบเทียบกับคาตามมาตรฐานยางพื้นรองเทา มอก. 749-2531 พบวายางคงรูปมีคาความ

หนาแนน ระยะยืดเมื่อขาดกอนและหลังบมเรง และความตานทานการสึกหรอผานตามมาตรฐาน สวนสมบัติความ

แข็ง ความตานทานแรงดึง และความตานทานการพับงอมีคาไมผานตามมาตรฐานท่ีกำหนด ถาตองการใหยางคง

รูปมีความแข็งผานตามมาตรฐานควรเพ่ิมปริมาณสารตัวเติมใหมากข้ึน แตเน่ืองมาจากรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติม

ไมเสริมแรง ถาใชในปริมาณมากจะสงผลใหสมบัติอ่ืน ๆ เชน ความตานทานแรงดึงลดลงได ดังน้ันแนวทางในการ

พัฒนาเพื่อใหไดยางคงรูปที่มีสมบัติผานตามมาตรฐานอาจตองพิจารณาการใชสารตัวเติมอื่นที่มีสมบัติในการ

เสริมแรงรวมดวย เชน ซิลิกา หรือเขมาดำ  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของยางฟองน้ำเมื่อใชสารตัวเติมตางชนิดกัน ไดแก รำสกัดน้ำมัน 

และเปลือกลำไย และมีการศึกษาชนิดของหัวตีท่ีเหมาะสมสำหรับนำไปตียางฟองน้ำ โดยใชหัวตี 3 แบบ คือ แบบ

ตะกรอ แบบใบพาย และแบบตะขอ สมบัติที่ศึกษา ไดแก ความสูงของฟองยาง โครงสรางเซลล ความหนาแนน 

และคาการเสียรูปหลังการกดอัดของยางฟองน้ำ จากผลการทดลองพบวาชนิดของหัวตีท่ีใชในเครื่องตียางฟองน้ำมี

ผลตอความสูงของฟองยาง และสมบัติของยางฟองน้ำ โดยเมื่อใชหัวตีแบบตะขอจะใหความสูงของฟองยางท่ีเกิด

จากกระบวนการตีฟองนอยท่ีสุด ยางฟองน้ำท่ีไดมีความหนาแนนสูงเน่ืองจากในกระบวนการตีฟองเกิดฟองยางได

นอย ขณะท่ีการใชหัวตีแบบใบพายและแบบตะกรอสามารถตีฟองไดความสูงของฟองยางท่ีมากกวา  สงผลใหการ

ใชหัวตีแบบใบพายและแบบตะกรอใหยางฟองน้ำท่ีมีคาความหนาแนนท่ีนอยกวา เมื่อพิจารณาลักษณะเซลลของ

ยางฟองน้ำพบวา การใชหัวตีแบบใบพายจะไดยางฟองน้ำท่ีมีลักษณะเซลลท่ีมีขนาดเล็ก การกระจายตัวของเซลล

คอนขางสม่ำเสมอ จึงใชหัวตีแบบใบพายในการข้ึนรูปผลิตภัณฑยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติท่ีใชรำสกัดน้ำมัน 

และเปลือกลำไยเปนสารตัวเติม โดยใชรำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยในปริมาณ 10 phr (สวนตอเน้ือยาง 100 

สวน) พบวาความสูงของฟองยาง และคาการเสียรูปหลังการกดอัดของยางฟองน้ำท่ีใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติม

มีคามากกวายางฟองน้ำที่ใชเปลือกลำไยเปนสารตัวเติม ขณะที่ยางฟองน้ำที่ใชเปลือกลำไยเปนสารตัวเติมมีคา

ความหนาแนนที่มากกวายางฟองน้ำที ่ใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติม รำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยสามารถ

นำไปใชเปนสารตัวเติมเพื่อลดตนทุนในผลิตภัณฑยางฟองน้ำได เชน ของชำรวย ตุกตา ลูกบอลบริหารมือ และ

เบาะรองน่ัง เปนตน 

 

คำสำคัญ: ฟองน้ำยางธรรมชาติ รำสกัดน้ำมัน เปลือกลำไย  
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Abstract 

 The objective of this work was to compare the properties between defatted rice bran-

filled and longan shell-filled natural rubber latex foams. The optimum mixing element for latex 

foam process was studied. Three types of mixing elements (muzzle, paddle, hook) were used. 

Bubble height from bubble processing, cell structure, density and compression set of latex foam 

were determined. It was found that mixing elements influenced bubble height and properties of 

latex foam. The results showed that the hook mixing element gave the lowest bubble height and 

the highest density of latex foam because of the difficulty bubble. While the paddle and muzzle 

mixing elements showed higher bubble height resulting in lower density of latex foams. The cell 

structure of latex foams was determined. The results showed that the paddle mixing element 

gave a small cell size and uniform distribution of cell structure. Therefore, the paddle mixing 

element was used for bubble processing of latex foams filled with defatted rice bran and longan 

shell. Defatted rice bran and longan shell of 1 0  phr (parts per hundred of rubber) were used. It 

was found that the bubble height and compression set of latex foam filled with defatted rice 

bran were higher than those of latex foam filled with longan shell. Longan shell-filled latex foam 

showed higher density when compared to defatted rice bran-filled latex foam.  The defatted rice 

bran and longan shell can be used as reduced cost fillers for latex foam products such as 

souvenir, doll, hand exercise ball and cushion foam. 

 

Keyword: Natural Rubber Latex Foam, Defatted Rice Bran, Longan shell 
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1. บทนำ  
ประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตน้ำยางธรรมชาติมากที่สุดประเทศหนึ่ง การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑจากน้ำยางจึงมีความสำคัญ เพื่อชวยสงเสริมใหเกิดการแขงขันไดใน

ระดับสากล ผลิตภัณฑท่ีไดจากน้ำยางพารามีหลายประเภท ไดแก ผลิตภัณฑจากการจุม เชน ถุงมือแพทย ถุงมือ

แมบานถุงยางอนามัย และลูกโปง เปนตน ผลิตภัณฑจากการหลอเบา เชน เบาพิมพยางพารา หนากากยาง และ

ของชำรวยตาง ๆ เปนตน ผลติภัณฑจากการเคลือบน้ำยาง เชน ผาเคลือบน้ำยาง และกระดาษเคลือบน้ำยาง เปน

ตน และยังมีผลิตภัณฑยางฟองน้ำซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑหลายชนิด เชน ท่ีนอนยางฟองน้ำ หมอนยางฟองน้ำ 

เบาะรองนั่ง และเฟอรนิเจอรตาง ๆ เปนตน (วราภรณ, 2537) ผลิตภัณฑยางฟองน้ำเปนผลิตภัณฑที่มีการใชน้ำ

ยางในปริมาณมาก โดยข้ันตอนการทำใหเกิดเปนยางฟองน้ำจะตองนำน้ำยางและสารเคมีไปผสมในเครื่องผสม ซึ่ง

ภายในประกอบดวยหัวตีเพ่ือใหเกิดฟองอากาศข้ึนภายในน้ำยาง สงผลใหไดผลิตภัณฑยางฟองน้ำท่ีมีรูพรุนภายใน

เนื้อยาง เพื่อสงเสริมการใชวัสดุทดแทนทางธรรมชาติมาใชเปนสารตัวเติมแทนสารตัวเติมทางการคา และได

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนการสรางทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึนในการทำผลิตภัณฑจากน้ำ

ยางพารา จึงนำรำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยมาใชเปนสารตัวเติมในผลิตภัณฑฟองน้ำยางธรรมชาติ งานวิจัยน้ีจึงมี

วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบสมบัติของยางฟองน้ำระหวางการใชรำสกัดน้ำมัน และเปลือกลำไยเปนสารตัวเติม 

จากการทดลองเบื้องตนเกี่ยวกับอิทธิพลของประเภทหัวตีตอลักษณะของฟองยางท่ีได นักวิจัยพบวาชนิดของหัวตีท่ี

ใชในขั้นตอนการเตรียมยางฟองน้ำมีผลตอพฤติกรรมการเกิดฟอง ลักษณะโครงสรางเซลลของยางฟองน้ำ และ

สมบัติของยางฟองน้ำ เน่ืองจากหัวตีแตละชนิดสงผลตอปริมาณฟองยางท่ีตีได กรณีตีไดฟองยางปริมาณมาก ทำให

ไดยางฟองน้ำที่มีความนิ่มกวาการตีไดฟองยางปริมาณนอย สงผลใหไดผลิตภัณฑที่มีสมบัติแตกตางกันออกไป 

ดังนั้นในขั ้นตอนแรกจึงศึกษาเปรียบเทียบการใชหัวตีตางชนิดกันในการผสมน้ำยางกับสารเคมีและการตียาง

ฟองน้ำ โดยเปรียบเทียบสมบัติของยางฟองน้ำท่ีใชหัวตี 3 แบบคือแบบใบพาย แบบตะกรอ และแบบตะขอ และ

ศึกษาสมบัติตาง ๆ ไดแก พฤติกรรมการเกิดฟอง (ความสูงของฟอง) โครงสรางเซลล ความหนาแนน และคาการ

เสียรูปหลังการกดอัด เมื่อไดชนิดหัวตีที่เหมาะสมแลว จึงทดลองนำไปใชในการทำผลิตภัณฑฟองน้ำจากน้ำยาง

ธรรมชาติ โดยใชวัสดุทางธรรมชาติ ไดแก รำสกัดน้ำมัน และเปลือกลำไยเปนสารตัวเติม  

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
รำสกัดน้ำมันเปนผลพลอยไดจากกระบวนการสกัดน้ำมันรำขาวออกจากรำดิบ (อรอนงค, 2547)  ซึ่งมี

สวนประกอบของโปรตีน คารโบไฮเดรต เสนใย (Wiboonsirikul et al., 2007) ภายหลังการสกัดน้ำมันออกไป

แลวทำใหรำสกัดน้ำมันมีสวนประกอบของไขมันนอย จึงลดปญหาการเหม็นหืน สามารถเก็บไดนานข้ึน ท่ีผานมามี

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ ไดแก Moonchai et al. (2012) 

ศึกษาการใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติพบวารำสกัดน้ำมันสามารถนำมาใชเปนสารตัวเติมในยาง

ธรรมชาติได เมื่อผสมเขากับยางธรรมชาติแลวสงผลใหยางคงรูปมีความตานทานแรงดึง ความตานทานการฉีกขาด 

และการกระเดงกระดอนลดลง แตทำใหคามอดูลัส ความแข็ง และความตานทานการสึกหรอมีคาเพิ ่ม ข้ึน  

Moonchai and Moonchai (2013) สรางแบบจำลองคณิตศาสตรเพื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณรำสกัด

น้ำมันและแคลเซียมคารบอเนตกับความแข็งและการกระเดงกระดอน พบวาการใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมใน

ปริมาณท่ีเทากับการใชแคลเซียมคารบอเนตทำใหยางมีคาความแข็งมากกวา Moonchai et al. (2015) ศึกษาการ

ใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมในยางโฟมจากยางธรรมชาติชนิดยางแทงเกรด STR 5L ผลการทดลองพบวาเมื่อ
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เพ่ิมปริมาณรำสกัดน้ำมันสงผลใหระยะเวลาในการคงรูปยาง คาผลตางแรงบิด คาการดูดซึมน้ำ คาการเสียรูปหลัง

การกดอัดเพิ ่มขึ ้น ความตานทานแรงดึง และระยะยืดเมื ่อขาดมีคาลดลง จากภาพถายจากกลองจุลทรรศ

อิเล็กตรอนแบบสงกราด พบวายางโฟมมีขนาดของรูพรุนใหญข้ึนเมื่อเพ่ิมปริมาณรำสกัดน้ำมัน Moonchai et al. 

(2016) ศึกษาการใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมในการผลิตยางโฟมจากยางธรรมชาติเปรียบเทียบกับการใช 

แคลเซียมคารบอเนต และดินขาว พบวาการใชรำสกัดน้ำมันทำใหไดยางโฟมท่ีมีคามอลูลัส ความตานทานแรงดึง

มากกวาการใชสารตัวเติมทั้ง 2 ชนิด สำหรับเปลือกลำไยเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่พบมากในเขตพื้นท่ี

ภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลำพูน ผลลำไยที่ไดนิยมนำไปทำเปนลำไยอบแหงสำหรับ

นำไปบริโภคทั้งในประเทศและเปนสินคาสงออก สงผลใหไดเปลือกลำไยเปนวัสดุเหลือทิ้ง การนำเปลือกลำไยท่ี

เหลือท้ิงมาใชเปนสารตัวเติมในการผลิตผลิตภัณฑยางฟองน้ำ จึงเปนการชวยลดปญหาการกำจัดเศษเปลือกลำไย 

และเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีใชเครื่องตีฟองย่ีหอแชมป บริษัทซีเคไอ แฟมิลี่ 2016 จำกัด ขนาด 5 ลิตร กำลังไฟ 300 W โดย

มีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษาชนิดของหัวตีท่ีเหมาะสมสำหรับการตียางฟองน้ำ โดยใชสูตรน้ำยางผสมสารเคมีท่ียังไมมี

การใชสารเติมเติม ไดแก สูตรควบคุม ดังตารางท่ี 1 โดยใชหัวตีสำหรับเครื่องตีฟองท้ังหมด 3 แบบ 

ไดแก แบบตะกรอ แบบใบพาย และแบบตะขอ (รูปท่ี 1)  

2) หลังจากเลือกชนิดหัวตีท่ีเหมาะสมสำหรับใชในการตียางฟองน้ำไดแลว จึงศึกษาสมบัติของยาง

ฟองน้ำเปรียบเทียบระหวางการใชรำสกัดน้ำมัน และเปลือกลำไยเปนสารตัวเติมโดยใชสูตรรำสกัด

น้ำมัน และเปลือกลำไยดังตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

                           (ก)                                           (ข)      (ค) 

รูปที่  1 หัวตีแบบตาง ๆ ท่ีใชในการตีฟอง  (ก) ใบพาย (ข) ตะกรอ (ค) ตะขอ 

 

3.1 การตียางฟองน้ำ 

เตรียมยางฟองน้ำโดยใชสวนผสมตามสูตรดังตารางท่ี 1 โดยมีข้ันตอนการตีฟองดังน้ี  
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ตารางที่ 1 สูตรสำหรับตียางฟองน้ำ 

*หนวยเปน phr หมายถึง การระบุปริมาณสารที่ใชเปนกี่สวนตอเนื้อยางแหง 100 สวน เชน ในตาราง

ระบุใชรำสกัดน้ำมัน 10 phr หมายถึง ถาใชเน้ือยางแหงปริมาณ 100 กรัม จะใชรำสกัดน้ำมันในปริมาณ 10 กรัม 

เปนตน 

 

1) ปนน้ำยางเพ่ือไลแอมโมเนีย ดวยความเร็วระดับ 3 (220 รอบตอนาที) เปนเวลา 3 นาที (กรณีสูตรท่ี

มีการใชสารตัวเติมจะผสมสารตัวเติมเขากับน้ำยางในข้ันตอนน้ี) 

2) ใสโพแทสซียมโอลิเอต แลวปนดวยความเร็วระดับ 1 เปนเวลา 1 นาที ตามดวยใสกำมะถันZDEC 

ZMBT และ CPL และปนดวยความเร็วระดับ 1 (140 รอบตอนาที)   นาน 4 นาที ตามดวยปนซ้ำท่ีความเร็วระดับ 

3 เปนเวลา 4 นาที  

3) ใส DPG ZnO และ SSF ตามลำดับ โดยหลังจากใสสารแตละชนิดใหปนดวยความเร็วระดับ 1 เปน

เวลา 1 นาที  

4) นำยางผสมสารเคมีท่ีผานการตีฟองเทใสเบาพิมพจนกระท่ังเกิดการเจล  

5) นำยางฟองน้ำไปคงรูปโดยการน่ึงในหมอน่ึงไอน้ำเปนเวลา 30 นาที  

6) จากนั้นนำยางฟองน้ำที่ไดไปลางสารเคมีที่ตกคางออกและนำไปอบใหแหงทีอุ่ณหภูมิ 70 oC เมื่อได

ยางฟองน้ำแลวนำไปทดสอบสมบัติตาง ๆ  

 

3.2 การทดสอบสมบัติยางฟองน้ำ 

1) วัดระยะความสูงของฟองยางท่ีไดจากการตีฟอง 

2) ลักษณะโครงสรางของยางฟองน้ำ ทดสอบโดยการตัดยางฟองน้ำ เพ่ือดูลักษณะโครงสรางเซลล 

ดวยกลองดิจิตอลท่ีกำลังขยาย 4 เทา 

3) ทดสอบความหนาแนนตัดฟองน้ำเปนทรงสี่เหลี่ยมขนาด กวาง x ยาว x สูง เทากับ 50 x 50 x 50 

mm จากน้ันนำไปชั่งน้ำหนักดวยเครื่องชั่งความละเอียด 4 ตำแหนง คำนวณหาความหนาแนนจากสมการท่ี (1)  

 

 

สารเคมี น้ำหนักแหง (phr)* 

ควบคุม รำสกัดน้ำมัน เปลือกลำไย 

60% น้ำยางขนแอมโมเนียสูง 

10% โพแทสเซียมโอลิเอต 

50% กำมะถัน 

50% ZDEC 

50% ZMBT 

50% CPL 

33% DPG 

50% ZnO 

25% SSF 

25% รำสกัดน้ำมัน 

25% เปลือกลำไย 

100 

1.5 

2 

1 

1 

1 

0.8 

5 

1 

- 

- 

100 

1.5 

2 

1 

1 

1 

0.8 

5 

1 

10 

- 

100 

1.5 

2 

1 

1 

1 

0.8 

5 

1 

- 

10 
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D =        M/V (g/cm3)                                       (1) 

 

เมื่อ       D = ความหนาแนนของชิ้นทดสอบ (g/cm3) 

   M = น้ำหนักของชิ้นทดสอบ (g) 

   V = ปริมาตรของชิ้นทดสอบ (cm3) 

 

4) ทดสอบคาการยุบตัวเน่ืองจากการอัด (Compression Set) ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 173-2519 

โดยตัดยางฟองน้ำเปนทรงสี่เหลี่ยมขนาด กวาง x ยาว x สูง เทากับ 50 x 50 x 25     mm นำฟองน้ำวางไวใต

แผนเหล็ก กดแผนเหล็กอัดใหฟองน้ำยุบไป 50% ของความสูงเดิม จากน้ันนำไปอบท่ีอุณหภูมิ 70 oC เปนเวลา 22 

ชั่วโมง เมื่อครบตามกำหนดเวลาใหนำออกจากตูอบ แกะเอาแผนเหล็กออก แลววางไวที่อุณหภูมิหอง 30 นาที 

คำนวณหาคาเปอรเซ็นตการยุบตัวเน่ืองจากแรงอัดจากสมการท่ี (2)  

 

Compression Set (%) = [𝑡𝑡0−𝑡𝑡]
𝑡𝑡0  x 100               (2) 

 

เมื่อ t0 = ความสูงของชิ้นทดสอบกอนการทดสอบ (mm) 

   t  = ความสูงของชิ้นทดสอบหลังการทดสอบ (mm) 

 

4. ผลและอภิปรายผลการวิจัย  
เพ่ือเปรียบเทียบสมบัติของยางฟองน้ำท่ีใชหัวตี 3 แบบคือแบบใบพาย แบบตะกรอ และแบบตะขอ ทำ

การตียางฟองน้ำตามสูตรดังตารางท่ี 1 และศึกษาสมบัติตาง ๆ ผลการทดลองแสดงดังรูปท่ี 2-5 รูปท่ี 2 แสดงคา

ความสูงของฟองยางซึ่งใชบงบอกความยากงายในการตีฟอง ถาความสูงของฟองยางมากหมายถึงกระบวนการตี

ฟองเกิดไดงาย พบวาเมื่อใชหัวตีแบบใบพาย และตะกรอ จะไดฟองยางที่มีความสูงมากและมีคาใกลเคียงกันคือ 

15.35 และ 15.76 cm ตามลำดับ แสดงวากระบวนการตีฟองท่ีใชหัวตีแบบใบพายและตะกรอทำใหกระบวนการ

เกิดฟองเกิดไดงาย แตกรณีใชหัวตีแบบตะขอความสูงของฟองยางมีคาต่ำกวาการใชหัวตี 2 แบบแรกมากคือมีคา

ความสูงเพียง 2.50 cm อาจเกิดเน่ืองมาจากหัวตีแบบตะขอมีพ้ืนท่ีสัมผัสระหวางน้ำยางกับหัวตีนอยกวา 2 แบบ

แรก สงผลใหความสูงของฟองยางท่ีไดจากกระบวนการตีฟองเกิดข้ึนไดนอย 

รูปท่ี 3 และ 4 แสดงคาความหนาแนน และคาการเสียรูปหลังการกดอัดของยางฟองน้ำเปรียบเทียบการ

ใชชนิดหัวตีตางชนิดกัน จะเห็นวาหัวตีแบบตะขอใหยางฟองน้ำท่ีมีคาความหนาแนนมากท่ีสุด และมีคาการเสียรูป

หลังการกดอัดนอยท่ีสุด เน่ืองมาจากในกระบวนการตียางฟองน้ำการท่ีหัวตีแบบตะขอใหฟองยางท่ีมีความสูงนอย 

ฟองอากาศจึงเกิดข้ึนนอย มีเน้ือยางมากจึงสงผลใหยางฟองน้ำมีความหนาแนนมาก สาเหตุท่ีหัวตีแบบตะขอใหคา

การเสียรูปหลังการกดอัดทีน่อยที่สุด เนื่องมาจากการใชหัวตีชนิดนี้ไดปริมาณฟองยางทีน่อยทำใหยางฟองน้ำมี

ปริมาณเนื้อยางที่มากกวา สงผลใหยางฟองน้ำสามารถคืนตัวไดดี สำหรับหัวตีแบบใบพายและแบบตะกรอใหคา

ความหนาแนน และคาการเสียรูปหลังการกดอัดท่ีใกลเคียงกัน โดยมีคาความหนาแนนท่ีนอยกวาการใชหัวตีแบบ

ตะขอเน่ืองจากในกระบวนการตีฟองไดความสูงของฟองยางมาก ในเน้ือยางฟองน้ำมีปริมาตรรูพรุนมากสงผลใหได

ยางฟองน้ำที่มีความหนาแนนนอยกวา หรือน้ำหนักเบากวา และการที่ยางฟองน้ำที่ใชหัวตีแบบใบพายและแบบ

ตะกรอมีปริมาตรรูพรุนในเนื้อยางมากจึงทำใหคาการเสียรูปหลังการกดอัดมีคาสูงกวายางฟองน้ำทีใ่ชหัวตีแบบ

ตะขอ 
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รูปที่ 2 ความสูงของยางฟองน้ำเมื่อใชหัวตีตางชนิดกัน 

 
รูปที่ 3 ความหนาแนนของยางฟองน้ำเมื่อใชหัวตีตางชนิดกัน 

 
 

รูปที่ 4 คาการเสียรูปหลังการกดอัดของยางฟองน้ำเมื่อใชหัวตีตางชนิดกัน 

 

รูปที่ 5 ลักษณะโครงสรางเซลลของยางฟองน้ำเมื่อใชหัวตีตางชนิดกัน 
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สำหรับรูปท่ี 5 แสดงลักษณะโครงสรางเซลลของยางฟองน้ำเมื่อใชหัวตีชนิดตาง ๆ ท่ีกำลังขยาย 4 เทา 

พบวายางฟองน้ำท่ีไดจากการตีดวยหัวตีแบบใบพายและตะกรอ มีลักษณะเซลลท่ีมีขนาดเล็ก การกระจายตัวของ

เซลลคอนขางสม่ำเสมอ สำหรับยางฟองน้ำที่ไดจากการตีดวยหัวตีแบบตะขอจะเห็นวาโครงสรางเซลลที่เกิดข้ึน

ลักษณะแตกตางไปจากการใชตัวตีแบบใบพาย และตะกรอ คือมีรูปรางแบนรี จากผลการทดลองศึกษาผลของชนิด

หัวตีตอสมบัติของยางฟองน้ำ จึงเลือกใชหัวตีแบบใบพายมาใชในการตียางฟองน้ำที่ใชรำสกัดน้ำมันและเปลือก

ลำไยเปนสารตัวเติม เน่ืองจากหัวตีแบบใบพายทำใหกระบวนการตีฟองงาย ไดยางฟองน้ำท่ีมีความหนาแนนนอย 

น้ำหนักเบา ไดโครงสรางเซลลที่มีขนาดเล็กและสม่ำเสมอ และมีคาการเสียรูปหลังการกดอัดไมเกินคามาตรฐาน

ลักษณะยางฟองน้ำ มอก. 173-2519 ท่ีกำหนดวาคาการเสียรูปหลังการกดอัดตองมีคาไมเกินรอยละ 10 (ดริญญา 

และอรุณศรี, 2556) 

ตารางที่ 2 แสดงคาความสูงฟองยาง ความหนาแนน และการเสียรูปหลังการกดอัดของยางฟองน้ำที่ใช

เปลือกลำไยและรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติม พบวาการใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมใหความสูงฟองยางท่ี

มากกวาการใชเปลือกลำไย แสดงถึงความสามารถในการตีฟองไดงายกวาเมื่อใชรำสกัดน้ำมัน และรำสกัดน้ำมันให

ยางฟองน้ำที่มีความหนาแนนนอยกวา สงผลใหไดผลิตภัณฑที่มีน้ำหนักเบากวาการใชเปลือกลำไย แตการใช

เปลือกลำไยไดยางฟองน้ำที่มีคาการเสียรูปหลังการกดอัดที่นอยกวาใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติม เนื่องมาจาก

ยางฟองน้ำท่ีใชเปลือกลำไยเกิดฟองยางนอยกวา จึงมีเน้ือยางมากกวาการใชรำสกัดน้ำมัน สงผลใหยางฟองน้ำท่ีใช

เปลือกลำไยเปนสารตัวเติมจึงมีคาการเสียรูปหลังการกดอัดที่นอยกวา รูปที่ 6 แสดงลักษณะโครงสรางเซลลของ

ยางฟองน้ำเมื่อใชรำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยเปนสารตัวเติม พบวาการใชรำสกัดน้ำมันเปนสารตัวเติมยาง

ฟองน้ำมีรูพรุนขนาดเล็ก และมีการกระจายตัวอยางสม่ำเสมอดีในเนื้อยาง ไมพบรูพรุนที่มีขนาดใหญเหมือนใน

กรณีท่ีใชเปลือกลำไยเปนสารตัวเติม จากงานวิจัยน้ีพบวา ยางฟองน้ำท่ีใชเปลือกลำไยจะมีสีน้ำตาลเขม ขณะท่ีการ

ใชรำสกัดน้ำมันไดผลิตภัณฑที่มีสีออนกวา และทั้งรำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยสามารถนำไปใชเปนสารตัวเติม

เพ่ือลดตนทุนได 

 

ตารางที่ 2 สมบัติของยางฟองน้ำเมื่อใชรำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยเปนสารตัวเติม 

 

สมบัติ สารตัวเติม 

รำสกัดน้ำมัน เปลือกลำไย 

ความสูงฟองยาง (cm) 12.25±0.25 6.17±0.29 

ความหนาแนน (g/cm3) 0.105±0.004 0.113±0.020 

คาการเสียรูปหลังการกดอัด (%) 10.00±0.00 5.83±1.18 
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รูปที่ 6 โครงสรางเซลลของยางฟองน้ำเมื่อใชรำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยเปนสารตัวเติม 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้เลือกใชหัวตีแบบใบพายสำหรับนำไปใชในการตีฟองเพื่อเปรียบเทียบสมบัติของยางฟองน้ำ

ระหวางการใชรำสกัดน้ำมัน และเปลือกลำไยเปนสารตัวเติม เน่ืองจากการใชหัวตีแบบใบพายสามารถตีฟองไดงาย

สังเกตจากความสูงของฟองยางที่เกิดจากกระบวนการตีฟองที่เกิดไดสูง ยางฟองน้ำมีคาความหนาแนนที่นอย 

สงผลใหยางฟองน้ำมีน้ำหนักเบา  และจากลักษณะโครงสรางเซลลของยางฟองน้ำพบวา การใชหัวตีแบบใบพายจะ

ไดยางฟองน้ำที่มีลักษณะเซลลที่มีขนาดเล็ก การกระจายตัวของเซลลคอนขางสม่ำเสมอ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ

การใชรำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยเปนสารตัวเติมในกระบวนการตียางฟองน้ำพบวา สารตัวเติมจากวัสดุ

ธรรมชาติทั้งสองชนิดสามารถนำมาใชเปนสารตัวเติมเพื่อลดตนทุนในกระบวนการตีฟองได โดยที่การใชรำสกัด

น้ำมันสงผลใหการตีฟองเกิดไดงาย ไดยางฟองน้ำที่มีน้ำหนักเบากวาการใชเปลือกลำไย ขณะที่เปลือกลำไยจะได

ยางฟองน้ำที่มีคาการเสียรูปหลังการกดอัดที่นอยกวา รำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยสามารถนำไปใชเปนสารตัว

เติมเพ่ือลดตนทุนในผลิตภัณฑยางฟองน้ำได เชน ของชำรวย ตุกตา ลูกบอลบริหารมือ และเบาะรองน่ัง เปนตน 
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งานวิจัยนี ้ไดร ับทุนสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และ

ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีให

ความสะดวกในการทำวิจัยท้ังสถานท่ี หองปฏิบัติการ รวมท้ังครุภัณฑท่ีใชในการทำวิจัยทำใหงานวิจัยเรื่องน้ีสำเร็จ
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV ในการบำบัด    

น้ำเสียจากชุมชน โดยการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำกอนและหลังการบำบัด จากการตรวจวัดคาอุณหภูมิ ความขุน 

(turbidity) คาความเปนกรด-ดาง (pH) คา Chemical Oxygen Demand (COD) คา Biochemical Oxygen 

Demand (BOD) คา Total phosphorus (TP) คา Dissolved Oxygen (DO)  และการตรวจหาปริมาณเชื้อ 

Escherichia coli   จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV ซึ่งประกอบดวยระบบ

แอกทิเวเต็ดสลัดจควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลตและระบบถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนจมตัว พบวาสามารถลดคา

ความขุน ไดรอยละ 68.65 และ 89.64  ลดคา COD ไดรอยละ 22.10 และ 46.25  ลดคา BOD ไดรอยละ 43.34 

และ 61.91  ลดคา TP ไดรอยละ 22.77 และ 31.76 ตามลำดับ และสามารถลดปริมาณเชื้อ Escherichia coli    

ใหอยูในระดับต่ำกวา 1,000 MPN/100 mL.  

 

คำสำคัญ  เครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV  ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลต ระบบถังปฏิกรณ

ชีวภาพ เมมเบรนจมตัว  

 

 

 

 

 

 

 

  

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

281



Efficiency Study of Model-CPV Wastewater Treatment 

Case Study: Domestic Wastewater Flowing Through the canal on 

the North Side of Payap University, Chiang Mai Province 

 

Waralee  Boonyapitaksaku*  Dilok Kiatlertnapha and Sirilak Charoenrat  

 

Teaching Innovation and General Education Office, Payap University, 

Super-highway Chiang Mai – Lumpang Road, Amphur Muang, Chiang Mai, 50000 

 

*E-mail newwaralee@hotmail.com, Tel. 0818819003 

 

Abstract 

The objective of this research was to study the efficiency of wastewater treatment    

Model-CPV by comparison the domestic wastewater qualities before and after treatments.           

The parameters, such as temperature, turbidity, pH, Chemical Oxygen Demand (COD),       

Biochemical Oxygen Demand (BOD), Total phosphorus (TP), Dissolved Oxygen (DO) and     

Escherichia coli should be defined. The efficiency showed that Model-CPV which working on 

Activating sludge composted of UV lamp system and Membrane bioreactor system could 

decrease turbidity up to 68.65% and 89.64%, COD in 22.10% and 46.25%, BOD in 43.34% and 

61.91% and TP up to 22.77% and 31.76% respectively. Moreover, the number of Escherichia coli 

was decreased to lower than 1,000 MPN/100mL.  

 

Keywords: Model-CPV wastewater treatment, Activated sludge composted of UV lamp system, 

Membrane bioreactor system 
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1. บทนำ 

น้ำ เปนทรัพยากรที่มีความจำเปนและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ 

นอกจากนี้น้ำยังเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน การประมง การชลประทาน พลังงาน      

การสาธารณูปโภค การคมนาคม การอุตสาหกรรม และการพักผอนหยอนใจ เปนตน ผลจากการเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็วของประชากร ทำใหความตองการใชน้ำและปริมาณน้ำเสียเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ำและสงผล

กระทบในหลาย ๆ ดาน เชน ทำใหปริมาณสัตวน้ำท่ีเปนอาหารมีจำนวนลดลงหรือมีสารตกคางอยูเปนจำนวนมาก

ซึ่งทำใหไมปลอดภัยในการบริโภค และทำใหแหลงนำ้ที่ใชในการผลิตนำ้ประปาหรือน้ำดื่มมีนอยลง หรือตองเสีย

คาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ีสูงข้ึน  

ซึ่งสาเหตุของการเกิดมลพิษทางน้ำน้ัน มีอยูหลายประการ ไมวาจะเปนของเสียจากชุมชน จากโรงงาน

อุตสาหกรรม จากภาคเกษตรกรรม สงผลใหคุณภาพของน้ำเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและทาง

ชีวภาพ จากขอมูลสถานการณคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินในป พ.ศ. 2565 พบวามีแหลงน้ำท่ีอยูในเกณฑดีมาก 

รอยละ 2 เกณฑดี รอยละ 40 เกณฑพอใช รอยละ 44 และเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ 14 (กองจัดการคุณภาพน้ำ 

กรมควบคุมมลพิษ, 2564) โดยสวนใหญสาเหตุที่ทำใหคุณภาพแหลงน้ำผิวดินลดลงมักเกิดจากน้ำเสียจากชุมชน 

ซึ่งคาดการณวาจะมีปริมาณน้ำเสียชุมชน 9.99 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, n.d.) ท้ังน้ีคุณสมบัติ

ของน้ำเสียจากชุมชนอาจแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ และกิจกรรมในแตละชุมชน  ดังน้ันจึงควรเลือก

วิธีการบำบัด     น้ำเสียใหเหมาะสมกับประเภทของน้ำเสีย ในป 2562 ประเทศไทยมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

จำนวน 116 แหง และระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุมอาคาร จำนวน 77 แหง สามารถบำบัดน้ำเสียคิดเปนรอยละ 

26 ของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งยังไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวท่ี

โดยทั ่วไปจะสามารถบำบัดน้ำเสียไดรอยละ 75 (กรมควบคุมมลพิษ, n.d.) จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทาง

คณะผู ว ิจัยจ ึงไดนำเครื ่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV ท่ีติดตั ้งแบบสำเร็จรูปในตู คอนเทนเนอร ซ ึ ่งภายใน

ประกอบดวยระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลตและระบบถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนจมตัว 

มาติดต้ังบริเวณลำเหมืองดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัยพายัพ  โดยลำเหมืองน้ีจะรับน้ำเสียจากบานเรือน รานคา 

รานขายอาหาร รานขายวัสดุกอสราง กอนไหลลงสูบึงน้ำของมหาวิทยาลัย และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบำบัด

น้ำเสียชุมชนของเครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV ทางคณะผูวิจัยจึงไดทำการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทางกายภาพ 

เคมี และชีวภาพ กอนและหลังการบำบัด   ท้ังน้ีผลจากการศึกษาน้ีอาจนำไปสูการประยุกตใชเครื่องบำบัดน้ำเสียท่ี

ติดต้ังแบบสำเร็จรูปในตูคอนเทนเนอรเพ่ือบำบัดน้ำเสียชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีขอจำกัดเรื่องพ้ืนท่ี (อนันตญา

และชัยสิทธ์ิ, 2561)  เชน อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือชุมชน ตลาดสด โรงงานแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชน 

เปนตน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

น้ำเสีย หมายถึง น้ำท่ีมีสารใด ๆ หรือสิ่งปฏิกูลท่ีไมพึงปรารถนาปนอยู การปนเปอนของสิ่งเหลาน้ี จะทำ

ใหคุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยูในสภาพท่ีไมสามารถนำกลับมาใชประโยชนได สิ่งปนเปอนท่ีอยูในน้ำเสีย 

ไดแก น้ำมัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู ยาฆาแมลง รวมถึงสารอินทรียท่ีทำใหเกิดการเนาเหม็นและเปนแหลงของเชื้อ

โรคตาง ๆ น้ำเสียแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก น้ำเสียชุมชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำเสียจากการ

เกษตรกรรม น้ำเสียมักมีสิ่งเจือปนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไมวาจะเปนสารเคมี โลหะหนัก รวมถึงเชื้อโรคที่กอ

โรคตอมนุษย (สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 
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 ระบบบำบัดน้ำเสีย (wastewater treatment plant) เปนการกำจัดสิ ่งปนเป อนในน้ำที ่เก ิดจาก

กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกิจวัตรประจำวันของประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนหรือ

แหลงท่ีอยูอาศัยตาง ๆ ใหหมดไป หรือมีปริมาณสิ่งปนเปอนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานน้ำท้ิง ซึ่ง

ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การบำบัดน้ำเสียขั้นตน (preliminary treatment) เปนการกำจัดของแข็งที่มี

ขนาดใหญออกจากน้ำเสียกอนที่จะมีการปลอยเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ไดแก การดักดวยตะแกรง การบดตัด     

การกำจัดไขมันและน้ำมัน 2) การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง (secondary treatment) เปนการบำบัดน้ำเสียที่ผาน

กระบวนการบำบัดข้ันตนมาแลว แตยังมีของแข็งแขวนลอยขนาดเล็ก และสารอินทรียปะปนอยู เรียกอีกอยางหน่ึง

วา การบำบัดทางชีวภาพ (biological treatment) ในประเทศไทยมีหลายแบบ เชน ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ       

แอกทิเวเต็ดสลัดจ (activated sludge) ระบบเอสบีอาร (Sequencing Batch Reactor) บอปรับเสถียร และ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ เปนตน 3) การบำบัดน้ำเสียข้ันสูง (advanced treatment) เปนการบำบัดน้ำ

เสียท่ีผานการบำบัดในข้ันท่ีสองแลวเพ่ือกำจัดสิ่งสกปรกบางอยางท่ียังคงเหลืออยู อาทิ โลหะหนัก หรือเชื้อโรคบาง

ชนิด เปนตน (สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, 2560)  

 ระบบบำบัดน้ำเส ีย Model-CPV เป นระบบท่ีต ิดต ั ้ งแบบสำเร ็จร ูปในตู คอนเทนเนอรขนาด               

2.35 x 5.86 x 2.38 เมตร ภายในประกอบไปดวยระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลต และ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนจมตัว ซึ่งสองระบบน้ีเหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนท่ี

มีสารอินทรียสูงสอดคลองกับงานวิจัยของ M. El-Fadel and J. Hashisho (2014) ที่ทำการเปรียบเทียบระบบ

บำบัดแบบ Membrane Bioreactor (MBR) และ Sequencing Batch Reactor (SBR) ในการบำบัดน้ำชะขยะท่ี

มีความเขมขนสูง พบวา MBR มีประสิทธิภาพที่เหนือกวา SBR สามารถลดคา BOD, TN, และ NH3 ไดมากกวา 

95% ในขณะที่ SBR มีความยืดหยุนในแงของการปรับระยะเวลาในการบำบัด ทั ้งนี ้ MBR จะทำงานไดอยาง

เหมาะสมเมื่อน้ำชะขยะมีความเขมขนนอยลง และควรจะตองพิจารณาอายุการใชงานของเมมเบรนเพื่อประเมิน

ความคุ มคาทางเศรษฐศาสตรดวย และงานวิจัยของ Rafei Dehkordi et al (2017) ที ่ทำการเปรียบเทียบ

เทคโนโลยีระบบบำบัด   น้ำเสีย 4 ระบบ คือ Conventional Activated Sludge(CAS), Membrane Bioreactor 

(MBR), Sequencing Batch Reactor (SBR)  และ Biolak โดยใชตัวอยางกรณีศึกษาจาก โรงบำบัดน้ำเสีย 

Ekbatan เปนเวลา 1 ป พบวา MBR มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในการลดคา BOD และ COD รองลงมาคือ SBR อีก

ท้ังยังมีขอไดเปรียบกวาระบบอ่ืนคือ ใชพ้ืนท่ีในการติดต้ังระบบนอย การติดต้ังงายโดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อตองการ

ติดตั้งในพื้นที่โรงบำบัดเดิมที่มีเนื้อที่จำกัด ทำใหเทคโนโลยี MBR และ SBR เปนตัวเลือกที่มีศักยภาพมากที่สุด

สำหรับการบำบัดน้ำเสียในชุมชนเมือง  

 การทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสีย  Model-CPV  เริ่มจากน้ำเสียจะผานเขามาในระบบท้ัง  2  ระบบน้ี 

พรอม ๆ กัน ในการทำงานของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลต (รูปท่ี 1) จะเริ่มจากน้ำเสีย

ถูกสงเขามายังตะกราเพื ่อแยกของแข็งขนาดใหญ หลังจากนั ้นน้ำเสียจะผานเขาไปยังดีไนตริฟเคชั ่นโซน 

(denitrification zone) ซึ ่งจุลินทรียที ่ไม ตองการอากาศจะทำการยอยสลายสารอินทรียและสารประกอบ

ไนโตรเจน จากน้ันน้ำจะถูกสงเขาไปยังไนตริฟเคชั่นโซน (nitrification zone) ซึ่งจะมีเครื่องเติมอากาศเพ่ือเรงให

จุลินทรียในตะกอนยอยสลายสารอินทรียและเกิดการออกซิไดสสารประกอบแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 

จากน้ันน้ำจะถูกสงเขาไปยัง secondary settling tank ซึ่งจะมีการตกตะกอน สวนของตะกอนจะถูกนำกลับไปยัง 

denitrification zone สวนน้ำท่ีผานการบำบัดแลวจะผานหลอดรังสีอัลตราไวโอเลตเพ่ือฆาเชื้อ กอนปลอยออกสู

แหลงน้ำตามธรรมชาติตอไป (Envi-pur, n.d.) สวนระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนจมตัว เปน

ระบบท่ีเหมาะสำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชการเลี้ยงตะกอนจุลินทรียในถังเติม
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อากาศ รวมกับการกรองดวยแผนเมมเบรน (Chaiwatt Chotehirankongwutt, 2558) เปนระบบท่ีใชพ้ืนท่ีในการ

ติดตั้งนอย และน้ำที่ถูกปลอยออกสู สิ ่งแวดลอมจะมีคุณภาพดี เชน มีความขุนต่ำกวา 1 NTU. นอกจากนี้ ยัง

สามารถนำน้ำที่ผานการบำบัดแลวไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ ได เนื่องจากจุลินทรียที่ใชในการบำบัดน้ำเสีย และ

จุลินทรียกอโรคอ่ืน ๆ จะถูกแยกออกไปโดยแผนเมมเบรน (อุมาพร ปรีชา, 2552) 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบตาง ๆ ของระบบบำบัดน้ำแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ ของ Model-CPV 

