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การประยุกต์เทคนิคการตรวจจับขอบภาพสําหรับการวัดเส้นสเกล
The Implementation of Edge Detection Technique for Line-Scale Measurement
พนัญญา สมวงษ์1 นพฤทธิ์ จินนั ทุยา1* และ วิโรจน์ สุดาธรรม2
Pananya Somwong1, Noparit Jinuntuya1* and Wiroj Sudatham2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ สนอการประยุกต์เทคนิคการตรวจจับขอบภาพของ Sobel, Prewitt และ Canny สําหรับการ
วัดเส้นสเกล เครื่องต้นแบบประกอบด้วยกล้อง CCD เลนส์ และแหล่งกําเนิดแสง โปรแกรมตรวจจับขอบของเส้น
สเกลถูกพัฒนาขึน้ บน python ความถูกต้องของโปรแกรมถูกยืนยันด้วยโปรแกรม MATLAB ภาพถ่ายเส้นสเกล
ถูกประมวลผลเพื่อหาขอบ จากการวิจยั พบว่ามีความละเอียดในการตรวจจับขอบภาพประมาณ 0.0029 mm
ซึ่งถูกสอบเทียบด้วยตารางมาตรฐาน การทดลองเพื่อประยุกต์เทคนิคดังกล่าวในการวัดระยะความยาวตาราง
มาตรฐานขนาด 0.4 mm และบรรทั ด เหล็ ก 1.0 mm มี ค วามคลาดเคลื่ อ นของความยาวที่ วั ด มากที่ สุ ด
0.0005 mm และ 0.002 mm ตามลําดับ มีความไม่แน่นอนในการวัดประมาณ 0.003 mm ที่ระดับความเชื่ อมั่น
95% เมื่อเปรียบเทียบกับความยาวอ้างอิงแล้วพบว่าค่าสัดส่วน E<1 แสดงถึงความสอดคล้องและใช้ได้ของการ
วิจยั

ABSTRACT
This paper presents the implementation of edge detection technique for line-scale
measurement. Edge detection of Sobel, Prewitt and Canny are applied to identify edges of line
scale. The prototype consists of a CCD-camera, a lens, and a monochromatic ring light. Edge
detection software was developed based on python and was verified by MATLAB. The resolution
of image pixel is approximately 0.0029 mm. By the proposed method, the length measurement
errors are 0.0005 mm and 0.002 mm when apply to measure the calibration grid 0.4 mm and the
steel ruler 1.0 mm long. The uncertainty of measurement is approximately 0.003 mm with the
confident level of 95%. The En ratio is smaller than 1, when compare with the conventional
method.

Key words: edge detection, line-scale measurement, non-contact measurement
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คํานํา

Line scale หมายถึงเครื่องมือวัดกลุ่มความยาวที่มีขีดสเกลเป็ นเส้นและค่าความยาวที่ระบุ (Nominal
length) มี ค วามยาวแบบเชิ ง เส้นเที ย บกับเส้นอ้างอิ ง เช่ น Standard glass scale, working scale, steel ruler
เป็ นต้น เพื่ อให้ผลการวัดสามารถสอบกลับ (Traceability) ไปยังหน่วยวัดมูลฐาน (SI base unit) เครื่องมือวัด
จําเป็ นต้องมีการสอบเทียบ (Calibration) ตามวิธีการที่ถูกต้อง งานวิจยั นีเ้ น้นการประยุกต์เทคนิคการตรวจจับ
ขอบภาพสําหรับการวัดความถูกต้องของความยาวที่ระบุของเส้นสเกลบรรทัดเหล็ก (Steel ruler) ตามมาตรฐาน
JIS B 7516: 2005 ซึ่งทําจากเหล็กกล้า (Steel) ที่มีความแข็งไม่นอ้ ยกว่า 400 HV โดยมีความหนาของเส้นสเกล
อยู่ร ะหว่าง (0.1-0.25) mm และมี ค วามถูก ต้องของความยาวที่ อุณ หภูมิ อา้ งอิ ง 20°C เท่ ากับ [0.10+0.05 x
(L/500)] mm เมื่อ L คือความยาวที่ระบุในหน่วย mm ความถูกต้องของความยาวคือความยาวจากเส้นอ้างอิง
ศูนย์ (Reference/Zero line/End face of scale) ไปยังเส้นกึ่งกลาง (Center line of scale) ของความหนาเส้น
สเกล (ยุทธนา, 2009) ที่ระบุดงั รู ปที่ 1 (Figure 1)