ท่ีมา : https://www.envi-pur.cz/en/ 

    

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

      ข้ันตอนและวิธีการศึกษา 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจะทำการเก็บตัวอยางน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 5 เดือน โดย

เก็บตัวอยางน้ำทั้งหมด 3 จุด  จุดแรกคือ จุด P1 เปนจุดเก็บน้ำกอนเขาเครื่องบำบัดน้ำเสีย (หางจากที่ตั้งเครื่อง

บำบัดน้ำเสีย ประมาณ 50 เมตร) จะเก็บบริเวณกลางลำน้ำ โดยวิธีการเก็บแบบจวงตัก (grab sampling)  สวนจุด 

P2 เปนจุดเก็บน้ำหลังจากผานการบำบัดโดยระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลต และ จุด P3 

เปนจุดเก็บน้ำหลังจากผานการบำบัดโดยระบบถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนจมตัวจะเก็บจากปลายทอ โดยมี

พารามิเตอรท่ีวัด ณ จุดเก็บตัวอยาง ไดแก อุณหภูมิของน้ำ วัดโดยใชเทอรโมมิเตอร สำหรับตัวอยางน้ำท่ีจะนำไป

วิเคราะหคา DO จะเก็บในขวด BOD แลวนำไปวิเคราะหท่ีหองปฏิบัติการทันที โดยทำการวิเคราะหตัวอยางละ 2 

ซ้ำ ดวยวิธี Azide modification method นอกจากน้ีพารามิเตอรอื่น ๆ จะเก็บและรักษาตัวอยางน้ำโดยใชขวด

พลาสติกขนาด 1.5 ลิตร ซึ่งตัวอยางน้ำจะถูกนำสงหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหมทันที หรือเก็บไวที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียสกอนนำสง 

เพื่อวิเคราะหหาคา ความขุน (turbidity) ซึ่งมีหนวยเปน Nephelometric Turbidity Unit (NTU) คาความเปน     

กรด-ดาง (pH) ค า Chemical Oxygen Demand (COD) ซึ ่งมีหนวยเปน mg/L คา Biochemical Oxygen 

Demand (BOD) ซึ่งมีหนวยเปน  mg/L คา Total phosphorus (TP) ซึ่งมีหนวยเปน mg/L และปริมาณเชื้อ 

Escherichia coli ซึ่งมีหนวยเปน MPN/100 mL โดยคาความขุน คา pH คา COD และคา BOD จะทดสอบดวย
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ว ิธ ี ท่ี เป นไปตามวิ ธีมาตรฐานสำหรับการว ิ เคราะห น้ำและน้ำเส ีย APHA-AWWA (2017) และค า Total 

phosphorus (TP) จะทดสอบดวยวิธีที่เปนไปตาม Part 4500-P E.  สวนการหาปริมาณเชื้อ Escherichia coli  

จะทดสอบดวยว ิ ธีท ี ่ เป นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition2017, Part 9221 โดยผลที่ไดจากการวิเคราะหคุณภาพน้ำทั ้งทางดาน

กายภาพ เคมี และชีวภาพจะถูกนำไปคำนวณหาคาประสิทธิภาพ (efficiency) ของระบบบำบดัน้ำเสีย และนำไป

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน (ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ของชุมชน, ม.ป.ป.) และมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2537) 

  การคำนวณหาประสิทธิภาพ (efficiency) ของระบบบำบัดน้ำเสีย จะคำนวณโดยใชสูตรดังน้ี 

 (Vitez et al., 2012) 

 

                     EA  =  CA1 – CA2 x 100                (1) 

                                  CA1                              

         EA = คาประสิทธิภาพ (efficiency) ของระบบบำบัดน้ำเสีย 

         CA1 = คาตามพารามิเตอรน้ัน ๆ ของน้ำเสียกอนเขาเครื่องบำบัด 

         CA2 = คาตามพารามิเตอรน้ัน ๆ ของน้ำเสียหลังผานเครื่องบำบัด 

 

4. ผลการวิจัย 

      การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV 

      จากการเก็บตัวอยางน้ำเสียแลวนำไปวิเคราะหสามารถแสดงคาประสิทธิภาพของเครื่องบำบัดน้ำเสีย       

Model-CPV ตามพารามิเตอรตาง ๆ ไดดังกราฟท่ี 1  

 

กราฟที่ 1 แสดงคาประสิทธิภาพ (efficiency) ของเครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV ในการบำบัดคาความขุน 

(turbidity) คา COD คา BOD และ คา TP โดยแยกตามระบบท่ีใชในการบำบัดน้ำเสีย 
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จากกราฟท่ี 1 พบวาระบบบำบัดน้ำเสียท้ังสองระบบมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอร

ในระดับที ่แตกตางกัน โดยพบวาประสิทธิภาพของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลต 

สามารถลดคาความขุนไดสูงถึง 68.65% รองลงมาคือคา BOD ได 43.34% คา total phosphorus ได 22.77% 

และคา COD ได 22.1% ตามลำดับ สวนประสิทธิภาพของระบบถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนจมตัว สามารถลดคา

ความขุนไดสูงถึง 89.64% รองลงมาคือคา BOD ได 61.91% คา COD ได 46.25% และ คา total phosphorus 

ได 31.76%  

              สวนคาอุณหภูมิของน้ำที่ผานการบำบัดแลวที่จุด P2 และ P3 นั้นมีคาอยูในมาตรฐานคุณภาพน้ำใน

แหลงน้ำผิวดิน (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2537) คือ คาอุณหภูมิไมเกิน 3 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับ

อุณหภูมิตามธรรมชาติ ณ ขณะน้ัน  

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพน้ำท่ีผานการบำบัดจากเครื่องบำบัดน้ำ Model-CPV กับคุณภาพน้ำตาม

เกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและมาตรฐานคุณภาพน้ำ

ในแหลงน้ำผิวดิน  

 

พารามิเตอร ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ 

ควบคูกับหลอด

อัลตราไวโอเลต 

ระบบถังปฏิกรณชีวภาพเมม

เบรนจมตัว 

มาตรฐานคุณภาพ 

น้ำเสีย* 

pH 7.61 ± 0.25 7.94 ± 0.25 5.5 - 9 

DO (mg/L) 4.16 ± 0.50 6.4 ± 0.68 > 6 

BOD (mg/L) 3.98 ± 1.69 2.45 ± 1.60 < 20 

Total phosphorus (mg/L) 0.34 ± 0.15 0.4 ± 0.06 < 2 

Escherichia coli 

(MPN/100mL) 

576.3 ± 694.86 < 1.8 ± 0.00 < 1,000 

 

 *ท่ีมา : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมารฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง

จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน (ม.ป.ป) 

          2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญติั

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลง

น้ำผิวดิน  

 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา เครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV สามารถบำบัดน้ำเสียตามพารามิเตอร

ตาง ๆ ใหมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและ

มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ตามที่กฎหมายกำหนดไว ยกเวนคา DO ที ่ผานการบำบัดดวยระบบ      

แอกทิเวเต็ดสลัดจ ควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลตท่ีมีคาต่ำกวาเกณฑ คือ 4.16 ± 0.50 mg/L 
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5. สรุปและอภิปรายผล 

         จากการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV ที่ประกอบไปดวยระบบแอกทิเวเต็ด

สลัดจควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลตและระบบถังปฏกิรณชีวภาพเมมเบรนจมตัว พบวาเครื่องบำบัดน้ำเสียนี้มี

ประสิทธิภาพในการลดคาความขุน คา BOD คา COD และ คา TP โดยระบบถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนจมตัว 

จะมีประสิทธิภาพสูงกวาระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลตซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ M. 

El-Fadel and J. Hashisho (2014) และ Rafei Dehkordi et al (2017) นอกจากนี้เมื่อนำคา pH คา DO คา 

COD คา BOD และคาปริมาณเชื้อ Escherichia coli ของน้ำเสียที่ผานการบำบัดดวยระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ

ควบคูกับหลอดอัลตราไวโอเลตและระบบถังปฏิกรณชีวภาพเมมเบรนจมตัว มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน

ควบคุม การระบายน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน พบวา 

คุณภาพน้ำผานเกณฑทั ้งหมด ยกเวนคา DO ที ่ผานการบำบัดดวยระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจควบคูกับหลอด

อัลตราไวโอเลตมีคาไมเปนไปตามเกณฑ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการควบคุมระบบไมเสถียรโดยเจาหนาท่ีเปนผูควบคุม

การเติมอากาศในถังเติมอากาศ (aeration tank) และไมมีการควบคมุอายุของตะกอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของพลอยไพริน นวนนุกูลและคณะ (2564) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียนของ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน ซึ่งน้ำเสียหลังการบำบัดมีคา DO ไมผานเกณฑมาตรฐานเชนกัน         

พนาลี ชีวกิดาการ (2553) นำเสนอวาการเติมอากาศควรมีคาคงท่ีไมต่ำกวา 2 มิลลิกรัมตอลิตรอยูตลอดเวลา หาก

ผูควบคุมระบบไมสามารถควบคุมการเติมอากาศใหเหมาะสมกับลักษณะน้ำเสียท่ีเขาสูระบบ ก็จะทำใหเกิดปญหา   

ตาง ๆ ตามมาได เครื่องบำบัดน้ำเสีย Model- CPV ถูกออกแบบใหมีการติดต้ังแบบสำเร็จรูปในตูคอนเทนเนอร จึง

เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียในชุมชนที่ไมสามารถจัดหาพื้นที ่ขนาดใหญสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียได โดย

เคลื่อนยายและติดตั้งไดงาย นอกจากนี้ยังอาจปรับเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำเสียที ่อยู ภายในตูคอนเทนเนอรให

เหมาะสมกับประเภทของน้ำเสียท่ีตองการบำบัดได ท้ังน้ีหากมีการนำเครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV ไปติดต้ังใน

ชุมชน ควรมีการควบคุมปจจัยตาง ๆ เพื่อใหการบำบัดน้ำเสียเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก 1) อายุตะกอน 

(sludge age)  2) ระยะเวลาในการบำบัด  3) Food per Microorganism หรือ F/M Ratio  4) อัตราภาระ

บรรทุกอินทรีย (organic loading) เปนตน  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเช็กท่ีสนับสนุนเครื่องบำบัดน้ำเสีย Model-CPV บริษัทเชียงใหม

วิสาหกิจเพ่ือสังคม จำกัด บริษัทวีรีนิวเอเบิล จำกัด และมหาวิทยาลัยพายัพ ท่ีไดเล็งเห็นความสำคัญของการบำบัด 

และการบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน จนทำใหเกิดโครงการวิจัยนี้ภายใตความรวมมือของหนวยงานดังกลาว

ขางตน ซึ่งขอมูลท่ีไดจะนำไปใชประโยชนดานการจัดการสิ่งแวดลอมและเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเสีย

สำหรับชุมชนตาง ๆ ตอไป 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่และสภาพแวดลอมของหองเรียนปฏิบัตกิาร 

และหองพักอาจารยในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดลอมและการระบาย

อากาศในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุมตัวอยางที่ใชรวบรวม

ขอมูล คือ อาจารย และเจาหนาที่ดูแลหอง จำนวน 3 คน และนักวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จากมหาวิทยาลัยภายนอก จำนวน 5 คน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูล ไดแก 

แบบสัมภาษณเชิงลึก และการประชุมสนทนากลุม โดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา และจำแนกประเด็นความรูดวย

คาความถ่ี และคารอยละ ผลจากการศึกษาพบวา หองเรียนปฏิบัติการ ไมมีการกำหนดขอปฏิบัติหรือกฎระเบียบ 

ในการเปดประตูหนาตางกอนและหลังใชเครื ่องปรับอากาศ และหองพักอาจารยไมไดมีการทำความสะอาด

เครื่องปรับอากาศและแผนกรองอากาศอยางสม่ำเสมอ และแนวทางการจัดสภาพแวดลอมและการระบายอากาศ

ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ควรมีองคประกอบ ไดแก มีการจัด

สถานท่ีใหมีอากาศถายเทไดดี ควรติดต้ังพัดลมระบายอากาศ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนอากาศภายในอาคาร และ

ลดการสะสมของเชื้อไวรัสในอากาศ ควรมีการเปดประตูหนาตาง อยางนอย 2 ชั่วโมง กอนเปดเครื่องปรับอากาศ 

และภายหลังปดเครื่องปรับอากาศ ควรทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและแผนกรองอากาศ เพ่ือปองกันเชื้อโรค

และเชื้อไวรัสท่ีอาจติดคางอยู และอาจจะติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ เชน 

เครื่องกรองอากาศ และชองระบายอากาศ เปนตน 

คำสำคัญ : การจัดสภาพแวดลอม การระบายอากาศ เชื้อไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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Abstract 

 This research aimed 1) to study the environment and ventilation of operating classroom 

and teacher' s room in Phitsanulok university and 2) to offer the guidelines of organizing the 

environment and ventilation in the pandemic infection corona virus situation in Phitsanulok 

university. The samples were 3 teachers and studying room officers and 5 occupational Safety 

and Health academic persons from the external universities by the purposive sampling method. 

The research instruments for collecting data were the in-depth interview and the focus group. 

The statistics in data analysis used the content analysis and classifying the knowledge topic by 

the frequency and percentage.  The results found that the characteristics of space and 

environment of the operating classroom is not set the regularity in opening the door and window 

after and before using the air conditioner. The air conditioner’s filter on the teacher’s room is 

always not cleaned according to the limited time. The guidelines of organizing the environment 

and ventilation in the pandemic infection corona virus situation in Phitsanulok university should 

have the elements include organizing  the well- ventilated workplace, setting the ventilation fans 

for exchanging the air inside the building and  reducing the accumulation of virus in the air, 

opening  the doors and windows at least 2 hours  before  and after turning on or turning off the 

air conditioner, cleaning the air conditioner’s filter for preventing the virus which may trap in this 

devices.  Moreover, it may set the additional devices for improving the efficiency of the air 

condition system which are the air filer machine and disinfection system. 

 

Keywords: Organizing the Environment, Ventilation, Corona Virus Infection, Phitsanulok University  
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1. บทนำ   
ในสถานการณปจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพ่ิมมากข้ึนในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ซึ่ง

ติดเชื้อจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สวนใหญเกิดจากการไดรับเชื้อไวรัสท่ีอยูในสารคัดหลั่งของระบบ

ทางเดินหายใจ เชน น้ำมูก น้ำลาย จากการหายใจออก ไอ จาม พูดคุย การตะโกน ทำใหมีฝอยละอองขนาดใหญ 

(droplet) และฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosol) ท่ีมีขนาดเล็กกวา 5 ไมครอนกระเด็นออกมา และแขวนลอยอยูใน

อากาศไดเปนเวลานาน (อมร ลีลารัศมี, 2563) ศูนยควบคุมโรคติดตอแหงสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) ระบุวา “พื้นที่ในอาคารมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนามากกวาพื้นท่ี

กลางแจง เพราะแยกคนออกจากกันไดยากกวาและมีการระบายอากาศนอยกวา” (สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย และ

อภิรดี ศรีโอภาส, 2564) โดยเฉพาะสถานท่ีปดในมหาวิทยาลัย เชน ในอาคารเรียน หองทำงานอาจารย หองเรียน

ปฏิบัติการท่ีมีคนจำนวนมากอยูรวมกัน และระยะเวลาท่ีอยูในสถานท่ีน้ันเปนเวลานาน ถาหากมีการระบายอากาศ

ไมเพียงพอและไมเหมาะสม อาจจะทำใหเกิดการสะสมของฝอยละอองท้ังขนาดใหญและขนาดเล็กท่ีมีเชื้อไวรัสอยู

ในอากาศ ทำใหมีความเขมขนของเชื้อไวรัสในอากาศมาก สงผลใหเกิดความเสี่ยงสูงท่ีจะกอใหเกิดการติดเชื้อสะสม

อยูในอาคารเพ่ิมมากข้ึน 

การจัดสภาพแวดลอมและการระบายอากาศจึงเปนแนวทางท่ีสำคัญท่ีจะชวยลดความเขมขนของเชื้อ

โรคที่อยูในอากาศ และลดการแพรกระจายของละอองที่ปนเปอนเชื้อโรคในอากาศที่อยูภายในอาคาร การจัด

สภาพ แวดลอมใหมอีากาศถายเทไดสะดวกและจัดใหมีการระบายอากาศที่ดี โดยนำอากาศจากภายนอกอาคาร

เขามาภายในอาคารจะไดระบายอากาศเสียออกไป เพ่ือชวยลดความเขมขนของเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสท่ีอยูภายใน

อาคารไดและยังชวยลดเชื้อโรคที่ติดอยูบนพื้นผิววัสดุตางๆ ซึ่งจะสงผลดีตอคุณภาพอากาศภายในอาคารดวย 

ผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาจากการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมสงเสริมคุณภาพอากาศ

ในอาคาร (2564) จะมีการจัดสภาพแวดลอมและการระบายอากาศสำหรับสถานท่ีพักคอยในชุมชน (Community 

Isolation) ในสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในการศึกษาของคณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2563) ก็มีการศึกษาการจัดสภาพแวดลอมและการระบายอากาศเพ่ือ

ลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเชนเดียวกัน  

ดังนั้นจึงมีการใชองคความรูเหลานี้มาเปนฐานความคิด เพื่อออกแบบแนวทางการจัดสภาพแวดลอม

และการระบายอากาศในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยมอีงคประกอบ ไดแก มีการจัดสถานท่ีใหมีอากาศถายเทไดดี 

ควรติดต้ังพัดลมระบายอากาศ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนอากาศจากภายนอกเขาสูภายในอาคารมาก เพ่ือลดการ

สะสมของเชื้อโรคและเชื้อไวรัสในอากาศ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการระบายอากาศนอย ควรมีการเปดประตู 

หนาตาง หรือเดินระบบจายอากาศสะอาด อยางนอย 2 ชั่วโมง กอนเปดเครื ่องปรับอากาศ และภายหลังปด

เครื่องปรับอากาศ ควรทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและแผนกรองอากาศ เพ่ือปองกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสท่ี

อาจติดคางอยู และอาจจะติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ เชน เครื่องกรอง

อากาศ ระบบฆาเชื้อโรค ซึ่งจะตองมีการลงทุนเพิ่มขึ ้น ควรพิจารณาตามความเหมาะสม แนวทางทางการจัด

สภาพแวดลอมและการระบายอากาศขางตน ถือเปนมาตรการหนึ่งในการลดความเสี่ยงของการแพรระบาดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา และยังชวยใหสุขภาพของผูติดเชื้อที่เปน Long COVID ดีขึ้น อีกทั้งยงัชวยในเรื่องของการประหยัด

พลังงานภายในอาคารในมหาวิทยลัยพิษณุโลกอีกดวย 
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2. กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ที่ใชในการวิจัย ไดแก อาจารย และเจาหนาท่ีในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ปการศึกษา 2564

จำนวนท้ังหมด 114 คน (สำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2564) และนักวิชาการดานอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัยจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก   

กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารย และเจาหนาที่ดูแลหอง จำนวน 3 คน และนักวิชาการดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยจากมหาวิทยาลัยภายนอก จำนวน 5 คน โดยใชการเลือกแบบเจาะจงจากผูที่มีความรูและ

เขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.2.1 การศึกษาลักษณะพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมของหองเรียนปฏิบัติการ และหองพักอาจารย ใน

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย 2 สวน ไดแก ขอมูลลักษณะพ้ืนท่ีของหอง และ

สภาพแวดลอมเดิมของหอง (คลอง วงศสุขมนตรี, 2551) 

3.2.2 การออกแบบและเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดลอมและการระบายอากาศในสถานการณการ

แพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ใชแบบรวบรวมขอมูลในการประชุมสนทนากลุม 

ประกอบดวยประเด็น 4 ดาน ไดแก การจัดสภาพแวดลอมในหอง การระบายอากาศในหอง ระบบปรับอากาศ 

อุณหภูมิภายในหอง (สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 

 

3.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3.1 การสรางแบบสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมของหองเรยีนปฏิบัติการ 

และหองพักอาจารย ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีข้ันตอนดังน้ี 

ขอมูลพื้นฐานของหองใน

มหาวิทยาลัย 

- ลักษณะพ้ืนท่ีของหอง 

- สภาพแวดลอมเดิมของหอง 

(คลอง วงศสุขมนตรี, 2551) 

แนวทางการจัดหองเพื่อลดการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

- การจัดสภาพแวดลอมในหอง 

- การระบายอากาศในหอง 

- ระบบปรับอากาศ 

- อุณหภูมิภายในหอง 

(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 

2559) 
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1) ศึกษาและทบทวนงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือศึกษาวิธีการสำรวจลักษณะพ้ืนท่ีและ

สภาพแวดลอมในอาคาร มาใชเปนขอบเขตในการกำหนดประเด็นแบบสอบสัมภาษณ 

2) สรางแบบสัมภาษณเพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมของหองเรียนปฏิบัติการ และหองพัก

อาจารย ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

3) นำแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 คน ตรวจสอบ

ความถูกตองและครบถวนในประเด็นการรวบรวมขอมูล 

4) ทำการปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ ใหเน้ือหามีความเหมาะสม ชัดเจนและเขาใจงายตอผูท่ีไดรับการ

สัมภาษณ   

5) นำแบบสัมภาษณฉบับที่เสร็จสมบูรณแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลกับอาจารย และเจาหนาที่ดูแลหอง 

จำนวน 3 คน แลวทำการสรุปเพ่ือนำไปใชออกแบบและเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดลอมและการระบายอากาศ

ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลกตอไป 

3.3.2 การสรางแบบรวบรวมขอมูลและประชุมสนทนากลุมเพื่อออกแบบและเสนอแนวทางการจัด

สภาพแวดลอมและการระบายอากาศในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

มีข้ันตอนดังน้ี 

1) นำสาระความรูจากการสรุปผลการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนท่ีและสภาพ แวดลอมของ

หองเรียนปฏิบัติการ และหองพักอาจารย ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ขอ 3.3.1) มาใชเปนแนวทางในการกำหนด

ประเด็นการรวบรวมขอมูล 

2) สรางแบบรวบรวมขอมูลแนวทางการจัดสภาพแวดลอมและการระบายอากาศ แลวนำแบบรวบรวม

ขอมูลไปใหผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนใน

ประเด็นการรวบรวมขอมูล 

3) ทำการปรับปรุงแบบรวบรวมขอมูลใหเนื้อหามีความเหมาะสม ใชภาษาที่กระชับ ชัดเจนและเขาใจ

งาย  

4) กำหนดวันนัดหมายการประชุมสนทนากลุม และสงหนังสือเชิญใหผูเชี่ยวชาญดานอาชีว อนามัยและ

ความปลอดภัย จำนวน 5 คน เพ่ือเขารวมประชุมสนทนากลุมตามวันเวลาดังกลาว 

5) นำขอมูลที่ไดมาจากการประชุมสนทนากลุมกับผูเชี ่ยวชาญดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จำนวน 5 คน มาสรุปผลในข้ันตอไป 

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

3.4.1 การวิเคราะหแบบสัมภาษณเชิงลึกเพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่และสภาพแวดลอมของหองเรียน

ปฏิบัติการ และหองพักอาจารย ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา  

3.4.2 การวิเคราะหแบบรวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบและเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดลอมและการ

ระบายอากาศในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ใชการวิเคราะหเชิง

เน้ือหา และจำแนกประเด็นความรูดวยคาความถ่ี และคารอยละ 

 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ผลการศึกษาลักษณะพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมของหองเรียนปฏิบัติการ และหองพักอาจารย ใน 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สรุปไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ลักษณะพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมของหองเรียนปฏิบัติการ และหองพักอาจารยในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 

ชื่อสถานท่ี ลักษณะพื้นท่ี สภาพแวดลอม และอุปกรณ 

ขนาดกวาง x ยาว x 

สูง (เมตร) 

(A) 

รูปแบบหอง/การจัดท่ีนั่ง 

(B) 

พื้นท่ีๆ ติดตอกัน 

(C) 

จำนวนประตู/นา

ตาง 

(D) 

จำนวนครื่องปรับ

อากาศ (ตัว) 

(E) 

อุณหภูมิในหอง 

(°C) 

(F) 

จำนวนพัดลม

ระบายอากาศ 

(G) 

หลักปฏิบัติในการใช

หอง และขอสังเกตุ

อื่นๆ 

(H) 

หองเรียนปฏิบัติการ 8 x 15 x 3.5  หองมีลักษณะเปน

สี่เหลี่ยมผืนผา มีเวทยีกสูงเพื่อ

ใชในการบรรยายของอาจารย 

และภายในหองมีการจัดโตะ

เรียนที่ชิดกันเกินไป ไมไดมี

การเวนระยะหางที่เหมาะสม

สำหรับสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  

ติดกับทางเดินเชื่อม

ตอไปยังหองน้ำ  

ประตู 2 บาน 

หนาตาง 6 บาน 

4  25 4 - ตรวจวัดอุณหภูมิ

รางกาย 

- จุดลางมือดวย

แอลกอฮอล 

- ไมมีการกำหนดขอ

ปฏิบัติหรือ

กฎระเบียบ ในการ

เปดประตูหนาตาง

กอนและหลังใช

เคร่ืองปรับ อากาศ 

- ไมมีการกำหนดขอ

ปฏิบัติหรือ

กฎระเบียบ ในการ

เปดปด

เคร่ืองปรับอากาศ 

- ไมมีการติดต้ังพัดลม

ระบายอากาศ 
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ชื่อสถานท่ี ลักษณะพื้นท่ี สภาพแวดลอม และอุปกรณ 

ขนาดกวาง x ยาว x 

สูง (เมตร) 

(A) 

รูปแบบหอง/การจัดท่ีนั่ง 

(B) 

พื้นท่ีๆ ติดตอกัน 

(C) 

จำนวนประตู/นา

ตาง 

(D) 

จำนวนครื่องปรับ

อากาศ (ตัว) 

(E) 

อุณหภูมิในหอง 

(°C) 

(F) 

จำนวนพัดลม

ระบายอากาศ 

(G) 

หลักปฏิบัติในการใช

หอง และขอสังเกตุ

อื่นๆ 

(H) 

- ไมมีชองระบาย

อากาศ ทำใหภายใน

หองมีมุมอับอากาศ 

หองพักอาจารย 2.5 x 5 x 3.5  หองมีลักษณะเปน

สี่เหลี่ยมผืนผา และพื้นหอง

เปนระนาบ 

ติดกับหองเรียน

ปฏิบัติการ 

ประตู 1  บาน 

หนาตาง 4 บาน 

1 25 1 - ไมไดมีการทำความ

สะอาด

เคร่ืองปรับอากาศ

และแผนกรองอากาศ

อยางสม่ำเสมอ ทำ

เพียงปละ 1คร้ัง

เทาน้ัน  

- ไมมีการติดต้ังพัดลม

ระบายอากาศ  

- ไมมีชองระบาย

อากาศ ทำใหภายใน

หองมีมุมอับอากาศ 

 

 

4.2 ผลการเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดลอมและการระบายอากาศในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก สรุปไดดังตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 การเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดลอมและการระบายอากาศในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 

ชื่อสถานที่ ลักษณะพื้นที่ สภาพแวดลอม และอุปกรณที่สงผลตอการแพรเชื้อไวรัส

โคโรนา  

เปนไปตามเกณฑ 

(%) 

ไมเปนไปตามเกณฑ 

(%) 

แนวทางการปรับปรุงแกไขเพื่อลดการแพรเชื้อไวรัสโคโร

นา 

A B C D E F G H   

หองเรียนปฏิบัติการ / x / / / / / x 75 25 - ควรจัดโตะเรียนใหมีระยะหางกัน อยางนอย 2 เมตร 

เพื่อชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจาก

การสัมผัสหรืออยูใกลชิดกันเกินไป 

- ควรกำหนดระเบียบการใชหอง โดยมีการติดปาย

ประกาศใหมีการเปดประตูหนาตาง อยางนอย 2 ชั่วโมง

กอนเปดเคร่ืองปรับอากาศ และภายหลงัปด

เคร่ืองปรับอากาศเพื่อชวยใหภายในหองมีอากาศถายเท

ไดดีขึ้น 

- ควรกำหนดระเบียบการใชหอง โดยมีการติดปาย

ประกาศ ใหมีการกำหนดเวลาในการเปดปด

เคร่ืองปรับอากาศ อยางเชน ในระหวางชวงพักใหปด

แอรและเปดหนาตางแทน เพื่อใหอากาศสามารถถายเท

ไดดียิ่งขึ้น 

- ควรติดต้ังพัดลมระบายอากาศ ใบพัดขนาด 12 น้ิว 

จำนวน 3 ตัวติดต้ังบริเวณฝงของหนาตางภายในหอง 

เพราะถาติดต้ังบริเวณฝงของประตูภายในหองอากาศ

ภายในหองจะระบายอากาศที่อาจจะมีเชื้อไวรัสไปสู

บริเวณที่มีผูอ่ืนอยู  

- ควรมีชองระบายอากาศ เพื่อทำใหภายในหองไมมีมุม

อับอากาศ 
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ชื่อสถานที่ ลักษณะพื้นที่ สภาพแวดลอม และอุปกรณที่สงผลตอการแพรเชื้อไวรัส

โคโรนา  

เปนไปตามเกณฑ 

(%) 

ไมเปนไปตามเกณฑ 

(%) 

แนวทางการปรับปรุงแกไขเพื่อลดการแพรเชื้อไวรัสโคโร

นา 

A B C D E F G H   

หองพักอาจารย / / / / / / / x 87.5 12.5 - ควรหมั่นตรวจเช็คและทำความสะอาด

เคร่ืองปรับอากาศและแผนกรองอากาศเปนประจำ 

อยางนอยปละ 1-2 คร้ัง เพื่อปองกันเชื้อไวรัสที่อาจติด

คางอยูในอุปกรณ 

- ควรติดต้ังพัดลมระบายอากาศ ใบพัดขนาด 6 น้ิว 

จำนวน 1 ตัวติดต้ังบริเวณฝงของหนาตางภายในหอง 

- ติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

ระบายอากาศ เชน เคร่ืองกรองอากาศ และชองระบาย

อากาศ เปนตน 

 

*** คำอธิบายสัญลักษณท่ีใชในตารางท่ี 2 ดังน้ี / คือ เหมาะสม หรือชวยลดการแพรเชื้อ และ x คือ ไมเหมาะสม หรือสงผลใหเกิดการแพรเชื้อ 
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จากตารางที่ 2 หองเรียนปฏิบัติการ มีหลักปฏิบัติในการใชหอง และขอสังเกตอื่นๆ ที่อาจสงผลตอการ

แพรเชื้อไวรัสโคโรนา ในขอ (B, H) คิดเปนรอยละ 25 ไดแก ภายในหองมีการจดัโตะเรียนที่ชิดกันเกินไป ไมไดมี

การเวนระยะหางที่เหมาะสมสำหรับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ไมมีการกำหนดขอปฏบิัติ

หรือกฎระเบียบในการเปดประตูหนาตางกอนและหลังใชเครื่องปรับอากาศ และการเปดปดเครื่องปรับอากาศ 

ไมไดมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และไมมีชองระบายอากาศ ทำใหภายในหองมีมุมอับอากาศ สวนรายการ

อ่ืนๆ ในขอ (A,C,D,E,F,G) คิดเปนรอยละ 75 ซึ่งมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และไมสงผลตอการแพรเชื้อ 

ในขอ (B, H) มีการเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขเพ่ือลดการแพรเชื้อไวรัสโคโรนา ดังน้ี 1) ควรจัดโตะเรียนใหมี

ระยะหางกัน อยางนอย 2 เมตร เพ่ือชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากการสัมผัสหรืออยูใกลชิดกัน

เกินไป 2) ควรกำหนดระเบียบการใชหองโดยมีการติดปายประกาศใหมีการเปดประตูหนาตาง อยางนอย 2 ชั่วโมง

กอนเปดเครื่องปรับอากาศ และภายหลังปดเครื่องปรับอากาศ เพื่อชวยใหภายในหองมีอากาศถายเทไดดีขึ้น 3) 

ควรกำหนดระเบียบการใชหอง โดยมีการติดปายประกาศใหมีการกำหนดเวลาในการเปดปดเครื่องปรับอากาศ 

อยางเชน ในระหวางชวงพักใหปดแอรและเปดหนาตางแทน เพ่ือใหอากาศสามารถถายเทไดดีย่ิงข้ึน 4) ควรติดต้ัง

พัดลมระบายอากาศ ใบพัดขนาด 12 น้ิว จำนวน 3 ตัวถึงจะเพียงพอ เน่ืองจากปริมาตรหองเทากับ 420 ลูกบาศก

เมตร ซึ่งตองการหมุนเวียนอากาศภายในหองในอัตราการหมุนเวียน 6 ACH จะตองใชอัตราการระบายอากาศ 

2,520 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ควรติดต้ังบริเวณฝงของหนาตางภายในหอง เพ่ือท่ีจะไดระบายอากาศออกไปนอก

อาคาร เพราะถาติดต้ังบริเวณฝงของประตูภายในหองอากาศภายในหองจะระบายอากาศท่ีอาจจะมีเชื้อไวรัสไปสู

บริเวณท่ีมีผูอ่ืนอยู และ 5) ควรมีชองระบายอากาศ เพ่ือทำใหภายในหองไมมีมุมอับอากาศ สวนในหองพักอาจารย 

มีหลักปฏิบัติในการใชหอง และขอสังเกตอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลตอการแพรเชื้อไวรัสโคโรนา ในขอ (H) คิดเปนรอยละ 

12.5 ไดแก ไมไดมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและแผนกรองอากาศอยางสม่ำเสมอ ทำเพียงปละ 1 ครั้ง

เทานั้น ไมมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และไมมีชองระบายอากาศ ทำใหภายในหองมีมุมอับอากาศ สวน

รายการอ่ืนๆ ในขอ (A-G) คิดเปนรอยละ 87.5 ซึ่งมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และไมสงผลตอการแพรเชื้อ 

ในสวนของขอ (H) มีการเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขเพื ่อลดการแพรเชื ้อไวรัสโคโรนา ดังนี ้ 1) ควรหมั่น

ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและแผนกรองอากาศเปนประจำ อยางนอยปละ 1-2 ครั้ง เพ่ือ

ปองกันเชื้อไวรัสที่อาจติดคางอยูในอุปกรณ 2) ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ใบพัดขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

ติดตั้งบริเวณฝงของหนาตางภายในหอง เพราะจะไดระบายอากาศออกไปนอกอาคาร เพื่อลดการแพรเชื้อไวรัส

ภายในหอง และ 3) ติดต้ังอุปกรณเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ เชน เครื่องกรองอากาศ 

และชองระบายอากาศ เปนตน 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 ลักษณะพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมของหองเรียนปฏิบัติการ และหองพักอาจารยในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

มีรูปแบบหองท่ีเหมาะสม แตขาดการกำหนดหลักปฏิบัติในการใชหองเพ่ือชวยลดการแพรเชื้ออยางชัดเจนและเปน

ระบบ ซึ่งอาจสงผลตอการแพรเชื้อไวรัสโคโรนาไดอยางรวดเร็ว ท้ังน้ีพบวา ภายในหองมีการจัดโตะเรียนท่ีชิดกัน

เกินไป ไมไดมีการเวนระยะหางที ่เหมาะสมสำหรับสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ไมมีการ

กำหนดขอปฏิบัติหรือกฎระเบียบในการเปดประตูหนาตางกอนและหลังใชเครื่องปรับอากาศ และการเปดปด

เครื่องปรับอากาศ ไมไดมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และไมมีชองระบายอากาศ ทำใหภายในหองมีมุมอับ

อากาศ  
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ซึ่งในหองเรียนปฏิบัติการและหองพักอาจารยมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด คิดเปนรอย

ละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ดังนั้นการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ จึงมีการสรางแนวทางการจัดสภาพแวดลอมของ

หองใหม ไดแก การจัดโตะเรียนใหมีระยะหางกัน อยางนอย 2 เมตร การกำหนดระเบียบการใชหองโดยมีการติด

ปายประกาศใหมีการเปดประตูหนาตาง อยางนอย 2 ชั ่วโมงกอนเปดเครื ่องปรับอากาศ และภายหลังปด

เครื่องปรับอากาศ การเพ่ิมการถายเทของอากาศโดยการติดต้ังพัดลมระบายอากาศ และควรมีชองระบายอากาศ 

เพ่ือทำใหอากาศภายในหองมีการกระจายตัวไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมสงเสริมคุณภาพอากาศในอาคาร (2564) และงานวิจัยของมนธิชา ทอง

หัตถา (2565) และแนวทางขององคการอนามัยโลก WHO, UNICEF, & CIFRC (2020) ท่ีไดเสนอแนะวา นักเรียน

และบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีอาการปวยนอกจากนั้นการเวนระยะหางทางสังคม และควรจัดหองเรียนแบบ

สลับกันมาเรียน ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน กีฬา เกม และการชุมนุมกันเปนกลุมใหญและจัดโตะเรียนให

หางกัน มีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้งควรติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

ระบายอากาศ เชน เครื่องกรองอากาศ และชองระบายอากาศ เปนตน  
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การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชมุชนทองถิ่น และความสัมพันธตอปริมาณน้ำตนทุน 

และคุณภาพน้ำ ในพื้นที่ลุมน้ำแมแรม จังหวัดเชียงใหม ผานการวิจัยแบบมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการในกับชุมชน

และผูเกี่ยวของ โดยใชฐานการจัดการโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น และแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ

กำหนดแหลงขอมูลจาก 3 ชุมชนบานปางไฮตัวแทนตนน้ำ ชุมชนบานปางอีกาตัวแทนกลางน้ำ และชุมชนบานปา

เหวตัวแทนปลายน้ำ เพื่อศึกษาคุณภาพและสมดุลน้ำในแหลงน้ำนิ่ง และแหลงน้ำไหล พบวาบริเวณตนน้ำที่มี

คุณภาพน้ำปานกลางคอนขางดี บริเวณกลางน้ำ และปลายน้ำ มีคุณภาพน้ำปานกลาง สมดุลน้ำของตัวแทนชุมชน

พื้นที่ลุมน้ำแมแรมพบวามีตนทุนน้ำมากกวาความตองการการใชงาน ดานความรูความเขาใจดานคุณภาพและ

ปริมาณน้ำของประชาชนในพื้นที่บริเวณตนน้ำมีความรูอยูในระดับปานกลางถึงมาก สวนบริเวณกลางน้ำ และ

ปลายน้ำอยูในระดับสูง มีกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ำ การคนหาปญหา

และกิจกรรมการอนุรักษแมน้ำแมแรมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยชุมชนมีความรวมมือกันภายใน

และภายนอกชุมชน  

 

คำสำคัญ : ทรัพยากรน้ำ สมดุลน้ำ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น 
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Abstract 

The Study on Local management of water quantity and water quality in Mae Ram 

watershed in Chiang Mai Province aims to focus on the relationships between water-

resource management and the local community participatory based on the sufficiency economic 

concept and Local wisdom. The data were collected from field surveys at three villages along 

Mae Ram Stream at Pang Hi Village (upstream), Pang E-Ka Village (middle stream), and Pa Heaw 

Village (downstream) respectively. The upstream water qualities were quite clean while they were 

moderate qualities in the middle and downstream respectively. The water balances were 

sufficient throughout the year.  The water resource management understanding for the local 

people were moderate level for the upstream village but were at moderate to high levels for 

the middle and downstream villages. The participation in water resource problem solving were 

ranging from moderate to high. The overall participation investigation indicated insufficiency of 

the local-self management and collaboration with outer organizations.  