Figure 1 Length of line scale (Metrology Info 53: 12-15).
โปรแกรม Python ได้ถูกพัฒนาขึน้ โดยประยุกต์หลักการหาขอบภาพของ Sobel, Prewitt และ Canny
โดยตรวจสอบความใช้ได้ของโปรแกรม (Software validation) เทียบกับ MATLAB งานวิจยั นีแ้ สดงการสอบเทียบ
ความละเอียด การตรวจจับขอบของเส้นสเกล การวัดความยาวของตารางมาตรฐาน (Standard grid/Calibration
grid) และสเกลบรรทัดเหล็ก รวมถึงการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดที่วิจยั ขึน้

อุปกรณ์และวิธีการ
การตรวจจับขอบภาพสําหรับการวัดเส้นสเกล
การหาขอบภาพเป็ นการประมวลผลจากพิกเซล (Pixel) ข้างเคียงของภาพโดยวัดการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มแสง (Intensity) ขอบภาพคือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงของพิกเซลข้างเคียงต่างกันมาก
ที่ สุ ด (Rafael C. Gonzalez, 2002) หลั ก การตรวจจั บ ขอบภาพของ Sobel, Prewitt และ Canny (Rafael C.
Gonzalez, 2002) ถู ก ประยุ ก ต์เ พื่ อ หาขอบของเส้น สเกลโดยอาศัย หลัก การของอนุ พั น ธ์อัน ดับ หนึ่ ง (First
derivative) ในการไล่ระดับความเข้มแสงเพื่อหาบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ซึ่งบริเวณนัน้ คือขอบของ
เส้นสเกลที่สนใจ ตารางมาตรฐานถูกวางให้ตงั้ ฉากและขนานกับแนวเส้นกากบาท (Cross hair) ของกล้อง CCD
3
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เพื่ อ ลดความคลาดเคลื่ อ นจากการจัด แนวการวัด (Alignment error) โปรแกรม Python ถู ก พัฒ นาขึ น้ เพื่ อ
ประมวลผลภาพถ่ายของตารางมาตรฐานและหาจํานวนพิ กเซลของตารางมาตรฐานบริเวณพืน้ ที่สีดาํ (Black
grid) และพืน้ ที่สีขาว (White grid) โดยเรียงที่ละแถวในแนวแกน y จากขอบซ้ายถึงขอบขวาในแนวแกน x ของ
ภาพ ดังแสดงในรู ปที่ 2 (Figure 2)
x

x

y

y
Black grid
Cross hair
White grid

Figure 2 The image of calibration grid.
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่พัฒนาขึน้ โปรแกรม MATLAB ที่มีฟังก์ชันการคํานวนทาง
คณิ ตศาสตร์แบบสําเร็จรู ป ถูกนํามาใช้หาจํานวนพิ กเซลของตารางมาตรฐานตามขั้นตอนเช่น เดีย วกัน เพื่ อ
เปรียบเทียบจํานวนพิกเซลโดยเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่ากลาง (Standard deviation of mean)
การสอบเทียบความละเอียดของขนาดพิกเซลภาพ
ภาพจากกล้อง CCD ต้องทําการสอบเทียบความละเอียดของขนาดพิกเซลบนภาพ เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดความยาวของพิกเซลในแนวเดียวกับการวัด โดยติดตัง้ การทดลองดังรู ปที่ 3 (Figure 3)

Figure 3 Pixel calibration.
4
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Figure 4 Steel ruler measurement.
ตารางมาตรฐานที่ความยาว 0.99976 mm ถูกใช้สาํ หรับหาความละเอียดของพิกเซลภาพ เลนส์อตั รากําลังขยาย
35X, 50X และ 90X ถูกใช้ร่วมกับกล้อง CCD เพื่อเพิ่มความเข้มแสงและลดการสะท้อนของพืน้ หลัง แสง LED สี
แดงความยาวคลื่ น เดี ย ว (Red-monochromatic light) ถู ก ติ ด ตั้ง ในแนวเดี ย วกับ ทิ ศ ทางการถ่ า ยภาพ (NPL
Guide, 2014) จากนัน้ ตารางมาตรฐานถูกถ่ายภาพด้วยอัตรากําลังขยายที่ต่างกันเพื่อหาความสัมพันธ์ของความ
ละเอียดหรือขนาดของพิ กเซลภาพที่ เหมาะสมต่อการนําไปประยุกต์ใช้ง าน โดยใช้โปรแกรมที่ พัฒนาขึน้ บน
หลักการตรวจจับขอบภาพของ Sobel, Prewitt และ Canny
การวัดขนาดความยาวตารางมาตรฐานและความยาวบรรทัดเหล็ก
ตารางมาตรฐานขนาดความยาว 0.4 mm และบรรทัดเหล็ก 1 mm ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบผลการวัดของ
งานวิจัยนี ก้ ับวิธีการวัด อื่น การทดลองนี ต้ ิดตัง้ เครื่ องมือคล้ายดังรู ปที่ 3 (Figure 3) โดยติดตัง้ เลนส์ท่ี มี อัต รา
กําลังขยาย 90X เนื่องจากการสอบเทียบความละเอียดของขนาดพิกเซลภาพพบว่า มีคา่ ความละเอียดขนาดของ
พิกเซลภาพมากที่สดุ อย่างไรก็ตามพืน้ ที่ท่ีจะสามารถมองเห็นวัตถุ (Field of view) จะลดลงประมาณ 1 mm2 จึง
เป็ นเหตุให้ตารางมาตรฐานขนาดความยาว 0.4 mm และบรรทัดเหล็ก 1 mm ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบผลการวัด
ของงานวิจยั นี ้ วิธีการวัดขนาดความยาวของตารางมาตรฐานถูกวัดจากขอบสเกลด้านซ้ายของภาพ โดยเรียงที่
ละแถวในแนวแกน y จากขอบซ้ายถึงขอบขวาในแนวแกน x เช่นเดียวกันกับรู ปที่ 2 (Figure 2) จากนัน้ นําความ
ยาวเฉลี่ยที่วดั ได้เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงจากใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of calibration) สําหรับการ
วัดบรรทัดเหล็กแสดงดังรู ปที่ 4 (Figure 4) ทําการวัดเช่นเดียวกับการวัดตารางมาตรฐาน จากนัน้ นําความยาว
เฉลี่ยที่วดั ได้เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่วดั ด้วยเครื่อง Mitutoyo Hyper QV 606 PRO/TP Vision System
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ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

ผลของการตรวจจับขอบภาพสําหรับการวัดเส้นสเกล
การหาจํานวนพิกเซลของตารางมาตรฐานบริเวณพืน้ ที่สีดาํ (Black grid) และพืน้ ที่สีขาว (White grid)
โดยเรียงที่ละแถวในแนวแกน y จากขอบซ้ายถึงขอบขวาในแนวแกน x ของภาพ เพื่อประเมินผลการตรวจจับ
ขอบภาพด้วยหลักการของ Sobel Prewitt และ Canny และตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่ พัฒนาขึน้
แสดงดังตารางที่ 1 (Table 1) เมื่อ n มีคา่ เท่ากับ 52
Table 1 Number of pixels between two edges of black and white area of calibration grid (unit: pixel).
Algorithm
Sobel
Prewitt
Canny

Python
340.6154
340.6154
340.5962

White grid
SD1/
MATLAB
0.4913 340.6154
0.5297 340.6154
0.5336 340.5962

SD1/
0.4913
0.5297
0.5336

Black grid
Python
SD1/
MATLAB
339.1346 0.4441 339.1346
339.1538 0.4147 339.1538
339.1923 0.4866 339.1923