 

Keywords: Water resources, Water balance, Sufficiency economics concept, Indigenous knowledge 
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1. บทนำ  
ในการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพตามนโยบายของรัฐที่ผานมา 

มีทั ้งประสบความสำเร็จในบางกรณี และบางกรณีก็กอใหเกิดความขัดแยง เชน การจัดสรรปริมาณน้ำใหแก

ประชาชนในทองท่ีไมเสมอภาค การมุงเนนถึงปจจัยดานเดียว ไมมีการบูรณาการในแบบองครวม  

ลุมน้ำแมแรมจัดวาเปนลุมน้ำหน่ึงท่ีมีสำคัญในพ้ืนท่ีตนน้ำทางภาคเหนือ โดยเปนแหลงตนน้ำลำธารใหกับ

แมน้ำปง และเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของชุมชนท่ีมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ การดำรงชีวิตอยูบนฐานความ

หลากหลาย และมีอาชีพหลักที่ยังคงยึดติดกับธรรมชาติ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม (2549) ระบุไววา ลำน้ำแม

แรมเปนลุมน้ำยอยของลุ มน้ำปงสวนที่ 2 ซึ ่งเปนลุมน้ำสาขาของลุมน้ำปงตอนบน ครอบคลุมพื้นที ่ประมาณ 

86,737 ไร พ้ืนท่ีมีความลาดชันสูงงายตอการถูกชะลาง และพังทลาย บริเวณไหลเขาต่ำลงมา  

อยางไรก็ตามปญหาทางดานการจัดการทรัพยากรน้ำยังจัดเปนปญหาที่นับวนัจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ดังน้ัน

หากในพ้ืนท่ีตาง ๆ มีการจัดการลุมน้ำของตนเอง จะทำใหสามารถเรียนรู เปรียบเทียบปจจัยท่ีจะสงผลกระทบตอ

ปริมาณน้ำ นอกจากน้ีจะเปนการศึกษาเพ่ือรวบรวมขอมูล และปองกันการขาดหายไปขององคความรู ภูมิปญญา

ทองถ่ินในการอนุรักษทรัพยากรน้ำ รวมถึงปญหาทางดานคุณภาพ และปริมาณน้ำ สามารถนำเอาผลท่ีได มาสราง

เปนตนแบบชมุชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ำ และถายทอดองคความรูใหกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ โดยจะเปนการวิจัยแบบ

มีสวนรวมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนขอมูลท่ีสามารถนำไปใชในการกำหนดยุทธศาสตร และกล

ยุทธในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดในระดับตาง ๆ นอกจากน้ียังสามารถนำไปหลอมรวมกับ

การพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิดความตะหนัก และสรางจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรน้ำ สามารถขยายผลตอยอด 

และสรางองคความรูพ้ืนฐานในการริเริ่มอนุรักษ และเฝาระวังการสูญเสียทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีซึ่งจะแสดงให

เห็นถึงความสำคัญและความเขาใจตอสถานการณของทรัพยากรน้ำในพื้นที่จะสงผลตอการบริหารจัดการเพื่อให

เกิดการจัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป 

 

 2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

น้ำเปนทรัพยากรที่มีคุณคามหาศาล มีประโยชนอยางยิ่งตอการดำรงชีวิตของมนุษย สัตว และพืช  

ถาขาดน้ำเมื่อใดเปนการยากท่ีจะดำรงชีวิตอยูได ดังน้ันต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบันจะพบวามนุษย สัตว และ

พืชจะดำรงชีวิตโดยการเลือกถิ่นฐานใกลแหลงน้ำตามธรรมชาติท่ีมีอยูทั่วไป ซึ่งน้ำบนผิวดินเปนแหลงน้ำที่เราจะ

พบไดมากท่ีสุด แหลงน้ำในธรรมชาติท่ีมีสวนเกี่ยวพันกับความเปนอยูของมนุษย สัตว และความเจริญของพืชพันธุ 

(จันทวัน เบ็ญจวรรณ ,2558) โดยเฉพาะน้ำผิวดินซึ่งในแตละวันคนเราตองใชน้ำจำนวนมาก ท้ังในดานการอุปโภค 

บริโภค การประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงจำเปนตองชวยกันรักษาแหลงน้ำธรรมชาติเหลานี้ใหสะอาดอยูเสมอ หาก

ปลอยใหมีสิ่งสกปรก ลงปะปนอยูในน้ำธรรมชาติก็จะทำใหแหลงน้ำน้ันกลายเปนน้ำเสียในภายหลัง (สุดใจ จำปลา 

และสุรินทร เศรษฐมานิต,2534)  

การบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินผานการเก็บขอมูลและดำเนินการโดยชุมชนถือไดวาเปนแนวทางใน

การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีนวัตกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco-Innovation เปนคำจำกัดความโดยถูกนิยามโดย OECD 

ในป 1997 วาเปนนวัตกรรมในทุก ๆ รูปแบบที่กอใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง Carrillo-Hermosila และ

คณะ (2010) ไดนิยามคำวา Eco-innovation ไววา เปนนวัตกรรมท่ีชวยปรับปรุงประสิทธิภาพดานสิ่งแวดลอมให

ดีย่ิงข้ึน โดยเพ่ิมคุณคาของทรัพยากร และลดการปลดปลอยมลพิษ นอกจากน้ีคณะกรรมาธิการยุโรป (EC, 2008) 
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ไดกลาวถึงความหมายของนวัตกรรมเชิงนิเวศวิทยาไดวา การแสวงหาผลประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ โดยตอง

คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเปนสำคัญ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ดำเนินการวิจัยโดยใชแนวคิดการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action 

Research, PAR) ดำเนินการสำรวจ และเก็บขอมูลชุมชนตัวแทนของลุมน้ำแมแรม ที่ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลแมแรม 

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตอุทยานแหงชาติน้ำตกตาดหมอก โดยกำหนดพ้ืนท่ีศึกษา

ตัวแทน จำนวน 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานแมขิ เปนตัวแทนของชุมชนผูใชน้ำในพ้ืนท่ีสูง ชุมชนบานปางอีกา เปน

ตัวแทนของชุมชนในพ้ืนท่ีระดับกลาง และชุมชนบานปาเหว เปนตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีระดับลาง การดำเนินการ

วิจัยจะมีการแบงออกเปน 3 สวนหลัก โดยกำหนดกลุมตัวอยาง 3 กลุมจากประชากรของ 3 หมูบาน ไดแก กลุม

ผูนำชุมชน กลุมกรรมการผูใชนำ และกลุมปรชสาชนผูใชน้ำ โดยทำการเก็บขอมูลดานคุณภาพและปริมาณน้ำ 

รวมกับการใชแบบสอบถาม และสัมภาษณจากการประชุมกลุมยอย โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

การศึกษาขอมูลการจัดการน้ำจากชุมชน และผูเก่ียวของ  

ศึกษาขอมูลการจัดการน้ำ ทางดานคุณภาพ และปริมาณในพ้ืนท่ีจากผูท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปนหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนทองถ่ิน ชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึงสภาพปญหา และการจัดการโดยใช

ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 ศึกษาแบบแผนการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำแมแรม  

เปนการศึกษาขอมูลที่บงชี้สภาวะของแหลงน้ำ จุดดี จุดดอยของการจัดการน้ำในพื้นที่ในแตละชุมชนที่มีความ

แตกตางของชาติพันธุ  โดยชุมชนบานแมขิประชากรสวนใหญเปนชาติพันธมง ชุมชนบานปางอกีาประชากรสวน

ใหญเปนชาติพันธปากาญอ และชุมชนบานปางเหวประชากรสวนใหญจเปนกลุมคนเมือง ซึ่งสามารถนำเอาผลลัพธ

ท่ีไดไปสรางแบบแผนเพ่ือการเรียนรูของปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำ เหมาะสมท่ีสุดของ

ชุมชน ศึกษาบริบท และศักยภาพชุมชนท่ี เกี่ยวกับการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมท้ังวิเคราะหปจจัย 

เงื่อนไขสูความสำเร็จในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน โดย

ประชาชนในชุมชน โดยใชแบบสังเกต และแบบสัมภาษณ โดยมีการกำหนดกลุมตัวอยาง และแหลงขอมูล ไดแก 

ผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ ในแผนงานการดำเนินโครงการ เชน กลุมชาวบาน ผูนำชุมชน ผูบริหารทองถ่ิน และบุคลากรของ

สถาบันการศึกษาทองถ่ิน  

 ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำ  

โดยกำหนดตัวแปรคุณภาพน้ำทางกายภาพ และเคมีที่มีความสำคัญตอคุณภาพ และปริมาณน้ำ กำหนดจุดศึกษา 

โดยจุดเก็บตัวอยางมีดังน้ี 1) ตัวแทนชุมชนตนน้ำบานแมขิ (18°57'39.0"N 98°48'39.8"E)     ตัวแทนชมุชนกลาง

น้ำบานปางอีกา (18°57'37.1"N  98°51'19.4"E)  และตัวแทนชมชนปลายน้ำบานปาเหว (18°57'31.5"N  

98°53'21.2"E)    

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การดำเนินการสำรวจ และเก็บขอมูลชุมชนตัวแทนของลุ มน้ำแมแรม ที่ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลแมแรม  

และพื้นท่ีบางสวนอยู ในเขตอุทยานแหงชาติน้ำตกตาดหมอก เพื ่อทำการสำรวจประมาณน้ำตนทุน การใช

ประโยชนในภาคตาง ๆ โดยกำหนดพ้ืนท่ีศึกษาตัวแทน ต้ังแตตนน้ำ จนถึงปลายน้ำ จำนวน 3 ชุมชน ไดแก ชุมชน
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บานแมขิ เปนตัวแทนของชุมชนผูใชน้ำในพื้นที่สูง ชุมชนบานปางอีกา เปนตัวแทนของชุมชนในพื้นที่ระดับกลาง

และชุมชนบานปาเหว เปนตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีระดับลางจากการสำรวจพ้ืนท่ีท้ัง 3 แปลง พบวาปจจัยหน่ึงท่ีทำ

ใหชุมชนทองถิ่นเผชิญกับปญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในฤดูแลงทำใหมีคุณภาพชีวิตไมเหมาะสม ไดแก 

ปญหาทางดานการผลิต และการบริโภคระดับครัวเรือน ไมเฉพาะแคการใชอุปโภค และ บริโภค ในครัวเรือน

เทาน้ัน หากแตน้ำยังมีผลตอการสภาวะเศรษฐกิจพ้ืนฐานของชุมชน ต้ังแตการทำการเกษตรท่ีตองพ่ึงพาระบบการ

จัดการน้ำที่เหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้แหลงน้ำยังเปนทุนสำรองใหกับชุมชน ทั้งดานการเปนคลังอาหาร และ

การใชเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ  

 ผลการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมีบางประการ ประกอบดวยปริมาณออกซเจนท่ีจุลินทรียใชใน

การยอยสลายสารอินทรีย (BOD) ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และปริมาณฟอสฟอรัส

ในรูปที่ละลายน้ำ ซึ่งเปนปจจัยสามารถบงชี้สถานการณของแหลงน้ำ ในแหลงน้ำไหล (Goldman and Horn, 

1970) โดยทำการเก็บตัวอยางลำน้ำแมแรมท้ังหมด 9 จุด ตลอดลำน้ำแมแรมจากตนน้ำถึงปลายน้ำ ระยะทางรวม 

20 กิโลเมตร และแหลงน้ำน่ิงท่ีมีการใชประโยชนของชุมชน จำนวน 10 แหลงน้ำ โดยทำการเก็บตัวอยาง 2 ฤดู ใน

เดือนมิถุนายน (ฤดูฝน) และตุลาคม 2562 (ฤดูหนาว)  

จากการศึกษาคุณภาพน้ำในปจจัยท่ีเกี่ยวของบางประการพบวา ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการ

ยอยสลายสารอินทรียของลำน้ำแมแรมพบวามีความแตกตางในแตละฤดูกาล และบริเวณของลำน้ำแมแรม ซึ่ง

พบวามีค านอยถึงปานกลางเมื ่อเทียบในแหลงน้ำธรรมชาติที ่ไมควรมีค า BOD เกิน 6 มิลลิกร ัมตอลิตร 

(คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ, 2537) โดยปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียในฤดู

ฝนมีคาสูง กวาในฤดูหนาว เน่ืองจากมีการชะลางสสารผิวและพ้ืนท่ีริมฝงมีการทำการเกษตรสงผลใหสารอินทรียลง

สูแหลงน้ำเมื่อพิจารณาถึงคาสารอาหารท่ีเกี่ยวของและบงชี้การปนเปอนในแมน้ำแมแรม ท้ังคาไนเตรทไนโตรเจน 

แอมโมเนียในโตรเจน และ ฟอสฟอรัสในรูปที ่ละลายน้ำ พบวามีรูปแบบที่แตกตางกัน โดยปริมาณไนเตรต

ไนโตรเจนของลำน้ำแมแรม มีคาสูงในจุดตนน้ำ เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีการเปดพ้ืนท่ีและมีการ และจะ

ลดลงในบริเวณกลางน้ำ และปลายน้ำซึ่งพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัย อยางไรก็ตามปริมาณแอมเนียไนโตรจน 

และฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายน้ำ มีคาที่สูงกวาในชวงปลายน้ำ เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนบานเรือนชุมชน ที่มี

โอกาสในการกอใหเกิดการปนเป อนจากกิจกรรมของชุมชนที่มีกิจกรรมของมนุษย (Goldman and Horne. 

1983.)  โดยเฉพาะการขับถายของเสียและการซักลางทีมีโอกาศในการปลอยน้ำเสียลงสู แมน้ำแมแรม ซึ่ง

แอมโมเนียไนโตรเจนท่ีสูงบงชี้การมีแนวโนมวาเปนน้ำเสียหรือน้ำสกปรกและอาจมีเชื้อปนอยู (มั่นสิน ตัณฑุลเวศน 

และมั่นรักษ ตัณฑุลเวศน, 2540) อยางไรก็ตามพบวาในฤดูหนาวปริมาณไมแตกตางกันมากนักในจุดเก็บตัวอยาง

ตลอดลำน้ำ 
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รูปที่ 1 ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (ก.) ไนเตรทไนโตรเจน (ข.)  แอมโมเนียใน

โตรเจน(ค.) และ ฟอสฟอรัสในรูปท่ีละลายน้ำ (ง.) ของแตละจุดเก็บตัวอยางใน  ลำน้ำแมแรม  อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม โดยท่ี     

 

      คือ เดือนมิถุนายน และ    คือ เดือนตุลาคม) 

 

เมื่อทำการการจัดกลุมจุดเก็บตัวอยางของคุณภาพน้ำทางกายภาพ และเคมีโดยใชคาสัมประสิทธิ์ความ

เหมือน (Similarity index) ของท้ัง 2 ฤดูมีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยเมื่อนำคุณภาพน้ำทางกายภาพ และเคมี

บางประการมาจัดกลุ มโดยใชคาสัมประสิทธิ ์ความเหมือน (Dice similarity coefficient) พบวาในแตละจุดเก็บ

ตัวอยางมีคุณภาพน้ำทางกายภาพ และเคมีใกลเคียงกันมา แตอยางไรก็ตามเมื่อใชสัมประสิทธิ์ความเหมอืนที ่99% 

สามารถแบงกลุมจุดเก็บตัวอยางได 2 กลุม โดยแยกตามเดือนที่ทำการเก็บตัวอยาง ไดแก จุดเก็บตัวอยางในเดือน

มิถุนายน และจุดเก็บตัวอยางในเดือนตุลาคม แสดงใหเห็นวาฤดูกาลและกิจกรรมของชุมชนมีผลกับคุณภาพน้ำ 

 

 

รูปที่ 2 การจัดกลุมจุดเก็บตัวอยางของคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีโดยใชคาสัมประสิทธ์ิ ความเหมือน 

(Similarity index) 

จุดเก็บตัวอยาง 

 
 

จดเก็บตัวอยาง 

จุดเก็บตัวอยาง จุดเก็บตัวอยาง 

จดเก็บตัวอยาง 
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การศึกษาสมดุลน้ำของชุมชนบานปางไฮ-แมขิ พบวามีตนทุนน้ำจากน้ำฝน 1,715,800.32  ลบ.ม. และ

สวนการกักเก็บสำรองสำหรับอุปโภค-บริโภค ซึ ่งชุมชนมีแหลงกักเก็บที ่สามารถเก็บกักน้ำสำรองไวใช ได 

327,936.30 ลบ.ม. ซึ่งชุมชนมีความตองการใชน้ำอุปโภค - บริโภคเฉลี่ย 15,840.00 ลบ.ม. ดังน้ัน ชุมชนปางไฮ – 

แมขิ จึงมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคท่ีเพียงพอ  

ชุมชนบานปางอีกา มีตนทุนน้ําจากน้ำฝน 2,131,002  ลบ.ม. และสวนการกักเก็บสำรองสำหรับอุปโภค-

บริโภค ซึ่งชุมชนมีแหลงกักเก็บท่ีสามารถเก็บกักน้ำสำรองไวใชได 93,304.95 ลบ.ม. ซึ่งชุมชนมีความตองการใชน้ำ

อุปโภค - บริโภคเฉลี่ย 5,519 ลบ.ม. ดังน้ัน ชุมชนบานปางอีกา จึงมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคท่ี เพียงพอ  

ชุมชนบานปาเหวมีตนทุนนํ้าจากน้ำฝน 274,968 ลบ.ม. และสวนการกักเก็บสำรองสำหรับอุปโภค-

บริโภค ซึ่งชุมชนมีแหลงกักเก็บที่สามารถเก็บกักน้ำสำรองไวใชได 4,562 ลบ.ม. ซึ่งชุมชนมีความตองการใชน้ำ

อุปโภค - บริโภคเฉลี่ย 36.2 ลบ.ม. ดังน้ัน ชุมชนบานปาเหว จึงมีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคท่ี เพียงพอ จากขอมูล

ขางตน 

สมดุลน้ำในภาพรวมของท้ังสามพ้ืนท่ีพบวาชุมชนบานท้ังสามมีปริมาณน้ำตนทุนสำหรับอุปโภค บริโภค

ของชุมชนมีคามากกวาความตองการใชน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการใชน้ำของชุมชนพบวา ท้ัง 3 ชุมชนมี

ตนทุนน้ำของชุมชน ที่มีคาเปนบวก คือมีปริมาณตนทุนน้ำกักเก็บมากกวาปริมาณความตองการน้ำของชุมชน 

(มูลนิธิอุทกพัฒน ,2557) โดยเฉพาะการท่ีไดรับน้ำฝนปริมาณมาก และตอเน่ืองในทุกป แตชุมชนยังประสบปญหา 

ในฤดูแลงท่ีมีน้ำไมเพียงพอตอการนำมาใช เน่ืองจากน้ำในลำหวยหลักท่ีนำมาใชในการอุปโภค บริโภคของชุมชนมี

ปริมาณลดลงอยางมาก ในการดำเนินการตอไปจะเปนการศึกษาถึงความเหมาะสมในการจัดหาแหลงกักเก็บน้ำ

เพ่ิมเติม และการประเมินคุณภาพของน้ำในการนำมาใชประโยชน เน่ืองจากเปนสิ่งสำคัญท่ีชุมชนควรจะมีแหลงกัก

เก็บนํ้าสำรอง ในดานการการตรวจสอบสมดุลน้ำ จากตัวแทนชุมชน 3 ชุมชนของลุมน้ำแมแรม (ชุมชนบานแมขิ 

ชุมชนบานปางอีกา และ ชุมชนบานปาเหว) พบวา น้ำสำหรับอุปโภค และบริโภค มีความเพียงพอ จากการสำรวจ

ขอมูลพื้นฐานสมดุลน้ำเบื ้องตนของชุมชน พบวาปริมาณน้ำตนทุนสำหรับอุปโภค และบริโภคของชุมชนมีคา

มากกวาความตองการใชน้ําเล็กนอย ทางดานน้ำเพ่ือการเกษตร และเลี้ยงสัตว พบวาความตองการการใชน้ำภาค

การเกษตรเบื้องตน มีปริมาณน้ำตนทุนจากปริมาณน้ำฝน และจากฝายเก็บน้ำแบบหิน ซึ่งสูงกวาความตองการใช

น้ำในแตละประเภทของภาคเกษตร นอกจากน้ีพ้ืนท่ีลุมน้ำแรม ยังมีตนทุนน้ำจากน้ำฝน และสวนการกักเก็บสำรอง

สำหรับอุปโภค บริโภค ซึ่งชุมชนมีแหลงกักเก็บท่ีสามารถเก็บกักน้ำสำรองไวใชได โดยมีลักษณะเปนบอขนาดเล็ก 

ปริมาตรกักเก็บไมเกิน 100 ลูกบาศกเมตร กระจายอยูตลอดลำน้ำ อยางไรก็ตามพบวาชุมชนลุมน้ำแรมยังคงมี

ปญหาดานการขาดแคลนน้ำ ทั ้งเพื ่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแลง (มกราคม – 

พฤษภาคม) เนื่องจากปญหาการขาดศักยภาพการกักเก็บน้ำเพื่อใชประโยชนโดยเฉพาะการไมมีแหลงสำรองน้ำ

เพ่ือการเกษตร ซึ่งปกติจะใชน้ำจากน้ำฝนท่ีลงสูลำหวยธรรมชาติ ทำใหทราบวาการทำเกษตรของชุมชน เกิดความ

เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำในกรณีท่ีฝนท้ิงชวง หรือในฤดูแลง ซึ่งจากการแลกเปลี่ยน และวางแผนรวมกันกับชุมน มี

ความเห็นตรงกันวาการบริหารจัดการน้ำ แหลงสำรองน้ำของชุมชนเปนประเด็นหลักในการพัฒนา และเตรียมการ

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาคต 

ทางดานการศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการน้ำแบบมีสวนรวม โดยรวมวางแผนติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบจากการสรางฝายในพื้นที ่บานปางอีกา อำเภอแมแรม พบวาในดานปริมาณน้ำชุมชนไดมีการวาง

แผนการบริหารจัดการปริมาณน้ำโดยมีการสรางฝายในพื้นที่โปงแยง และปางอีกา และมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ำใน ฝายมีชีวิตบานปางอีกา รวมทั้งชุมชนไดมีการเรียนรูหลักากรสรางฝายจากการคำนวณขนาด

พื้นที่หนาตัดของลำน้ำ และความยาวตลอดของลำน้ำ โดยหลังจากการสราง พบวาปริมาณนำ้มีมากขึ้น โดยฝาย

02-SCI สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

307



ปางอีกากอนที่จะทำฝาย มีปริมาณน้ำ 4.49 ลูกบาศกเมตร และหลังจากทำฝายมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเปน 22.49 

ลูกบาศกเมตร อยางไรก็ตามการท่ีปริมาณน้ำเพ่ิมข้ึนหลังจากการสรางฝายสวนหน่ึงจะเกิดข้ึนเน่ืองจากอยูในฤดูฝน

ทำใหมีการสะสมของปริมาณน้ำตามธรรมชาติเกิดขึ้นเปนปกติ คุณภาพน้ำของฝายปางอีกามีความแตกตางกัน

เล็กนอยหลังจากการสรางฝาย  

ซึ่งสิ่งท่ีเดนชัด คือการ เปลี่ยนจากน้ำไหลเปนน้ำน่ิง และมีการปรับเปลี่ยนจากแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคท่ี

และการเกษตรเปนแหลงน้ำเพื่อการสำรองน้ำ และเปนแหลงทองเที่ยว อีกทั้งยังพบวามีความขุน และปริมาณ

ออกซิเจนที่ใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) ที่สูงขึ้นเล็กนอย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการสะสมตะกอน และ

สารอาหารหลังจากการสรางฝาย นอกจากน้ีในแหลงน้ำบริเวณหนาฝายมีความเปนกรด-ดางท่ีลดลงซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงการท่ีเกิดการสะสมของสารอินทรีย และมีคาการนำไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แผนท่ีผังน้ำเพ่ือใชในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ หมูบานแมขิ ปางอีกา และปาเหว  

 

หลังจากการสำรวจ และเก็บขอมูลทางดานคุณภาพ ปริมาณน้ำ สมดุลน้ำ รวมทั้งการใชประโยชนจาก

แหลงน้ำ และการอนุรักษบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น พบวาบริบทการจัดการน้ำชุมชนของน้ำแมแรมสามารถสรปุ

แบบแผนการนำเอาผลการวิจัยไปใชประโยชน และกอใหเกิดผลสำเร็จในพ้ืนท่ีลุมน้ำแมแรม และพ้ืนท่ีอ่ืน โดยผาน

กระบวนการวิเคราะหสภาพปญหาแลวสามารถสรุปประเด็นที่ชุมชนสามารถเรียนรู และสรางแนวทางในการ

จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตามแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สถาบันดำรงราชานุ

ภาพ, 2542) ท่ีเนนถึงหลักการท่ีสำคัญตอการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีจะนำไปสู

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ไดดังน้ี 
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บริบทปญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำแมแรม  

ปญหาของแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำแมแรมนั้น คณะผูวิจัยไดทำการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม และการ

สนทนากลุม ซึ่งปญหาที่ทำการศึกษาไดแยกเปน 2 สวน คือ ปญหาดานคุณภาพ และปญหาดานปริมาณของ

ทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีตนน้ำแมแรมตอนบน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี ปญหาของแหลงน้ำในพ้ืนท่ีตนน้ำแมแรมในดาน

คุณภาพที่เปนปญหามากที่สุด รองลงมาคือ ปญหาปลอยน้ำเสียลงแหลงน้ำ และการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแมน้ำ 

ตามลำดับ ปญหาน้ำเสียจากของเสียชุมชน และการเลี้ยงสัตวบริเวณแมน้ำทำใหมีการถายมูลสัตวลงสูแหลงน้ำ 

เปนตน 

บริบทดานความรูความเขาใจเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ  

บริบทดานความรูความเขาใจของประชาชนในพื้นที่ตนน้ำแมแรม พบวา ชุมชนมีความเขาในดาน

ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ มี อยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยเฉพาะผูท่ีมีสวนได สวนเสียกับการใชน้ำ ย สวน

สิ่งท่ีชุมชนมีความสนใจ และมีสวนรวมในการจัดการ คือ ความสะอาดของน้ำท่ีใชสำหรับอุปโภคบริโภคน้ัน มีการ

วางแผนการกรองกอนท่ีจะนำมาใช สวนประเด็นอ่ืน ๆ พบวาชุมชนมีความสนใจ และเขาใจกระบวนการอนุรักษ

ตนน้ำผานกิจกรรมท่ีชุมชนสามารถทำเองได เชน การปลูกปาเพ่ือการอนุรักษปาตนน้ำ โดยเฉพาะการรื้อฟนความ

สมบูรณของปาเสื่อมโทรม รวมถึงการมีกิจกรรมท่ีจะสงตอ และรวมเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรผานการสรางฝาย

กั้นน้ำเปนการทำใหน้ำในแมน้ำ และการจัดสรรการนำทรัพยากรน้ำจากแหลงน้ำธรรมชาติมาใชเพื่อใหเกิดความ

สมดุล 

บริบทดานการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ำ  

ในสวนของการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ำนั้น พบวาทุกชุมชนมีการต้ัง

คณะกรรมการน้ำข้ึนมาในหมูบานเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเบื้องตน ดานการมีสวนรวมในการคนหาปญหา 

และการอนุรักษแมน้ำแมแรมในระดับปานกลาง แตมีประเด็นที่มกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ รวมปรึกษากับ

เพ่ือนบาน และผูนำชุมชนเรื่องการอนุรักษแมน้ำแมแรม และเคยรวมปรึกษากับหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาดีดูแล ใน

พ้ืนท่ี โดยเฉพาะหนวยงานอุทยาแหงชาติท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ี รวมท้ังองคกรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจท่ีมีการดำเนิน

กิจการในพื้นที่ เรื่องการอนุรักษแมน้ำแมแรมสวนประเด็นทีพ่บวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ในสวนของ

การมีสวนรวมในการวางแผนการแกปญหา มีการประสานกับเจาหนาที่ และองคกรภาคเอกชนในการอนุรักษ

แมน้ำแมแรม รวมท้ังการสวนรวมในการกำหนดกฎเกณฑ หรือมาตรการการใชน้ำ มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา

ทองถ่ินในการอนุรักษแมน้ำลวงหนาเปนแผนปฏิบัติการรายป และการมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ

แมน้ำ มีการปฏิบตัิอยูในระดับปานกลาง เชน การรวมมือในการสรางฝายกั้นน้ำของชุมชน รวมบริจาคทรัพยสิน 

เงิน หรือวัสดุกอสรางเพ่ือนำไปปรับปรุงใชในการจัดการน้ำ เปนตน   

จากผลการวิจัยพบวาแนวทางการสรางความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน เปนเรื่องท่ี

ตองนำมาสรางแนวคิดเรื่องการจัดการบริหารน้ำทั ้งระบบ เริ่มตนจากแกนนำชุมชน สมาชิกชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ ที ่ตองรวมทำความเขาใจ เสียสละ ใหความสำคัญเรื่องการจัดการน้ำ เรียนรู

แลกเปลี่ยน ปรับเปลีย่นแนวคิด ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนหนักความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ

ตัดสินใจ และการกระทำ โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู และปฏิบัติตน

ในทางที ่ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ ่นดั ้งเดิม ที ่ตองอาศัยขอมูลที ่ชุมชน

จำเปนตองรู รวมกับองคความรูทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดลอม 
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ซึ่งองคประกอบดังกลาวนำไปสูการวิเคราะหจัดการแกไขปญหาใหกับชุมชนไดอยางย่ังยืนจากการสำรวจ

พ้ืนท่ีลำน้ำแมแรม พบวาปจจัยหน่ึงท่ีทำใหชุมชนทองถ่ินเผชิญกับปญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในฤดูแลงทำ

ใหมีคุณภาพชีวิตไมเหมาะสม ไดแก ปญหาการขาดแคลนน้ำจากการไมมีการวางแผนการใชในภาคการผลิต และ

การขาดระบบริหารจัดการการใชในเพื่อการบริโภคระดับครัวเรือน  รวมท้ังการทำการเกษตรที่ตองพึ่งพาระบบ

การจัดการน้ำท่ีเหมาะสมเพียงพอ นอกจากน้ีชุมชนยังขาดความรูความเขาใจถึงความสำคัญของแหลงน้ำในชุมชน

ท่ีเปนทุนสำรองใหกับชุมชน ท้ังดานการเปนคลังอาหาร และการใชเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ  

ในลุมน้ำแมแรม สามารถใชประโยชนในดานองคความรูท่ีศึกษาไดจากแบบแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ

ในพ้ืนท่ีท่ีไดดำเนินการรวมกัน แตละชุมชนสามารถใชแนวทางในการจัดการน้ำชุมชนไปวิเคราะห และนำไปใชใน

การวางแผนชุมชน เนื ่องจากองคความรู ที ่ไดอยู ในรูปที ่ใชประโยชนไดง าย เชน ภาพแผนที่น้ำชุมชน และ

ตารางขอมูลในรูปแบบตาง ๆ  ท่ีชุมชนสามารถทำความเขาใจ และนำไปใชในการวางแผนไดอยางถูกตองซึ่งชุมชน

เองจะสามารถพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการจัดการคุณภาพน้ำ ปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุดของชุมชน มีศักยภาพ

เหมาะสมโดยชุมชนเอง และจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถายทอดความรูในการเฝาระวัง และติดตาม

ตรวจสอบลำธารในพื ้นที ่ล ุ มน้ำแม แรม และชุมชนใกลเค ียง  ทั ้งยังสามารถถายทอดสู ช ุมชนอื ่น และ

สถาบันการศึกษา รวมถึงหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ ถายทอดสูชุมชนอื่น ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนทางดาน

เศรษฐกิจ และการกินดีอยูดีในวิถีชุมชนท่ีตองการ 

 

5. สรุปผล 
การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนทองถิ่น และความสัมพันธตอปริมาณน้ำตนทุน 

และคุณภาพน้ำ ในพ้ืนท่ีลุมน้ำแมแรม จังหวัดเชียงใหม โดยการสำรวจมีการกำหนดกลุมตัวอยาง และแหลงขอมูล 

คือ กลุมชาวบาน ผูนำชุมชน ผูบริหารทองถ่ิน และบุคลากรในสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน และการศึกษาคุณภาพ

น้ำในแหลงน้ำนิ่ง และแหลงน้ำไหล โดยพบวาปญหาของแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำแมแรมมี 2 สวน คือ ปญหาดาน

คุณภาพ และปญหาดานปริมาณของทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในบริเวณตนน้ำท่ีมีคุณภาพน้ำปานกลางคอน

จนถึงขางดี ในสวนของพ้ืนท่ีกลางน้ำ และปลายน้ำ มีคุณภาพน้ำปานกลาง สวนการประเมินสมดุลน้ำของตัวแทน

ชุมชนพื้นที่ลุมน้ำแมแรมเพื่อเรียนรูและประเมินสถานะของนำโดยชุมชน พบวาบริเวณตนน้ำยังไมมีการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบของความรวมมือภายในของชุมชน สวนตัวแทนชุมชนกลางน้ำแมแรม มีการบริหาร

จัดการน้ำแบบมีสวนรวม โดยรวมติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการสรางฝายในพื้นที่บานปางอีกา อำเภอแม

แรม  โดยไดรวมดำเนินการกับชุมชนในการวางแผนการบรหิารจัดการน้ำ และติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำการ

สำรวจปริมาณน้ำที ่เปลี ่ยนแปลงของฝายมีช ีวิตบานปางอีกา หลังจากสรางฝายคำนวณจากการวัดขนาด

พ้ืนท่ีหนาตัดของลำน้ำ และความยาวตลอดของลำน้ำ โดยหลังจากการสราง พบวาปริมาณน้ำมีมากข้ึน  

ดานการมีสวนรวม ของประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณตนน้ำมีความรูอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยเฉพาะ

ผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการใชน้ำ สวนลุมน้ำแรมตอนกลาง และลางมีบริบทดานการมีสวนรวมของประชาชนใน

การแกไขปญหาทรัพยากรน้ำคอนขางสูง โดยภาพรวมการมีสวนรวมในการคนหาปญหา และการอนุรักษแมน้ำแม

แรม มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางถึงมาก  

จากการศูกษาการบริหารจัดการนำในระดับชุมชนพบวาชุมชนมีความรวมมือกันภายใน และภายนอก

ชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เพียงพอตอการใชงาน แตยังขาดการมีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาทองถิ่นในการอนุรักษคุณภาพ และสภาพแวดลอมของลุมน้ำแมแรม รวมทั้งยังไมมีแผนปฏิบัติการรายป 

และการบูรณาการองคความรูทางดานการจัดการทรัพยากรน้ำ และดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน องคความรูตนแบบ
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ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น ปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งจะทำให

สามารถเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยชุมชนในลุมน้ำแมแรม จะตองมีการวางแผน และแกไขปญหา

ที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำดวยตัวชุมชนเองไมวาจะเปน ความอุดมสมบูรณของแหลงน้ำ คุณภาพน้ำ ปญหาน้ำแลง 

เปนตน ซึ่งจะชวยลดการสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากปญหาน้ีไดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหชุมชนในลุมน้ำ

แมแรม สามารถใชประโยชนในดานองคความรู ที่ศ ึกษาไดจากแบบแผนการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ที ่ได

ดำเนินการรวมกัน แตละชุมชนสามารถใชแนวทางในการจัดการน้ำชุมชนไป วิเคราะห และนำไปใชในการวางแผน

ชุมชน เน่ืองจากองคความรูท่ีไดอยูในรูปท่ีใชประโยชนไดงาย เชน ภาพแผนท่ีน้ำชุมชน และตารางขอมูลในรูปแบบ

ตาง ๆ ซึ่งชุมชนเองจะสามารถพิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการคุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ

ชุมชนและมีศักยภาพเหมาะสมโดยชุมชนเอง และจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถายทอดความรูในการเฝา

ระวัง และติดตามตรวจสอบลำธารในพื้นที่ลุมน้ำแมแรม และชุมชนใกลเคียง  ทั้งยังสามารถถายทอดสูชมุชนอ่ืน 

และสถาบันการศึกษา รวมถึงหนวยงานที่มีความเกี่ยวของ ถายทอดสูชุมชนอื่น ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนทางดาน

เศรษฐกิจ และการกินดีอยูดีในวิถีชุมชนท่ีตองการ 
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อัตราปุยเคมีท่ีเหมาะสมสำหรับการผลิตกะเพรากระถาง 

สุมิตรา สุปนราช 1* อิศร สุปนราช2 และ กุลวิชญ พานิชกุล3  

123 สาขาพืชศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง 52000 
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บทคัดยอ 

        การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของอัตราปุยเคมีท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกะเพรา โดย

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) จำนวน 5 กรรมวิธี 10 ซ้ำๆ ละ 

1 ตน ประกอบดวย กรรมวิธีท่ี 1) ไมใหปุยเคมี 2) ปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 0.50 กรัมตอกระถาง 3) ปุยเคมี

สูตร16-16-16 อัตรา 1.0 กรัมตอกระถาง 4) ปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 1.50 กรัมตอกระถาง 5) ปุยเคมีสตูร 

16-16-16 อัตรา 2.0 กรัมตอกระถาง ใหปุยทุก 7 วัน ไดทำการเก็บขอมูล จำนวนใบ ความกวางทรงพุม ความสูง

ของตน และ จำนวนกิ่ง ตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2564 รวม 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา

การใหปุ ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1.00 กรัมตอกระถาง ทำใหจำนวนใบ (736.50 ใบตอตน) และ จำนวนก่ิง

(144.10 กิ่งตอตน) ดีที ่สุด สวนการใหปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 0.5-2.0 กรัมตอกระถาง ทำใหเสนผาน

ศูนยกลางทรงพุม (79.99-84.87 เซนติเมตร) และความสูงตน (47.24-53.96 เซนติเมตร) ดีท่ีสุด มีความแตกตาง

ทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p≤0.05) 

คำสำคัญ:  กะเพรา ปุยสูตร 16-16-16 การเจริญเติบโต 
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Abstract 

        The objective of this research was to study the effect of the appropriate ratio of chemical 

fertilizer on holy basil growth. The design of experiment was a Completely Randomized Design 

(CRD) with 5 treatments and 10 replications with one plant per replication. The treatments were 

1) no fertilizer (Control), 2) 16-16-16 chemical fertilizers (0.50 g/pot), 3) 16-16-16 chemical 

fertilizers (1.0 g/pot), 4) 16-16-16 chemical fertilizers (1.5 g/ pot),j and 5) 16-16-16 chemical 

fertilizers (2.0 g/ pot). Fertilizers were applied every 7 days. The data of number of leaves, 

diameter of canopy, stem height, and number of branches has been recorded for 8 weeks 

(October 2020-February 2021). The results showed that the 16-16-16 chemical fertilizer (1.0 g/pot) 

significantly affected the number of leaves (736.50 leaves/plant) and the number of branches 

(144.10 branches/plant). The 16-16-16 chemical fertilizer (0.5-2.0 g/pot) showed the highest of 

diameter of canopy (79.99-84.87 centimeter) and stem height (47.24-53.96 centimeter) at P≤0.05. 
 

Keywords: holy basil, 16-16-16 chemical fertilizers, growth 
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1. บทนำ  
 ในปจจุบันน้ีการผลิตกะเพราโดยการใชปุยเคมีเปนวิธีหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือใหไดปริมาณ

และคุณภาพตามความตองการ การใหปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมตอไร ทำใหผลผลิตกะเพรา

เพ่ิมข้ึน [1] การใชปุยเม็ดสูตร 16-16-16 อัตรา 1.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห มีผลทำใหความสูงตน ทรงพุม และ

จำนวนดอก ของบานชื่นดีที่สุด มีขนาดสัดสวนและความสำคัญกับกระถางที่ปลูกและออกดอกพรอมกันจำนวน

มาก [2] ปุยสูตร 16-16-16 มีธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 16 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P2O5) 16 

เปอรเซ็นต และโพแทสเซียมท่ีละลายน้ำ (K2O) 16 เปอรเซ็นต มีคุณสมบัติคือ เปนเม็ดปุยกลมเกลี้ยงสีฟา ละลาย

น้ำไดดี มีธาตุอาหารหลักครบไดแก ไนโตเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม มีธาตุอาหารรอง เหมาะกับพืชผัก ชวยให

การเจริญเติบโตมีความสม่ำเสมอและสมดุลในตนพืช [3] การใชปุยเคมี สูตร 16-16-16 อัตรา 1.0 กรัมตอกระถาง

ทุก 5 วัน ทำใหแองเจโลเนีย (Angelonia angustifolia) มีอัตราการรอดตาย 100 เปอรเซ็นต มีจำนวนกิ่ง ความ

ยาวรากและน้ำหนักราก ดีท่ีสุด [4] การใหปุยเคมีเกินความจำเปนของพืช ทำใหเกิดความสูญเสียปุยเคมี และทำ

ใหการเจริญเติบโตของพืชลดลง การลดการสูญเสียปุยเคมีและเพ่ือการลงทุนท่ีคุมคาทางเศรษฐกิจ สามารถทำได

โดยการใชอัตราปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป และเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช [5] 

ดังน้ันงานวิจัยครั้งน้ีจึงไดการศึกษาเกี่ยวอัตราการใชปุยเคมีท่ีเหมาะสมสำหรับการผลิตกะเพราจึงเปนสิ่งท่ีสำคัญ

อยางย่ิงตอการเพ่ิมปริมาณผลผลิตและคุณภาพของกะเพรา และเปนแนวทางในการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 กะเพรา (holy basil) (Ocimum tenuiflorum L.) อยูในวงศ Labiatae เปนไมลมลุก มีขน ลำตนและกิ่ง

กาน เปนเหลี่ยม เปนสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอม [6] ใบเปนใบเด่ียวเรียงตรงขาม รูปไข ความกวางใบ 1-2.5 เซนติเมตร 

ความยาวใบ 1.5-6 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน โคนมน หรือ แหลม ขอบหยัก หรือเปนคลื่นสีเขียว สีมวงแดง

แกมเขียวถึงสีมวงแดง มีขนและตอมน้ำมัน ชอดอกแบบชอประดับขนาดเล็ก รูปไขหรือรูปเกือบกลม กานดอกยาว 

2-4 มิลลิเมตร มีขน กลีบเลี้ยงโคนติดกันเปนรูประฆัง ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร กลีบดอกสีขาว สีขาวแกมมวง 

หรือสีมวงออน โคนติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปนรูปปากเปด ขอบกลีบปากบนหยัก 4 กลีบ กลีบปากลางมี

ขนาดใหญและมีเพียงกลีบเดียว รูปไขแกมรูปขอบขนาน ผล แบบผลแหง ไมแตก มีกลีบเลี้ยงติดทนและขยายใหญ

โอบรอบผล เมล็ด รูปรียาว 1-1.5 มิลลิเมตร พอง และเปนเมือกเมื่อถูกน้ำ ใบกะเพราเปนพืชสมุนไพรพื้นบาน 

นอกจากนำมาปรุงอาหาร  [7]  ใบกะเพรามีสรรพคุณเปนยา ใบหรือทั้งตนใชเปนยาขับลมแกปวดทอง ทองเสีย 

และคลื่นไสอาเจียน ใบรสเผ็ดรอน นำมาตมดื่มเปนยาขับลม แกทองอืด ทองเฟอ แกปวดทอง บำรุงธาตุ แกจุก

เสียด แกลมตานซาง แกคลื่นเหียนอาเจียน น้ำคั้นจากใบใชเปนยาขับเสมหะ ขับเหงื่อ ขับน้ำดี ชวยยอยไขมัน น้ำ

คั้นจากใบใชทาภายนอกแกโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน รักษาหูด หยอดหูแกอาการปวดหู ใบแหงใชชงด่ืมแกทองอืด 

ทองเฟอ และน้ำมันจากใบเปนยากำจัดยุง กำจัดแมลงวันทองได บดเปนยานัตถุ แกคัดจมูก ยาชงหรือน้ำตมใบ [1] 

กะเพราจัดเปนผักสวนครัวท่ีไดรับความนิยมมากชนิดหน่ึง เน่ืองจากมีกลิ่นหอมแรง และใหรสเผ็ด เหมาะสำหรับ

นำมาประกอบอาหารโดยเฉพาะเมนูผัดกะเพรา และใสในอาหารจำพวกตมยำตางๆ กะเพราเปนผักที่นิยมนำมา

บริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ ในป พ.ศ. 2559 กะเพรามีพ้ืนท่ีปลูกในประเทศประมาณ 7,100 ไร ผลผลิต

ท่ีเก็บเกี่ยวได 12,816 ตัน พ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 42 จังหวัดคิดเปนมูลคา 186,597,087.04  บาทตอป [8] อยางไรก็

ตามการผลิตกะเพราในปจจุบันยังเปนท่ีตองการของผูบริโภคเปนอยางมาก การปลูกในโรงเรือนท่ีสามารถควบคุม

อุณหภูมิ ควบคุมการทำลายของแมลงทำใหกะเพราเจริญเติบโตไดดีและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การ

จัดการการใหปุยเปนปจจัยสำคัญอยางหน่ึงท่ีชวยเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของกะเพรา  
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ทำการเพาะเมล็ดวันที ่ 5 ธันวาคม 2563 จนกระทั่งตนกระเพราอายุ 10 วัน ความสูงประมาณ 4 

เซนติเมตร ยายปลูกลงกระถางขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร จำนวน 50 ตน นำมาปลูกในวัสดุปลกูท่ี

เตรียมไว อัตราสวนของวัสดุปลูกไดแก แกลบดิบ: แกลบดำ: ดิน: ปุยคอก อัตราสวน 1:2:1:1 สวน ผสมใหเขากัน

ปลูกลงในกระถางพลาสติกเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ดำเนินการใสปุยตามแผนการทดลองและทำการปลูก

ภายในโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส รดน้ำวันละ 2 ครั้ง กำจัดวัชพืชทุก 3-4 วัน ณ 

สาขาพืชศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง  

จังหวัดลำปาง ชวงเวลา ต้ังแตเดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2564 รวม 8 สัปดาห วางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณ (Complete Randomized Design, CRD) โดยศึกษาการใหปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตราตางๆ 

จำนวน 5 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ้ำๆ ละ 1 ตน ประกอบดวย กรรมวิธีท่ี 1 ไมใหปุยเคมี (ควบคุม) กรรมวิธีท่ี 2 ปุยเคมี