SD1/
0.4441
0.4147
0.4866

−𝑥𝑥̅ )
1/ Standard Deviation = 𝜎𝜎𝑛𝑛−1 = �∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 (𝑥𝑥𝑛𝑛−1
𝑖𝑖
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จํานวนพิกเซลและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ประเมินจากการตรวจจับขอบของตารางมาตรฐาน 52 แถวใน
แนวแกน y ดังแสดงในรู ปที่ 2 (Figure 2) ผลการตรวจจับขอบภาพโดยวิธีการหาจํานวนพิกเซลระหว่างสองขอบ
ด้วยโปรแกรมที่ พัฒนาขึน้ และ MATLAB มีความสอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมที่ พัฒนาขึน้ มี ค วาม
ถูกต้อง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายจากค่ากลางประมาณ 0.5 pixel เนื่องมาจากการหาจํานวน
พิกเซลระหว่างขอบเป็ นการหาในแนวแกน x ของภาพ พบว่าภาพถ่ายของตารางมาตรฐานเอียงจากแนวแกน
กากบาทของกล้อง CCD ประมาณ 2 พิกเซล จึงทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนโคไซด์ (Cosine error) ขึน้ ส่งผลให้
ขอบของภาพไม่ได้เรียงตัวกันในแนวแกนที่ขนานกับแกน y ของเส้นกากบาท และจํานวนพิกเซลของตารางสีขาว
มีมากกว่าตารางสีดาํ เนื่องจากความยาวของตารางสีขาวกว้างกว่าตารางสีดาํ 0.004 mm
ผลการสอบเทียบความละเอียดของขนาดพิกเซลภาพ
การทดลองเพื่ อหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความยาวของพิ กเซลในแนวเดียวกับการวัดกับอัตรา
กําลังขยาย เมื่อวัดเที ยบกับ ตารางมาตรฐานที่ มี ค วามยาว 0.99973 mm แสดงดังตารางที่ 2 (Table 2) จาก
หลักการตรวจจับขอบภาพด้วยอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่ง ทําให้ทราบว่าความละเอียดสูงสุดในการตรวจจับขอบภาพนัน้
คือ 1 pixel เนื่องจากขอบภาพถูกพิจารณาจากความต่างของความเข้มแสงของพิกเซลข้างเคียง ดังนัน้ โอกาสที่จะ
เกิดความคลาดเคลื่อนจากการตรวจจับขอบเส้นสเกลเท่ากับ 2 pixels (2 ขอบ) เมื่อใช้เลนส์อตั รากําลัง ขยาย
35X, 50X และ 90X จะมี โ อกาสคลาดเคลื่ อ น (Error) ประมาณ 0.020 mm, 0.011 mm และ 0.006 mm
ตามลําดับ จากการทดลองพบว่าการเพิ่มอัตรากําลังขยายจะทําให้ความยาวต่อพิกเซลลดลงแต่ความละเอียดใน
การตรวจจับขอบภาพนัน้ ยังคงเป็ น 1 pixel และการเพิ่มอัตรากําลังขยายที่สงู เกินไปจะทําให้การมองเห็นขนาด
วัตถุ (Field of view) เล็กลงซึ่งจะเห็นภาพเส้นสเกลเป็ นจุดส่งผลให้ไม่เหมาะสมต่อการวัดในลักษณะหนึ่งมิติ
(1D-measurement) ดัง นั้น ควรทดแทนการหาขอบโดยวิ ธี Sub-pixels edge detection เมื่ อ ต้อ งการความ
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ถูกต้องในการวัดที่สงู ขึน้ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนความถูกต้อง (Accuracy ratio) กับความถูกต้อง
ของบรรทัดเหล็กแล้ว วิธีการวิจยั ซึง่ ใช้เลนส์ท่ีอตั รากําลังขยาย 90X เพียงพอต่อการประยุกต์ใช้งาน
Table 2 The relation of the resolution of image pixel and the magnification.
Algorithm
Magnification
Number of Pixel
35X
99.8955
Sobel
50X
186.5821
90X
339.1346
35X
99.8955
Prewitt
50X
186.6567
90X
339.1538
35X
99.8358
Canny
50X
186.7612
90X
339.1923

L (mm)/Pixel
0.01001
0.00536
0.00294
0.01001
0.00536
0.00294
0.01001
0.00535
0.00294

ผลการวัดขนาดความยาวตารางมาตรฐานและความยาวบรรทัดเหล็ก
จากการทดลองวัดตารางมาตรฐานขนาดความยาว 0.4 mm และบรรทัดเหล็ก 1 mm เปรียบเทียบกับ
ความยาวอ้างอิง ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 3 (Table 3) เมื่อ n มีคา่ เท่ากับ 28 และ 35 ตามลําดับ
Table 3 The measurement results of the calibration grid 0.4 mm and steel ruler 1 mm.
Algorithm

Calibration grid 0.4 mm
Reference length (mm)

Sobel
Prewitt

0.39973

Canny

Measured length (mm)

Error 1/

SD2/ (mm)

0.40015

-0.00042

0.0014

0.40012

-0.00039

0.0010

0.40021

-0.00048

0.0018

Measured length (mm)

Error 1/

SD2/ (mm)

1.0044

-0.0019

0.0018

1.0038

-0.0013

0.0018

1.0040

-0.0015

0.0018

Steel ruler 1 mm
Reference length (mm)
Sobel
Prewitt

1.00250

Canny
1/ Error = Measured length – Reference length

−𝑥𝑥̅ )
2/ Standard Deviation = 𝜎𝜎𝑛𝑛−1 = �∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 (𝑥𝑥𝑛𝑛−1
𝑖𝑖
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ความไม่แน่นอนของการวัดขนาดความยาวตารางมาตรฐานและความยาวบรรทัดเหล็ก
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดเป็ นปริมาณที่บ่งบอกถึงคุณภาพเชิงปริมาณของสิ่งที่ ถูกวัด เพื่อแสดง
ความน่าเชื่อถือของผลการวัด (EA-4/02 M, 2013) ความคลาดเคลื่อน (Error) ของผลการวัดเส้นสเกลในงานวิจยั
นีแ้ สดงดังสมการที่ (1)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑙𝑙𝑥𝑥 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑙𝑙(α ⋅ ∆𝑇𝑇)

โดยที่
𝑙𝑙𝑥𝑥

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑚𝑚

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑙𝑙

α
∆𝑇𝑇

(1)

คือ ความยาวระยะสเกลที่ถกู วัด
คือ ความไม่แน่นอนของการตรวจจับขอบเส้นสเกล
คือ ความไม่แน่นอนของความละเอียดขนาดพิกเซลภาพ
คือ ความไม่แน่นอนในการจัดแนวการวัด
คือ ความยาวมาตรฐานที่อณ
ุ หภูมิอา้ งอิง 20 °C
คือ ความยาวที่ระบุ
คือ สัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุทางความร้อน
คือ ผลต่างของอุณหภูมิวสั ดุกบั อุณหภูมิอา้ งอิง 20 °C

จากแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของความคลาดเคลื่อนผลการวัดเส้นสเกลในสมการที่ (1) สามารถ
ประเมินความไม่แน่นอนของการวัดดังตารางที่ 4 (Table 4)
Table 4 Measurement uncertainty.
Standard
Uncertainty sources
uncertainty, u(xi)
Edge detection method
0.0002 mm
Pixel resolution
0.0008 mm
Alignment error
0.0000 mm
Reference length
0.0009 mm
Temperature effect
0.577°C

Sensitivity
coefficient, ci
1
1
1
-1
-9×10-6 °C-1L

Uncertainty
contribution, u(yi)
0.0002 mm
0.0008 mm
0.0000 mm
-0.0009 mm
0.0000 mm