สูตร 16-16-16 อัตรา 0.50 กรัมตอกระถางตอสัปดาห กรรมวิธีที่ 3 ปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 1.00 กรัมตอ

กระถางตอสัปดาห กรรมวิธีที่ 4 ปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 1.50 กรัมตอกระถางตอสัปดาห และกรรมวิธีที่ 5 

ใปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 2.00 กรัมตอกระถางตอสัปดาห สังเกตและบันทึกผลการทดลองทุกสัปดาห ดังน้ี 

(1) จำนวนใบ นับจำนวนใบตอตน (ใบ) (2) เสนผานศูนยกลางทรงพุม วัดสวนท่ีกวางท่ีสุดของทรงพุม (เซนติเมตร) 

(3) ความสูงของตน วัดจากโคนถึงยอดโดยวัดจากจุดเดิมทุกครั้ง (เซนติเมตร)  (4) จำนวนก่ิง นับจำนวนกิ่งทุกกิ่ง

ตอตน (กิ ่ง) นำขอมูลที ่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหความแปรปรวนขอมูล (Analysis of Variance) และ 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความ

เชื่อมั่นท่ี  95 เปอรเซ็นต  

 

4. ผลการวิจัย   
 จากการศึกษาการใหปุยเคมีสรู 16-16-16 ตอการเจริญเติบโตของกะเพรา อัตราท่ีแตกตางกัน 5 กรรมวิธี 

คือ พบวา 

 1. จำนวนใบ จากการศึกษา พบวา  

 สัปดาหท่ี 1 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.50-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหจำนวนใบมากท่ีสุดเฉลี่ย 

39.30-43.50 ใบ มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p≤0.01) กับการไมใหปุยเคมี โดยใหคาเฉลี่ย 25.10 

ใบ 

 สัปดาหท่ี 2 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.50-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหจำนวนใบมากท่ีสุดเฉลี่ย 

91.50-104.50 ใบ มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p≤0.01) กับการไมใหปุยเคมี โดยใหคาเฉลี่ย 

25.80 ใบ 

  สัปดาหท่ี 3 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.50-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหจำนวนใบมากท่ีสุดเฉลี่ย 

162.90-202.30 ใบ มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p≤0.01) กับการไมใหปุยเคมี โดยใหคาเฉลี่ย 

32.40 ใบ 

   สัปดาหท่ี 4 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.50-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหจำนวนใบมากท่ีสุดเฉลี่ย 

290-00-331.20 ใบ มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p≤0.01) กับการไมใหปุยเคมี โดยใหคาเฉลี่ย 

35.70 ใบ 
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สัปดาหท่ี 5 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.50-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหจำนวนใบมากท่ีสุดเฉลี่ย 

364.60-418.00 ใบ มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p≤0.01) กับการไมใหปุยเคมี โดยใหคาเฉลี่ย 

39.10 ใบ 

สัปดาหท่ี 6 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 1.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหจำนวนใบมากท่ีสุดเฉลี่ย 575.60 

ใบ รองลงมาคือการใหปุยอัตรา 2.0, 0.5 และ 1.5 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหจำนวนใบเฉลี่ย 527.60, 527.50 

และ 485.60 ใบ ตามลำดับ มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่ง (p≤0.01) กับการไมใหปุยเคมี โดยให

คาเฉลี่ย 45.90 ใบ 

สัปดาหท่ี 7 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 1.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหจำนวนใบมากท่ีสุดเฉลี่ย 736.50 

ใบ รองลงมาคือการใหปุยเคมีอัตรา 2.0, 0.5 และ 1.5 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหจำนวนใบเฉลี่ย 661.90, 

627.70 และ 607.60 ใบ ตามลำดับ มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่ง (p≤0.01) กับการไมใหปุยเคมี 

โดยใหคาเฉลี่ย 51.80 ใบ (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 ผลของอัตราปุยเคมตีอการเจริญเติบโตในดานจำนวนใบของกะเพรา 

กรรมวิธี 

กรัม/กระถาง 

จำนวนใบของตนกะเพรา (ใบ) 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

1. ไมใหปุยเคมี

(ควบคุม)

25.10b 25.80b 32.40b 35.70b 39.10b 45.90c 51.80c 

2. ปุยเคมีอัตรา 0.50  43.50a 104.50a 202.30a 324.50a 414.50a 527.50ab 627.70b

3. ปุยเคมอัีตรา 1.00  41.00a 102.90a 201.90a 331.20a 418.00a 575.60a 736.50a

4. ปุยเคมีอัตรา 1.50  42.40a 93.50a 173.30a 290.00a 364.60a 485.60b 607.60b

5. ปุยเคมีอัตรา 2.00  39.30a 91.50a 162.90a 292.00a 395.00a 527.60ab 661.90ab

F-test ** ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 19.61 25.34 34.07 28.58 21.69 15.73 16.44 

หมายเหตุ  ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ * มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ (p<0.05) 

  ** มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

  w  =  สัปดาห  

2. เสนผานศูนยกลางทรงพุม จากการศึกษา พบวา

สัปดาหที่ 1 พบวา การใหปุยเคมีอัตรา 0.5-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางทรง

พุมดีท่ีสุดคือ 13.82-14.75 เซนติเมตร สวนการไมใหปุยเคมี ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางทรงพุม ต่ำท่ีสุดคือ 9.99 

เซนติเมตร โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

       สัปดาหท่ี 2 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.5  กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางทรงพุม

ดีที่สุดคือ 20.22 เซนติเมตร รองลงมาคือ การใหปุยเคมีอัตรา 1.0, 1.5 และ 2.0 กรัม ใหคาเฉลี่ย 19.66, 19.05 

และ 18.91 เซนติเมตร ตามลำดับ สวนการไมใหปุยเคมี ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางทรงพุม ต่ำท่ีสุดคือ 10.76 

เซนติเมตร โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 
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       สัปดาหท่ี 3 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.5  กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางทรงพุม

ดีที่สุดคือ 35.99 เซนติเมตร รองลงมาคือ การใหปุยอัตรา 1.0, 1.5 และ 2.0 กรัม ตอกระถางตอสัปดาห วิธีที่ 5 

ใหคาเฉลี่ย 34.64, 30.48 และ 28.69 เซนติเมตร ตามลำดับ สวนการไมใหปุยเคม ีใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลาง

ทรงพุมต่ำท่ีสุดคือ 11.69 เซนติเมตร โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

         สัปดาหที่ 4 พบวา การใหปุยเคมีอัตรา 0.5-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลาง

ทรงพุมดีท่ีสุดในชวง 44.59- 51.75 เซนติเมตร สวนการไมใหปุยเคมี ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางทรงพุม ต่ำท่ีสุด

คือ 11.99 เซนติเมตร โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

         สัปดาหที่ 5 พบวา การใหปุยเคมีอัตรา 0.5-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลาง

ทรงพุมดีท่ีสุดในชวง 56.60-63.01 เซนติเมตร สวนการไมใหปุยเคมี ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางทรงพุมต่ำท่ีสุด

คือ 12.58 เซนติเมตร โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

            สัปดาหท่ี 6 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.5-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลาง

ทรงพุมดีท่ีสุดคือ 69.42-71.55 เซนติเมตร สวนการไมใหปุยเคมี ใหคาเฉลี่ยทรงพุมต่ำท่ีสุดคือ 13.81 เซนติเมตร 

โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

          สัปดาหท่ี 7 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.5-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลาง

ทรงพุมดีที่สุดคือ 79.99-84.87 เซนติเมตร สวนการไมใหปุยเคมี ใหคาเฉลี่ยความกวางทรงพุมต่ำท่ีสุดคือ 14.90 

เซนติเมตร โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2  ผลของอัตราปุยเคมตีอการเจริญเติบโตในดานเสนผานศูนยกลางทรงพุม 

 

กรรมวิธี 

กรัม/กระถาง 

เสนผานศูนยกลางทรงพุม (เซนติเมตร) 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

1. ไมใหปุยเคม ี

(ควบคุม) 

9.99b 10.76c 11.69c 11.99b 12.58b 13.81b 14.90b 

2. ปุยเคมอัีตรา 0.50  14.75a 20.22a 35.99a 51.75a 63.01a 70.87a 79.99a 

3. ปุยเคมอัีตรา 1.00  14.11a 19.66ab 34.64ab 50.13a 61.75a 71.36a 83.26a 

4. ปุยเคมอัีตรา 1.50  13.91a 19.05b 30.48ab 44.59a 59.57a 71.55a 84.87a 

5. ปุยเคมอัีตรา 2.00  13.82a 18.91b 28.69b 46.43a 56.60a 69.42a 81.44a 

F-test ** ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 10.15 7.19 23.76 46.43 23.08 11.50 14.39 

หมายเหตุ  ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ * มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ (p<0.05)  

             ** มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01)  w  =  สัปดาห  

 

 3. ความสูงของตน 

           จากการศึกษาผลของอัตราปุยเคมตีอการเจริญเติบโตของตนกะเพราแดงดานความสูง พบวา 

สัปดาหที่ 1 พบวา การใหปุยอัตรา 0.5-2.0 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยความสูงดีที่สุดคือ 

8.27-9.21 เซนติเมตร สวนการไมใหปุ ยเคมี ใหคาเฉลี่ยความสูงตนต่ำท่ีสุดคือ 5.51 เซนติเมตร โดยมีความ

แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 
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           สัปดาหท่ี 2 พบวา การใหปุยเคมีอัตรา 0.5 กรัม ตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยความสูงของตนที่สุด

คือ 22.40 เซนติเมตร รองลงมาคือ การใหปุยอัตรา 1.5 กรัม 1.0 กรัม และ อัตรา 2.0 กรัม ตอกระถางตอสัปดาห 

ใหคาเฉลี่ยความสูงของตน คือ 20.75. 19.66 และ 18.56 เซนติเมตร ตามลำดับ และ เซนติเมตร ตามลำดับ สวน

การไมใหปุยเคม ีใหคาเฉลี่ยความสูงต่ำท่ีสุดคือ 7.46 เซนติเมตร โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง 

(p<0.01) 

          สัปดาหท่ี 3 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.5-2.0 กรัม ตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยความสูงของตนดี

ที่สุดคือ 35.24-40.11 เซนติเมตร สวนการไมใหปุยเคมี ใหคาเฉลี่ยความสูงต่ำท่ีสุดคือ 10.13 เซนติเมตร โดยมี

ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

        สัปดาหท่ี 4 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.5-2.0 กรัม ตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยความสูงตนดีท่ีสุดคือ 

43.59-48.58 เซนติเมตร สวนการไมใหปุยเคมี ใหคาเฉลี่ยความสูงต่ำท่ีสุดคือ 14.55 เซนติเมตร โดยมีความ

แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

        สัปดาหท่ี 5 พบวา การใหปุยเคมอัีตรา 0.5-2.0 กรัม ตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยความสูงตนดีท่ีสุดคือ 

44.99-49.25 สวนการไมใหปุย ใหคาเฉลี่ยความสูงต่ำท่ีสุดคือ 18.19 เซนติเมตร โดยมีความแตกตางทางสถิติ

อยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

         สัปดาหที่ 6 พบวา การใหปุยเคมีอัตรา 0.5-2.0 กรัม ตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยความสูงตนดีที่สุด

คือ 46.76-51.42 เซนติเมตร สวนการไมใหปุยเคมี ใหคาเฉลี่ยความสูงตนต่ำท่ีสุดคือ 21.36 เซนติเมตร โดยมี

ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

         สัปดาหที่ 7 พบวา การใหปุยเคมีอัตรา 0.5-2.0 กรัม ตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยความสูงตนดีที่สุด

คือ 47.24-53.96 เซนติเมตร สวนการไมใหปุยเคมี ใหคาเฉลี่ยความสูงต่ำท่ีสุดคือ 25.10 เซนติเมตร โดยมีความ

แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3  ผลของอัตราปุยเคมตีอการเจริญเติบโตในดานความสูงของตนกะเพรา 

 

กรรมวิธี 

กรัม/กระถาง 

ความสูงของตนกะเพรา (เซนติเมตร) 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

1. ไมใหปุยเคม ี

(ควบคุม) 

5.51b 7.46c 10.13b 14.55b 18.19b 21.36b 25.10b 

2. ปุยเคมอัีตรา 0.50  9.19a 22.40a 40.11a 48.58a 49.25a 51.42a 52.32a 

3. ปุยเคมีอัตรา 1.00  8.70a 19.66ab 38.94a 47.98a 49.24a 49.97a 53.96a 

4. ปุยเคมีอัตรา 1.50  9.21a 20.75ab 35.49a 43.59a 44.99a 46.76a 47.24a 

5. ปุยเคมอัีตรา 2.00  8.27a 18.56b 35.24a 46.67a 48.67a 49.16a 49.70a 

F-test ** ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 29.74 20.29 19.92 18.12 17.83 17.71 16.84 

 

หมายเหตุ  ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ     * มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ (p<0.05) 

              ** มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01)   w  =  สัปดาห  
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4. จำนวนก่ิงของตนกระเพรา 

     จากการศึกษาผลของอัตราปุยตอการเจริญเติบโตของตนกะเพราดานจำนวนกิ่ง พบวา การใหปุย 1.00 กรัม 

ตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ยจำนวนกิ่งดีท่ีสุดคือ 144.10 เซนติเมตร รองลงมาคือ การใหปุยเคมี อัตรา 2.0, 

0.5 และ 1.50 กรัมตอกระถางตอสัปดาห ใหคาเฉลี่ย 115.60, 112.40 และ 105.00 เซนติเมตร ตามลำดับ สวน

การไมใหปุยเคม ีใหคาเฉลี่ยจำนวนกิ่งต่ำท่ีสุดคือ 10.60 เซนติเมตร โดยมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ

ย่ิง (p<0.01) (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที่ 4  ผลของอัตราปุยตอการเจริญเติบโตในดานจำนวนกิ่งของตนกะเพราแดง  

 

     กรรมวิธี 

   กรัม/กระถาง 

คาเฉลี่ยดานจำนวนก่ิง (ก่ิง) 

 

1. ไมใหปุยเคม ี(ควบคุม) 10.60c 

2. ปุยเคมอัีตรา 0.50  112.40b 

3. ปุยเคมอัีตรา 1.00  144.10a 

4. ปุยเคมอัีตรา 1.50  105.00b 

5. ใหปุยเคมอัีตรา 2.00  115.60b 

F-test ** 

C.V. (%) 27.83 

 

หมายเหตุ  ** มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิง (p<0.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

     จากการศึกษาผลของอัตราปุยเคม ีสูตร 16-16-16 ตอการเจริญเติบโตของตนกะเพรา ระยะเวลา 8 สัปดาห 

สรุปไดวา  

รูปที่ 1 การเจริญเติบโตของกะเพราแดงในแตละกรรมวิธี 
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    การใหปุยเคมสีูตร 16-16-16 อัตรา 1.0 กรัม ตอกระถางตอสัปดาห ทำใหมีจำนวนใบดีท่ีสุดสอดคลองรายงาน

วิจัยของ  อิศร สุปนราช และ สุมิตรา สุปนราช [4] กลาววา ปุยเคมีสูตร 16-16-16 น้ีใชไดดีกับพืชหลายชนิดไดแก 

แองเจโลเนียซึ่งเปนไมดอกกระถาง โดยซึ่งใหปุยอัตรา 1.0 กรัมตอกระถางทุก 5 วัน ทำใหจำนวนก่ิง ความยาวราก 

และน้ำหนักราก ของตนแองเจโลเนียดีท่ีสุด 

การใหปุยเคมสีูตร 16-16-16 อัตรา 0.5- 2.0 กรัม ตอกระถางตอสัปดาห ทำใหมีเสนผานศูนยกลางทรงพุม 

ความสูงของตน และ ดานจำนวนก่ิงของกระเพราดีท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของบริษัทเพ่ิมผลผลิตจำกัด [9]  

ท่ีรายงานวาปุยเคมีสูตร 16-16-16 เปนปุยสูตรเสมอ ชวยบำรุงตน ดอก และ ผล มีธาตุอาหารหลักในสัดสวนท่ี

เทากันคือ ไนโตรเจน 16 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 16 เปอรเซ็นต และโพแทสเซียม16 เปอรเซ็นต ชวยเสริมสราง

ความพรอมใหทุกสวนของพืช ขณะท่ีการศึกษาของ ดาว บานนา [10] กลาววา การดูแลกะเพรากระถาง ควรตัด

แตงกิ่ง และ ใบ ใหสม่ำเสมอ ไมไดใหปุยเคมี แตใหปุยทางดินคือ โดยพรวนดินรอบกระถาง แลวใสปุยมูลวัวผสมรำ

หยาบ อัตราสวน 1:1 ใหเปนอาหารใหกะเพรา และมีการใหปุยทางใบคือ  ฮอรโมนนมสด 30 มิลลิลิตร ตอน้ำ 20 

ลิตร ฉีดพนชวงเชา สามารถฉีดพนไดทุกวัน  

การศึกษาผลของอัตราปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของตนกะเพรา ไดทำการทดลองภายในโรงเรือนท่ี

ควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส สามารถปองกันแมลงได นับไดวาเปนการปลูกกะเพราแบบปลอดภัย 

ใชเพียงปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ไมไดใชสารปองกันกำจัดแมลงและโรคพืชแตอยางใด ทำใหปลอดภัย

ตอผูบริโภค สอดคลองกับ หมอเกษตร ทองกวาว [11] กลาววาสำหรับโรงเรือนพลาสติกท่ีใชเพาะปลูกพืชในเขต

รอนประเทศไทย มีวัตถุประสงคหลายประการ คือ ชวยปองกันแมลงศัตรู ไมใหเขามาทำลาย หรือทำลายนอยท่ีสุด 

ดวยการทำประตูเขาและออกเปน 2 ชั้น อยางมิดชิด ชวยรักษาความชื้นและอุณหภูมิ ภายในไดตามตองการ เมื่อ

อุณหภูมิสูงข้ึนพัดลมขนาดใหญจะดูดอากาศออกไปยังภายนอกโรงเรือนทันที การปรับปรุงดินและการกำจัดวัชพืช

ก็ทำไดสะดวก 
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1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก  

52 หมู 7 ต.บานกราง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 

* Wilawan_pl60@live.rmutl.ac.th, 061-378-4375

บทคัดยอ 

แนวคิดของการใชเฮอรเดิลซึ่งเปนการนำปจจัยหรือวิธีการตางๆ มาใชรวมกันเพ่ือเพ่ิมความคงตัว ควบคุม

ท้ังจุลินทรียท่ีทำใหเกิดโรคและจุลินทรียท่ีทำใหเกิดการเสื่อมเสีย งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการใช

เทคโนโลยีเฮอรเดิลในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด ใหมีอายุการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึน เปนเวลา 4 

เทาของอายุการเก็บรักษาปกติท่ี 5 วัน โดยจัดการทดลองแบบแฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 

ทำการศึกษาผลของการใชเทคโนโลยีเฮอรเดิล 3 ปจจัยๆ ละ 2 ระดับ ไดแก การใหความรอนน้ำจิ้ม (ใหความรอน

ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียล 15 วินาที และไมใหความรอน) การเติมสารกันเสีย (เติมสารกันเสียโซเดียมเบนโซเอต

ความเขมขนรอยละ 0.025 และไมเติมสารกันเสีย) และบรรจภุัณฑ (บรรจุถุงพลาสติกโพลีโพรไพลีน และบรรจุถุง

อลูมิเนียมฟอยด) ผลการทดลองพบวาเมื่อใหความรอนน้ำจิ้มท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียล 15 วินาที เติมสารกัน

เสียโซเดียมเบนโซเอตความเขมขนรอยละ 0.025  บรรจภุัณฑถุงอลูมิเนียมฟอยล สามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง

เปนเวลา 28 วัน โดยมีปริมาณจุลินทรียท้ังหมด ปริมาณยีสตและรา ไมเกินคามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ำจิ้ม

อาหารทะเล (มผช.1159 /2556) 

คำสำคัญ  เทคโนโลยีเฮอรเดิล, การยืดอายุการเก็บรักษา, น้ำจิ้มอาหารทะเล, เห็ดเข็มทองทอด 
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Abstract 

The concept of hurdle technology is to bring factors or methods altogether in order to 

increase stability.  For this both pathogenic and degenerative microorganisms were controlled. 

The objective of this research is to study the effects of using hurdle technology to extend dipping 

sauce shelf life for fried golden needle mushrooms. The shelf life increased 4 times of the normal 

shelf life at 5 days by organized Factorial in Completely Randomized Design. The effect of using 

3 factors of hurdle technology at 2 levels included 1) heating the sauce to 90 degrees Celsius for 

15 seconds and without heating 2) adding sodium benzoate preservatives to 0.025 percent w/w 

and without adding and 3) packaging in polypropylene plastic bags and aluminum foil bags. The 

results showed that when the sauce was heated at 90 degrees Celsius for 15 seconds, added 

0.025% sodium benzoate preservative and packaged in aluminum foil bags can be stored at room 

temperature for 28 days with total microbial content. Yeast and mold content were met the 

seafood dipping sauce community products standard requirement (1159 /2556) 

Keywords:  Hurdle technology, shelf life, extension seafood dipping sauce, fried golden needle 

mushroom 
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1. บทนำ  

เห็ดเข็มทอง หรือ เห็ดเหมันต ขึ้นทั่วไปในเขตหนาว เชน จีน ญี่ปุน อเมริกา ชอบขึ้นกับไมที่ตายแลว 

และออกดอกในชวงฤดูหนาว  หมวกเห็ดจะมีรูปรางกลม มีขนาดเล็ก กานยาวเรียว เกิดรวมกันเปนกลุม ดอกเห็ด

ในธรรมชาติมีสีเหลือง หมวกเล็กลำตนสั้น (จุฬาภรณ, 2549) ปจจุบันเห็ดเข็มทองไดรับความนิยมนำมาแปรรูปเปน

อาหารประเภท เห็ดเข็มทองทอด ซึ่งผูบริโภคมักนิยมรับประทานเห็ดเข็มทองทอดคูกับเครื่องเคียงที่หลากหลาย 

เชน น้ำจิ้มไก  ซอสพริก แตสวนมากมักจะนิยมรับประทานกับน้ำจิม้อาหารทะเลเพื่อลดความเลี่ยนมัน (Lucky 

Girl, 2020) ปญหาที่สำคัญของน้ำจิ้มที่ผลิตขายเปนเครื่องเคียงกับเห็ดเข็มทองทอด คือ มีอายุการเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิหองเพียง 1 - 5 วัน และจากการสำรวจผลิตภัณฑน้ำจิ ้มอาหารทะเล 5 ยี ่หอ ในทองตลาด และ

หางสรรพสินคา พบวาน้ำจิ้มทะเลจำหนายมีรูปแบบที่เปนการบรรจุในขวดแกว การบรรจุในขวดพลาสติก การ

บรรจุในซองพลาสติก และการบรรจุในถุงพลาสติกที่ใชสำหรับใสอาหารทั่วไป ซึ่งมีการระบุขอมูลในฉลากวา ใช

วัตถุกันเสียโซเดียมเบนโซเอต นอกจากนี้ทั้งในวัตถุดิบที่นำมาใช กระบวนการผลิตบางขั้นตอน และบรรจุภัณฑ 

ปจจัยเหลานี้ลวนแตสงผลตออายุรักษาของน้ำจิ้มทั้งสิ้น (ทิพาพร, 2547) เทคโนโลยีเฮอรเดิล หรือ เทคนิคการ

ถนอมอาหารอยางผสมผสาน เปนวิธีการท่ีใชเทคนิคการเก็บรักษาสองแบบข้ึนไปในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมอายุ

การเก็บรักษาอาหารโดย ไมลดทอนคุณภาพทางโภชนาการ และคุณภาพประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑอาหาร 

(Leistner, 1994) รัตนาวลี (2555) ไดทำการศึกษาการควบคุมการปนเปอนจุลินทรียโดยประยุกตใชเฮอรเดิล

เทคโนโลยีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาน้ำยำ พบวาเมื่อใหความรอนที่อุณหภูมิ 77 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที 

พบวายังมีจำนวนเชื้อจุลินทรียเกินมาตรฐานกระทรวงสารณสุข จึงเสนอแนะควรมีการทดลองอุณหภูมิในการฆา

เชื้อสำหรับน้ำยำ ในระดับท่ีสูงกวา 77 องศาเซลเซียส 1 นาที  กมลทิพย และคณะ (2555) ไดทำการศึกษาผลของ

การใหความรอนตอคุณภาพของน้ำสลัดแขก พบวาสภาวะท่ีเหมาะสม คือ อุณหภูมิสูงเวลาสั้น (HTST) ใชอุณหภูมิ 

90 องศาเซลเซียส เวลา 15 วินาที โดยการใหความรอนในอุณหภูมิดังกลาวไมสงผลกระทบตอคุณภาพของน้ำสลัด

แขกในดานกายภาพ เคมี จุลินทรีย และทางประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาอยางนอย 9 วัน ท่ี

อุณหภูมิ 4 – 6 องศาเซลเซียส สุภาพร และกฤตภาส (2556) ไดทำการศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ำพริกพรอม

บริโภค พบวาบรรจุภัณฑที ่มีความเหมาะสมคือถุงรีทอรตเพาซ พบวาน้ำพริกสวรรคหอยนางรมและน้ำพริก

ตะลิงปลิง ไมพบการเปลี่ยนแปลงทางดานสีกลิ่น รสชาติ และเน้ือสัมผัส อยางไรก็ตามยังไมไดมีการศึกษาผลของ

การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำจิ้มอาหารทะเลโดยวิธีเฮอรเดิลเทคโนโลยี คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะการศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตออายุการเก็บรักษาน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด ซึ่งจัดอยูในกลุมเปนน้ำจิ้มอาหารทะเล โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาผลการใชเทคโนโลยีเฮอรเดิล ในการทำใหน้ำจิ้มมีอายุการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึนเปนเวลา 4 เทาของอายุการ

เก็บรักษาปกติท่ี 5 วัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

น้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอดอยูในกลุมน้ำจิ้มอาหารทะเล เปนอาหารท่ีมีความเปนกรด (พีเอชต่ำกวา 4.5) 

สามารถใชความรอนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสหรอืต่ำกวาเพ่ือฆาเชื้อจุลินทรีย ท่ีมีผลตอการยืดอายุการเก็บ

รักษาอาหารในภาชนะปดสนิทได แตความรอนท่ีอุณหภูมิสูงจะมีผลทำใหคุณภาพดานสี  กลิ่น และรสชาติ ของ

น้ำจิ้มดอยลงไป ดังน้ันการใชเทคโนโลยีเฮอรเดิล ซึง่เปนวิธีการท่ีใชเทคนิคการเก็บรักษาสองแบบข้ึนไปในระดับท่ี

เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมอายุการเก็บรักษาอาหารโดย ไมลดทอนคุณภาพทางโภชนาการ และคุณภาพทางประสาทสัมผสั

ของผลิตภัณฑอาหาร (Leistner, 1994) Puminat (2019) ไดทำการศึกษาการคงสภาพสีของพริกในน้ำจิ้มอาหาร

ทะเล พบวาการลวกพริกในระยะเวลาสั้น และการทำใหเย็นทันที จะชวยทำใหสีเขียวของพริกคงตัวไดดีข้ึน 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ตอนที่ 1 ศึกษาผลการใชเทคโนโลยีเฮอรเดิลตอคุณภาพของน้ำจ้ิมเห็ดเข็มทองทอด 

นำน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอดท่ีปรุงรสเรียบรอยแลวจากผูประกอบการ ซึ่งไมมีการใหความรอนและไมมีการ

เติมสารกันเสียมากอน มาศึกษาผลการใชเทคโนโลยีเฮอรเดิลตอคุณภาพของน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด จัดการทดลอง

แบบแฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Factorial in CRD) จำนวน 3 ซ้ำ มีปจจัยท่ีทำการศึกษา 3 

ปจจัย ไดแก ปจจัยท่ี 1 การใหความรอน มี 2 ระดับคือ ใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียล 15 วินาที และ

ไมใหความรอน ปจจัยท่ี 2 คือ การเติมสารกันเสีย มี 2 ระดับ คือ เติมโซเดียมเบนโซเอตรอยละ 0.025 โดยน้ำหนัก 

และไมเติมสารกันเสีย ปจจัยท่ี 3 คือ ชนิดของบรรจุภัณฑ ขนาดบรรจุ 30 กรัม มี 2 ระดับ คือ บรรจุในถุงพอลิโพร

ไพลีน ขนาด 9 x 14 เซนติเมตร และบรรจุลงในถุงอลูมิเนียมฟอยล ขนาด 10 x 16 เซนติเมตร กำหนดสิ่งทดลอง

ดังน้ี  

 

ตารางที่ 1  สิ่งทดลองท่ีกำหนด 

 

สิ่งทดลอง การใหความรอนท่ีอุณหภูม ิ

90 องศาเซลเซียส 15 

วินาที 

การเติมสารกันเสียโซเดียมเบนโซเอต 

ความเขมขนรอยละ 0.025 โดย

น้ำหนัก 

ชนิดของบรรจุภัณฑ 

ขนาดบรรจุ 30 กรัม 

1 ไมใหความรอน ไมเติม ถุงพอลิโพรไพลีน 

2 ไมใหความรอน เติม ถุงพอลิโพรไพลีน 

3 ไมใหความรอน ไมเติม ถุงอลูมิเนียมฟอยล 

4 ไมใหความรอน เติม ถุงอลูมิเนียมฟอยล 

5 ใหความรอน ไมเติม ถุงพอลิโพรไพลีน 

6 ใหความรอน เติม ถุงพอลิโพรไพลีน 

7 ใหความรอน ไมเติม ถุงอลูมิเนียมฟอยล 

8 ใหความรอน เติม ถุงอลูมิเนียมฟอยล 

 

จากนั้นนำน้ำจิ้มเห็ดเข็มทอง เก็บไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5 วัน โดยเก็บในถุงอลูมิเนียมฟอยลขนาด 

18 x 26 เซนติเมตร อีกชั้นหน่ึง ใหเหมือนกับสภาวะจริงในการบรรจุถุงน้ำจิ้มลงในถุงบรรจุเห็ดเข็มทองทอดของ

ผูประกอบการ กอนจำหนายใหผูบริโภค แลวทำการวิเคราะหคุณภาพในวันท่ี 0 และ วันท่ี 5 ไดแก ศึกษาลักษณะ

ทางกายภาพ คือ การวัดคาสี L* a* b* โดยใชเครื่องวัดสี Hunter Lab สมบัติทางเคมี ไดแก การวัดคาพีเอชโดยใช

เครื่องวดัพีเอช การวิเคราะหหาปริมาณกรดทั้งหมด (AOAC., 2000) วัดปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดโดยใช

เครื่องแฮนรีแฟรคโตมิเตอร (AOAC., 2000) และจำนวนเชื้อจุลินทรีย ไดแก จำนวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด โดยวิธี 

Pour Plate (AOAC., 2000) จำนวนยีสตและรา โดยวิธี Spread plate (AOAC., 2000) วิเคราะหความแปรปรวน

ทางสถิติโดยวิธี Analysis of variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Duncan’s 

new multiple range test (DMRT) ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 คัดเลือกสิ่งทดลองท่ีมีจำนวนจุลินทรียท้ังหมด และ

ยีสตและราท่ีนอยท่ีสุด เพ่ือนำไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหวางการเก็บรักษาเปนเวลา 28 วัน 

 

ตอนที่ 2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำจ้ิมเห็ดเข็มทองทอดที่เก็บรักษาเปนเวลา 28 วัน 
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นำสิ่งทดลองท่ีผานการคัดเลือกจากการศึกษาในตอนท่ี 1 มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหวาง

การเก็บรักษาเปนเวลา 28 วัน ทำการตรวจสอบคุณภาพเปรียบเทียบกันในวันที ่0 7 14 21 และ 28 โดยศึกษา

ลักษณะทางกายภาพ ไดแก การวัดคาสี L*  a*  b* C และ h°  โดยใชเครื่องวัดสี Hunter Lab สมบัติทางเคมี ไดแก 

การวัดคาพีเอชโดยใชเครื่องวัดพีเอช การวิเคราะหหาปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดซิตริก (AOAC., 2000) วัดปริมาณ

ของแข็งที่ละลายไดทั ้งหมดโดยใชเครื ่องแฮนรีแฟรคโตมิเตอร (AOAC., 2000) และจำนวนเชื้อจุลินทรีย ไดแก 

จำนวนเชื ้อจุลินทรียทั ้งหมด โดยวิธี Pour Plate (AOAC., 2000) จำนวนยีสตและรา โดยวิธี Spread plate 

(AOAC., 2000) วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ จำนวน 3 ซ้ำ วิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธี 

Analysis of variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Duncan’s new multiple 

range test (DMRT) ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 
 

4. ผลการวิจัย  

ตอนที่ 1 ศึกษาผลการใชเทคโนโลยีเฮอรเดิลตอคุณภาพของน้ำจ้ิมเห็ดเข็มทองทอด 

จากการศึกษาผลการใชเทคโนโลยีเฮอรเดิลตอคุณภาพของน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด พบวาผลการวัดคาสี 

L* (ความสวาง) ของวันท่ี 0 สิ่งทดลองท่ี 5 มีคาสูงสุด และไมแตกตางจากสิ่งทดลองท่ี 6 และ7 แตแตกตางกับสิ่ง

ทดลองอ่ืน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) สวนคา L* ของวันท่ี 5 สิ่งทดลองท่ี 7 มีคาสูงสุด และไมแตกตาง

จากสิ่งทดลองท่ี 5 6  และ 8 แตแตกตางสิ่งทดลองอ่ืน คาสี a* (มีคาเปนลบ จะแสดงคาสีเขียว) พบวาในวันท่ี 0 

คา a* ของท้ัง 8 สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนคา a* ของวันท่ี 5 สิ่งทดลองท่ี 4 มีคาสูงสุด และไม

แตกตางจากสิ่งทดลองท่ี 1 2  และ 3 แตแตกตางจากสิ่งทดลองอ่ืนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) คาสี b* ( 

มีคาเปนบวก จะแสดงคาสีเหลือง) พบวาในวันที่ 0 คา b* ของทั้ง 8 สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

สำหรับคา b* ของวันท่ี 5 สิ่งทดลองท่ี 6 มีคาสูงสุดและไมแตกตางจากสิ่งทดลองท่ี 5 7 และ 8 แตแตกตางจากสิ่ง

ทดลองอ่ืนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05)  ดังแสดงในตารางท่ี 2 

เมื่อนำผลการวัดคาสีมาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติตามการจัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียล เพ่ือ

ศึกษาอิทธิพลของปจจัยหลัก 3 ปจจัย รวมท้ังปฏิสัมพันธท่ีมีผลตอคาสี พบวาในวันท่ี 0 มีเฉพาะปจจัยหลักคือ การ

ใหความรอน มีผลตอคา L* a* b* และปฏิสัมพันธของปจจัยหลักคือ การใหความรอนรวมกับชนิดของบรรจุภัณฑ 

มีผลตอคา L* สำหรับในวันที่ 5 พบวามีเฉพาะปจจัยหลักคือ การใหความรอน มีผลตอคา L* a* b* ดังแสดงใน

ตารางท่ี 3 

ผลการวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด พบวา ในวันท่ี 0 และวันท่ี 5 สิ่งทดลองท่ี 8 มีคาสูงสุดและ

ไมแตกตางจากสิ่งทดลองท่ี 5 6 และ 7  แตแตกตางจากสิ่งทดลองอ่ืนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) คาพีเอช 

พบวา ในวันที่ 0 ของทั้ง 8 สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สำหรับวันที่ 5 มีคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 0 สิ่ง

ทดลองที่มีคาสูงที ่สุดคือ สิ่งทดลองที่ 1 ซึ่งมีคาแตกตางกับสิ่งทดลองอื ่นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

ปริมาณกรดทั้งหมดพบวา ในวันที่ 0 คาปริมาณกรดทั้งหมดของทั้ง 8 สิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

สวนในวันท่ี 5 ปริมาณกรดท้ังหมดมีปริมาณลดลงจากวันท่ี 0 สิ่งทดลองท่ีมีคาสูงท่ีสุดคือ สิ่งทดลองท่ี 8  ซึ่งมีคา

แตกตางกับสิ่งทดลองอ่ืนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 2 

เมื่อนำผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมีมาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติตามการจัดสิ่งทดลองแบบ

แฟคทอเรียล เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยหลัก 3 ปจจัย รวมทั้งปฏิสัมพันธที่มีผลตอคาสมบัติทางเคมี พบวาใน

วันท่ี 0 มีเฉพาะปจจัยหลักคือ การใหความรอน  การบรรจุถุง รวมท้ังปฏิสัมพันธของปจจัยหลักท้ัง 2 เทาน้ันท่ีมีผล

ตอคาปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด  สำหรับในวันท่ี 5 พบวา ปจจัยหลักคือการใหความรอน มีผลตอท้ังคา
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ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด คาพีเอช และปริมาณกรดท้ังหมด สวนปจจัยหลักคือการเติมสารกันเสีย มีผล

ตอคาเอช และปริมาณกรดทั้งหมด ในขณะที่ปจจัยหลักคือชนิดของบรรจุภัณฑ มีผลตอคาปริมาณกรดทั้งหมด

เทานั้น และมีปฏิสัมพันธระหวาง 2 ปจจัยคือการใหความรอนรวมกับการเติมสารกันเสียที่มีผลตอคาพีเอช ดัง

แสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด 

 

วันที่ สิ่ง

ทดลอง 

ลักษณะทางกายภาพ สมบัติทางเคมี 

คาสี L* คาสี a* คาสี b* TSS (°brix) คาพีเอช ปริมาณกรด

ทั้งหมดในรูป

กรดซิตริก 

(%) 

0 1 34.67±0.23cd -

7.63±0.18ns 

30.34±0.60ns 30.70±0.10c 4.09±0.00ns 2.29±0.01ns 

2 34.18±0.50d -

7.93±0.72ns 

30.09±0.59ns 30.80±0.00b 4.09±0.00ns 2.29±0.01ns 

3 34.58±0.13cd -

7.75±0.71ns 

30.02±0.47ns 30.60±0.00d 4.09±0.01ns 2.29±0.01ns 

4 35.19±0.53c -

7.56±0.18ns 

30.52±0.39ns 30.60±0.00d 4.09±0.00ns 2.28±0.01ns 

5 38.10±0.35a -

7.30±0.31ns 

31.50±0.82ns 31.20±0.00a 4.09±0.00ns 2.29±0.01ns 

6 37.78±0.02ab -

7.60±0.69ns 

31.02±0.98ns 31.20±0.00a 4.09±0.01ns 2.28±0.01ns 

7 37.71±0.70ab -

7.24±0.17ns 

31.85±0.23ns 31.20±0.00a 4.09±0.00ns 2.29±0.01ns 

8 37.31±0.23b -

7.17±0.14ns 

31.13±0.41ns 31.20±0.00a 4.09±0.01ns 2.28±0.01ns 

5 1 33.78±0.23b -5.53±0.84a 35.60±0.34b 31.00±0.00b 4.18±0.00a 2.14±0.03c 

2 33.64±0.14b -5.62±0.25a 35.56±0.31b 31.00±0.00b 4.11±0.00b 2.21±0.02b 

3 33.49±0.37b -5.44±0.30a 35.54±0.67b 31.00±0.06b 4.11±0.00bc 2.23±0.01b 

4 33.47±0.36b -5.71±0.45a 35.30±0.37b 31.00±0.00b 4.11±0.00b 2.22±0.01b 

5 37.39±0.30a -

7.19±0.89b 

36.21±0.54ab 31.20±0.00ab 4.11±0.00bc 2.21±0.02b 

6 37.65±0.13a -

7.05±0.15b 

36.46±0.34a 31.20±0.00a 4.11±0.00bc 2.22±0.03b 

7 37.68±0.14a -

7.16±0.57b 

36.19±0.33ab 31.20±0.00a 4.11±0.01bc 2.22±0.02b 
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วันที่ สิ่ง

ทดลอง 

ลักษณะทางกายภาพ สมบัติทางเคมี 

คาสี L* คาสี a* คาสี b* TSS (°brix) คาพีเอช ปริมาณกรด

ทั้งหมดในรูป

กรดซิตริก 

(%) 

8 37.27±0.19a -

7.09±0.30b 

36.29±0.30ab 31.20±0.00a 4.10±0.00c 2.27±0.01a 

หมายเหตุ: ns ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)  

  ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

จากการทดลองศึกษาจำนวนจุลินทรียของน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด ในวันท่ี 0 และวันท่ี 5 พบวาสิ่งทดลอง

ที่ 1 มีจำนวนจุลินทรียทั้งหมด และจำนวนเชื้อยีสตและรา สูงกวา สิ่งทดลองอื่น โดยที่สิ่งทดลองที่ 8 มีจำนวน

จุลินทรียท้ังหมด และจำนวนเชื้อยีสตและราต่ำท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 4 

เมื่อนำผลการวิเคราะหจำนวนจุลินทรียมาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติตามการจัดสิ่งทดลองแบบ

แฟคทอเรียล เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยหลัก 3 ปจจัย รวมท้ังปฏิสัมพันธท่ีมีผลตอจำนวนจุลินทรีย พบวา ปจจัย

หลักท้ัง 3 ปจจัย รวมท้ังปฏิสัมพันธของปจจัยหลัก 2 ปจจัย และ 3 ปจจัย มีผลตอจำนวนจุลินทรียท้ังหมด และ

จำนวนเชื้อยีสตและรา ดังแสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 3 ปจจัยท่ีมีผลตอลักษณะทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด 

 

คาท่ีวัด 

ปจจัยท่ี 

1 

ปจจัยท่ี 

2 

ปจจัยท่ี 

3 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 1 

และ 

ปจจัยท่ี 2 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 1 

และ  

ปจจัยท่ี 3 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 2 

และ 

ปจจัยท่ี 3 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 1 

ปจจัยท่ี 2 

และปจจัย

ท่ี 3 

P P P P P P P 

วันท่ี 0        

L* .000* .542ns .676ns .339ns .026* .074ns .152ns 

a* .054* .655ns .338ns .865ns .757 ns 268ns .872ns 

b* .004* .573ns .825ns .311ns .985ns .868ns .990ns 

วันท่ี 5        

L* .000* .466ns .203ns .948ns .375ns .182ns .062ns 

a* .000* .860ns .985ns .517ns .973ns .784ns .907ns 

b* .000* .787ns .779ns .663ns .959ns 1.000ns .934ns 

วันท่ี 0        

TSS (°Brix) .000* .102ns .000* .102ns .000* .102ns .102ns 

pH .313ns .164ns .837ns .837ns .837ns .540ns .837ns 
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คาท่ีวัด 