Combined Uncertainty
0.0013 mm
Expended Uncertainty (k =2) 0.0026 mm
เมื่ อ Combined uncertainty คื อค่าความไม่แ น่ น อนรวมและ Expanded uncertainty คื อค่าความไม่แ น่ นอน
ขยายของการวัดที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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การประเมินประสิทธิภาพวิธีการที่วิจยั และความสมเหตุสมผลของความไม่แน่นอนในการวัด โดยวิธีการ
ประเมินค่าสัดส่วน En (ISO/IEC 17043, 2010) ผลการประเมินแสดงความสอดคล้อง (Conformity) กับวิธีการ
มาตรฐานเมื่อ |En | ≤ 1จากการทดลองวัดตารางมาตรฐานขนาด 0.4 mm และ บรรทัดเหล็กความยาวที่ระบุ
1 mm ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการที่นาํ เสนอ และความสมเหตุสมผลของความไม่แน่นอนในการวัด
ดังตารางที่ 5 (Table 5)
Table 5 En ratio of proposed method.
Algorithm

Calibration grid 0.4 mm
x−X (mm) Ulab (mm) Uref (mm)

|En|

x−X (mm)

Steel ruler 1 mm
Ulab (mm) Uref (mm) |En|

Sobel

-0.00042

0.0026

0.0015

0.14

-0.0019

0.0026

0.0015

0.66

Prewitt

-0.00039

0.0026

0.0015

0.13

-0.0013

0.0026

0.0015

0.45

Canny

-0.00048

0.0026

0.0015

0.16

-0.0015

0.0026

0.0015

0.52

เมื่อ x−X คือผลต่างของความยาวที่วดั ได้กบั ความยาวอ้างอิง Ulab คือความไม่แน่นอนขยายของการวัดสําหรับ
งานวิจยั ที่นาํ เสนอ Uref คือความไม่แน่นอนขยายของความยาวที่อา้ งอิง และสัดส่วน En ประเมินดังสมการที่ (2)
𝐸𝐸𝑛𝑛 = �

𝑥𝑥−𝑋𝑋

2 +𝑈𝑈 2
�𝑈𝑈𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

(2)

�

สรุ ป

การประยุกต์เทคนิ คการตรวจจับขอบภาพสําหรับการวัดเส้นสเกลในงานวิจัยนี ้ โดยอาศัยหลักการ
ตรวจจับขอบภาพของ Sobel, Prewitt และ Canny มีความไม่แน่แน่นอนในการวัดประมาณ 0.003 mm ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และมีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนในการยืนยันขอบของเส้นสเกลประมาณ 0.006 mm
เมื่อใช้เลนส์ท่ีมีอตั รากําลังขยาย 90X อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนความถูกต้องของบรรทัดเหล็กแล้ว
วิธีการวิจยั นี ้ เพียงพอต่อการนําไปประยุกต์ใช้งานในการสอบเทียบบรรทัดเหล็กต่อไป
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การออกแบบแหล่งกําเนิดแสงหลายความยาวคลื่นโดยใช้ LED ร่วมกับเกรตติงเลีย้ ว
เบนแบบสะท้อน
Design of Multispectral Light Source using LED and Reflected Diffraction Grating
จันทร์ฑรัตน์ มากชุม1 และ นพฤทธิ์ จินนั ทุยา1*
Jantarat Markchum1 and Noparit Jinuntuya1*

บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนีไ้ ด้นาํ เสนอการออกแบบสร้างแหล่งกําเนิดแสงหลายความยาวคลื่น โดยใช้แสงจาก LED
หลาย ๆ ตัว ส่องลงไปบนเกรตติงแบบสะท้อน แล้วเลือกแสงเลีย้ วเบนที่มมุ จําเพาะ โดยใช้ช่องเปิ ดแคบสองอันใน
การกําหนดแนวแสง ในเครื่องต้นแบบที่พฒ
ั นาขึน้ นีใ้ ช้ LED จํานวน 5 ดวง วางทํามุมตกกระทบต่างกัน เพื่อให้ได้
แสงเลีย้ วเบนที่ความยาวคลื่นในช่วง 480 ถึง 680 nm ค่าความยาวคลื่นที่ความเข้มสูงสุด และความกว้างแถบ
ความยาวคลื่นของแสงเลีย้ วเบนจาก LED แต่ละตัว สามารถคํานวณได้จากฟั งก์ชนั สเปกตรัมสัมพัทธ์ของ LED
ซึ่งสามารถวัดได้โดย spectrophotometer ร่วมกับข้อมูลการแจกแจงความเข้มเชิ งมุมสัมพัทธ์ ที่ กาํ หนดจาก
เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคของ LED จากผลการคํานวณพบว่าค่าความยาวคลื่นที่ความเข้มสูงสุดสอดคล้องกับผล
การวัดค่อนข้างดี แต่ความกว้างแถบความยาวคลื่นที่ได้จากการคํานวณ แตกต่างกับค่าที่วดั ได้พอสมควร อย่างไร
ก็ตาม แสงที่ได้จาก LED ทุกตัวมีความกว้างแถบความยาวคลื่นที่คอ่ นข้างแคบ (< 50 nm) ซึ่งมีความเป็ นไปได้ท่ี
จะนําไปใช้ในการสร้างข้อมูลภาพแบบหลายความยาวคลื่น หรือใช้เป็ นแหล่งกําเนิดแสงในงาน spectroscopy
แทนที่เครื่องแยกความยาวคลื่นที่ใช้กนั ทั่วไปได้

ABSTRACT
In this study, design and construction of a multispectral light source are presented. Light rays
from multiple LEDs are projected on a reflection grating. Two narrow slits are used to select the
diffracted ray with a specific angle. In this prototype, 5 LEDs are placed to give different incident angles
which result in the diffracted ray with the wavelength range from 480 to 680 nm. The maximum intensity
wavelength and bandwidth of the diffracted light from each LED can be calculated from the LED relative
spectrum function, which can be measured by a spectrophotometer, together with the angular relative
intensity distribution obtained from the data sheet. The calculation results of maximum intensity
wavelengths agree well with the measurements, but the bandwidths are quite different. However, the
bandwidths of lights from all LEDS are quite narrow (< 50 nm), which is possible to be used as a light
source for multispectral imaging. It is also possible to use the system as a replacement of the
monochromator in the spectroscopy work.
Key words: Monochromator Design, multispectral light source, LEDs, reflected grating
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คํานํา