ปจจัยท่ี 

1 

ปจจัยท่ี 

2 

ปจจัยท่ี 

3 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 1 

และ 

ปจจัยท่ี 2 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 1 

และ  

ปจจัยท่ี 3 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 2 

และ 

ปจจัยท่ี 3 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 1 

ปจจัยท่ี 2 

และปจจัย

ท่ี 3 

P P P P P P P 

ปริมาณกรดทั้งหมด 

(%) 
.490ns .490ns 1.000ns .490ns 1.000ns 1.000ns 1.000ns 

วันท่ี 5        

TSS (°Brix) .000* .198ns .661ns .198ns .661ns .198ns .198ns 

pH .000* .000* .546ns .004* .235ns .546ns .235ns 

ปริมาณกรดทั้งหมด 

(%) 
.000* .002* .018* .292ns .448ns .180ns .292ns 

หมายเหตุ: * = มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) ns = ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ  

 

ตารางที่ 4 จำนวนเชื้อจุลินทรียในน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด 

วันท่ี สิ่งทดลอง 
จำนวนเชื้อจุลินทรีย 

จุลินทรียท้ังหมด (log CFU/g) ยีสต และรา (log CFU/g) 

0 

1 1.61±0.03a 1.05±0.02a 

2 1.43±0.00c 0.63±0.06b 

3 1.46±0.00b 1.01±0.02a 

4 1.40±0.02d 0.70±0.00b 

5 1.37±0.01e 0.36±0.02c 

6 1.11±0.00f <100d 

7 1.41±0.00d 0.36±0.02c 

8 0.78±0.03g <100d 

5 

1 2.16±0.01a 1.43±0.00a 

2 1.55±0.02c 0.67±0.06c 

3 1.91±0.01b 1.25±0.02b 

4 1.53±0.01d 0.63±0.06c 

5 1.52±0.00e 0.30±0.00d 

6 1.37±0.03f <100e 

7 1.49±0.01d 0.36±0.02d 

8 1.09±0.05g <100e 

หมายเหตุ : ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P≤0.05) 
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<100 หมายถึง ไมพบการเจริญของโคโลนีท่ีระดับความเจือจาง 10-1 จากตัวอยาง 25 กรัม โดยใชเทคนิค spread 

plate technique 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ำจิ้มอาหารทะเล (มผช.1159/2556) กำหนดใหจำนวนจุลินทรียทั้งหมดใน

น้ำจิ้มอาหารทะเลตองไมเกิน 1x104 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม และ จำนวนยีสตและเชื้อราในน้ำจิ้มอาหารทะเล 

100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ซึ่งจากผลการทดลองที่ไดพบวาน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองนั้นมีจำนวนเชื้อจุลินทรียและ

จำนวนเชื้อราและยีสตท้ัง 8 สิ่งทดลองอยูในระดับท่ีมาตรฐานกำหนด (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 

2556) แตเมื่อเปรียบเทียบจำนวนเชื้อจุลินทรียพบวา สิ่งทดลองท่ี 8 ท่ีมีการใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซล

เซียล 15 วินาที เติมสารกันเสียโซเดียมเบนโซเอตความเขมขนรอยละ 0.025 บรรจุภัณฑถุงอลูมิเนียมฟอยล มี

จำนวนจุลินทรียท้ังหมด และเชื้อยีสตและรานอยท่ีสุด จึงคัดเลือกนำไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมื่อทำการ

เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 28 วันตอไป 

ตารางที่ 5 ปจจัยท่ีมีผลตอจำนวนเชื้อจุลินทรียของน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด 

จำนวน

เชื้อจุลินทรีย 

ปจจัยท่ี 

1 

ปจจัยท่ี 

2 

ปจจัยท่ี 

3 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 1 

และ 

ปจจัยท่ี 2 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 1 

และ 

ปจจัยท่ี 3 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 2 

และ 

ปจจัยท่ี 3 

ปฏิสัมพันธ

ระหวาง 

ปจจัยท่ี 1 

ปจจัยท่ี 2 และ

ปจจัยท่ี 3 

P P P P P P P 

วันท่ี 0 

จุลินทรียทั้งหมด .000* .000* .000* .000* .000* .007* .000* 

เชื้อยีสต และรา .000* .000* .000* .000* .000* .001* .000* 

วันท่ี 5 

จุลินทรียทั้งหมด .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* 

เชื้อยีสต และรา .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* 

หมายเหตุ: * = มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

ns = ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) 

ตอนที่ 2 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำจ้ิมเห็ดเข็มทองทอดที่เก็บรักษาเปนเวลา 28 วัน 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของนำ้จิ้มเห็ดเข็มทองทอดที่เก็บรักษาเปนเวลา 28 วัน พบวา 

คาสี L* มีคาลดลง โดยวันที่ 0 มีคาสูงที่สุด แตกตางจากวันอื่นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) คาสี a* มีคา

ลดลง โดยวันที ่ 28 มีคาสูงที ่สุด และไมแตกตางจากวันที ่ 21 แตแตกตางจากอื ่นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(P≤0.05) คาสี b* มีคาเพ่ิมข้ึน โดยวันท่ี 28 มีคาสูงท่ีสุด และไมแตกตางจากวันท่ี 21 แตแตกตางจากวันอ่ืนอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) คาสี C มีคาเพิ ่มขึ้น โดยวันที ่ 28 มีคาสูงที่สุด และแตกตางจากวันอื่นอยางมี
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นัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) คาสี h° มีคาลดลง โดยวันท่ี 0 มีคาสูงท่ีสุด และแตกตางจากอ่ืนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ(P≤0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 6  ลักษณะทางกายภาพดานคาสี ของน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด ท่ีเก็บรักษาในอุณหภูมิหอง เปนเวลา 28 

วัน 

 

วันที่ L* a* b* C h° 

0 36.76±0.65a -9.61±0.26d 25.74±0.68d 27.48±0.16e 110.87±0.65a 

7 35.68±0.15b -8.35±0.09c 28.22±0.48c 29.17±0.48d 106.56±0.05b 

14 35.35±0.02bc -7.63±0.50b 30.31±0.21b 30.17±0.23c 102.78±0.19c 

21 35.11±0.12bc -6.16±0.13a 31.80±0.16a 31.49±0.17b 101.65±0.22d 

28 34.87±0.09c -5.88±0.05a 32.29±0.02a 32.31±0.12a 100.40±0.10e 

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P≤0.05) 

 

ตารางที่ 7 สมบัติทางเคม ีและจำนวนเชื้อจุลินทรียของน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด ท่ีเก็บรักษาในอุณหภูมิหอง เปน

เวลา 28 วัน 

 

วันที่ ปริมาณของแข็งที่ละลาย

ไดทั้งหมด (oBrix) 

พีเอชns ปริมาณกรดทั้งหมดใน

รูปกรดซิตริก (%) 

จุลินทรียทั้งหมด 

( log CFU/g) 

ยีสต และรา 

( log CFU/g) 

0 31.07±0.12c 4.10±0.01 2.25±0.02a 0.80±0.04b <100c 

7 31.13±0.12c 4.12±0.01 2.21±0.00b 1.04±0.00a <100c 

14 31.67±0.12b 4.12±0.01 2.20±0.02b 1.04±0.04a 0.20±0.05b 

21 31.73±0.12b 4.12±0.01 2.20±0.02b 1.04±0.05a 0.20±0.04b 

28 32.07±0.12a 4.12±0.00 2.20±0.02b 1.04±0.02a 0.30±0.00a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (P≤0.05) 

 

ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดมีคาเพิ่มขึ้น โดยวันที่ 28 มีคาสูงที่สุด แตกตางจากวันอื่นอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) คาพีเอชไมมีการเปลี่ยนแปลง แตคาความเปนกรดทั้งหมดในวันที่ 0 มีคามากที่สุด 

แตกตางจากวันอื่นอยางมีนยัสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) สำหรับจำนวนจุลินทรียทั้งหมดในวันที่ 0 มีปริมาณนอย

ที่สุด ในขณะที่วันอื่นๆ ไมมีความแตกตางกัน สวนเชื้อยีสตและรา ในวันที่ 0 และวันที่ 7 มีคานอยที่สุดแตกตาง

จากวันอื่นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ(P≤0.05) อยางไรก็ตามปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ปริมาณยีสตและรา ตลอด

ระยะเวลาการเก็บรักษา 28 วัน ไมเกินคามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ำจิ้มอาหารทะเล (มผช.1159 /2556) ดัง

แสดงในตารางท่ี 7 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

1. สภาวะท่ีเหมาะสมในการยืดอายุการเก็บรักษาใหมีอายุการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึนเปนเวลา 4 เทาของอายุ

การเก็บรักษาปกติท่ี 5 วัน คือ การใชเทคโนโลยีเฮอรเดิล ท้ัง 3 ปจจัยคือ ใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียล 

15 วินาที  การเติมสารกันเสียโซเดียมเบนโซเอตรอยละ 0.025 และบรรจุภัณฑถุงอลูมิเนียมฟอยล พบวา ตัวอยาง
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มีจำนวนจุลินทรียลดลง ซึ่งไมเกินมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.1159/2556) (สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2556) ซึ่งเหมาะสมในการยืดอายุเก็บรักษา 

จากการทดลองศึกษาน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอดตอคาสี L*, a* และ b* มีความแตกตางกันทางสถิติ 

(P≤0.05) เน่ืองจากปจจัยหลักคือการใหความรอน เพราะการพาสเจอไรสเปนการฆาเชื้อจุลินทรียท่ีอุณหภูมิต่ำ 

ระยะเวลาสั้นๆ สงผลใหคาสีเปลี่ยนแปลงไป ทำใหเอนไซมโพลีฟนอลออกซิเดสถูกทำลายจากความรอน จึงมีผลตอ

คาสี ซึ่งสอดคลองกับรายงานของศุกฤชชญา และสุชีลา (2557) โดยพบวาการลวกพริกดวยน้ำรอนสงผลใหคาสี

เขียวของพริกซีดลงในขณะท่ีพริกไมผานการลวกสามารถคงสีเขียวของน้ำจิ้มไวได นอกจากน้ันปจจัยหลักคือ การ

ใหความรอนมีผลตอปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด เน่ืองจากการใหความรอนทำใหน้ำตาลเกิดการละลายน้ำ

ไดดี จึงทำใหปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดสูงข้ึน ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัย วิภาดา และคณะ (2561) ท่ีได

ศึกษาการพัฒนาน้ำจิ้มไกจากสมแขก โดยพบวาสวนของปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดของน้ำจิ้มไกจากสม

แขกมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมดสูงข้ึน เพราะมีน้ำตาลเปนสวนผสมสูงข้ึน เมื่อนำไปผานความรอนท่ี 

อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 วินาที รวมท้ังปฏสิัมพันธของการใหความรอนผสมผสานกับการเติมสาร

กันเสีย และการบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยด ทำใหจำนวนเชื้อจุลินทรียมีปริมาณนอยท่ีสุด เน่ืองจากมีการใชความ

รอนทำลายเชื้อจุลินทรีย และมีการเพ่ิมสิ่งกีดขวางของเชื้อจุลินทรียโดยการเติมสารกันเสีย และจำกัดการเจริญของ

เชื้อจุลินทรียโดยการบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยดท่ีปองกันการผานของอากาศ สอดคลองกับการควบคุมปจจัยท่ีมี

ผลตอการเจริญของเชื้อจุลินทรีย ท่ีประกอบไปดวย สารอาหาร น้ำหรือความชื้นในอาการ อุณหภูมิ ปริมาณอากาศ 

ความเปนกรด-ดาง และเวลา จะทำใหอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหารยาวนานข้ึน (ศิริโฉม, 2543) 

2. การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองทอด เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 28 วัน

พบวามีคาสี L* ลดลง คืออายุการเก็บน้ำจิ้มเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาความสวางขอผลิตภัณฑลดลง สอดคลองกับรายงาน

ของ ศุกฤชชญา และสุชีลา (2557) ท่ีนำพริกไปผานการลวกแลวเก็บรักษาเปนระยะเวลา 6 เดือน แลวคา L* ลดลง 

เน่ืองจากเกิดการสลายตัวของรงควัตถุสีคลอโรฟลล (chlorophyll) และคาสี a* ลดลง แสดงวาเมื่ออายุการเก็บ

ของน้ำจิ้มเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาสีเขียวลดลง ผลิตภัณฑน้ำจิ้มจะมีสีเขียวคอนขางคล้ำ ซึ่งสอดคลองกับคา L* ท่ีลดลง 

นอกจากน้ันน้ำจิ้มคา pH เพ่ิมข้ึน และ ปริมาณกรดท้ังหมดลดลง ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดเพ่ิมข้ึน จำนวน

จุลินทรียท้ังหมด จำนวนยีสตและเชื้อราไมเกินมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.1159/2549) (สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2556) 
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ผลของแปงขาวไรซเบอร่ีตอคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑชิฟฟอนเคก 

วรรณวิมล พุมโพธ์ิ1* นางสาว อทิตยา ศรีพิณท2 นางสาว วิสุดา ขัติยะ3
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*Wanvimon.pumpho@gmail.com, 0835564163

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนำแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงสาลี (แปงเคก)ในผลิตภัณฑชิฟฟอนเคก 

ซึ่งเปนเคกท่ีมีลักษณะรวมของเคกเนยและเคกไขโดยมีการใชน้ำมันพืชเปนสวนประกอบแทนเนยสด ทำการศึกษา

การทดแทนแปงขาวไรซเบอรี่ที ่ 5 ระดับคือ รอยละ 0 25 50 75 และ 100 ของน้ำหนักแปงสาลี (แปงเคก) 

ตรวจสอบคุณภาพของชิฟฟอนเคกขาวไรซเบอรี่ทางกายภาพ ไดแก คาสี ปริมาตรจำเพาะ ความหนาแนน จากน้ัน

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการใหคะแนนความชอบ 9 - point hedonic scale ทำการวิเคราะห

ความแปรปรวน ANOVA จากผลการศึกษาพบวา เมื่อเพิ่มรอยละของแปงขาวไรซเบอรี่มีผลตอคุณภาพของชิฟ

ฟอนเคก โดยทำใหชิฟฟอนเคกมีคาความสวาง (L*) ลดลง (p≤0.05) ในขณะที่คาความเปนสีแดง (a*) และคา

ความเปนสีเหลือง (b*) เพ่ิมข้ึน การเพ่ิมรอยละของแปงขาวไรซเบอรี่ทำใหคาปริมาตรจำเพาะลดลง ขณะท่ีความ

หนาแนนเพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสพบวาปริมาณของแปง

ขาวไรซเบอรี่ท่ีรอยละ 100 ไดรับคะแนนความชอบโดยรวมอยูในระดับปานกลางสูงท่ีสุด (7.53 จาก 9 คะแนน) 

คำสำคัญ: ขาวไรซเบอร่ี, ชิฟฟอนเคก 
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Abstract 

 The aim of this research was to substitute wheat flour or cake flour by rice berry flour 

in chiffon cake. Chiffon cake is a combination of butter cake and egg cake using vegetable oil as 

an ingredient instead of butter. The replacement of rice berry flour was studied at 5 levels: 0, 25, 

50, 75 and 100 percent of cake flour weight.  The physical properties of rice berry chiffon cake 

such as color value, specific volume, density and sensory evaluation with 9- point hedonic scale 

were examined. Analysis of variance (ANOVA) showed that increasing rice berry flour ratio affected 

a chiffon cake quality. This resulted in the decrease of lightness (L* ) ( p≤0. 05) .  The red/green 

coordinate (a* ) and yellow/blue coordinate (b*) was however increased. The increase in rice berry 

flour resulted in a decrease of specific volume which was in contrast with a significant increase 

in density ( p≤0. 05) .  The sensory test suggested that 100% rice berry flour substitute caused a 

satisfaction score of 7.53 out of 9 which was in a moderately to high level.  
 

 Keywords: rice berry, bakery, chiffon cake 
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1. บทนำ 

 ขาวไรซเบอรี่ เปนขาวเจาท่ีไดรับการคัดเลือกและพัฒนาข้ึน โดยการผสมพันธุขาวระหวางขาวหอมนิล 

ขาวหอมมะลิ 105 (นิรนาม, 2556) ลักษณะเปนเอกลักษณ คือ มีสีมวงดำ กลิ่นหอม และมีสารตานอนุมูลอิสระสูง

ถึง 229 - 304.7 ไมโครโมลตอกรัม เบตาแคโรทีน (β - carotene) 63 ไมโครกรัมตอ 100 กรัม แกมมาโอไรซา

นอล (ϒ- oryzanol) 462 ไมโครกรัมตอ100 กรัม โพลีฟนอล (Polyphenol) 113.5 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม 

วิตามินอี (α - Tocopherol) 678 ไมโครกรัมตอ 100 กรัม และมีโฟเลท (Folate) สูงถึง 48.1 ไมโครกรัมตอ 100 

กรัม (Wanvijit, 2008) ดวยคุณคาโภชนาการของสารอาหารท่ีอยูในขาวไรซเบอรี่ และประโยชนตอสุขภาพ ทำให

มีการนำขาวไรซเบอรี่มาใชเปนวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารหลากหลายชนิดที่กลาวอางในเชิงสุขภาพ 

เหมาะสำหรับสุขภาพของคนในเมืองท่ีตองใชชีวิตอยูทามกลางมลภาวะท่ีเปนพิษ (พรรัตน และคณะ, 2560)  

 ชิฟฟอนเคก เปนผลิตภัณฑในกลุมขนมอบท่ีมักใหเปนของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ สื่อถึง

ความปรารถนาดีระหวางผูใหกับผูรับ เคกชิฟฟอน เปนเคกท่ีมีลักษณะรวมของเคกเนยและเคกไข คือ มีโครงสราง

ท่ีละเอียดของเคกไข และมีเน้ือเคกท่ีมันเงาของเคกเนย (จิตธนาและอรอนงค, 2546) ในปจจุบันแนวโนมการเลือก

รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชนตอสุขภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงสงผลใหผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพไดรับ

ความนิยมสูงข้ึน (Boriphatmongkon et al., 2011) ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑชิฟฟอน

เ ค ก 

จากแปงขาวไรซเบอรี่ เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับขาวไรซเบอรี่และเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการใหชิฟฟอนเคก และ

เปนอาหารทางเลือกของผูท่ีรักสุขภาพ โดยศึกษารอยละของแปงขาวไรซเบอรี่ในการผลิตชิฟฟอนเคก และพัฒนา

สูตรชิฟฟอนเคกจากแปงขาวไรซเบอรี่ใหมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับของผูบริโภคความสนใจ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1 ขาวไรซเบอรี่ 

  ขาวไรซเบอรี่ เปนขาวเจาที่ไดรับการคัดเลือกและพัฒนาขึ้น โดยการผสมพันธุขาวระหวางขาวหอมนิล  

ขาวหอมมะลิ 105 ขาวไรซเบอรี่เปนขาวพันธุสีมวงเปนวัตถุดิบที่นาสนใจ อุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ มี

โปรตีนสูง มีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะในสวนของเยื่อหุมเมล็ดที่เปนสีมวงดำซึ่งมีสารประกอบ

กลุมฟลาโวนอยด เชน แอนโทไซยานิน ไซยานิดิน พีโอนิดิน และโพรแอนโทไซยานิดิน เปนตน (Tirasarot and 

Thanomwong, 2015) สารอาหารสําคัญท่ีอยูในขาวกลองไรซเบอรี่ ประกอบดวยโอเมกา 3 อยู 25.51 มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัม กรดไขมันจําเปน มีบทบาทสําคัญตอโครงสรางและการทํางานของสมอง ตับ และระบบประสาท ลด

ระดับคอเลสเตอรอล ธาตุสังกะสี 31.9 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ชวยสังเคราะหโปรตีนสรางคอลลาเจน รักษาสิว 

ปองกันผมรวง กระตุ นรากผม ธาตุเหล็ก 13 - 18 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สรางและใหพลังงานในรางกายเปน

สวนประกอบที่สําคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง และเปนสวนประกอบของเอนไซมซึ่งเกี่ยวของกับการใช

ออกซิเจนในรางกายและสมอง นอกจากน้ีเสนใยอาหารมีอยูปริมาณมากในขาวกลองไรซเบอรี่ ชวยลดระดับไขมัน

และคอเลสเตอรอล ชวยปองกันโรคหัวใจ ชวยควบคุมน้ำหนัก รักษาระบบขับถายใหเปนปกติ (Mali Nachaisin 

et al., 2016)  

2.2  ชิฟฟอนเคก 

 ชิฟฟอนเคก เปนผลิตภัณฑขนมอบท่ีมีลักษณะเน้ือนุม น่ิม ฟูตัว มีรสหวาน ทําจากแปงสาลี น้ําตาล เกลือ 

ผงฟู ไขมัน นม ไข และกลิ่นรส สวนผสมท่ีทําใหเกิดโครงรางของเคก คือแปงสาลีชนิดออน (โปรตีนต่ํา) น้ําตาล ไข

และนม สวนผสมที่ใหความนุมและฟูตัวคือ ไขมัน นํ้าตาล และผงฟู นอกจากนี้ยังมีสวนผสมอื่นที่ชวยในการปรุง 
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แตงกลิ่นและรสชาติคือ กลิ่นรส และเกลือ คุณภาพของเคกขึ้นอยูกับการใชสวนผสมหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี  

มีวิธีการผสมที่ถกูตอง มีอุณหภูมิของแปงเหมาะสม ระยะเวลาที่อบ และอุณหภูมิที่ใชอบที่ถูกตอง จึงจะทําใหได

เคกท่ีมีลักษณะดีตรงตามชนิดของเคกท่ีตองการ (ประดิษฐ, 2554) ชิฟฟอนเคก (Chiffon -Type Cakes) เปนเคก

ท่ีมีลักษณะรวมของเคกเนยและเคกไข คือ มีโครงสรางท่ีละเอียดของเคกไข และมีเน้ือเคกท่ีมันเงาของเคกเนย มี

ความแตกตางจากเคกเนยตรงที่ชิฟฟอนเคกใชน้ำมันพืชผสมแทนเนย หรือมาการีนในเคกเนย และวิธีการผสมมี

ลักษณะนุม เบา มีกลิ่นหอม (จิตธนาและอรอนงค, 2546) ปจจุบันเคกชนิดนี้ไดรับความนิยมมากขึ้น และนิยม

รับประทานรวมกับคาราเมลถ่ัว มีกลิ่นหอมคาราเมลกาแฟ  

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ชลิดาและคณะ (2550) ศึกษาการนำแปงขาวหอมมะลิทดแทนแปงสาลีในการผลิตและศึกษาปริมาณน้ำท่ี

เหมาะสมในสูตร จากการศึกษาปริมาณน้ำท่ีเหมาะสมในสูตร พบวา สูตรท่ีเหมาะสมของชิฟฟอนเคกจากแปงขาว

หอมมะลิคือ แปงขาวหอมมะลิ, น้ำตาลทรายสวนที่ 1, น้ำตาลทรายสวนที่ 2, ไขแดง, ไขขาว, น้ำมันพืช, นมสด

ระเหย, น้ำ, ผงฟู, เกลือปน, ครีมออฟทารทาร, กลิ่นใบเตย และสีผสมอาหารสีเขียว รอยละ 24.00, 13.00, 6.00, 

9.00, 19.00, 13.00, 10.00, 8.80, 1.00, 0.30, 0.30, 0.60 และ 0.02 ตามลําดับ มีคาคุณภาพผลิตภัณฑดังน้ีคือ 

มีสีเขียวออน (L* a* b* เทากับ 56.70, -2.08, 18.63) มีคาความแข็ง 1.94 นิวตัน ปริมาตรจําเพาะ 2.37 ลูกบาศก

เซนติเมตรตอกรัม ผูบริโภคมีความชอบเล็กนอยถึงปานกลาง (6.77 จาก 9 คะแนน) 

 นิพาดาและคณะ (2560) ศึกษาผลของปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงสาลีในบราวนี่ โดยแปรผัน

แปงขาวไรซเบอรี่ 6 ระดับ คือ รอยละ 0 20 40 60 80 และ 100 โดยน้ำหนัก ผลการวิจัยพบวา การทดแทนแปง

ขาวไรซเบอรี่ ในปริมาณที่แตกตางกันสงผลตอสมบัติทางเคมี กายภาพของผลิตภณัฑ ปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ 

ท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหคาความแข็งและปริมาณฟนอลิกท้ังหมดเพ่ิมข้ึน มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระลดลง สวนคาสี พบวาการ

ทดแทนแปงขาวไรซเบอรี่ที่มปีริมาณสูงขึ้นสงผลตอคาความสวาง คาความเปนสีเหลืองลดลง แตมีคาความเปนสี

แดงเพ่ิมข้ึน การประเมินทางประสาทสัมผัสพบวา การเพ่ิมปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่สงผลใหคะแนนความชอบใน

ทุกคุณลักษณะ (ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส ความนุม การข้ึนฟู รสชาติและความชอบโดยรวม) ลดลง โดยเฉพาะ 

บราวน่ีท่ีใชแปงขาวไรซเบอรี่ 100 ซึ่งมีคะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะต่ำท่ีสุด ปริมาณท่ีเหมาะสมในการผลิต 

บราวนี่จากแปงขาวไรซเบอรี่คือ รอยละ 40 โดยน้ำหนัก เนื่องจากไดรับคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ  

กลิ่นรส สี ความนุม รสชาติและความชอบโดยรวมสูงสุด อยูในระหวางชอบเล็กนอยถึงปานกลาง บราวน่ีสูตรน้ีมีคา

ความแข็งเปน 2.27 กิโลกรัม ปริมาณสารประกอบฟนอลิกเทากับ 0.32 มิลลิกรัม สมมูลกับกรดแกลลิกตอกรัม 

และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH รอยละ 86.77 ตามลำดับ 

 สุจิตตาและคณะ (2561) การพัฒนาสูตรขนมปงแซนดวิชโดยใชรำขาวไรซเบอรี่ท่ีผานการอบทดแทนแปง

สาลีในปริมาณรอยละ 20 40 60 80 ของน้ำหนักแปง โดยมีขนมปงแซนวิชสูตรแปงขาวสาลีลวนเปนสูตรควบคุม 

พบวา การนำรำขาวไรซเบอรี่ที่ผานการอบมาทดแทนแปงสาลีในปริมาณที่เพิ่มขึ้น สงผลใหขนมปงแซนวิชมีคา

ความแข็งสูงข้ึน แตคาความยืดหยุน ปริมาณจําเพาะ คาความสวางลดลง (p<0.05) ผลทดสอบทางประสาทสัมผัส

พบวา ขนมปงแซนวิชที่ทดแทนดวยรำขาวไรซเบอรี่ในปริมาณรอยละ 20 คะแนนการยอมรับไมแตกตางกับขนม

ปงแซนวิชสูตรควบคุม (p>0.05) เมื่อนำมาพัฒนาดานเน้ือสัมผัสดวยการเติมเนยขาว (30) ตอเนยสด (70) สงผล

ใหขนมปงมีคาความแข็งลดลง และทดสอบชิมดวยวิธีการ Just about right พบวาผูทดสอบยอมรับความชอบทุก

ดานอยูในเกณฑพอดีรอยละ 70 จากการศึกษาองคประกอบทางเคมี พบวา ขนมปงแซนวิชท่ีพัฒนาไดมีปริมาตร

คารโบไฮเดรตและความชื้น มีคารอยละ 44.55 ± 0.98 และ 34.49 ± 0.01 ปริมาณโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และ

เถารอยละ 9.43 ± 0.08 7.95 ± 0.05  1.96 ± 0.89  และ 1.62 ± 0.03 ตามลำดับ  
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3. วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 การเตรียมแปงขาวไรซเบอรี่แบบพรเีจลาติไนซ

 นำขาวไรซเบอรี ่ แชในน้ำสะอาดอัตราสวน 1 : 1.5 เปนเวลา 12 ชั ่วโมง จากนั ้นนำขาวที ่แชมาน่ึง 

ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง นําไปอบแหงท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง 

นำขาวท่ีแหงมาบดดวยเครื่องปนละเอียด ความเร็วสูงสุดเปนเวลา 30 วินาที  รอนดวยท่ีรอนแปงความถ่ี 40 เมช  

3.2 การศึกษารอยละของปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ในสูตรชิฟฟอนเคกพื้นฐาน 

   ทำการผลิตชิฟฟอนเคกตามสูตรพื้นฐานดังตารางที่ 1 (ชลิดาและคณะ, 2550) โดยใชแปงขาวไรซเบอรรี่

ทดแทนแปงสาล ี(แปงเคก)ในปริมาณรอยละ 0 25 50 75 และ 100 ของน้ำหนักแปงสาล ี(แปงเคก) ทำไดโดยตีไข

กับน้ำตาลใหขึ้นฟูในเครื่องนวดผสม (Kitchen Aid - KSM 900) เปนเวลา 3 นาที จนไดโฟมของไขขาวตั้งยอด 

จากน้ันเติมแปงสาล ี (แปงเคก) แปงขาวโพดและผงฟูตีใหเขากัน เปนเวลา 5 นาที ผสมผงโกโก กาแฟ และน้ำมัน

เขาดวยกัน เติมสารเสริมตีดวยความเร็วปานกลางตออีก 5 นาที เทสวนผสมของเบทเทอรในพิมพอลูมิเนียมฟอลย

ขนาด 25 x 13 x 7 cm3 น้ำหนัก 90 กรัม แลวนำไปอบท่ีอุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที นำชิฟ

ฟอนเคกออกจากเตาอบ พักใหเย็นที่อุณหภูมิหองประมาณ 1 ชั่วโมง และเก็บใสถุงพลาสติกชนิดพอลิโพรไพลนี

เพ่ือการวิเคราะหตอไป  

ตารางที่ 1 สูตรพ้ืนฐานและสวนผสมในการผลิตชิฟฟอนเคกท่ีใชแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงเคกท่ีระดับตาง ๆ 

สวนผสม 

(g) 

ปริมาณของแปงขาวไรซเบอรี่ (รอยละ) 

0 25 50 75 100 

แปงสาล ี(แปงเคก) 16.48 4.12 8.24 12.36 0 

แปงขาวไรซเบอรี ่ 0 12.36 8.24 4.12 16.48 

แปงขาวโพด 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 

น้ำตาลทราย 9.74 9.74 9.74 9.74 9.74 

ตารางที ่

 1 สูตรพ้ืนฐานและสวนผสมในการผลิตชิฟฟอนเคกท่ีใชแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงเคกท่ีระดับตาง ๆ(ตอ) 

สวนผสม 

(g) 

ปริมาณของแปงขาวไรซเบอรี่ (รอยละ) 

0 25 50 75 100 

เกลือ 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

ผงฟู 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

สารเสริม 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

ไขไก #2 53.98 53.98 53.98 53.98 53.98 

ผงกาแฟ 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

ผงโกโก 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 

น้ำมันถ่ัวเหลือง 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 
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3.2.1 การวิเคราะหคุณภาพ 

 3.2.1.1 คาสี 

  โดยใชเครื ่องวัดสี Hunter Lab (HunterLab SV - MS01, USA) ซึ ่งแสดงผลในรูปคาความ

สวาง (L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) 

 3.2.1.2 ปริมาตรจำเพาะของชิฟฟอนเคก 

  การวัดปริมาตรชิฟฟอนเคกใชวิธีการแทนท่ีดวยเมล็ดงา ดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน มอก. 374 - 

2524 (Thai Industrial Standards Institute, 1981) โดยทำการชั่งน้ำหนักชิฟฟอนเคกที่จะตรวจสอบปริมาตร 

นำชิฟฟอนเคกใสลงในภาชนะท่ีทราบปริมาตร และเติมเมล็ดงาใหเต็มภาชนะ จากน้ันทำการวัดปริมาตรเมล็ดงาท่ี

เติมลงไปทั้งหมดดวยกระบอกตวงและคำนวณหาปริมาตรของชิฟฟอนเคก ปริมาตรจำเพาะและความหนาแนน 

(Hathorn et al., 2008) ของชิฟฟอนเคก ดังสมการท่ี (1) - (3) ตามลำดับ 

ปริมาตรของชิฟฟอนเคก = ปริมาตรของภาชนะ - ปริมาตรของเมล็ดงาท่ีเติมในภาชนะ   (1) 

 

ปริมาตรจำเพาะของชิฟฟอนเคก (cm3/g) = 
ปริมาตรของชิฟฟอนเคก 
น้ำหนักของชิฟฟอนเคก 

                (2) 

 

ความหนาแนนของชิฟฟอนเคก (g/cm3)      = 
น้ำหนักของชิฟฟอนเคก 
ปริมาตรของชิฟฟอนเคก 

     (3) 

 

 3.2.1.3 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

  ทดสอบทางประสาทสัมผัสดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - points hedonic 

scale) คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด คะแนน 1 หมายถึง ไมชอบมากที่สุด โดยเตรียมตัวอยางขนาด 3 X 3 

cm ทดสอบลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และความชอบโดยรวม ซึ่งใหผูทดสอบชิมที่ไมผานการฝกฝน

จำนวน 30 คน (n=30)  

 3.2.1.4 การวิเคราะหผลทางสถิติ 

     วิเคราะหคาเฉลี่ยและความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p ≤ 0.05) โดยวิธี Duncan’s new multiple range 

test (DMRT) ดวยโปรแกรมสถิติ SPSS version 16 โดยใชแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (completely 

randomize design, CRD) และการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสใหแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก

สมบูรณ (randomize complete block design, RCBD) 

 

4. ผลการวิจัย 

    4.1 ผลของปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ตอคุณภาพดานสีของชิฟฟอนเคก  

ผลของปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ตอคุณภาพดานสีของชิฟฟอนเคก พบวาชิฟฟอนเคกท่ีมีปริมาณของแปง 

ขาวไรซเบอรี ่สูงขึ ้น สงผลใหสีของชิฟฟอนเคกเขมขึ้นตามลำดับ ดังรูปที ่ 1 ผลการศึกษาพบวา ชิฟฟอนเคก 

ทุกตัวอยางมีคาสีแตกตางกัน โดยมีคาความสวาง (L*) 44.29 - 26.41 คาสีแดง (a*) 12.68 - 8.13 และคาสีเหลือง 

23.59 - 11.59 (ตารางที่ 2) โดยชิฟฟอนเคกทุกตัวอยางจะมีสีน้ำตาลเขม เนื่องจากปริมาณผงกาแฟในสวนผสม

ประกอบกับการใชแปงขาวไรซเบอรรี่ท่ีมีสีมวงของในกลุมแอนโทไซยานินซึ่งเปนรงควัตถุสีมวงเขม เปนสีผสม

ระหวางสีแดงและสีน้ำเงิน (อภิชาติ, 2563) ประกอบกับในการอบชิฟฟอนเคกมีการใชความรอนมีผลเรงการ

เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลโดยไมใชเอนไซม (Non-enzymatic browning reaction) ระหวางกรดอะมิโนกับน้ำตาล 
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รีดิวซิงจึงทำใหเกิดเปนสารประกอบเมลานอยดิน (Melanoidin) (Nachaisin et al, 2016) สงผลใหมีคาความ

สวางลดลง สีของผลิตภัณฑเขมข้ึน   

ตารางที่ 2 คุณภาพดานสีของชิฟฟอนเคกท่ีทดแทนแปงเคกดวยแปงขาวไรซเบอรี่ท่ีระดับตาง ๆ 

รอยละของแปงขาวไรซเบอ

รี ่

L* a* b* 

0 44.29±1.64c 10.80±0.52b 20.64±0.94b 

25 40.98±1.64c 12.68±0.52c 23.59±0.94c 

50 40.85±1.64c 11.27±0.52 b 20.66±0.94b 

75 33.23±1.6b 12.66±0.52c 20.47±0.94b 

100 26.41±1.64a 8.13±0.52a 11.59±0.94a 

หมายเหตุ : a-c หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวต้ังแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

(A)                 (B)        (C)             (D)    (E) 

รูปที่ 1 ปริมาณของแปงขาวไรซเบอรี่ท่ีระดับแตกตางกัน (A) ปริมาณรอยละ 0 (B) ปริมาณรอยละ 25 

(C) ปริมาณรอยละ 50 (D) ปริมาณรอยละ 75 (E) ปริมาณรอยละ 100

4.2 ผลของปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ตอปริมาตรจำเพาะและความหนาแนนของชิฟฟอนเคก 

     ผลของปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่มีผลตอปริมาตรจำเพาะและความหนาแนนของชิฟฟอนเคก การใชแปง 

ขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลี (แปงเคก) ในปริมาณมากข้ึน รอยละ 25, 50, 75 และ100 เปนผลใหชิฟฟอนเคก 

มีปริมาตรจำเพาะลดลง (p≤0.05) (ตารางท่ี 3) โดยปริมาณของแปงขาวไรซเบอรี่รอยละ 100 สงผลใหชิฟฟอนเคก 

มีปริมาตรจำเพาะต่ำที ่สุด เนื ่องจากการใชแปงขาวไรซเบอรรี่ในปริมาณที่เพิ ่มมากขึ ้นทำใหปริมาณกลูเตน 

ที่ประกอบดวยโปรตีนกลูเตนิน (Glutenin) และไกลอะดิน (Gliadin) ลดลง สงผลใหการขึ้นฟูและความนิ่มของ 

ชิฟฟอนเคกลดลง อีกทั้งอาจเปนผลมาจากคุณสมบัติของแปงขาวไรซเบอรรี่ที่ไมสามารถเกิดรางแหโปรตีนได 

สงผลใหโครงสรางขนมอบไมแข็งแรงและไมสามารถเก็บกักกาซไวได (Turabi et al., 2010) ในขณะท่ีการใชแปง

ขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลี (แปงเคก) ในปริมาณมากข้ึน สงผลใหความหนาแนนของตัวอยางชิฟฟอนเคกลดลง 

(p≤0.05) 
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ตารางที่ 3 ปริมาตรจำเพาะและความหนาแนนของชิฟฟอนเคกท่ีรอยละของแปงขาวไรซเบอรี่ระดับตาง ๆ  

 

รอยละของแปงขาวไรซเบอรี ่ ปริมาตรจำเพาะ (cm3/g) ความหนาแนน (g/cm3)  

0 3.98±0.16c 0.25±0.15a 

25 3.58±0.16b 0.28±0.15b 

50 3.31±0.16b 0.30±0.15bc 

75 3.50±0.16b 0.28±0.15ab 

100 3.11±0.16a 0.32±0.15c 

หมายเหตุ : a-c หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวต้ังแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

 

4.3 ผลการศึกษาการยอมรับของชิฟฟอนเคกโดยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

     จากการทดสอบทางประสาทสมัผัสของชิฟฟอนเคกแปงขาวไรซเบอรี่ที่แตกตางกันดังตารางที่ 4 พบวาผู

ทดสอบชิมใหคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส กลิ่น และความชอบโดยรวมของชิฟฟอนเคก

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยผูบริโภคพึงพอใจในผลิตภัณฑชิฟฟอนเคกท่ีปริมาณของขาว

ไรซเบอรี่รอยละ 100 มีคะแนนความชอบเฉลี่ย 7.53 โดยมีคะแนนความชอบอยูในชวงชอบปานกลาง  

 

ตารางที่ 4  ผลการศึกษาการยอมรับของชิฟฟอนเคกโดยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 

รอยละของแปง

ขาวไรซเบอรี ่

ลักษณะ

ปรากฏ 

สี  เน้ือสัมผัส  กลิ่น ความชอบ

โดยรวม 

25 4.97 ± 1.87c 5.63 ± 1.97b 5.30 ± 1.90b 5.40 ± 2.39b 5.00 ± 1.86c 

50 6.20 ± 2.09b 6.63 ± 1.65a 5.60 ± 1.97ab 5.50 ± 1.68ab 6.33 ± 1.73b 

75 5.33± 1.65ab 5.47 ± 1.41c 5.63 ± 1.37ab 5.47 ± 1.83ab 5.70 ± 1.90ab 

100 6.30 ± 2.00a 6.10 ± 1.81ab 6.17 ± 1.44a 6.43 ± 1.38a 7.53 ± 1.25a 

หมายเหตุ : a-c หมายถึง คาเฉลี่ยของขอมูลในแนวต้ังแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

    คาเฉลี่ย ±SD (n = 30) 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการใชแปงขาวไรซเบอรรี่ทดแทนแปงสาลี (แปงเคก) พบวาสามารถทดแทนแปงสาลีในชิฟฟอน

เคกไดในปริมาณรอยละ 100 โดยเมื่อนำแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงเคกในผลิตภัณฑชิฟฟอนเคก พบวา คา

ความสวาง (L*) ปริมาตรจำเพาะมีแนวโนมลดลงเมื่อเพ่ิมปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ และความหนาแนนของชิฟฟอน

เคกเพิ่มขึ้นเมื่อเพิม่ปริมาณแปงขาวไรซเบอรี่ แสดงใหเห็นวาการใชแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงสาลี (แปงเคก) 

สงผลใหชิฟฟอนเคกมีสีเขมข้ึน เกิดจากการท่ีขาวไรซเบอรี่มีรงควัตถุในกลุมของแอนโทไซยานิน (อภิชาติ, 2563) 

สอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตตาและคณะ (2561) พบวาการใชขาวไรซเบอรรี่ในขนมปงสงผลใหคาความสวางของ

ผลิตภัณฑลดลง โดยสีของขาวไรซเบอรรี่เกิดจากรงควัตถุพวกแอนโทไซยานิน การใชแปงขาวไรซเบอรี ่ทำให

ปริมาตรจำเพาะของชิฟฟอนเคกลดลง โดยปริมาตรจำเพาะของชิฟฟอนมีความสัมพันธกับการเกิดกลูเตนใน

ระหวางการผสมและมีผลตอลักษณะเนื้อสัมผัสซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Hung et al.,2007 และ Rubel 

03-AGRI สาขาเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

343



et al., 2015 เนื่องจากการทดแทนดวยแปงขาวไรซเบอรี่ทำใหปริมาณกลูเตนในสวนผสมเคกลดลง เปนผลให

ความสามารถในการกักเก็บแกสคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดข้ึนในระหวางการอบไวในโครงสรางลดลง สอดคลองกับ

งานวิจัยของจารุวรรณและจันทรเฉิดฉาย (2560) ซึ่งทดแทนแปงสาล ี(แปงเคก) ดวยแปงขาวกลองในผลิตภัณฑ

เคกกลวยหอมสงผลใหปริมาตรจำเพาะของเคกกลวยหอมลดลงทำใหเน้ือเน้ือเคกรวนมากข้ึน การเพ่ิมปริมาณขาว

ไรซเบอรี่เพื่อทดแทนแปงสาลี(แปงเคก)ในการผลิตชิฟฟอนเคก มีผลตอสี ปริมาตรจำเพาะ ความหนาแนน และ

คุณภาพทางประสาทสัมผัสของชิฟฟอนเคก โดยสามารถใชแปงขาวไรซเบอรี่ทดแทนแปงสาล ี(แปงเคก) ในการ

ผลิตผลิตภัณฑชิฟฟอนเคกถึงรอยละ 100  และสามารถทำใหชิฟฟอนเคกขาวไรซเบอรี่ที่มีลักษณะเฉพาะของ

ทองถ่ิน เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือการสรางอาชีพ สรางราย ไดแกชุมชนตอไป 
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การศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในเปลอืกพืชสกุลสม (Citrus) โดยเทคนคิ DPPH assay 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในเปลือกพืชสกุลสม (Citrus) โดย 

เทคนิค DPPH assay ที่เปนวัสดุเหลือใช จากตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 ชนิด ไดแก มะนาว 

มะกรูด สมโอ สมเขียวหวาน สมซา โดยใชตัวทำละลายไดแก น้ำกลั่น อะซิโตน เอทานอล ในสัดสวน 1 ตอ 4 สกัด 

ดวยวิธีการสกัดแบบแชหมัก  จากผลการทดลองพบวาการสกัดดวยเอทานอลใหผลดีท่ีสุด ตามดวยการสกัดดวยอะ 

ซิโตนและน้ำกลั ่น มะกรูดมีรอยละผลผลิตมากที่สุดคือ 2.35 ตามดวย มะนาว สมโอ สมซา สมเขียวหวาน 

ตามลำดับ จากน้ันทำการวิเคราะหฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระในเปลือกพืชสกุลสมโดยเทคนิค DPPH assay พบวา 

ผลการวิเคราะหพบวาน้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลสมที่สกัดดวยเอทานอลมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระมากที่สุด 

โดยมะกรูดมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระรอยละ 91.22 ตามดวยสมเขียวหวาน สมซา มะนาว และสมโอ จากผลการ 

ทดลองพบวาชนิดของตัวทำละลายที่ใชสกัดเปลือกพืชสกุลสมและฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในเปลือกพืชสกลุสม 

โดยเทคนิค DPPH assay ท้ังสองไมแตกตางกันท่ีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 

คำสำคัญ  อนุมูลอิสระ ,พืชสกุลสม ,การตรวจวัดสารตานอนุมูลอิสระโดยวิธีดีพีพีเอช ,วิธีการสกัดแบบแชหมัก 
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Study of Antioxidant Activity in Citrus Peel by DPPH assay 
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Abstract 

      The purpose of this research was to assess antioxidant activity, using DPPH assay, in 5 

species of citrus peel which was waste material from Simummuang Market in Patumthani Thailand 

included lime, kaffir lime, pomelo, orange and citron. All samples were extracted by Maceration 

using distill water, ethanol and acetone (ratio 1:4). The results showed that kaffir lime extraction 

by ethanol possessed the highest amount of essential oils as percent yield 2.35 followed by lime, 

pomelo, citron, and orange, respectively. While study antioxidant activity in citrus peels by DPPH 

assay results showed that kaffir lime extracted by ethanol showed the highest antioxidant activity 

(91.22 %) followed by orange, citron, lime, and pomelo, respectively. The results indicated that 

the type of solvent from Maceration method and antioxidant activity value similar statistical. 

Keywords: antioxidant activity, Citrus ,DPPH assay, maceration 
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1. บทนำ

เปลือกพืชสกุลสม (Citrus) ถือเปนวัสดุที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติแตใชระยะเวลาในการยอย

สลายนาน นอกจากน้ีถือเปนขยะจากเศษอาหาร ( Food waste) ท่ีพบปริมาณมากในประเทศไทย เน่ืองจาก

พืชสกุลสม (Citrus) เปนพืชเศรษฐกิจและเปนผลไมท่ีสามารถปลูกไดในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ 

ผูบริโภคมักจะรับประทนเฉพาะสวนเน้ือ สวนเปลือกจะถูกท้ิงเปนขยะจากเศษอาหาร ( Food waste) ซึ่งจะ

ใชระยะเวลาในการเนาเปอยยอยสลายนานสงผลใหเปนพิษกับสิ่งแวดลอม จึงเหมาะท่ีจะนำเปลือกพืชสกุลสม

มาเปนวัตถุดิบในการสรางผลิตภัณฑและเพิ่มชองทางการเพิ่มมูลคา มีงานวิจัยตางๆทั้งในประเทศและ

ตางประเทศทำการศึกษาเปลือกพืชสกุลสม (Citrus) เชน มะนาว สม สมโอ เปนแหลงของสารตานอนุมูล

อิสระในธรรมชาติ เชนสารประกอบโพลีฟนอล และสารในกลุมฟลาโวนอยด (Lee et al,2010) 

        อนุมูลอิสระเปนอะตอม โมเลกุล หรือสารประกอบที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวไมเสถียรสงผลใหพยายามจับคู

กันเพื่อความเสถียรทำ ใหเกิดความวองไวในการเกิดปฏิกิร ิยาตาง ๆ สงผลใหมีผลทำใหคุณสมบัติสารชีว

โมเลกุลเปลี่ยนไป เกิดการบกพรองหรือเซลลถูกทำลาย ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรค ไดแก โรคความจำเสื่อม 

โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด ระบบประสาท เปนตน ธรรมชาติหรือรางกายของสิ่งมีชีวิตจึงมีการสรางสาร

ตานอนุมูลอิสระข้ึนมาเพ่ือทำหนาท่ีในการตานอนุมูลอิสระซึ่งในอาหารท่ีเรารับประทานในชีวิตประจำวันมีสาร

ตานอนุมูลอิสระเปนสาระสำคัญ ไดแก ฟลาโวนอยด (flavonoids) แคโรทีนอยด (carotenoids) เบตาแคโร

ทีน (bata-carotene) และกรดฟนอลิก (phenolic acid) เปนตน  

     ในปจจุบันมีวิธีการวิเคราะหฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระเชิงคุณภาพและปริมาณมีหลายวิธีดวยกัน แตละ

วิธีมีความจำเพาะเจาะจงแตกตางกันไปซึ่งมักใชหลากหลายวิธีเพ่ือยืนยันผลการวิเคราะหใหถูกตองและแมนยำ 

วิธีการวิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระเชิงคุณภาพท่ีนิยม ไดแก เทคนิคโครมาโทกราฟแบบเย่ือบาง (Thin layer 

chromatography (TLC)) เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid 

chromatography (HPLC)) เปนตน สวนวิธีการวิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระเชิงปริมาณท่ีนิยมท่ีนิยม ไดแก 

การว ิ เคราะห สารตานอนุม ูลอ ิสระดวยว ิธ ีทำลายอนุม ูลอ ิสระ (diphenyl picryl hydrazyl radical 

scavenging assay)  การฟอกส ีอน ุม ูลอ ิสระ (ABTS radical cation decolorization assay) และการ

วิเคราะหสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธีรีดิวซเฟอริก (Ferric reducing antioxidant power assay) เปนตน      

         โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีความสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในเปลือกพชืสกุลสม (Citrus) โดย

เทคนิค DPPH assay โดยเลือกกลุมตัวอยางเปนเปลือกพืชสกุลสม (Citrus) เน่ืองจากเปนสวนท่ีเหลือท้ิงและ

ไมถูกน้ำไปใชประโยชนทำใหผูวิจัย สนใจที่จะนำมาศึกษาเพื่อเปนขอมูลพื ้นฐานในการนำไปสรางมูลคา

ผลิตภัณฑอาหารตอไปในอนาคตในรูปของวัตถุดิบเสรมิ เติมแตงในอาหารทั้งกลิ่นสี รวมถึงการนำไปพัฒนา

เปนผลิตภัณฑขนมขบเคี ้ยว โดยเลือกท่ีเปลือกสมมาจากตลาดสี ่มุมเมืองซึ ่งเปนแหลงวัตถุดิบใกลเคียง

มหาวิทยาลัย ทำการสกัดคำนวณหารอยละผลผลิตท่ีไดและศึกษาฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระเบื้องตนโดยเลือก

มา 1 เทคนิคการวิเคราะห เมื่อทำการวิจัยเสร็จสิ้นจะไดขอมูลฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของเปลือกพืชสกุลสม 

(Citrus) สำหรับการตอยอดสรางมูลคาสินคาเกษตรอาหารตอไปในอนาคต 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

พืชสกุลสม 

          พืชสกุลสม (Citrus) อยูในวงศ Rutaceae มีตนกำเนิดในเขตรอนและเขตรอนชื้นเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต เปนไมพุมขนาดใหญหรือไมยืนตนขนาดเล็ก สูง 5-15 เมตร มีหนามที่ตน มีใบแบบสลับและเปนไมไมผลัด
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https://th.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A


ใบ ออกดอกเดี่ยวหรือเปนชอดอกขนาดเล็ก แตละดอกมีเสนผานศูนยกลาง 2-4 ซม. มีกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ 

(นอยชนิดมี 4 กลีบ) และมีเกสรตัวผูจำนวนมาก ปกติดอกมีกลิ่นหอม ผลกลมจนถึงยาว ขนาดยาว 4–30 ซม. 

เสนผานศูนยกลาง 4–20 ซม. พืชสกุลน้ีมีความสำคัญทางการคา โดยหลายชนิดมีการปลูกเพ่ือนำผลไปกินสด ๆ 

หรือคั้นเปนน้ำผลไมผลมีกลิ่นหอม เน่ืองจากมีสารฟลาโวนอยด และ ลิโมนอยด (ซึ่งจะเปลี่ยนเปนสาร เทอรพีน)  

ในเปลือกและในน้ำ นอกจากน้ีน้ำมีกรดซิตริกจำนวนมากจึงทำใหมีรสเปรี้ยว และเปนแหลง วิตามินซี และ ฟลา

โวนอยดอนุกรมวิธานในสกุลสมนี้มีความซับซอน และ ไมทราบจำนวนชนิดที่แนนอนในธรรมชาติ หลายชนิดท่ี

รูจักเปนพันธุผสม พืชในสกุลสมท่ีนำมาปลูกกันอาจไดมาจาก 4 ชนิดท่ีเปนชนิดด้ังเดิม พันธุผสมหลายชนิดท่ีพบ

มากในธรรมชาติ และที่นำมาปลูกกัน รวมถึงชนิดที ่มีความสำคัญทางการคา เชน สมเชง สมเกรพฟรุท เล

มอน  มะนาว และ  ส มเข ียวหวาน  ในป จจ ุบ ันน ักพฤกษศาสตร หลายท านจ ัดสก ุลพ ื ้ นเม ือง ของ

ออสเตรเลีย Microcitrus และ Eremocitrus อยูใน สกุลสม พืชในสกุลสม เกิดพันธุลูกผสมไดงายมาก (เชน 

เมล็ดท่ีโตจาก มะนาวตาฮิติ สามารถใหผลท่ีใกลเคียงสมเกรฟฟรุตได) พืชในสกุลสมท่ีปลูกเปนการคาท้ังหมดใช

กิ่งตอน ของ สายพันธุที่ตองการ มาปลูกบนตนตอที่ตานทานโรค และทนทาน สีของผลไมสกุลสมจะมีสีสด

เฉพาะในเขตภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น สวนในเขตภูมิอากาศรอน ผลของตนไมสกุลสมจะยังมีสีเขียวอยูแมวาจะโต

เต็มท่ี จึงมักถูกเรียกวา "สมสีเขียว" ตนมะนาวเปนตัวอยางหน่ึงซึ่งมีไวตอสภาพอากาศเย็นมากดังน้ันจึงไมเคยถูก

ทิ ้งในสภาพอากาศที่เย็นเหมาะสมพอจะสรางสีสดได ถาผลมะนาวถูกทิ้งไวที ่ตนใหอยู ขามฤดูหนาว ผลจะ

เปลี่ยนเปนสีเหลือง ไมในสกุลสมหลายชนิดจะถูกเก็บต้ังแตยังมีสีเขียวและไปสุกขณะท่ีขนสงไปยังรานคา ตนไม

ในสกุลสมปกติจะไมทนทานตอความเย็นกวาจุดเยือกแข็ง สมบางพันธในชนิด Citrus reticulata มีแนวโนมเปน

ชนิดท่ัวไปท่ีทนทานตอความเย็นท่ีต่ำกวาจุดเยือกแข็งไดมากท่ีและสามารถอยูรอดไดระยะเวลาสั้นๆในอุณหภูมิ 

−10 องศาเซลเซียส แตในความเปนจริงอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกตองไมต่ำกวา −2 องศาเซลเซยีส 

พันธุ ผสมบางชนิดทนทานตออุณหภูมิที ่ต่ำกวาจุดเยือกแข็งแตไมสามารถใหผลที่มีคุณภาพดีได สวนพืชท่ี

ใกลเคียงคือ สมสามใบ (Poncirus trifoliata) สามารถอยูรอดไดในอุณหภูมิที่ตำกวา−20 องศาเซลเซียส ผลมี

รสชาติฝาดและไม  สามารถกินผลสดได ตองนำไปประกอบอาหารตนไมในสกุลสมเจริญเติบโตดีที่สุดในที่มี

แสงแดดแรง มีความชื้นพรอมกับดินอุดมสมบูรณ และปริมาณน้ำฝนหรือการชลประทานท่ีเพียงพอ (Janick et 

al,2005) 

หลักการวิธีการวัดตานออกซิเดชัน 

วิธีการน้ีจะวัดความสามารถของสารตานออกซิเดชันในปฏิกิริยาการรับของตัวรับอิเล็กตรอนปฏิกิริยาน้ี

จะมีการเปลี่ยนแปลงสีเมื่อเกิดการเปลี่ยนอิเล็กตรอน โดยการเปลี่ยนสีจะสัมพันธกับความเขมขนของสารตาน

ออกซิเดชัน คือถาสารตานออกซิเดชันมีความเขมขนมาก สีของสารละลายจะลดลงเร็วข้ึน วิธีการในกลุมน้ี ไดแก 

total phenol assay by Folin-Ciocaulteu reagent (FCR), 2 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical 

scavenging capacity (DPPH)  assay, trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) assay หรือ ABTS 

และ ferric ion reducing antioxidant power (FREP) assay 

      วิธี 2 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity (DPPH)  assay วิธีน้ีวัดความสามารถ

ในการยับยั้ง 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH) ดังภาพที่  โดย DPPH เปนสารอนุมูลไนโตรเจน

ท่ีคอนขางคงตัว โดยขณะเริ่มตนการทดลองจะใหสารสีเขม เมื่อเกิดปฏิกิริยามากข้ึนสารจะมีสีซีดจางลง ทำการวัด
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร ตามระยะเวลาท่ีกำหนด หากปริมาณสารตานออกซิเดชันมาก

สีของสารละลายก็จะลดลงอยางรวดเร็วมีกลไกดังแสดงในสมการท่ีคาที ่ไดจะแสดงไดหลายรูปแบบ ไดแก 

เปอรเซ็นตการยับย้ังอนุมูลอิสระ (% radical scavenging activity) คาความเขมขนของสารสกัดท่ีสามารถยับย้ัง

อนุมูลอิสระไดรอยละ 50 จากปริมาณอนุมูลอิสระเริ่มตน (IC50) หรือคาความสามารถในการตานออกซิเดชัน 

(antiradical efficiency, AE) 

ภาพ 2 โครงสรางทางเคมีของ DPPH ปฏิกิริยาทางเคมีและชวงสคีาการดูดกลืนแสง 

วิธีน้ีเปนวิธีท่ีงาย มีความแมนยำใชเวลานอย และใชเครื่องมือแควัดคาการดูดกลืนแสงเทาน้ัน เปนวิธีการท่ีนิยมวัด

การตานการเกิดออกซิเดชันในน้ำผักและผลไม หรือในสารสกัดผักและผลไม แตไมเหมาะสำหรับในการวัดพลาสมา

หรืออาหารที่มีสวนประกอบที่มีโปรตีน คาความแมนยำในการวิเคราะหสูงมากสงผลใหระดับความเชื่อมั่นของ

ตัวอยางสูงไปดวย 

การสกัดน้ำมันหอมระเหย 

       สามารถทำได 5 วิธีดังน้ี 

1.การกลั่น( Distillation)

เปนวิธีที่งายที่สุดและนิยมใชอยางแพรหลายเนื่องจากเปนวธิีที่ประหยัด โดยการใชน้ำรอนหรือไอน้ำ

ผานพืชสมุนไพรท่ีจะสกัดน้ำมันหอมระเหยในหมอกลั่น น้ำมันหอมระเหยจะถูกสกัดมาพรอมกับไอน้ำซึ่งจะผานไป

ตามทอ ถูกทำใหเย็นเปนของเหลวเก็บไวในขวด โดยจะแยกตัวออกจากชั้นน้ำ น้ำมันระเหยท่ีสกัดไดโดยวิธีน้ีไดแก 

น้ำมันไพล น้ำมันตะไคร เปนตน แตขอสียของวิธีน้ีคือ ความรอนอาจจะทำใหเกิดปฏิกิริยาสลายตัว ทำใหกลิ่นเกิด

การเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ และสารประกอบบางตัวในน้ำมันหอมระเหยที่มีจุดเดือดสูงจะไมถูกพามาโดย  

ไอน้ำ 

2.การสกัดดวยไขมัน (Enfleurage)

วิธีน้ีจะใชกับน้ำมันหอมระเหยท่ีระเหยไดเมื่อกลั่นดวยไอน้ำ โดยใชน้ำมันท่ีไมระเหยหรือไขมันชนิดไมมี

กลิ่น นำมาแผฟลมบางๆบนกระจก นำกลีบดวยไมมาโรยไวท่ีฟลมท้ิงไวประมาณ2-3 ชั่วโมง เก็บดอกไมออกโปรย

ดอกไมชุดใหมเขาไปแทนท่ีเพ่ือใหเกิดการดูดซับน้ำมันหอมระเหยจากกลีบดอกไมไว จากน้ันนำไขมันท่ีไดมาสกัด

ตอดวยแอลกอฮอลเพ่ือแยกน้ำมันหอมระเหยออกมา น้ำมันหอมระเหยท่ีสกัดไดโดยวิธีน้ี ไดแก น้ำมันหอมระเหย

ดอกมะลิและกุหลาบ เปนตน 
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          3.การสกัดดวยสารเคมี (Solvent extraction)  

            วิธีนี้จะไดน้ำมันหอมระเหยที่มีความเขมขนสูง แตคุณภาพไมดีเนื่องจากมีสิ่งปนเปอนอื ่น ๆ เขามา 

นอกจากนี้วิธีการนี้ยังใชตนทุนสูง การสกัดน้ำมันแบบนี้จะไดน้ำมันหอมระเหยที่เรียกวา absolute oil จะใชกับ

พืชสมุนไพรท่ีทนความรอนสูงไมได เชน มะลิ และหลังจากการสกัดตองระเหยสารละลายท่ีใชเปนตัวสกัดออกให

หมด ซึ่งสารละลายนิยมใชเปนตัวสกัด คือ แอลกอฮอล 

          4.การคั้นหรือบีบ (hydraulic and screw press) 

            วิธีนี้เหมาะกับการผลิตน้ำมันหอมระเหยที่สลายตัวหรือแปรสภาพงายเมื่อโดนความรอน เชน กลุมพืช

ตระกูลสมพวก น้ำมันสม น้ำมันเลมอน น้ำมันมะกรูด วิธีการน้ีจะนำวัตถุมาบีบเขาเครื่อง จากน้ันกรองน้ำมันท่ีได

นำไปกลั่นใตสูญญากาศ แตมีขอเสียท่ีไดปริมาณหอมระเหยนอยและไมบริสุทธ์ิ 

        5.สารสกัดดวยคารบอนไดออกไซดเหลว 

          เปนวิธีที่ทันสมยัที่สุดโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการปลอยคารบอนไดอออกไซดเหลวที่ความดันสูงผาน

พืชสมุนไพร วิธีน้ีจะมีตนทุนการผลิตท่ีสูงแตจะไดน้ำมันหอมระเหยท่ีมีคุณภาพดี มีความบริสุทธ์ิสูงอีกท้ังปลอดภัย

ตอผูบริโภคและไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม 

 

 องคประกอบของน้ำมันหอมระเหย 

             องคประกอบของน้ำมันหอมระเหยเปนสิ ่งที่มีความซับซอนและแปรผันตามระยะเวลาในการปลูก 

ฤดูกาลและชวงเวลาท่ีเก็บเกี่ยวพืช สวนของพืชท่ีนำมาใช ไดแก ราก ใบ ตน ดอก ผล เมล็ด เปลือก เน้ือไม เปนตน  

ชนิดดินตลอดจนภูมิอากาศและภูมิประเทศ องคประกอบทางเคมีมันเปนกลุมสาร terpenes sesquiterpenes 

esters alcohols phenols aldehydes ketone และ organic acid นอกจากนี ้ย ังประกอบดวย vitamins 

hormones antibiotics หรือ antiseptics รวมดวย น้ำมันหอมระเหยที่กลั่นหรือสกัดไดจากพืชมีปริมาณตั้งแต 

0.005% -10% แลวแตชนิดของพืช นอกจากน้ีวิธีท่ีนำมาใชสกัดยังมีผลสำคัญ โดยวิธีท่ีมีคุณภาพสูงมันจะไดจาก

การสกัดเย็น คุณภาพที่สูงนิยมนำมาใชบำบัด คุณภาพรองลงมามันใชแตงกลิ ่นผลิตภัณฑอาหาร ยา และ

เครื่องสำอาง 

          น้ำมันหอมระเหยเปนกลุม aromatic compounds ซึ่งสามารถแบงได 2 ประเภทใหญๆตามองคประกอบ

ท่ีเปนโครงสรางในโมเลกุล ดังน้ี 

          1.Hydrocarbons โดยมีองคประกอบในโมเลกุล aromatic ring เปนสาร carbon และ hydrogen ไดแก 

terpenes และ sesquiterpenes ซึ ่งอาจจะเรียกวา Terpenoid Essential oil ซึ ่งอาจจะเปนสารประกอบ

ประเภท ketones เชน thujone camphor เปนตน aldehydes เชน citral citronellal เปนตน alcohols เชน 

Linalol alpha-Terpineol เปนตน  

         2.Phenylpropenes โดยมีองคประกอบในโมเลกุล aromatic ring เปนสาร carbon hydrogen และ 

oxygen อาจจะเร ียกวา Phenylpropane Derived Essential Oil เช น eugenol anethol safrol cinnamic 

methylchavicol เปนตน 

         แตเน่ืองจากน้ำมันหอยระเหยท้ังหมดประกอบไปดวย aromatic compounds หลายชนิดดังกลาวมาแลว

ซึ่งสลายตัวไดงายเมื่อถูก อากาศ ความรอนหรือแสง ดังนั้นควรเก็บน้ำมันหอมระเหยในภาชนะปดสนิท ภายใต

อุณหภูมิท่ีต่ำกวา 25 องศา เชน ในตูเย็นน้ำมันหอมระเหยท่ีดีควรใชภายใน 3 ป หลังการกลั่นหรือสกัดควรเก็บไว

ในขวดแกว น้ำมันกลุมตระกูลสม (citrus oil) มีอายุการเก็บท่ีสั้นเพียง 1 ป 
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การใชประโยชนของน้ำมันหอมระเหย 

       มีการนำมาใชประโยชนหลายหลายดาน ไดแก เปนสารใหความหอม สารปรุงแตง รสชาติ แตงกลิ่นและ

เปนยา นิยมนำมาใชบำบัดดวยกลิ่น โดย Lilnalool และ Citral นำมาเปนองคประกอบสำคัญในน้ำมันหอมหลาย

ชนิด มีประโยชนในการผลิตวิตามนิเอ ความแตกตางระหวางเครื่องเทศและสารที่ใหความหอม คือ เครื่องเทศมี

การนำไปใชในประโยชนหลักในการปรับปรุงแตงรสชาติอาหาร เชน น้ำมันที่สกัดจากกานพลู ขิงและกระวาน 

ในขณะท่ีสารใหความหอมมีผลโดยตรงตอประสาทสัมผัสทางกลิ่น ในการผลิตเครื่องหอมราคาแพง เครื่องสำอาง

และใชประโยชนปรุงแตงกลิ่นผลิตภัณฑ น้ำมันตะไครจัดเปนผลิตภัณฑทางยา น้ำมันจากเปลือกสมมีความสำคัญ

ในการผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำมันหอมที่ผลิตจากกลีบกุหลาบมีความสำคัญและราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่ง มีท้ัง

กลิ่นและรสชาติหอมหวาน มีการนำไปใชในการผลิตขนมหวานตาง ๆ 

      สำหรับในประเทศไทย มีการใชน้ำมันหอมระเหยในอุตสาหกรรมตาง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมเครื่องหอมและ

เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารที่ใชเพื่อการแตงกลิ่น และอุตสาหกรรมยา ซึ่งปจจุบันนิยมในการบำบัดรักษา

ดวยกลิ่นและการนวด (Aroma and Spa) สงผลใหมีปริมาณการใชน้ำมันหอมระเหยสูงข้ึนดวยเชนกัน 

3. วิธีดำเนินการวิจัย

วัตถุดิบและการเตรียมตัวอยาง 

        นำเปลือกพืชสกุลสม (Citrus) จากตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 ชนิด ไดแก มะนาว มะกรูด 

สมโอ สมเขียวหวาน สมซา การเตรียมตัวอยางเริ่มจากการนำเอาเปลือกพืชสกุลสม (Citrus) เฉพาะบริเวณผิวดาน

นอกสุดท่ีมีในสวนของน้ำมันหอมระเหย  นำมาหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ ขนาดเทา ๆ กัน นำไปอบท่ีอุณหภูมิ 50±5 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง (จนน้ำหนักคงท่ี และมีความชื้นไมเกินรอยละ 10) จากน้ันนำไปบดหยาบดวยเครื่อง

บดอาหารไฟฟา บรรจุในสภาวะสุญญากาศ และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

  จากนั้นนำเปลือกพืชสกุลสมอบแหง 100 กรัม เติมเอทานอล, น้ำ, อะซิโตน ในอัตราสวน 1 ตอ 4 หมักท่ี

อุณหภูมิหองในขวดสีชา เปนเวลา 3 วัน กรองดวยกระดาษกรองเบอร 4 ย่ีหอ Whatman นำสารละลายท่ีกรองได

ไประเหยเอาตัวทำละลายออกดวยเครื่องระเหยภายใตสภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความดัน 

178 มิลลิบาร คำนวณรอยละผลผลิต(%yield) และทำการเก็บในขวดฝาเกลียวสีชาท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

จนกวาจะนำมาวิเคราะหในข้ันตอนตอไป (ดัดแปลงจากวิธีของ Teixeira et al.,2012) 

การวัดความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical scavenging assay 

การวัดความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวย 2,2- ไดฟนิล-1-ไพคริลไฮดราซิล ดัดแปลงวิธีการจาก 

Pupaka, D. (2015). โดยปเปตตัวอยาง 0.30 มิลลิลิตรเติม 2,2- ไดฟนิล-1-ไพคริลไฮดราซิล 1.50 มิลลิลิตรท้ิงไว

ในท่ีมืด 30 นาที นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 517 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตรมิเตอร รุน SP830 ย่ีหอ 

Metertech นำคาการดูดกลืนแสงที่ไดมาคำนวณหาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ (%inhibition) ในการ

ทดลองน้ีใชเอทานอลเปน blank standard และ control sample 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

งานวิจัยนี้ทำการทดลอง 3 ครั้ง ขอมูลแสดงในรูปแบบของคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติที ่ระดับความเชื ่อมั ่นร อยละ 95 (p≤0.05) โดยใช Analysis of variance 

( ANOVA )โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ตารางท่ี 1 ผลตัวทำละลายตอรอยละผลผลิตท่ีไดจากการสกัด (%yield) ของเปลือกพืชสกุลสม 

 

ตัวทำละลาย รอยละผลผลิตที่ไดจากการสกัด (%yield) 

Citron Lime Pomelo Kaffir lime Orange 

น้ำกลั่น 0.42 0.32 0.5 0.21 0.23 

เอทานอล 2.15 2.34 2.19 2.35 2.11 

อะซิโตน 1.33 1.23 1.45 1.5 1.43 

 

ตารางท่ี 2 ผลของความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัด (%inhibition) ของเปลือกพืชสกุลสม  

 

ตัวทำละลาย รอยละผลผลิตที่ไดจากการสกัด (%yield) 

Citron Lime Pomelo Kaffir lime Orange 

น้ำกลั่น 33.61 28.09 21.28 10.42 17.83 

เอทานอล 90.32 90.21 87.28 91.22 90.89 

อะซิโตน 54.94 52.87 46.68 58.86 45.96 

 

         จากผลการทดลองพบวาตัวทำละลายท่ีใชในการสกัดตอเปลือกพืชสกุลสม 5 ชนิด คือ มะกรูด มะนาว สม

ซา สมโอสม เขียวหวาน โดยวิธี maceration ใชตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ น้ำ อะซิโตน และแอลกลอฮอล ใน

สัดสวน 1 ตอ 4 พบวาแอลกลอฮอลเปนตัวทำละลายที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีปริมาณน้ำมันหอมระเหยจาก

เปลือกพืชสกุลสมออกมาใหรอยละผลผลิตดีท่ีสุด รองลงมาคือ อะซิโตนและน้ำ สวนเปลือกพืชสกุลสมทีสกัดดวย

แอลกลอฮอลรอยละผลผลิตดีที่สุดคือเปลือกมะกรูดรอยละ 2.35 ตามดวย มะนาวรอยละ 2.34 สมโอ รอยละ 

2.19 สมซารอยละ 2.15 สมเขียวหวานรอยละ2.11 ตามลำดับ 

     สวนผลการทดลองผลตอการตานอนุมูลอิสระ (%(%inhibition) ของเปลือกพืชสกุลสม (Citrus) โดยเทคนิค 

DPPH assay พบวาผลการวิเคราะหพบวาน้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลสมท่ีสกัดดวยตัวทำละลาย     เอทานอลมี

รอยละการตานอนุมูลอิสระของเปลือกพืชสกุลสมมากท่ีสุด ไดแก มะกรูดมีรอยละการตานอนุมูลอิสระ 91.22 ตาม

ดวยสมเขียวหวานรอยละ90.89 สมซารอยละ90.32 มะนาวรอยละ90.21 และสมโอรอยละ87.28 จากผลการ

ทดลองพบวาชนิดของตัวทำละลายที่ใชสกัดเปลือกพืชสกุลสมและฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในเปลือกพืชสกลุสม 

(Citrus) โดยเทคนิค DPPH assay ไมแตกตางกันทางสถิติ เมื่อทำการวิเคราะหดวยใชโปรแกรมสำเร็จร ูปเพ่ือ

วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) แบบ Two-way ANOVA randomized block 

design ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผลในการวิเคราะห ไดแก การเตรียมเปลือกพืช การสกัด วิธีการสกัด การเตรียมตัวอยาง 

ความไวในการวิเคราะห นอกจากน้ียังรวมไปถึงการเพาะปลูก ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกดวย การสกัดน้ำมันหอม

ระเหยจากเปลือกพืชสกุลสม มีบทบาทสำคัญในประเทศในอนาคตในการนำไปใชประโยชนดานตาง ๆ ใน

อุตสาหกรรมอาหาร เชน สารตานเชื้อแบคทีเรียในอาหาร สารเติมแตงรสชาติกลิ่นความหวานในอุตสาหกรรม

เครื่องด่ืม สวนผสมในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑสุขภาพตาง เปนตน รวมถึงการนำวัสดุเหลือใชจาก

ทรัพยากรการเกษตร พืชสกุลสมในประเทศไทยนั้น มีหลากหลายหากเรานำมาวิจัยและพัฒนาก็จะเสริมสราง
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สนับสนุนอุตสาหกรรมรวมเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตถัดไป งดการนำสารสกัดเขามาใชในอุตสาหกรรมใน

ประเทศ เกษตรกรก็จะถูกพัฒนายังยืนตอไป 

5. สรุปผล

จากผลการทดลองพบวาตัวทำละลายที่ใชในการสกัดตอเปลือกพืชสกุลสม 5 ชนิด คือ มะกรูด มะนาว 

สมซา สมโอสม เขียวหวาน โดยวิธี maceration ใชตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ น้ำ อะซิโตน และแอลกลอฮอล ใน

สัดสวน 1 ตอ 4 พบวาแอลกลอฮอลเปนตัวทำละลายที่เหมาะสมที่สุด  สวนผลการทดลองผลตอการตานอนุมูล

อิสระ (%(%inhibition) ของเปลือกพืชสกุลสม (Citrus) โดยเทคนิค DPPH assay พบวาผลการวิเคราะหพบวา

น้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลสมท่ีสกัดดวยตัวทำละลายเอทานอลมีรอยละการตานอนุมูลอิสระของเปลือกพืชสกุล

สมมากท่ีสุด ไดแก มะกรูดมีรอยละการตานอนุมูลอิสระ 91.22 ไมแตกตางกันทางสถิติ เมื่อทำการวิเคราะหดวยใช

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) แบบ Two-way ANOVA 

randomized block design          

6.กิตติกรรมประกาศ

          ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีไดใหเงินสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนสงเสริม
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การทดสอบผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเด่ียวพันธุใหม จำนวน 6 คูผสม 

รวมกับศึกษาอัตราสวนการปลูกแถวสายพันธุพอ-แมท่ีเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุเชิงการคา 
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*Corresponding author: kit_kittiphan@hotmail.com, 0821633135

บทคัดยอ 

การทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุของพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมพันธุใหม กอนการผลิตเปนเมล็ดพันธุ

การคา มีความจำเปนอยางย่ิงกอนการสงเสริมใหกับกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ งานวิจัยน้ีทำการทดสอบการ

ผลิตเมล็ดพันธุในชวงฤดูฝน ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2564 ณ แปลงพืชไร สถาบันวิจัยเทคโนโลยี

เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง ทำการทดสอบผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสม

เดี่ยว จำนวน 6 คูผสม รวมกับอัตราการปลูกสายพันธุพอแม จำนวน 3 อัตราปลูก โดยวางแผนการทดลองแบบ 

6x3 แฟกทอเรียลภายในบล็อกสมบูรณ (Factorial experiment in RCBD) จำนวน 2 บล็อก ผลการทดลองพบวา 

ไมมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางคูผสมท่ีทำการทดสอบกับอัตราสวนแถวของสายพันธุแมตอพอ คูผสมท่ีใหน้ำหนัก

ผลผลิตฝกสูงท่ีสุด คือ UP42xKi60 เทากับ 687 กิโลกรัมตอไร และมีน้ำหนักผลผลิตเมล็ดพันธุสูงท่ีสุด เทากับ 399 

กิโลกรัมตอไร มีความยาวฝกเฉลี่ยเทากับ 14.78 เซนติเมตร การประเมินการติดเมล็ดเฉลี่ยเทากับ 1.92 คะแนน 

เปอรเซ็นตความชื้นเฉลี่ยเทากับ 18.12 % เปอรเซ็นตการกะเทาะเมล็ดเฉลี่ยเทากับ 59.28 % และเปอรเซ็นต

ความงอกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ดานการศึกษาอัตราสวนการปลูกสายพันธุแม : พอ พบวา อัตราสวน 4:2 

มีแนวโนมการใหผลผลิตฝกและผลผลิตเมล็ดพันธุสูงที่สุด เทากับ 672 และ 338 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ ซึ่งไม

แตกตางกันทางสถิติกับอัตราสวนสายพันธุแม:พอ 5:2 และ 6:2 ในดานลักษณะทางการเกษตรของการทดสอบ

ผลิตพันธุขาวโพดเลีย้งสัตว ไดแก การประเมินความแข็งแรงตนกลามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 คะแนน วันออกไหม 

50 % ของสายพันธุแมและวันสลัดละอองเกสร 50 % ของสายพันธุพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 59-60 วัน ความสูงตน

ของสายพันธุแมและพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 137.39 และ 167.88 เซนติเมตร ความสูงฝกสายพันธุแมและพอ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 68.40 และ 81.67 เซนติเมตร และการประเมินโรคทางใบมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 คะแนน  

คำสำคัญ: เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว, การทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ, สายพันธุแท, คูผสม, อัตราสวนการปลูกแม : พอ 
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Abstract 

Seed production test of new single cross hybrid maize before a commercial seed 

production is absolutely necessary prior to farmer encouragement.  The research on seed 

production test was conducted during the rainy season, from July -  October 2021, at the field 

crops in agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, 

Lampang. Seed production test of single cross hybrid maize from 6 crosses with a study of 3 row 

ratios of parent traits and the experimental plan in 6x3 factorial experiment in 2 blocks of RCBD 

showed no interaction between crosses with the female:male row ratio. Crosses with the highest 

stalk yield and seed yield were UP42 x Ki60 at 687 kg./rai and the 399 kg./rai, respectively.  The 

average ear length was 14. 78 cm.  The average seeding estimation score was 1.92.  The average 

percentage of moisture was 18. 12% .  The average shelling percentage was 59. 28 % .  The 

percentage of germination was non- significant.  Study of ( female: male)  parent traits row ratio 

showed that the 4:2 ratio tends to present the highest stalk yield and seed yield at 672 and 338 

kg./rai, respectively. This was non-significant when compare with 5:2 and 6:2 ratios. Agricultural 

characteristics of seed production tests suggested seedling vigor score of 3.28. The day to silk for 

50 %  of female and the day to tassel for 50 % of male were 59- 60 days.  The plant height of 

female and male were 137.39 and 167. 88 cm.  The ear height of female and male were 68.40 

and 81.67 cm. The foliar disease estimation scores were 3.63. 

Keywords: maize seed, seed production test, inbred line, crosses, female: male planting ratio 
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1. บทนำ

ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ปจจุบันพบวาผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ี

ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของตลาด ทำใหตองนำเขาพืชวัตถุดิบอื่นเปนวัตถุดิบ

ทดแทน หนวยงานภาครัฐไดดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวตามมาตรการรักษาเสถียรภาพสินคาเกษตรและรายได

เกษตรกร โดยจัดทำโครงการสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากขึ้น (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 

เปนการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหมีผลผลิตเพียงพอกับความ

ตองการของตลาด  

ในปจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุลูกผสม (F1 hybrid) เน่ืองจากเปนพันธุท่ีใหผลผลิต

สูง และมีความสม่ำเสมอของลักษณะทางการเกษตรตาง ๆ ที่ดี จึงทำใหมีการพฒันาสายพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว

ลูกผสมกันอยางตอเน่ือง เน่ืองดวยพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบันเปนพืชท่ีมีการพัฒนาพันธุใหสามารถปรับตัว

และตอบสนองตอสภาพภูมิอากาศเฉพาะเจาะจงกับพื้นท่ี การพัฒนาพันธุลูกผสมและผลิตเมล็ดจึงตองมีการ

ศึกษาวิจยัท่ีถูกตอง และดำเนินการใหความรูรวมถึงการแนะนำและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองใน

อนาคต 

การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลกูผสม เพ่ือสงเสริมและกระจายพันธุดีใหถึงมือเกษตรกร ถือไดวามี

ความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการปรับปรุงพันธุหรือการพัฒนาพันธุ เนื่องจากเกษตรกรจะไดใชประโยชนอยาง

เต็มท่ีจากการวิจัยพัฒนาพันธุ ไปจนถึงข้ันตอนสุดทายของการผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองหรอืจำหนายเพ่ือเปนการคา 

แตในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดน้ัน จำเปนตองทราบรายละเอียด

และขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่มีความเฉพาะเจาะจงในแตละสายพันธุที่ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ ดังนั้นจึงตอง

ทำการศึกษาลักษณะทางการเกษตรท่ีสำคัญรวมกับการศึกษาอัตราการปลูกสายพันธุพอแมท่ีเหมาะสมในการผลิต

เมล็ดพันธุลูกผสม เพื่อนำขอมูลไปแนะนำและสงเสริมใหกับเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพนัธุใหไดผลผลิตเมล็ดพันธุสูง

ท่ีสุด และไดเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพดี 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

ปจจุบันเกษตรกรมีความนิยมใชเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมกันมากขึ้น สวนใหญเปนพันธุลูกผสมเดี่ยว 

เนื่องจากพันธุลูกผสมเดี่ยวมีความแข็งแรงสูง มีความสม่ำเสมอของลกัษณะตาง ๆ และใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรสงู 

ทั้งนี้มีปริมาณการใชเมล็ดพันธุมากขึ้นซึ่งมีพื้นที่ปลูกขาวโพดทั้งประเทศ 7.317 ลานไร และในปจจุบันมีปริมาณ

การใชเมล็ดพันธุลูกผสมมากกวา 99 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปลูกขาวโพดทั้งประเทศ 7.039 ลานไร (โชคชัย และ

คณะ, 2549) 

ชนิดของพันธุลูกผสม (ราเชนทร, 2539) 

1. พันธุลูกผสมเดี่ยว (Single cross hybrid) เกิดจากการผสมระหวางสายพันธุแท (Parental inbred

line) 2 สายพันธุ ท่ีใชเปนพอหรือแม (A x B) ซึ่งเปนพันธุใหผลผลิตสูง มีความสม่ำเสมอ ราคาคอนขางสงู 

2. ลูกผสมคู (Double cross hybrid) เปนการผลิตโดยการผสมกันระหวางลูกผสมเดี่ยว 2 สายพันธุ

ดังน้ี (A x B) x (C x D) การผลิตเมล็ดผสมคูมีตนทุนต่ำกวาลูกผสมเด่ียว 

3. ลูกผสมสามทาง (Three-way cross hybrid) เกิดจากการใชพันธุลูกผสมเดียวนำมาผสมกับสายพันธุ

แท (Male inbred line) ดังน้ี (A x B) x C 
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4. ลูกผสมรวม (Composite) หรือลูกผสมสังเคราะห (Synthetic) เปนลูกผสมระหวางสายพันธุที่ผสม

ตัวเองหลาย ๆ สายพันธุ หรืออาจจะเปนลูกผสมชั่วอายุหลัง ๆ ของพันธุลูกผสมซอน ซึ่งปลูกใหผสมกันเองตาม

ธรรมชาติ  

การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมของภาครัฐ 

หนวยงานภาครัฐหลายแหง เชน ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ และศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค 

ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแนะนำพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมพันธุ

ใหม ไดแก พันธุ KSX 5720 KSX 5819 นครสวรรค 3 นครสวรรค 4 และ นครสวรรค 5 ออกสูเกษตรกรรวมท้ัง

สายพันธุ แทพอและแม โดยการสนับสนุนใหเครือขายผู ผลิตเมล็ดพันธุ อาทิ หนวยงานราชการ ภาคเอกชน 

สหกรณการเกษตร และเกษตรกร สามารถนำไปผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมที่มีคุณภาพ เพื่อใชเปนพันธุปลูกหรือการ

จำหนาย ซึ่งเปนการเพ่ิมชองทางการกระจายเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมพันธุใหมของภาครัฐออกสูวงกวาง

มากย่ิงข้ึน และยังเปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุรายยอยท่ียังขาดงานดานวิจัยและพัฒนาพันธุพืช 

ใหสามารถผลิตเมล็ดพันธุจำหนายภายใตเครื่องหมายการคาของตนที่มีคุณภาพท่ีดีและสามารถแขงขันไดในเชิง

ธุรกิจเมล็ดพันธุ สอดรับการเปนศูนยกลางของการพัฒนาเมล็ดพันธุพืช หรือ Seed Hub ในระดับสากล การ

สงเสริม เผยแพร และกระจายพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมดำเนินการผานโครงการตาง ๆ อาทิ การถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสม โครงการตนแบบหมูบานการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยง

สัตวลูกผสม หรือวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน  

การแนะนำและสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวสายพันธุแท สายพันธุพอ-แม และพันธุขาวโพดเลี้ยง

สัตวลูกผสมพันธุใหม สำหรับสงเสริมใหเกษตรกร กลุมเกษตรกร นำไปผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลกูผสม 

เปนการชวยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (ศูนยวิจัยพืชไร

นครสวรรค, 2564) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

วัสดุและอุปกรณ  

สายพันธุแทพอ-แม ขาวโพดเลี้ยงสัตว จากการคัดเลือกคูผสมซึ่งเปนพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสม

ดีเดนภายใตโครงการวิจัย จำนวน 6 คูผสม ดังน้ี (ตารางท่ี 1) 

1. ขาวโพดเลี้ยงสัตวสายพันธุแทท่ีพัฒนาพันธุโดยโครงการปรับปรุงพันธุขาวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา 

(UPMI) จำนวน 5 สายพันธุ คือ UP05, UP27, UP42, UP19 และ UP55 ใชเปนสายพันธุแม 

2. ข าวโพดเล ี ้ ยงส ัตว สายพ ันธ ุ  แท ท ี ่พ ัฒนาโดยศ ูนย ว ิจ ัยข  าวโพดและขาวฟ างแห งชา ติ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน 2 สายพันธุ คือ Ki48 และ Ki60 ใชเปนสายพันธุพอ 

3. ขาวโพดเลี้ยงสัตวสายพันธุแทท่ีพัฒนาโดยศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค กรมวิชาการเกษตร จำนวน 1 

สายพันธุ คือ TF1 ใชเปนสายพันธุพอ 
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ตารางที่ 1  สายพันธุแทขาวโพดเลี้ยงสัตวและคูผสมท่ีใชในการทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ จำนวน 6 คูผสม 

คูผสมที ่ สายพันธุ พันธุแม/พันธุพอ แหลงที่ของเมล็ดพันธุ 

1 UP05 

Ki60 

Female 

Male 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2 UP27 

Ki60 

Female 

Male 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3 UP42 

Ki60 

Female 

Male 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4 UP19 

TF1 

Female 

Male 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค กรมวิชาการเกษตร 

5 UP42 

TF1 

Female 

Male 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค กรมวิชาการเกษตร 

6 UP55 

Ki48 

Female 

Male 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิธีการทดลอง 

ปลูกทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลีย้งสัตวลูกผสมจำนวน 6 คูผสม ในชวงฤดูฝน ตั้งแต เดือน

กรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ แปลงพืชไร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล

ลานนา ลำปาง วางแผนการทดลองแบบ 6x3 แฟกทอเรียลภายในบล็อกสมบูรณ (Factorial experiment in 

RCBD) จำนวน 2 บล็อก ดำเนินการทดลองโดยใชขาวโพดเลี้ยงสัตวจำนวน 6 คูผสม รวมกับอัตราสวนของแถว

สายพันธุแมตอพอจำนวน 3 อัตรา คืออัตรา 4:2, 5:2 และ 6:2 โดยปลูกจำนวน 3 เซ็ตในแตแปลงยอย และปลูก

ลอมรอบในแตละแปลงยอยดวยพันธุลูกผสมท่ีมีตนสูงใหญเพ่ือปองกันการผสมขามระหวางแปลงยอย และทำการ

ถอดชอดอกเพศผูของพันธุลูกผสมออกเพื่อปองกันการผสมกับสายพันธุที่ทำการทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ ทำการ

ปลูกทดสอบโดยใชแถวยาว 5 เมตร ระยะปลูกระหวางตน 25 เซนติเมตร และระยะปลูกระหวางแถว 75 

เซนติเมตร ใสปุยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร และใสปุยครั้งท่ี 2 เมื่อขาวโพดอายุ 21 วัน โดย

ใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร และใสครั้งท่ี 3 เมื่อขาวโพดอายุ 45 วัน โดยใชปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 

20 กิโลกรัมตอไร และถอดชอดอกเพศผู (Detassel) ของตนสายพันธุแมออกกอนท่ีดอกจะบาน และตัดตนพอเมื่อ

ชอดอกของตนพอปลอยละอองเกสรหมดท่ีอายุประมาณ 70 วัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตการทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวโพดเลี้ยงสัตวจากตนแมท่ีอายุ 110 วันหลังปลูก 

การบันทึกผลขอมูล 

1. ขอมูลลักษณะทางการเกษตรท่ีสำคัญของสายพันธุแทพอ-แม ไดแก การประเมินความแข็งแรงของ

ตนกลา (1-5) วันสลัดละออกเกสรและวันออกไหม 50 เปอรเซ็นต ความสูงตนและความสูงฝก (CIMMYT, 1994) 

และการประเมินโรคทางใบ (1-5) (Lipps และคณะ, 1997)  

2. ขอมูลผลผลิต และองคประกอบของผลผลิต ไดแก น้ำหนักผลผลิตตอแปลงยอย น้ำหนักเมล็ดพันธุ

ตอแปลงยอย ความยาวฝก การประเมินการติดเมล็ด (1-5) เปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ด ความชื ้นเมล็ดพันธุ 
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เปอรเซ็นตการงอก และการคำนวณผลผลิตตอไร ของผลผลิตฝกหลังปอกเปลือก และผลผลิตเมล็ดพันธุ (Khavari 

และคณะ, 2011) จากสูตรการคำนวณ ดังน้ี 

 
ผลผลิตฝกหลงัปอกเปลือก 

(กิโลกรัมตอไร) 
 = 

น้ำหนักฝกหลังปอกเปลือกตอแปลงยอย (กก.) x 1,600 (ตร.ม.)

พื้นท่ีเก็บเก่ียวของแตละอัตราปลูก (ตร.ม.)
 

 

 
ผลผลิตเมล็ดพันธุ

(กิโลกรัมตอไร)
 = 

ผลผลติเมลด็พนัธุตอแปลงยอยท่ีความชื้น 14 เปอรเซ็นต (กก.) X 1,600 (ตร.ม.)

พื้นท่ีเก็บเก่ียวของแตละอัตราปลูก (ตร.ม.)
 

  

 การวิเคราะหขอมูล 

 ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย DMRT (Duncan's New Multiple Range Test) ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

4. ผลการวิจัย  

 จากการทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสม จำนวน 6 คูผสม รวมกับอัตราสวนการปลูก

แถวสายพันธุแม:พอ ในดานลักษณะทางการเกษตร พบวา ไมมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางพันธุและอัตราสวนแถว

สายพันธุแมตอพอ ดานการประเมินความแข็งแรงของตนกลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 คะแนน ซึ่งอยูในเกณฑตน

กลามีความแข็งแรงปานกลาง ดานวันออกไหม 50 เปอรเซ็นตของสายพันธุแม และวันสลัดละอองเกสร 50 

เปอรเซ็นตของสายพันธุพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 60 และ 59 วัน ตามลำดับ สวนความสูงตนและความสูงฝกของสาย

พันธุแม มีคาเฉลี่ยเทากับ 137.39 และ 68.40 เซนติเมตร ตามลำดับ ดานความสูงตนและความสูงฝกของสายพันธุ

พอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 167.88 และ 81.67 เซนติเมตร ตามลำดับ และผลการประเมินโรคทางใบ พบวา มีคาเฉลี่ย

เฉลี่ยเทากับ 3.63 คะแนน ซึ่งอยูในเกณฑตานทานโรคปานกลาง (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยลักษณะทางการเกษตรของการทดสอบผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเด่ียว จำนวน 6 

คูผสม รวมกับอัตราสวนการปลูกแถวสายพันธุแม:พอ จำนวน 3 อัตราปลูก 

 

คูผสม 

อัตรา 

สวน 

(แม:พอ) 

ความ

แข็งแรง

ตนกลา 

(1-5) 

พันธุแม พันธุพอ พันธุแม พันธุพอ 

โรคทางใบ 

(1-5) 
วันออก

ไหม 50 % 

(วัน) 

วันสลัดละ

ออกเกสร 

50 % (วัน) 

ความสูงตน

(ซม.) 

ความสูงฝก

(ซม.) 

ความสูงตน

(ซม.) 

ความสูงฝก

(ซม.) 

UP05xKi60 

4:2 

3.75 56  61  120.50  56.50  177.75  83.50  3.50  

UP27xKi60 4.25 57 62  112.25  54.75  175.25  86.25  4.13 

UP42xKi60 3.50  57 61  129.75  63.50  153.00  83.75  4.00   

UP19xTF1 3.00  58 61  146.75  74.50  190.75  94.00  2.25  
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คูผสม 

อัตรา 

สวน 

(แม:พอ) 

ความ

แข็งแรง

ตนกลา 

(1-5) 

พันธุแม พันธุพอ พันธุแม พันธุพอ 

โรคทางใบ 

(1-5) 
วันออก

ไหม 50 % 

(วัน) 

วันสลัดละ

ออกเกสร 

50 % (วัน) 

ความสูงตน

(ซม.) 

ความสูงฝก

(ซม.) 

ความสูงตน

(ซม.) 

ความสูงฝก

(ซม.) 

UP42xTF1 3.50 61 62 137.25 67.00 175.75 86.00 3.63 

UP55xKi48 3.50 60 63 133.00 66.50 170.25 85.25 3.63 

UP05xKi60 

5:2 

3.00 63 63 137.75 70.25 179.25 87.50 2.50 

UP27xKi60 2.50 61 61     153.00 81.50 189.25 92.00 3.63 

UP42xKi60 3.00 61 62 142.50 77.75 166.00 67.75 3.50 

UP19xTF1 3.00 59 60  143.50 62.00 168.75 84.75 4.13 

UP42xTF1 2.75 61 60 165.25 66.00 181.00 83.25 3.88 

UP55xKi48 2.50 60 59 155.50 78.75 176.25 83.50 4.00 

UP05xKi60 

6:2 

2.75 60 64 145.75 78.50 160.75 75.00 3.00 

UP27xKi60 2.75 63 60 140.75 74.75 154.50 70.25 3.25 

UP42xKi60 3.00 60 59 143.75 79.25 143.00 59.25 3.50 

UP19xTF1 3.50 61 65 136.75 66.75 148.25 75.75 4.38 

UP42xTF1 4.00 62 61 123.00 58.75 161.75 90.00 4.13 

UP55xKi48 4.75 62 60 106.00 54.25 150.25 82.25 4.25 

Mean 3.28 60 59 137.39 68.40 167.88 81.67 3.63 

Block ** ** ** ** ** ** ** ** 

Crosses ** * ns ** * ** * **

Ratio ns ns ns ns ns ns ns ns 

Crosses x Ratio ns ns ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 18.04 3.76 12.56 10.69 16.05 8.32 11.02 15.83 

หมายเหตุ : 1-5; 1 = ดีมาก, 2 = ดี, 3 = ปานกลาง, 4 = แย, 5 = แยมาก 

 ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ (Non-significant), 

* = มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ (significant at P≤0.05)

** = มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่ง (significant at P≤0.01)

ดานผลผลิตและลักษณะองคประกอบของผลผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเดี่ยวจำนวน 6 

คูผสม รวมกับอัตราสวนการปลูกแถวสายพันธุแม-พอ จำนวน 3 อัตรา พบวา ผลผลิตฝกมีคาเฉลีย่เทากับ 591 

กิโลกรัมตอไร ดานผลผลิตเมล็ดพันธุมีคาเฉลี่ยเทากับ 300 กิโลกรัมตอไร ดานความยาวฝกมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.07 

เซนติเมตร ดานการประเมินการติดเมล็ดมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.18 คะแนน ซึ่งการติดเมล็ดของทุกคูผสมอยูในเกณฑดี 

ดานเปอรเซ็นตความชื้น เปอรเซ็นตการกะเทาะ และเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.36 

49.72 และ 96.22 เปอรเซ็นต ตามลำดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยผลผลิตและลักษณะองคประกอบของผลผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเด่ียว จำนวน 

6 คูผสม    รวมกับอัตราสวนการปลูกแถวสายพันธุแม:พอ จำนวน 3 อัตรา 

 

คูผสม 
อัตราสวน 

(แม:พอ) 

ผลผลิตฝก 

(กก./ไร) 

ผลผลิต

เมล็ดพันธุ

(กก./ไร) 

ความยาวฝก 

(ซม.) 

การติดเมล็ด 

(1-5) 

เปอรเซ็นต 

ความชื้น 

เปอรเซ็นต

การกะเทาะ 

เปอรเซ็นต

ความงอก 

UP05xKi60 

4:2 

284  107  9.50  3.25  13.70  35.67 98.0 

UP27xKi60 320  136  9.70  3.25  14.55  41.79  95.0 

UP42xKi60 359  135  9.53  3.50  13.70  38.06  92.0 

UP19xTF1 719  322  12.74  2.50  16.75  44.30  98.0 

UP42xTF1 732  352  13.30  2.00  16.80  47.77  92.0 

UP55xKi48 556  259  12.16  2.25  15.95  46.40  95.0 

UP05xKi60 

5:2 

715  442  14.12  1.75  17.40  63.00  97.0 

UP27xKi60 738  396  15.16  2.00  18.25  53.87  100.0 

UP42xKi60 607  358  15.05  2.00  18.70 60.96 96.0 

UP19xTF1 626  269 13.49  2.00  15.70  43.88  96.0 

UP42xTF1 479  256  13.01  2.00  15.10  53.53  97.0 

UP55xKi48 545  287  13.31  2.00 15.05  53.95  98.0 

UP05xKi60 

6:2 

640  330 14.71  1.75  17.50  49.67  93.0 

UP27xKi60 659 358  15.76  1.50 18.15  54.44  100.0 

UP42xKi60 667 325  15.34  1.75  18.30  48.39  96.0 

UP19xTF1 624  336  12.42  1.75  16.70  53.22  97.0 

UP42xTF1 661  360  13.10  2.00 16.15  54.12  98.0 

UP55xKi48 699  367  12.79  2.00  16.00  52.03 94.0 

Mean 591 300 13.07 2.18 16.36 49.72 96.22 

Block ** ** ** ** ** ** ** 

Crosses ** ** ** ** ** ** ns 

Ratio ns ns ns ns ns ns ns 

Crosses x Ratio ns ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 17.26 21.68 5.30 16.54 6.26 15.55 3.06 

หมายเหตุ : 1-5; 1 = ดีมาก, 2 = ดี, 3 = ปานกลาง, 4 = แย, 5 = แยมาก 

  ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ (Non-significant),  

  ** = มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่ง (significant at P≤0.01) 

 

 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเด่ียว จำนวน 

6 คูผสม พบวา ดานผลผลิตฝกและผลผลิตเมล็ดพันธุ คูผสม UP42xKi60 ใหผลผลิตสูงสุดมี่คาเทากับ 687 และ 

399 กิโลกรัมตอไร ดานความยาวฝก คูผสม UP42xTF1 มีความยาวฝกสูงสุดมีคาเทากับ 15.27 เซนติเมตร ดาน

การประเมินการติดเมล็ด คูผสม UP42xTF1 มีคะแนนการประเมินสูงสุดเทากับ 1.67 คะแนน ซึ่งอยูในเกณฑการ

ติดเมล็ดดี-ดีมาก ดานเปอรเซ็นตการกะเทาะ คูผสม UP42xKi60 มีคาสูงสุดเทากับ 59.28 เปอรเซ็นต และดาน

เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุ ทุกคูผสมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยของความงอกเทากับ 

96.17 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยผลผลิตและลักษณะองคประกอบของผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเด่ียว จำนวน 6 คูผสม 

ปจจัยที่ 1 

คูผสม 

ผลผลิตฝก 

(กก./ไร) 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ 

(กก./ไร) 

ความยาวฝก 

(ซม.) 

การติดเมล็ด 

(1-5) 

เปอรเซ็นต

ความชื้น 

เปอรเซ็นต

การกะเทาะ 

เปอรเซ็นต

ความงอก 

UP05xKi60 321 c 126 d 9.57 c 3.33 c 13.98 a 38.51 c 95.0 

UP27xKi60 669 ab 311 bc 12.73 b 2.25 b 16.50 c 46.16 bc 95.0 

UP42xKi60 687 a 399 a 14.78 a 1.92 ab 18.12 d 59.28 a 98.0 

UP19xTF1 550 b 271 c 13.27 b 2.00 ab 15.28 b 50.45 ab 97.0 

UP42xTF1 656 ab 337 a-c 15.27 a 1.67 a 17.98 d 50.83 ab 96.0 

UP55xKi48 661 ab 354 ab 12.77 b 1.97 ab 16.28 ab 53.13 ab 96.0 

Mean 591 300 13.07 2.19 16.36 49.73 96.17 

F-test ** ** ** ** ** ** ns 

C.V. (%) 16.71 19.31 4.90 14.44 5.67 13.97 3.37 

หมายเหตุ : 1-5; 1 = ดีมาก, 2 = ดี, 3 = ปานกลาง, 4 = แย, 5 = แยมาก 

 ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ (Non-significant), 

 ** = มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่ง (significant at P≤0.01) 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเดี่ยว

ของอัตราสวนการปลูกแถวสายพันธุแม:พอ จำนวน 3 อัตรา คือ 4:2  5:2 และ 6:2 พบวาทุกอัตราสวนการปลูก

แถวสายพันธุแม:พอ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติในทุกลักษณะที่ทำการศึกษาวิจัย ไดแก ผลผลิตฝก ผลผลิต

เมล็ดพันธุ ความยาวฝก การประเมินการติดเมล็ด เปอรเซ็นตความชื้น เปอรเซ็นตการกะเทาะ และเปอรเซ็นต

ความงอก (ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเดี่ยวของอัตราสวน

การปลูก แถวสายพันธุแม:พอ จำนวน 3 อัตรา 

ปจจัยที่ 2 

อัตราสวน (แม:พอ) 

ผลผลิตฝก 

(กก./ไร) 

ผลผลิต 

เมล็ดพันธุ 

(กก./ไร) 

ความยาวฝก 

(ซม.) 

การติดเมล็ด 

(1-5) 

เปอรเซ็นต

ความชื้น 

เปอรเซ็นต

การกะเทาะ 

เปอรเซ็นต

ความงอก 

4:2 672 338 12.83 2.17 16.29 48.29 97.0 

5:2 604 312 13.34 2.13 16.50 50.92 97.0 

6:2 574 286 13.03 2.25 16.28 49.97 95.0 

Mean 617 312 13.07 2.18 16.36 49.72 96.33 

F-test ns ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 16.71 19.31 4.90 14.44 5.67 13.97 3.37 

หมายเหตุ : 1-5; 1 = ดีมาก, 2 = ดี, 3 = ปานกลาง, 4 = แย, 5 = แยมาก, ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ (Non-significant) 
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5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการทดสอบผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเด่ียวจำนวน 6 คูผสม รวมกับอัตราสวนการปลูก

แถวสายพันธุแม-พอ จำนวน 3 อัตรา พบวาไมมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางคูผสมที่ทำการทดสอบกับอัตราสวน

แถวของสายพันธุแมตอพอในทุกลักษณะ โดยมีคาเฉลี่ยของน้ำหนักผลผลิตฝกของทุกคูผสมเทากับ 591 กิโลกรัม

ตอไร และคาเฉลี่ยของน้ำหนักผลผลิตเมล็ดพันธุเทากับ 300 กิโลกรัมตอไร โดยคูผสมของสายพันธุ UP42xKi60 มี

แนวโนมการใหผลผลิตสูงท่ีสุด และอัตราสวนการปลูกสายพันธุแม:พอ พบวา อัตราสวน 4:2 มีแนวโนมการใหผล

ผลิตฝก และผลผลิตเมล็ดพันธุสูงที่สุด เทากับ 672 และ 338 กิโลกรัมตอไร และดานลักษณะทางการเกษตร 

พบวา ทุกคูผสมมีวันออกไหมของสายพันธุแมและวันสลัดละอองเกสรของสายพันธุพอเฉลี่ยเทากับ 59-60 วัน และ

มีความสูงตนของสายพันธุพอท่ีมากกวาสายพันธุแม ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Duwayri และคณะ (1996) ท่ี

รายงานวา สายพันธุพอกับสายพันธุแมที่มีอายุวันสลัดละอองเกสรและวันออกไหมคอนขางใกลเคียงกัน ทำใหมี

การติดเมล็ดพันธุท่ีดี สวนดานความสูงตนของสายพันธุพอมีความสูงมากกวาความสูงตนของสายพันธุแม ทำใหมี

การโปรยละอองเกสรไดอยางท่ัวถึงท้ังแปลง 

 ขอเสนอแนะในการทดลอง 

 1. การทดสอบผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม ควรทำการทดสอบในหลาย ๆ ฤดูกาล และหลาย ๆ สถานท่ีปลูก 

เพ่ือหาพ้ืนท่ีผลิตเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสม จะทำใหเมล็ดพันธุมีคุณภาพสูง ไดผลผลิตมาก และใชเทคโนโลยีทันสมัยใน

การผลิตเมล็ดพันธุเพ่ืออุตสาหกรรมขาวโพดเลี้ยงสัตวในอนาคต 

 2. ในกรณีท่ีความสูงของตนพอมีผลตอการติดเมล็ด ถาตนพอมีความสูงท่ีสูงกวาตนแมจะทำใหมีการติด

เมล็ดไดดี แตในกรณีท่ีสายพันธุพอมีความสูงต่ำกวาสายพันธุแม อาจทำใหการโปรยเกสรโปรยไดไมท่ัวถึง 

 3. วันออกไหมและวันสลัดละอองเกสรของสายพันธุพอ-แม ควรมีการทดสอบลักษณะทางการเกษตรท่ี

สำคัญ กอนที่จะทำการทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ เนื ่องจากบางคู ผสมมีวันออกไหมและวันสลัดละอองเกสร

คลาดเคลื่อนกัน ทำใหเกิดความผิดพลาดในการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีใหการสนับสนุนเมล็ดพันธุ

ในการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)-(สวก.) ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย 

ภายใตโครงการ “การพัฒนาพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมกอนการคา ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนเขต 

2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และลำปาง” นอกจากนี้ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สถานท่ี และอำนวยความสะดวก จนงานวิจัยสำเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี 
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ผลของอนุภาคซิลเวอรนาโนตอการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

ของใบในตนสมท่ีเปนโรคกรีนนิ่ง  ในจังหวัดเชียงใหม 

 

อำพล สอนสระเกษ1 นพพร บุญปลอด1* ระพีพันธ แดงตันกี2 Wolfram Spreer2 ประนอม ยังคำมั่น1 

 

1สาขาวิชาพชืสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม ประเทศไทย 50290 

2วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ เชยีงใหม ประเทศไทย 50290 

 

*Corresponding author : nopporn@mju.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 ศึกษาการใชซิลเวอรนาโนท่ีเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของใบในตนสมท่ีเปนโรคกรีนน่ิง 

โดยเทียบกับการใชแอมพิซิลลิน ณ สวนสม อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม วางแผนการทดลองแบบ completely 

randomized design (CRD) มี 6 กรรมวิธีๆละ 3 ซ้ำๆละ 3 ตน ประกอบดวย 1) แอมพิซิลลิน ความเขมขน 

15,000 ppm 2) ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 30 ppm 3) ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 60 ppm 4) ซิลเวอรนาโน 

ความเขมขน 90 ppm 5) ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 120 ppm และ 6)ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 300 ppm            

ผลการทดลองพบวา รอยละการแตกยอดหลังการฉีดสารเขาตนสมท่ีเปนโรคกรีนน่ิงท้ัง 6 กรรมวิธีมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

รอยละ 50.00±5.00 ถึง 86.67±2.89  โดยการใชซิลเวอรนาโน ความเขมขน 90 ppm สงผลใหมีคาความยาว

ยอด จำนวนใบตอยอด และพื้นที่ใบมากที่สุดคือ 6.6±0.11 เซนติเมตร 5.80±0.32 ใบ และ 9.34±0.44 ตาราง

เซนติเมตร ตามลำดับ และมีดัชนีความเขียวของใบ (SPAD) เฉลี่ย 47.34±0.80 ดังน้ันการใชซิลเวอรนาโนอาจเปน

อีกหน่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของตนสมท่ีเปนโรคกรีนน่ิงในอนาคต 

 

คำสำคัญ : โรคกรีนน่ิง แอมพิซิลลิน อนุภาคซิลเวอรนาโน  
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Effect of Silver Nanoparticles on Leaf Transformation of infected Orange Trees 

with Citrus Greening Disease in Chiang Mai Province 

Ampol Sornsaket1, Nopporn Boonplod1, Rapeephun Dangtungee2, 

Wolfram Spreer2 and     Pranom Yangkhamman1

1Division of Horticulture, Faculty of Agricultural Production, Maejo University,Chiang Mai. 50290 

2International College. Maejo University. Chiang Mai. Thailand. 50290 

*Corresponding author : nopporn@mju.ac.th

Abstract 

The appropriate application of silver nanoparticles on leaf transformation of infected 

orange trees with the greening disease was studied and compared the application of ampicillin 

at the orange orchard, Mae Taeng District, Chiang Mai Province. The experiment was designed for 

six treatments in a completely randomized design (CRD) with three replications. Each replication 

consisted of three trees.  The treatments were as follows:  1)  15,000 ppm ampicillin, 2)  30 ppm 

silver nanoparticle 3) 60 ppm silver nanoparticle 4) 90 ppm silver nanoparticle, 5) 120 ppm silver 

nanoparticle, and 6) 300 ppm silver nanoparticle. The result found that the percentage of shoot 

buds after injecting silver nanoparticle to infected orange trees with greening disease of 6 

treatments were between 50.00±5.00 to 86.67±2.89 %. Whereas, the application of 90 ppm silver 

nanoparticles resulted in the maximum length of the shoots, the highest number of leaves per 

shoot, and the largest leaf area which were 6.61±0.11 cm, 5.80±0.32 leaves and 9.34±0.44 cm2, 

respectively. The leaf greenness index (SPAD) was 47.34±0.80. Therefore, the application of silver 

nanoparticles could be considered as an alternative treatment for infected orange trees with 

greening disease in the future. 

Keywords: Citrus greening disease, ampicillin, silver nanoparticles 
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1. บทนำ 

สมเขียวหวาน Citrus reticulata Blanco เปนไมผลที่มีประโยชนตอรางกาย และสามารถแปรรูปได

หลากหลาย ในป 2562 ในประเทศไทยมีพื้นที่การปลูกสมสูงถึง 104,500 ไร (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2564) ปจจุบันปญหาท่ีชาวสวนสมตองประสบคือการเกิดโรคกรีนน่ิงในสม  โดยการติดเชื้อสาเหตุของโรคกรีนน่ิงมี

ดวยกัน 2 แบบ คือ การติดเชื้อดวยแมลง (เพลี้ยไกแจสม) และการติดเชื้อจากการขยายพันธุพืช โดยเชื้อสาเหตุ

ของสมเปนการติดเชื้อจากแบคทีเรียโดยแบคทีเรียชนิดน้ีไมสามารถเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อได สมท่ีเกิดโรคกรีนน่ิง

จะมีอาการที่แสดงออกใหเห็นไดอยางชัดเจน คือ ใบสมจะมีอาการเหลืองบริเวณปลายยอด ใบมีขนาดเล็ก เรียว

กวาปกติ ลักษณะของใบจะชี้ต้ังข้ึน ในระยะเวลาตอมาใบท่ีแสดงอาการเกิดโรคจะรวงหลน อาการดังกลาวเบื้องตน

จะคลายกับอาการขาดธาตุอาหาร (Timmer et al., 2000) ซึ่ง Etxeberria et al. (2007) กลาววา จะสามารถ

แยกการเกิดโรคกรีนน่ิงกับการขาดธาตุอาหารได เน่ืองจากการขาดธาตุอาหารจะไมพบการสะสมของแปงภายใน

พืช แตการเกิดโรคกรีนน่ิงจะมีการสะสมแปงรวมดวยในใบพืช โดย Taba et al. (2006) ไดทำการทดสอบใบสมท่ี

แสดงอาการของโรคกรีนนิ่งโดยการใชวิธีการทดสอบปฎิกิริยาไอโอดีนกับแปง Iodo-starch Reaction (IR) โดย

เปรียบเทียบกับเทคนิค PCR พบวา ผลการทดสอบในระดับภาคสนาม IR ใหผลตรงกับ เทคนิค PCR ถึง 95 

เปอรเซ็นต  ตอมา อรพรรณ (2559) ไดกลาววา รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดรนุวัฒน สามารถควบคุมโรคกรีนน่ิงไดถึง 

100 % ในตนท่ีมีการเกิดโรคเพียง 50% ดวยการใชยาปฏิชีวนะ “แอมพิซิลลิน” ท่ีเปนตัวยาชนิดเดียวกันกับการ

ใชในการรักษามนุษยเกี่ยวกับการอักแสบที่เปนรูปแบบแคปซูล ปริมาณที่สามารถใชไดอยางเหมาะสมคือ ขนาด 

250 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม แตยังคงเปนที ่ถกเถียงกันในปจจุบันถึงเรื ่องสารตกคางที่อาจสงผลเสียตอ

ผูบริโภค ปจจุบันเทคโนโลยีตางๆไดเขามามีบทบาทในหลากหลายดานทางการเกษตร โดย นิสาชล และการระเกด 

(2559) ไดนำเทคโนโลยีนาโนมาใชในการศึกษาฤทธิ์การตานเชื้อรากอโรคพืชของนาโนซิงคออกไซดตอการยบัย้ัง

การเจริญเติบโตของเชื้อรากอโรคพืช คือ Fusarium sp., Alternaria sp. และ Colletotrichum sp. โดยทำการ

ทดสอบดวยวิธี poisoned food technique ที ่ความเขมขน 500 ppm พบวา นาโนซิลเวอร-ซิงคออกไซดมี

ประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใย Alternaria sp. ไดดีที่สุด โดยมีผลตอกลไกการทำงานภายใน

เซลล ทำใหเสนใยเชื้อรามีรูปรางผิดปกติ นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งการสรางสปอรของ Alternaria sp. ไดอีก

ดวย ดังน้ันจึงไดเกิดแนวคิดในการใชเทคโนโลยีซิลเวอรนาโนเขามามีสวนชวยกำจัดเชื้อสาเหตุการเกิดโรคกรีนน่ิง 

เน่ืองจากชิลเวอรนาโนมีคุณสมบัติในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโตของตนหลังจากการ

ไดรับสาร เพื่อเปนทางเลือกในการดูแลรักษาตนสมที่เปนโรค กรีนนิ่งอีก 1 ชองทางแทนการใชยาปฏิชีวนะใน

อนาคต 

 

2. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

 โรคกรีนนิ่งเปนโรคที่สงผลกระทบและกอใหเกิดความเสียหายใหกับเกษตรกรผูปลูกสมเปนวงกวางท้ัง

โลก โดยมีการรายงานในครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1929 (พ. ศ. 2472) โดย Dr.Oberholzer และคณะ กลาวถึงสาเหตุ
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การตั้งชื่อโรคกรีนน่ิงวามีผลเนื่องจากเมื่อผลสมเขาสูระยะแกผลสมจะไมเปลี่ยนสีจากสีเขียวเปนสีเหลือง(สม) 

ตามปกติ จะยังคงเหลือสีเขียวไว ผลมักจะมีรูปทรงท่ีบิดเบี้ยวน่ิม และไมไดคุณภาพ (ไมตรี, 2548)  

เช ื ้อแบคทีเร ีย Candidatus Liberibacter spp. เปนสาเหตุในการเกิดโรคกรีนนิ ่งในสม จ ัดเปน

แบคทีเรียแกรมลบ หากมองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนจะพบวามีรูปรางทรงกลมภายในเซลลจะพบไรโบโซม 

และ DNA เย่ือหุมเซลลมีท้ังหมด 2 ชั้น คือ Outer membrane และ Inner membrane ท่ีมีความหนาประมาณ 

20 – 25 นาโนเมตร โดยท่ีระหวาง Outer membrane และ Inner membrane มีชองวาง Periplasmic space 

ท่ีมีความหนาประมาณ 2 – 8 นาโนเมตร (อรพรรณ, 2555) 

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการ การสรางหรือ  

การวิเคราะห วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ในระดับนาโนเมตร และอนุภาคนาโน 

(Nanoparticles) คือ ลักษณะอนุภาคที่มีขนาดประมาณ 1-100 นาโนเมตรมีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพท่ี

พิเศษแตกตางไปจากอนุภาคท่ีมีขนาดใหญ เน่ืองจากขนาดอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กจึงสามารถเกิดปฏิกิริยาไดดีบริเวณ

พ้ืนผิว (Bakar et al., 2007) ปจจุบันมีการสรางเทคโนโลยีการสังเคราะหเงินหรือซิลเวอร (Silver) ใหมีขนาดเล็ก

ในระดับนาโนเมตร (Nanometer) คือ มีขนาดไมเกิน 100 นาโนเมตร เพื่อกำจัดเชื้อสาเหตุโรค และเนื่องจาก

ขนาดอนุภาคที่เลก็ ทำใหมีปริมาณพื้นที่ผิวสัมผัสมาก อนุภาคซิลเวอรจะไปเกาะที่ผนังของเชื้อแบคทีเรีย เขาไป

รบกวน             การทำงานภายในจนแบคทีเรียถูกทำลาย และตายในที่สุด อนุภาคของซิลเวอรนาโน สามารถ

ตานเชื ้อแบคทีเร ียไดมากถึง 650 ชนิด และหนึ ่งในนั ้นค ือ แบคทีเร ีย Candidatus Liberibacter spp. 

(Stephano-Hornedo et al., 2020) เชนเดียวกับ อัจฉรียา (2561) ท่ีทดสอบการสังเคราะหอนุภาคซิลเวอรนาโน

ทางชีวภาพดวยจุลินทรียกลุม  แอคติโนมัยซีทเพื่อใชยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช พบวา อนุภาคซิล

เวอรนาโนท่ีสังเคราะหไดสามารถยับย้ังการเจริญของเชือ้รา Alternaria sp. และ Colletotrichum sp. ไดถึงรอย

ละ 69.4 – 73.2 นอกจากน้ี Singh et al. (2013) ไดทำการศึกษาการผสมอนุภาคซิลเวอรนาโนเขากับยาตานเชื้อ

รา 2 ชนิด คือ fluconazole และ itraconazole พบวา ยาตานเชื้อราท้ัง 2 ชนิดท่ีทำการผสมรวมกับอนุภาคซิล

เวอรนาโน สามารถตานเชื้อราไดดีกวายาท่ีไมไดรับการผสม ดวยเหตุน้ีจึงทำใหเกิดแนวทางในการวิจัยเรื่องการใช

ซิลเวอรนาโนในการกำจัดโรคกรีนนิ่งเพื่อทดแทนการใชยาปฏิชีวนะที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอเกษตรกรและ

ผูบริโภคไดในอนาคต 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

ทำการคัดเลือกตนสมที่เปนโรคกรีนนิ ่งที ่มีอายุ 10 ป จากสวนสม อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) มี 6 กรรมวิธีๆละ 3 ซ้ำๆละ 3 ตน โดยใช

สารท้ังหมด 2 ชนิดคือ แอมพิซิลลิน และ ซิลเวอรนาโน มีกรรมวิธีดังน้ี 

กรรมวิธีท่ี 1 แอมพิซิลลิน ความเขมขน 15,000 ppm 

กรรมวิธีท่ี 2 ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 30 ppm 

กรรมวิธีท่ี 3 ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 60 ppm 

กรรมวิธีท่ี 4 ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 90 ppm 

กรรมวิธีท่ี 5 ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 120 ppm 

กรรมวิธีท่ี 6 ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 300 ppm 
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 จากแผนการทดลองขางตนจะดำเนินการเจาะตนสมกรรมวิธีละ 9 ตน รวมท้ังหมด 54 ตน โดยคัดเลือก

ตนที่แสดงอาการของโรคกรีนนิ่ง ภายในแปลงปลูกที่มีระยะปลูก 4.5 x 4.5 เมตร มีความกวางทรงพุมใกลเคียง

กันประมาณ 2 เมตร จากน้ันวัดตำแหนงการเจาะใหสูงจากพ้ืน 30 เซนติเมตร และดำเนินการฉีดสารเขาตนตาม

ความเขมขนที ่กำหนด โดยแตละตนจะไดรับในปริมาณที่เทากันคือ 500 มิลลิลิตร จากนั ้นจะบันทึกการ

เจริญเติบโตของตนหลังการฉีด ดังน้ี  

1. บันทึกการแตกยอด 

อัตราการแตกยอด (%) = 
จำนวนยอดที่แตกใหม

จำนวนยอดทั้งหมด
  x 100 

2. บันทึกการเจริญเติบโตของยอดหลังการแตกยอดในระยะเวลา 8 สัปดาห 

    2.1 จำนวนใบตอยอด โดยนับจำนวนใบทุกใบของยอดท่ีแตกใหม เพ่ือหาคาเฉลี่ย 

    2.2 ความยาวยอด ใชไมบรรทัดวัดความยาวยอดท่ีแตกใหมทุกยอดหลังการฉีดสาร เพ่ือหาคาเฉลี่ย

ตอซ้ำ โดยมีหนวยวัดเปนเซนติเมตร 

    2.3 พ้ืนท่ีใบ ดัดแปลงจาก ปานชนก (2563) คือทำการเด็ดใบสมท่ีตองการศึกษามาถายภาพและใช

โปรแกรม imageJ สำหรับวัดพ้ืนท่ีใบ โดยคำนวณเปนหนอยพ้ืนท่ีตารางเซนติเมตร  

3. การบันทึกขอมูลปริมาณคลอโรฟลลของใบสมดวยเครื่องคลอโรฟลลมิเตอร รุน SPAD-502 Plus 

โดยนำเครื่องหนีบท่ีใบสมใบละ 3 ครั้ง เพ่ือหาคาเฉลี่ย การบันทึกขอมูลการวัดสีใบดวยเครื่องวัดสีรุน CR-10 Plus 

ของบริษัท Minolta ซึ ่งวัดสีออกมาเปนคา L*, a* และ b* โดย คา L* เปนคาความสวาง คา a* มีคาบวก 

หมายถึง วัตถุมีคาสีแดง มีคาลบ หมายถึง วัตถุมีคาสีเขียว คา b* มีคาบวก หมายถึง วัตถุมีคาสีเหลือง มีคาลบ 

หมายถึง วัตถุมีคาสีน้ำเงิน และการเปลี่ยนแปลงหลังการทดสอบ Iodo-starch reaction ดัดแปลงจากวิธีของ 

Taba et al. (2006) โดยชั่งน้ำหนักสดใบสม 3 มิลลิกรัมใสลงในน้ำ 3 มิลลิลิตร จากน้ันบดใบสมใหละเอียดแลว

หยอดสารละลายไอโอดีนจำนวน 3-5 หยด ท้ิงไวประมาณ 5-10 นาที จากน้ันสังเกตการเปลี่ยนสี โดยใบสมท่ีเปน

โรคกรีนน่ิงหลังการหยดสารละลายไอโอดีนจะทำใหมีการเปลี่ยนสีเปนสีน้ำเงินเขมถึงดำ แตหากใบสมไมเปนโรค

กรีนน่ิงสารละลายไอโอดีนจะไมเปลี่ยนสี ทำการสุมเก็บตัวอยางใบสมกรรมวิธีละ 3 ซ้ำๆละ 3 ตนๆละ 20 ใบ  

 การวเิคราะหขอมูล 

 นำข อม ูลท ี ่บ ันท ึกได นำมาว ิ เคราะห ทางสถ ิต ิ  Analysis of Variance ตามแผนการทดลอง                    

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

4. ผลการวิจัย 

การเจริญเติบโตของยอด 

 หลังฉีดยาปฏิชีวนะ (แอมพิซิลลิน) และซิลเวอรนาโน พบวา ในระยะเวลาภายใน 8 สัปดาห ตนสมท่ีเปน

โรคกรีนน่ิงท่ีไดรับ แอมพิซิลลิน และซิลเวอรนาโน ความเขมขน 30, 60 และ 90 ppm มีรอยละการแตกยอดไม

แตกตางกันทางสถิติมีคาเฉลี่ยในชวง 60.00±8.66 ถึง 70.00±5.00 โดยตนท่ีไดรับการฉีดแอมพิซิลลินมีการแตก
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ยอดอยูท่ีรอยละ 66.67±2.89 สวนตนท่ีไดรับการฉีดดวยซิลเวอรนาโน มีรอยละการแตกยอดสูงถึง 86.67±2.89 

ในกรรมวิธีที ่ 5 ซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่ง (ซิลเวอรนาโน ความเขมขนที ่ 120 ppm) 

(ตารางท่ี 1) 

ความยาวยอดและจำนวนใบ 

จากการทดลอง พบวา ในระยะเวลา 8 สัปดาหหลังการฉีดสาร ตนสมท่ีเปนโรคกรีนน่ิงท่ีแตกยอดใหมมี

ความยาวยอดเฉลี่ยสูงถึง 6.61±0.11 เซนติเมตร ในกรรมวิธีที่ 4 (ซิลเวอรนาโนความเขมขนที่ 90 ppm) ซึ่งไม

แตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 (แอมพิซิลลินความเขมขนที ่ 15,000 ppm) และ 3 (ซิลเวอรนาโนความ

เขมขนที่ 60 ppm) แตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่งกับการใชซิลเวอรนาโน ความเขมขนที่ 30, 120 

และ 300 ppm ท้ังน้ีดานจำนวนใบท่ีแตกใหมหลังการฉีดสาร พบวา การใชซิลเวอรนาโน ความเขมขนท่ี 90 ppm 

สงผลใหมีจำนวนใบตอยอดมากถึง 5.80±0.32 ใบตอยอด ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติกับการใชซิลเวอรนาโน ความ

เขมขนที่ 60 ppm แตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญกับกรรมวิธีที ่ 1 ที่ใชแอมพิซิลลิน ความเขมขนท่ี 

15,000 ppm ท่ีมีจำนวนใบเพียง 4.54±0.46 ใบตอยอด (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 การพัฒนาการแตกยอดหลังการฉีด แอมพิซิลลิน และซิลเวอรนาโน ในระยะเวลา 8 สัปดาห 

กรรมวิธี 
การแตกยอด 

(%) 

ความยาวยอด 

(ซม) 

จำนวนใบ 

(ใบ) 

แอมพิซิลลิน 15,000 ppm 66.67±2.89b 4.34±0.21ab 4.54±0.46bc

ซิลเวอรนาโน 30 ppm 60.00±8.66bc 2.95±0.70b 4.18±0.80bc

ซิลเวอรนาโน 60 ppm 66.67±5.77b 4.54±0.19ab 5.07±0.35ab

ซิลเวอรนาโน 90 ppm 70.00±5.00b 6.61±0.11a 5.80±0.32a

ซิลเวอรนาโน 120 ppm 86.67±2.89a 2.36±1.55b 3.73±0.26c

ซิลเวอรนาโน 300 ppm 50.00±5.00c 3.11±1.76b 4.76±0.98abc

F-test ** ** * 

C.V. (%) 8.10 25.21 12.67 

หมายเหตุ  * = แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิงท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%, ** = แตกตางกันทางสถิติอยาง

มีนัยสำคัญย่ิงท่ีระดับความเชื่อมั่น 99%, คาเฉลี่ย (Mean) ใน Column เดียวกัน ท่ีตามดวยตัวอักษร

เหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติโดยการเปรียบเทียบดวยวิธี Duncan’ s New Multiple Range 

Test (DMRT) 
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สีของใบสม 

 จากการบันทึกผลการวิเคราะหคาสีในใบสมที่แตกใหมหลังการไดรับยาแอมพิซิลลิน และซิลเวอรนาโน   

คาสีท่ีวัดไดมีรายละเอียดดังน้ี  

 คา L* เปนคาแสดงถึงความสวางของสีใบ พบวา ใบสมท่ีแตกใหมหลังการไดรับสารมีคาเฉลี่ยความสวาง

สูงถึง 46.84±1.77 ในกรรมวิธีที่ 6 (ซิลเวอรนาโนความเขมขนที่ 300 ppm) ซึ่งไมแตกตางกับกรรมวิธีที่ 2 (ซิล

เวอร-  นาโนความเขมขนที่ 30 ppm) และ 3 (ซิลเวอรนาโนความเขมขนที่ 60 ppm) แตแตกตางกันทางสถิต

อยางมีนัยสำคัญย่ิงกับกรรมวิธีท่ี 1, 4 และ 5 โดยกรรมวิธีท่ีใชแอมพิซิลลินใหคาความสวางอยูท่ี 42.41±0.32  

 คา a* เปนคาแสดงถึงสีเขียว และสีแดง ซึ่งจากการทดลองพบวา คา a* มีคา เปนลบ หมายถึง คาสีอยู

ในทิศของสีเขียว โดยทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ดานการฉีดแอมพิซิลลิน สงผลใหใบสมท่ีแตกใหมมี

คาสี a เฉลี่ยเทากับ -8.31±0.12 สวนดานการฉีดซิลเวอรนาโน สงผลใหใบสมที่แตกใหมมีคาสี a เฉลี่ยอยูในชวง            

-7.69±0.33 ถึง -7.95±0.60  

 คาสี b* เปนคาแสดงถึงสีเหลือง และสีน้ำเงิน ซึ่งจากการทดลองพบวา คา b* มีคาเปน บวก หมายถึง   

คาสีอยูในทิศของสีเหลือง โดยการใชแอมพิซิลลิน ความเขมขนท่ี 15,000 ppm ไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับ 

การใชซิลเวอรนาโน ความเขมขนที่ 30 และ 60 ppm แตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญกับกรรมวิธีที่ใช              

ซิลเวอรนาโน ความเขมขนท่ี 300 ppm ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงถึง 30.24±1.76 (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 คาสีของใบสมหลังการฉีด แอมพิซิลลิน และ ซลิเวอรนาโน ในระยะเวลา 8 สัปดาห 

 

กรรมวิธี คาสี L* คาสี a* คาสี b* 

แอมพิซิลลิน 15,000 ppm 42.41±0.32bc -8.31±0.12 26.83±1.20bcd 

ซิลเวอรนาโน 30 ppm 46.30±1.56a -7.69±0.33 29.49±1.91ab 

ซิลเวอรนาโน 60 ppm 45.05±0.74ab -7.84±0.40 28.62±1.01abc 

ซิลเวอรนาโน 90 ppm 42.46±0.44bc -7.95±0.60 25.73±1.34d 

ซิลเวอรนาโน 120 ppm 41.69±0.38c -7.88±0.29 26.27±1.59cd 

ซิลเวอรนาโน 300 ppm 46.84±1.77a -7.77±0.34 30.24±1.76a 

F-test ** ns * 

C.V. (%) 2.37 4.74 5.36 

หมายเหตุ  ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ, * = แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิงท่ีระดับความเชื่อมั่น 

95%, ** = แตกตางกันทางสถติิอยางมีนัยสำคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 99%, คาเฉลี่ย (Mean) ใน 

Column เดียวกัน ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการเปรียบเทียบดวยวธีิ 

Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) 
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ดัชนีความเขียวของใบ (SPAD) 

จากการทดลอง พบวา ใบสมท่ีแตกใหมหลังการไดรับแอมพิซิลลิน และซิลเวอรนาโน ความเขมขนท่ี 30 

และ 120 ppm มีคาดัชนีความเขียวของใบท่ีไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 43.51±0.43, 41.67±0.47 

และ 43.13±0.83 ตามลำดับ แตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญยิ่งกบัการใชซิลเวอรนาโน ความเขมขนท่ี 

60, 90 และ 300 ppm โดยการใชซิลเวอรนาโน ความเขมขนที่ 90 ppm มีดัชนีความเขียวของใบเฉลี่ยสูงสุดถึง 

47.34±0.80 (ตารางท่ี 3) 

พื้นท่ีใบ 

จากการบันทึกขอมูลพื ้นที่ใบของใบสมที่แตกใหมหลังการฉีดแอมพิซิลลิน และซิลเวอรนาโน พบวา 

การฉีดแอมพิซิลลินสงผลใหใบที่แตกใหมมีพื้นที่ใบเฉลี่ยสูงถึง 9.82±1.36 ตารางเซนติเมตร แตไมแตกตางกับ 

กรรมวิธีที่ 4 และ 5 ที่ใชซิลเวอรนาโนความเขมขนที ่ 90 และ 120 ppm โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 9.34±0.44 และ 

7.64±0.96 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ แตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิงกับกรรมวิธีท่ี 2, 3 และ 6 ท่ีใช

ซิลเวอรนาโนความเขมขนท่ี 30, 60 และ 300 ppm โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.98±0.64, 4.74±0.92 และ 6.60±0.92 

ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (รูปท่ี 1) 

การทดสอบ Iodo-starch reaction 

จากการทดสอบ Iodo-starch reaction หลังการหยดสารละลายไอโอดีน พบวา ใบสมท่ีแตกใหมในทุก

กรรมวิธีไมมีการเปลี่ยนสีหลังการทดสอบ (รูปที่ 2) จึงกลาวไดวา ใบสมที่แตกใบใหมหลังการใชสารไมมีการเขา

ทำลายของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดโรคกรีนน่ิง 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของใบหลังการทดลองในระยะเวลา 8 สัปดาห (ก.) แอมพิซิลลิน ความเขมขน 15,000 ppm   

(ข.) ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 30 ppm (ค.) ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 60 ppm (ง.) ซิลเวอรนาโน ความ

เขมขน    90 ppm (จ.) ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 120 ppm (ฉ.) ซิลเวอรนาโน ความเขมขน 300 ppm 
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ตารางที่ 3 ดัชนีความเขียวของใบ พ้ืนท่ีใบ และการเปลี่ยนสีของใบหลังการทดสอบดวยสารละลายไอโอดีนของใบ

สมท่ีแตกใหมในระยะเวลา 8 สัปดาห  

 

กรรมวิธี 
ดัชนีความเขียวของใบ 

(SPAD) 

พื้นที่ใบ 

(ตร.ซม.) 

การเปลี่ยนสีหลังการ

ทดสอบ Iodine-starch 

Reaction  

แอมพิซิลลิน 15,000 ppm 43.51±0.43b 9.82±1.36a no change 

ซิลเวอรนาโน 30 ppm 41.67±0.47b 4.98±0.64c no change 

ซิลเวอรนาโน 60 ppm 39.18±0.93c 4.74±0.92c no change 

ซิลเวอรนาโน 90 ppm 47.34±0.80a 9.34±0.44a no change 

ซิลเวอรนาโน 120 ppm 43.13±0.83b 7.64±0.96ab no change 

ซิลเวอรนาโน 300 ppm 36.65±0.78d 6.60±0.92bc no change 

F-test ** ** - 

C.V. (%) 1.74 12.79 - 

หมายเหตุ  ** = แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสำคัญย่ิงท่ีระดับความเชื่อมั่น 99%, คาเฉลี่ย (Mean) ใน Column 

เดียวกัน ท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการเปรียบเทียบดวยวิธี Duncan’ s 

New Multiple Range Test (DMRT) 

 

รูปที่ 2 แสดงการเปลี่ยนสีหลังการทดสอบ Iodo-starch reaction จากใบสม (ก.) ใบสมที่แสดงอาการเกิดโรค         

(ข.) ใบสมหลังไดรับการรักษา 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 โรคกรีนนิ่งเปนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Candidatus Liberibacter spp. โดยแบคทีเรียชนิดนี้ไม

สามารถเลี้ยงในอาหารสังเคราะหในหองปฏิบัติการได (Hocquellet et al., 1999) การดูแลรักษาโรคกรีนนิ่งใน

ปจจุบันทำโดยการฉีดแอมพิซิลลินเขาตนเพ่ือยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย โดย ศรัญู และคณะ (2559) ไดทำการทดสอบ
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การใชแอมพิซิลลินในสมโอพันธุขาวแตงกวา พบวา สามารถฟนฟูตนสมใหมีการพัฒนาของตนที่ดียิ่งขึ้น แตเม่ือ

นำไปตรวจสอบเชื้อสาเหตุจะยังคงพบเชื้อแบคทีเรียอยู สอดคลองกับการใชแอมพิซิลลินความเขมขน 15,000 

ppm ท่ีสามารถฟนฟูตนสมท่ีเปนโรคได โดยพบวา ตนสมมีการแตกยอดใหมสูงถึง 66.67 เปอรเซ็นต และมีพ้ืนท่ี

ใบเฉลี่ยถึง 9.82 ตารางเซนติเมตร ซึ่งใหผลสอดคลองกับ อรพรรณ (2559) ท่ีรายงานวาการฉีดแอมพิซิลลินเขาตน

สมท่ีเปนโรคกรีนน่ิงสามารถฟนฟูตนสมท่ีเปนโรคได จากการทดลองการใชแอมพิซิลลิน และการใชซิลเวอรนาโน 

พบวา ตนสมที่เปนโรคกรีนนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ไมแตกตางกัน กลาวคือ เมื่อใชซิลเวอรนาโนท่ี

ระดับความเขมขน 90 ppm สามารถเกิดการแตกยอดใหมเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 70.00±5.00 โดยมีความยาวยอด

และจำนวนใบเฉลี่ยสูงถึง 6.61±0.11 เซนติเมตร และ 5.80±0.32 ใบตอยอด ตามลำดับ ท้ังน้ียังมีพ้ืนท่ีใบเฉลี่ยสูง

ถึง 9.34±0.4 ตารางเซนติเมตร ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีท่ีใชแอมพิซิลลิน โดยคุณสมบัติของซิลเวอร

นาโนจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยเมื่ออนุภาคซิลเวอรนาโนไปสัมผัสกับผนังเซลลของแบคทีเรียจะถูก

ออกซิไดซดวยออกซิเจนท่ีอยูบริเวณผนังเซลลของแบคทีเรีย และเกิดขบวนการตางๆตอไปจนเปนสาเหตุทำใหผนัง

เซลลแตก และเมื่ออนุภาคซิลเวอรนาโนผานเขาไปภายในเซลลของแบคทีเรียจับกับฟอสฟอรัสภายในดีเอ็นเอหรือ

ไปจับกับซัลฟวริก (-SH) ทำใหเกิดขบวนการที่สงผลใหแบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด (จุฑาพร, 

2561) สอดคลองกับ จุฑาพร (2561) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของอนุภาคซิลเวอรนาโนรวมกับสารสกัดหยาบจากผล

จันทรกะพอ พบวา เมื่อนำสารท้ัง 2 ชนิดมาทดสอบรวมกันมีผลทำใหเสริมฤทธ์ิซึ่งกันและกันในการยับย้ังการเจริญ

ของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ B. subtilis ซึ่ง Das et al. (2013) ไดทำการทดสอบการใชอนุภาคซิลเวอรนา

โนในการตานเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ พบวา อนุภาคซิลเวอรนาโนสามารถตานเชื้อ

แบคทีเรียไดท้ัง 2 ชนิด แตสามารถตานเชื้อแบคทีเรียแกรมลบไดดีกวาสอดคลองกับ Stephano-Hornedo et al. 

(2020) ในการศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุการเกิดโรคกรีนนิ่งซึ่งจัดเปนแบคทีเรียแกรมลบ(อรพรรณ, 

2555) โดยทำการฉีด ซิลเวอรนาโนเขาตนมะนาวที่เปนโรคกรีนนิ่ง พบวา หลังการฉีดซิลเวอรนาโนพบการลดลง

ของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุการเกิดโรครอยละ 80-90 นอกจากนี้ยังพบการสะสมของแปงภายในใบลดลงอีกดวย

เชนกัน ดวยเหตุน้ีจึงสงผลใหเมื่อฉีดซลิเวอรนาโนในตนสมที่เปนโรคกรีนนิ่งจึงทำใหเชื้อแบคทเีรียสาเหตุการเกิด

โรคที่อยูบริเวณทออาหารถูกทำลายสงผลใหเมื่อตนสมแตกใบใหมจึงมีลักษณะใบที่มีขนาดใหญสมบูรณเปนปกติ 

และไมแสดงอาการของการเกิดโรค 

จากการทดลองแสดงใหทราบวาการใชซิลเวอรนาโนมีผลไมแตกตางกับการใชแอมพิซิลลินทางดานการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของใบ โดยการใชซิลเวอรนาโน ความเขมขน 90 ppm ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห 

สามารถทำใหตนสมแตกยอดใหมไดเฉลี่ยรอยละ 70.00±5.00 และยังใหความยาวยอดรวมถึงจำนวนใบมากถึง 

6.61±0.11 เซนติเมตร และ 5.80±0.32 ใบตอยอด ตามลำดับ ทั้งนี้ยังใหปริมาณพื้นที่ใบเฉลี่ยสูงถึง 9.34±0.44 

ตารางเซนติเมตร จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาการใชซิลเวอรนาโนอาจเปนทางเลือกอีก 1 ชองทางสำหรับ

เกษตรกรสวนสม โดยจะทำการศึกษาตอถึงสารตกคางภายในผลผลิตเพื่อใหเกิดความมั ่นใจและปลอดภัยตอ

ผูบริโภคในอนาคต 
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การศึกษาวัสดปุลูกจากดินผสมที่เหมาะสมสำหรบัดอกลิ้นมังกร 
 

อิศร สุปนราช 1* และ สุมิตรา สุปนราช2   

 
1,2 สาขาพืชศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง 52000 

 

*sumidtra116@gmail.com, 0850410609 

 

บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมสำหรับดอกลิ้นมังกร วางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) ใช 1 กระถางตอซ้ำ ทำการทดลอง 10 ซ้ำ โดยปลูก

ดอกลิ้นมังกรในวัสดุตางกัน 5 กรรมวิธี คือ 1) แกลบดิบ แกลบดำ ดินรวน ปุยมูลวัว ปุยสูตร 16-16-16 อัตราสวน 

3:2:1:0.5:0.25 สวน 2) ขุยมะพราว และทราย อัตราสวน 6:1 สวน และเพ่ิมเฟอรัสซัลเฟต 50 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร 

3) ขุยมะพราว วัสดุเพาะ ปุยมูลวัว อัตราสวน 1:1:0.5 สวน 4) ขุยมะพราว ปุยมูลวัว ทราย แกลบดิบ อัตราสวน 

1:2:1:0.5 สวน 5) ดินรวน แกลบดิบ ปุยมูลวัว อัตราสวน 2:1:1 สวน ผลการทดลองพบวา การใชวัสดุปลูกกรรมวิธี

ท่ี 1 มีผลทำใหความสูง จำนวนใบ ความยาวกานดอก ความยาวชอดอก และจำนวนชอดอกของลิ้นมังกรดีท่ีสุด 

 

คำสำคัญ: ลิ้นมังกร วัสดุปลูก การออกดอก ปุยเคมี 
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Study on Suitable Soil-based Growing Media for Snapdragon 
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Abstract 

The objective of this research was to study on suitable soil- based growing media for 

Snapdragon.  The experimental design was a Completely Randomized Design ( CRD)  with 10 

replications ( 1 pot/ replications) and.  Planting the Snapdragon in the different  growing medias 

was carried out with 5 treatments; 1) rice husk: rice charcoals husk: top soil: cow manure:16-16-

16 fertilizer in the ratio of 3: 2: 1: 0. 5: 0. 25,   2)  coconut coir: sand in the ratio of 6: 1 and ferrous 

sulfate 50 g/20 L water,   3)  coconut coir:media:cow manure in the ratio of 1:1:0.5,  4)coconut 

coir:cow manure:sand: in the ratio of 2:1:1, 5) top soil: rice husk:cow manure in the ratio of 2:1:1. 

The results showed that the use of growing media treatments 1 gave the most plant heights, 

number of leaves, stalk length, raceme length and number of raceme.  

Keyword: snapdragon, media, flowering, fertilizers 
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1. บทนำ  

ลิ้นมังกร (Antirrhinum majus) เดิมมีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอรเรเนียน สำหรับในประเทศไทยนั้นมี

การปลูกลิ้นมังกร มาเปนเวลานานแลวโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนอืของประเทศไทย ปจจุบันไมดอกชนิดนี้มีการ

พัฒนาและปรับปรุงพันธุข้ึนเพ่ือใชทำเปนไมตัดดอกในประเทศแถบยุโรป และอเมริกาไดมีการนำเอาลิ้นมังกรมาใช

เปนไมตัดดอกมานานมาก เนื่องจากศักยภาพของพันธุพืชที่มีความเหมาะสมทั้งลักษณะดอกที่มีรูปทรงแปลกตา

หลากหลายและมีสีสันสวยสดจึงนาจะเปนพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจในการปลูกเพื่อจำหนายและสราง

รายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกไมดอก เน่ืองจากเปนพืชท่ีอายุการปลูกถึงชวงการบานดอกหรือเก็บเกี่ยวท่ีสั้น ข้ันตอน

การดูแลรักษาไมซับซอนเมื่อเปรียบเทียบกับไมตัดดอกชนิดอ่ืนๆ จุดเดนของพืชชนิดน้ีคือการลงทุนต่ำผลตอบแทน

นาพอใจ  

 ปจจัยสำคัญประการหนึ่งในการผลิตไมกระถางไดแก วัสดุปลูกที ่เหมาะสมซึ่งวัสดุปลูกโดยทั่วไปจะ

ประกอบไปดวยวัสดุหลายชนิดรวมกัน และมีคุณสมบัติที่แตกตางกันไป เชน ดิน แกลบ ขุยมะพราว ปุยอินทรีย 

ปุยเคมี เปนตน วัสดุเหลาน้ีถานำมาใชเปนวัสดุปลูกโดยไมผสมวัสดุอ่ืนอาจทำใหมีปญหาในการเจริญเติบโตของพืช 

การใชดินปลูกเพียงอยางเดียว โดยดินจะทำหนาท่ีเปนแหลงของธาตุอาหารพืช  แตเมื่อใหน้ำไปในระยะหน่ึงจะเกิด

ปญหาการอัดแนนสูง แตถาหากมีการเพ่ิมวัสดุท่ีรวนซุย และมีการระบายน้ำท่ีดี จะทำใหวัสดุปลูกน้ันมีการระบาย

น้ำไดดีย่ิงข้ึนและลดการอัดแนนท่ีสงผลตอการระบายน้ำและอากาศ ในสวนของปุยอินทรียและปุยเคมีจะชวยเปน

แหลงธาตุอาหารพืชและเพิ ่มชองวางในวัสดุและเพิ่มการหมุนเวียนของน้ำและอากาศ คุณสมบัติของวัสดุท่ี

เกษตรกรตองการในปจจุบัน ตองเปนวัสดุที่ดีมีคุณภาพและมีธาตุอาหารที่พืชตองการอยางเพียงพอเพื่อใหพืชท่ี

ปลูกเจริญเติบโตไดดีมีลักษณะที่สวยงาม [1] ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาสูตรวัสดุปลูกท่ี

เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและออกดอกของลิ้นมังกร  

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 ลิ้นมังกร จัดอยูในวงศ Scrophulariaceae ซึ่ง Antirrhinum majus L. มาจากภาษากรีกแปลวาเหมือน

จมูก เนื่องจากกลีบดานลางดอกยกขึ้นเหมือนจมูกมังกร ถิ่นเดิมอยูในแถบเมดิเตอรเรเนียนและอเมริกาเหนือ 

เน่ืองจากเปนไมลมลุก (annual) นอกจากน้ีดอกและใบใชรับประทานได สารสกัดของดอกลิ้นมังกรเปนยาสมุนไพร

แผนโบราณสำหรับรักษาโรคตางๆ เชน โรคเลือดออกตามไรฟน ริดสีดวงทวาร แผลพุพอง โรคตับและเนื้องอก 

และลิ้นมังกรไดรับความนิยมมากท่ีสุด และผักนำมาใชในการเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมตางๆ เชน สลัด ขนม ซุป 

ชา และสุรา เพื ่อตกแตงและเพิ่มรสชาติ [2] วัสดุปลูกที ่นำมาใชควรมีคุณภาพที่ดีและเหมาะสมคือ มีความ

หนาแนนเพียงพอใหพืชทรงตัวอยูได มีลักษณะรวนซุย ชวยใหระบายน้ำ ถายเทอากาศและเก็บความชื่นไดดี การ

ปลูกไมดอกไมประดับในกระถางพลาสติกควรใชวัสดุท่ีเบาและโปรงเปนสวนผสมเพ่ือชวยถายเทอากาศ วัสดุปลูกท่ี

นำมาใชในการปลูกพืชประกอบดวยอินทรียวัตถุ ไดแก ดินรวน ปุยคอก แกลบดำ แกลบดิบ ทราย ขุยมะพราว พี

ทมอส หรืออนินทรียวัตถุ เชน ปุยวิทยาศาสตร และเฟอรัสซัลเฟต ซึ่งเมื่อพืชไดรับเพียงพอจะทำใหกระบวนการ

สังเคราะหคลอโรฟลลเกิดข้ึนไดดี [3] การใชถานแกลบ  ทรายหยาบ ขุยมะพราว อัตราสวน 1:1:1 สวน ทำใหการ

งอกของเมล็ดมัลเบอรรี่พันธุเวียดนาม GQ2 ดีที่สุด สวน [4] รายงานวาวัสดุปลูกสำหรับปลูกผักสลัด Red oak 

ไดแก ดินรวน กาบมะพราว ขุยมะพราว อัตราสวน 7:1.5:1.5 สวน และ ดินรวน กาบมะพราว ขุยมะพราว  

อัตราสวน 6:2:2 สวน ใหคาเฉลี่ยความสูงตน จำนวนใบตอตน ความกวางทรงพุม น้ำหนักสดและน้ำหนักแหงดี

ที่สุด และวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของขุยมะพราว วัสดุเพาะสำเร็จรูป ปุยคอก อัตราสวน 1:1:0.5 สวน ทำใหการ
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เจริญเติบโตของผีเสื้อกระถาง ดานจำนวนดอกมากที่สุด [5] และมีรายงานวาการปลูกแตงเทศในวัสดุปลูกทราย

ผสมมูลไสเดือนสงเสริมใหมีการเติบโตท่ีดี และสงผลใหความหวานเน้ือของแตงเทศสูงท่ีสุด [6]  

3. วิธีดำเนินการวิจัย

ทำการเพาะเมล็ดลิ้นมังกร เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 จนกระท่ังตนกลา มีความสูงประมาณ 8 เซนติเมตร 

ยายลงกระถางพลาสติกสีดำ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร มี 5 กรรมวิธี 10 ซ้ำๆ ละ 1 ตนรวม 50 

กระถาง ทำการตวงวัสดุท่ีใชในการทดลองตามอัตราสวนดังน้ี 

กรรมวิธีท่ี 1 แกลบดิบ:แกลบดำ:ดินรวน:ปุยคอก: ปุยสูตร 16-16-16  อัตราสวน 3:2:1:0.5:0.25 สวน 

กรรมวิธีท่ี 2  ขุยมะพราว:ทราย อัตราสวน 6:1 สวนและเพ่ิมเฟอรัสซัลเฟต 

50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 

กรรมวิธีท่ี 3 ขุยมะพราว:มีเดีย:ปุยคอก อัตราสวน 1:1:0.5 สวน 

กรรมวิธีท่ี 4 ขุยมะพราว:ปุยคอก:ทราย:แกลบดิบ:ปุยสูตร 16-16-16  อัตราสวน 1:2:1:1:0.25 สวน 

กรรมวิธีท่ี 5 ดิน แกลบดิบ: ปุยคอก อัตราสวน 2:1:1 สวน 

โดยมีการวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Complete Randomized Design:  CRD) ปลูกภายในโรงเรือน

ควบคุมอุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส รดน้ำวันละ 1 ครั้ง ปริมาณ 700 มิลลิลิตรตอกระถาง โดยใชกระถางขนาด

ความกวาง 30 เซนติเมตร ทุก 3-4 วัน ใหปุยสูตร 16-16-16 อัตรา 100 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร 1 ครั้งตอสัปดาห 

(250 มิลลิลิตรตอกระถาง) เหมือนกันทุกกรรมวิธี ณ สาขาพืชศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง จังหวัดลำปาง ชวงเวลา

ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 รวมระยะเวลาการปลูก 4 เดือน สังเกตและบันทึกผลการ

ทดลอง ทุก 2 สัปดาห บันทึก ความกวางทรงพุม (เซนติเมตร) วัดสวนกวางท่ีสุดของทรงพุม (เซนติเมตร)  จำนวน

ใบ (ใบ) นับจำนวนใบที่เกิดขึ้นทั้งหมด ความยาวกานดอก (เซนติเมตร) วัดจากโคนถึงกานชอดอก ความยาวชอ

ดอก (เซนติเมตร) วัดจากกานชอดอกถึงปลายชอดอก การวิเคราะหขอมูล  นำขอมูลมาวิเคราะหหาคาความ

แปรปรวน (Analysis of variance) แลวเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชวิธี Duncan’s multiple range test 

(DMRT) ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอรเซ็นต 

4. ผลการวิจัย

        จากการศึกษาผลของวัสดุปลูกตอการเจริญเติบโตและการออกดอกของลิ ้นมังกรจำนวน 5 กรรมวิธี 

ผลการวิจัยมีดังน้ี 

1. ความสูง (ตารางท่ี 1)

สัปดาหที ่2 พบวาทุกกรรมวิธี ใหคาเฉลี่ยความสงูไมแตกตางกันทางสถิติคือ 26.17 22.81 21.97 20.39 

และ 19.18 เซนติเมตร ตามลำดับ  

สัปดาหท่ี 4 พบวา กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 5 และ กรรมวิธีท่ี 4 ใหคาเฉลี่ยความสูงดีท่ีสุดคือ 41.95 36.80 

36.10 และ 35.55 เซนติเมตร ตามลำดับ สวนกรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ยความสูงต่ำที่สุดคือ 22.92 เซนติเมตร มี

ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ  
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 สัปดาหท่ี 6 พบวากรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 4 และ กรรมวิธีท่ี 5 ใหคาเฉลี่ยความสูงดีท่ีสุดคือ 

65.35 57.90 55.55 และ 55.43 เซนติเมตร ตามลำดับ สวนกรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ยความสูงต่ำที่สุดคือ 32.40 

เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ  

 สัปดาหท่ี 8 พบวา กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 4 และ กรรมวิธีท่ี 5 ใหคาเฉลี่ยความสูงดีท่ีสุดคือ 

93.60 86.35 81.60 และ 78.90 เซนติเมตร ตามลำดับ สวนกรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ยความสูงต่ำที่สุดคือ 47.75 

เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ  

 สัปดาหท่ี 10 พบวา กรรมวิธีท่ี 1 ใหคาเฉลี่ยความสูงดีท่ีสุดคือ 126.40 เซนติเมตร รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 

2 และ กรรมวิธีท่ี 4 ใหคาเฉลี่ย 113.16 และ112.33 เซนติเมตร ตามลำดับ สวนกรรมวิธีท่ี 5 และ กรรมวิธีท่ี 3 ให

คาเฉลี่ยความสูงต่ำท่ีสุดคือ 95.36 และ 68.58 เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ  

 สัปดาหที่ 12 พบวา กรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่ 4 ใหคาเฉลี่ยความสูงดีที่สดุคือ 155.13 และ 138.04 

เซนติเมตร ตามลำดับ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 5 ใหคาเฉลี่ย 133.36 และ 114.43 เซนติเมตร 

ตามลำดับ สวนกรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ยความสูงต่ำที่สุดคือ 99.15 เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ

ทางดานสถิติ  
 

ตารางที่ 1 แสดงผลของวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตดานความสูงของลิ้นมังกร 

 

กรรมวิธี 
คาเฉลี่ยดานความสูง (เซนติเมตร) 

สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 4 สัปดาหท่ี 6 สัปดาห 8 สัปดาหท่ี 9 สัปดาหท่ี 10 

1 26.17 41.95a 65.35a 93.60a 126.40a 155.13a 

2 21.97 36.80a 57.90a 86.35a 113.16ab 133.36abc 

3 19.18 22.92b 32.40b 47.75b 68.58bc 99.15c 

4 

5 

20.39 

22.81 

35.55a 

36.10a 

55.55a 

55.43a 

81.60a 

78.90a 

112.33ab 

95.36c 

138.04ab 

114.43bc 

F-test ns ** ** ** ** * 

C.V. (%) 29.89 27.50 26.71 27.50 31.36 32.26 

หมายเหตุ  ns           ไมมีความแตกตางทางดานสถิติ 

    **           มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ (p≤0.01)   

              *            มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ (p>0.05) 

 

 2. ความกวางของทรงพุม (ตารางท่ี 2) 

 สัปดาหท่ี 2 พบวากรรมวิธีท่ี 5 กรรมวิธีท่ี 1 และ กรรมวิธีท่ี 2 ใหคาเฉลี่ยความกวางของทรงพุมดีท่ีสุดคือ 

6.16 6.12 และ 5.88 เซนติเมตร ตามลำดับ สวนกรรมวิธีท่ี 4 และ กรรมวิธีท่ี 3 ใหคาเฉลี่ยความกวางของทรงพุม

ต่ำท่ีสุดคือ 4.86 และ 3.84 เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ  

 สัปดาหท่ี 4 พบวากรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 5 และกรรมวิธีท่ี 4 ใหคาเฉลี่ยความกวางของทรง

พุมดีท่ีสุดคือ 13.90 12.75 12.25 และ11.30 เซนติเมตร ตามลำดับ สวน กรรมวิธีท่ี 3  ใหคาเฉลี่ยความกวางของ

ทรงพุมต่ำท่ีสุดคือ 7.85 เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ  
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สัปดาหท่ี 6 พบวากรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 5 กรรมวิธีท่ี 2 และกรรมวิธีท่ี 4 ใหคาเฉลี่ยความกวางของทรง

พุมดีท่ีสุดคือ 21.90 19.15 19.05 และ 18.40 เซนติเมตร ตามลำดับ สวนกรรมวิธีท่ี 3 ใหคาเฉลี่ยความกวางของ

ทรงพุมต่ำท่ีสุดคือ 11.55 เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ 

สัปดาหท่ี 8 พบวากรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 3 กรรมวิธีท่ี 5 และกรรมวิธีท่ี 4 ใหคาเฉลี่ยความกวางของทรง

พุมดีท่ีสุดคือ 24.70 23.10 22.40 และ21.40 เซนติเมตร ตามลำดับ สวนกรรมวิธีท่ี 3 ใหคาเฉลี่ยความกวางของ

ทรงพุมต่ำท่ีสุดคือ 16.90 เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ  

สัปดาหที่ 10 พบวา กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 5 และ กรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ย

ความกวางของทรงพุมไมแตกตางกันคือ 30.00 27.89 26.98 26.94 และ 22.56 เซนติเมตร ตามลำดับ ไมมีความ

แตกตางทางดานสถิติ  

สัปดาหที่ 12 พบวา กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีที่ 5 และ กรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ย

ความกวางของทรงพุมไมแตกตางกันคือ 31.85 29.40 29.26 28.60 และ 23.47 เซนติเมตร ตามลำดับ ไมมีความ

แตกตางทางดานสถิติ  

ตารางที่ 2 แสดงผลของวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตดานความกวางทรงพุมของลิ้นมังกร 

กรรมวิธี 
คาเฉลี่ยดานความกวางทรงพุม (เซนติเมตร) 

สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 4 สัปดาหท่ี 6 สัปดาหท่ี 8 สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12 

1 6.12a 12.75a 21.90a 24.70a 30.00 31.85 

2 5.88a 13.90a 19.05a 23.10a 26.98 29.40 

3 3.84b 7.85b 11.55b 16.90ab 22.56 23.47 

4 

5 

4.86bc 

6.16a 

11.30a 

12.25a 

18.40a 

19.15a 

21.40ab 

22.40b 

27.89 

26.94 

29.26 

28.60 

F-test ** ** ** * ns ns 

C.V. (%) 20.05 26.45 29.37 28.61 32.61 31.34 

หมายเหตุ  ns ไมมีความแตกตางทางดานสถิติ **  มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ (p≤0.01)  

* มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ (p>0.05)

3. จำนวนใบ (ตารางท่ี 3)

สัปดาหที่ 2 พบวา กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 4 และ กรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ย

จำนวนใบไมแตกตางกันคือ 7.10 6.30 6.20 5.80 และ 5.00 ใบ ตามลำดับ ไมมีความแตกตางทางดานสถิติ  

สัปดาหท่ี 4 พบวา กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 4 และ กรรมวิธีท่ี 5 กรรมวิธีท่ี 2  ใหคาเฉลี่ยจำนวนใบดีท่ีสุด

คือ 19.40 16.60 16.50 และ 16.00 ใบ ตามลำดับ สวนกรรมวิธีท่ี 3 ใหคาเฉลี่ยจำนวนใบต่ำท่ีสุดคือ 12.60 ใบ มี

ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ  

สัปดาหท่ี 6 พบวา กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 5 กรรมวิธีท่ี 4 และ กรรมวิธีท่ี 2 ใหคาเฉลี่ยจำนวนใบดีท่ีสุดคือ 

68.60 64.80 57.70 และ54.90 ใบ ตามลำดับ สวนกรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ยจำนวนใบต่ำที ่สุดคือ 39.40 ใบ มี

ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ  
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 สัปดาหท่ี 8 พบวา กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 5 กรรมวิธีท่ี 4 และ กรรมวิธีท่ี 2  ใหคาเฉลี่ยจำนวนใบดีท่ีสุด

คือ 130.20 119.40 107.10 และ 94.10 ใบ ตามลำดับ สวนกรรมวิธีท่ี 3 ใหคาเฉลี่ยจำนวนใบต่ำท่ีสุดคือ 67.10 

ใบ มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ  

 สัปดาหท่ี 10 พบวา กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 5 กรรมวิธีท่ี 4 และ กรรมวิธีท่ี 2  ใหคาเฉลี่ยจำนวนใบดีท่ีสุด

คือ 175.80 150.40 149.20 และ 140.00 ใบ ตามลำดับ สวนกรรมวิธีท่ี 3 ใหคาเฉลี่ยจำนวนใบต่ำท่ีสุดคือ 95.50 

ใบ มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ  

 สัปดาหท่ี 12 พบวา กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 4 กรรมวิธีท่ี 5 และ กรรมวิธีท่ี 2  ใหคาเฉลี่ยจำนวนใบดีท่ีสุด

คือ 244.00 213.40 196.70 และ 179.80 ใบ ตามลำดับ สวนกรรมวิธีที ่ 3 ใหคาเฉลี ่ยจำนวนใบต่ำที ่สุดคือ 

116.50 ใบ มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ  
 

ตารางที่ 3 แสดงผลของวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมตอการเจรญิเติบโตดานจำนวนใบของลิ้นมังกร 

 

กรรมวิธี 
คาเฉลี่ยดานจำนวนใบ (จำนวนใบ)                                                                

สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 4 สัปดาหท่ี 6 สัปดาหท่ี 8 สัปดาหท่ี 10 สัปดาหท่ี 12 

1 7.10 19.40a 68.60a 130.20a 175.80a 244.00a 

2 6.20 16.00ab 54.90ab 94.10ab 140.00ab 179.80ab 

3 5.00 12.60b 39.40b 67.10b 95.50b 116.50b 

4 

5 

5.80 

6.30 

16.60ab 

16.50ab 

57.70a 

64.80a 

107.10a 

119.40a 

149.20a 

150.40a 

213.40a 

196.70a 

F-test    ns * ** * * ** 

C.V. (%) 28.19 27.99 31.68 38.87 38.01 39.93 

หมายเหตุ ns ไมมีความแตกตางทางดานสถิติ 

** มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ (p≤0.01)  

* มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ (p>0.05)  

 

4. ความยาวกานดอก (ตารางท่ี 4) 

 สัปดาหที่ 9 พบวา กรรมวิธีที่ 1  กรรมวิธีที่ 4 และ กรรมวิธีที่ 2 ใหคาเฉลี่ยความยาวกานดอกดทีี่สุดคือ 

96.05 86.03 และ 81.52 เซนติเมตร ตามลำดับ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 5  ใหคาเฉลี่ย 62.90 เซนติเมตร และ

กรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ยความยาวกานดอกต่ำที่สุดคือ  38.07 เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิง

ทางดานสถิติ  

 สัปดาหท่ี 10 พบวา กรรมวิธีท่ี 1  กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 4 และ กรรมวิธีท่ี 5  ใหคาเฉลี่ยความยาวกาน

ดอกดีที่สุดคือ 97.45 92.38 86.75 และ83.00 เซนติเมตร ตามลำดับ สวนกรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ยจำนวนใบต่ำ

ท่ีสุดคือ  68.20 เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ  
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ตารางที่ 4 แสดงผลของวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมตอการเจรญิเติบโตดานความยาวกานดอกของลิ้นมังกร 

กรรมวิธี 
  คาเฉลี่ยดานความยาวกานดอก (เซนติเมตร) 

สัปดาหท่ี 9 สัปดาหท่ี 10 

1 96.05a 97.45a

2 81.52ab 92.38ab 

3 38.07c 68.20b 

4 86.03ab 86.75ab 

5 62.90bc 83.00ab 

F-test    **    * 

C.V. (%) 48.96 34.65 

หมายเหตุ  **       มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ (p≤0.01) 

* มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ (p>0.05)

5. ความยาวชอดอก (ตารางท่ี 5)

สัปดาหที่ 2 พบวา กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 4 และ กรรมวิธีที่ 2 ใหคาเฉลี่ยความยาวชอดอกดีที่สุดคือ 

30.35 26.30 และ 23.04 เซนติเมตร ตามลำดับ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 5  ใหคาเฉลี่ย 17.81 เซนติเมตร และ

กรรมวิธีที่ 3  ใหคาเฉลี่ยความยาวชอดอกต่ำที่สุดคือ 4.51 เซนติเมตร สวนกรรมวิธีที่ 3 ที่ออกดอกชาอาจเปน

เพราะในวัสดุปลูกมีธาตุท่ีไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของชอดอกจึงทำใหชอดอกออกชากวากรรมวิธีอ่ืน มีความ

แตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ  

สัปดาหที่ 4 พบวา กรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่ 4 ใหคาเฉลี่ยความยาวชอดอกดีที่สุดคือ 57.64 และ 

51.39 เซนติเมตร ตามลำดับรองลงมาคือ กรรมวิธีที ่ 2 และ กรรมวิธีที ่ 5 ใหคาเฉลี ่ย 40.98 และ 35.38 

เซนติเมตร ตามลำดับ และกรรมวิธีท่ี 3 ใหคาเฉลี่ยความยาวชอดอกต่ำท่ีสุดคือ  21.68 เซนติเมตร สวนกรรมวิธีท่ี 

3 ท่ีออกดอกชาอาจเปนเพราะในวัสดุปลูกมีธาตุท่ีไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของชอดอกจึงทำใหชอดอกออกชา

กวากรรมวิธีอ่ืน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ  

ตารางที่ 5 แสดงผลของวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมตอการเจรญิเติบโตดานความยาวชอดอกของลิ้นมังกร 

กรรมวิธี 
  คาเฉลี่ยดานความยาวชอดอก (เซนติเมตร) 

สัปดาหท่ี 9 สัปดาหท่ี 10 

1 30.35a 57.64a 

2 23.04ab 40.98b 

3 4.51c 21.68c 

4 26.30ab 51.39ab 

5 17.81b 35.38bc 

F-test ** ** 

C.V. (%) 56.39 43.25 

หมายเหตุ  **    มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญย่ิงทางดานสถิติ (p≤0.01) 
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6. จำนวนชอดอก  

 สัปดาหท่ี 10 พบวา กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีท่ี 2 กรรมวิธีท่ี 4 ใหคาเฉลี่ยจำนวนชอดอกดีท่ีสุดคือ 1.60 1.50 

1.40 ตามลำดับรองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 5 1.30 ชอ สวนกรรมวิธีที่ 3 ใหคาเฉลี่ยจำนวนชอดอกต่ำที่สุดคือ 0.80 

เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ (ตารางท่ี 7) 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลของวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมตอการเจรญิเติบโตดานจำนวนชอดอกของลิ้นมังกร 

กรรมวิธี คาเฉลี่ยดานจำนวนชอดอก (ชอตอตน) 

1 1.60a 

2 1.50a 

3 0.80b 

4 1.40a 

5 1.30ab 

F-test * 

C.V. (%) 43.74 

หมายเหตุ  * มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางดานสถิติ (p>0.05) 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องผลของการศึกษาวัสดุปลูกจากดินผสมท่ีเหมาะสมสำหรับลิ้นมังกร พบวา กรรมวิธีท่ี 1 

ซึ่งมีสวนผสม ไดแก แกลบดิบ:แกลบดำ:ดินรวน:ปุยคอก: ปุยสูตร 16-16-16 อัตราสวน 3:2:1:0.5:0.25 สวน มีผล

ตอการเจริญเติบโตดานความสูง จำนวนใบ ความยาวกานดอก ความยาวกานดอก และ ความยาวชอดอก ดีท่ีสุด 

โดยมีสวนผสมของแกลบดิบซึ่งแกลบดิบท่ีผานการหมัก สามารถนำปรับปรุงดิน เพ่ิมประสิทธิภาพการอุมน้ำ เก็บ

กักสารอาหารของดิน สงเสริมกระบวนการเกิดเม็ดดิน สรางรูพรุน มีการระบายน้ำที่ดี แกลบดำ มีคุณสมบัติเปน

วัสดุปรับปรุงดินเพื ่อชวยเพิ ่มความรวนซุยเพิ ่มแรธาตุ มีความพรุนสูง และอุ มน้ำไดดี [7] ในขณะท่ีดินรวน 

คุณสมบัติเปนท่ียึดเกาะของรากพืช เพ่ือใหพืชยืนตนอยูไดและเปนท่ีกักเก็บน้ำและยังใหธาตุอาหารตางๆ ท่ีจำเปน

ตอการเจริญเติบโตของพืช [8] ปุยสูตร 16-16-16 ละลายน้ำไดดีมากในอุณภูมิหอง เปนแหลงธาตุอาหารหลัก 

ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ชวยสงเสริมใหพืชเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว [9] และปุยคอก ชวย

เพิ่มความพรุน การถายเทอากาศ นอกจากนี้ยังเปนแหลงพลังงานหรือสารอาหารของจุลินทรียอีกดวย [10] จาก

เหตุผลขางตนจึงทำใหกรรมวิธีที ่  1 แกลบดิบ:แกลบดำ:ดินรวน:ปุยคอก: ปุ ยส ูตร 16-16-16 อัตราสวน 

3:2:1:0.5:0.25 สวน มีความเหมาะสมและควรแนะนำใหเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจการปลูกตนลิ้นมังกรไดนำไปใช  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ สาขาพืชศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ลำปาง สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวิจัยครั้งน้ี 
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