การสร้างข้อมูลภาพแบบหลายความยาวคลื่น (Multispectral imaging) คือการนําเสนอข้อมูลภาพโดย
ใช้แสงในช่วงความยาวคลื่นแคบๆ (∼ 20-30 nm) มากกว่า 3 ย่านความยาวคลื่นขึน้ ไป ซึ่งจะแตกต่างจากการ
สร้างข้อมูลภาพในระบบ RGB ตามปกติ ที่จะใช้แสงใน 3 ช่วงความยาวคลื่นที่ค่อนข้างกว้าง (∼ 100-200 nm)
เลียนแบบการตอบสนองของเซลล์รบั แสง (Photoreceptor cell) ที่จอประสาทตา (Retina) ของมนุษย์ การสร้าง
ข้อมูลภาพแบบหลายความยาวคลื่นนี ้ จะทําให้ได้ขอ้ มูลของการตอบสนองของวัตถุท่ีก่อให้เกิดภาพ ต่อแสงที่
ความยาวคลื่ น ต่ า งๆ ในรายละเอี ย ด มากกว่ า ข้อ มูล ที่ ไ ด้จ ากการถ่ า ยภาพสี ท่ ัว ไป ซึ่ง ปั จ จุ บัน มี ก ารนําไป
ประยุกต์ใช้ในหลายๆ สาขา ทัง้ ทางการทหาร การรับรู ร้ ะยะไกล (Remote sensing) ทางการแพทย์ การเกษตร
หรือแม้กระทั่งในวงการศิลปะ (Belusic et al., 2016; ElMasry et al., 2019; Pelagotti et al., 2008)
วิธีการสร้างข้อมูลภาพแบบหลายความยาวคลื่น สามารถทําได้ใน 2 รู ปแบบใหญ่ ๆ คือ การใช้แสง
ธรรมชาติ หรือแสงขาวจากแหล่งกําเนิด ส่องไปยังวัตถุท่ีตอ้ งการถ่ายรู ป แล้วใช้เครื่องมือแยกแสงที่ความยาวคลื่น
ต่างๆ ออกจากกัน เครื่องมือแยกแสงดังกล่าว อาจใช้เป็ นปริซมึ แยกแสง หรือเกรตติงเลีย้ วเบน เพื่อให้แสงที่ความ
ยาวคลื่นต่างกัน ไปตกที่ตาํ แหน่งต่างกันบนฉาก หรืออุปกรณ์รบั แสง ซึง่ ปั จจุบนั มักใช้เป็ นตัวรับรู ้ CCD หรืออีกวิธี
ที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั คือการใช้ตวั รับรู ้ CCD แบบพิเศษ ที่ติดตัง้ ตัวกรองแสง (filter) ที่จะยอมให้เฉพาะแสงที่มี
ความยาวคลื่นที่ตอ้ งการเท่านัน้ ผ่านไปได้ ข้อดีของวิธีขา้ งต้นคือใช้งานได้สะดวก ไม่ตอ้ งการแหล่งกําเนิดแสงแบบ
พิเศษ แต่ก็มีขอ้ จํากัดตรงที่อปุ กรณ์มกั มีราคาแพง เพราะต้องใช้ CCD ที่มีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ เพื่อแยกรับภาพที่
หลายความยาวคลื่น และ/หรือต้องติดตัง้ ตัวกรองแสงที่มีความกว้างแถบความยาวคลื่น (bandwidth) ที่มี
ค่าความยาวคลื่นเฉพาะในช่วงแคบๆ บน CCD ดังกล่าว
วิธีการสร้างข้อมูลภาพแบบหลายความยาวคลื่นอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึง่ เป็ นประเด็นที่สนใจในงานวิจยั นี ้ คือ
การใช้แหล่งกําเนิดแสงที่สามารถให้แสงหลายความยาวคลื่น ส่องไปยังวัตถุท่ีตอ้ งการถ่ายรูป แล้วถ่ายรู ปโดยใช้
กล้องปกติ หรือกล้องที่ถ่ายรู ปแบบสเกลสีเทา (Gray scale) ข้อดีของวิธีนีค้ ือ สามารถใช้กล้องถ่ายรู ปปกติในการ
เก็บข้อมูลภาพได้ แต่ก็มีประเด็นคือ ต้องมีแหล่งกําเนิดแสงหลายความยาวคลื่น ส่องไปยังวัตถุท่ีตอ้ งการถ่ายรู ป
แล้วถ่ายรู ปเก็บข้อมูลภาพจากแสงทีละความยาวคลื่นเพื่อนําไปประมวลผลต่อไป
การสร้างแหล่งกําเนิดแสงหลายความยาวคลื่น ที่ให้แสงแต่ละความยาวคลื่นที่มีความกว้างแถบความ
ยาวคลื่นเฉพาะในช่วงแคบๆ อาจทําได้โดยใช้วงล้อตัวกรองแสง (Filter wheel) หรือเครื่องแยกความยาวคลื่น
(Monochromator) ในการทํางานของระบบเหล่านี ้ จะมีการเคลื่อนที่เชิงกลภายในระบบ เช่น การหมุนวงล้อตัว
กรองแสง หรือการหมุนกระจกและเกรตติงในเครื่องแยกความยาวคลื่น ทําให้เกิดข้อจํากัดของเวลาในการเปลี่ยน
ความยาวคลื่น ซึง่ อาจไม่เหมาะสมกับการถ่ายภาพต่อเนื่อง รวมทัง้ อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึน้ จากการเคลื่อนที่
เชิงกลดังกล่าวด้วย
ในงานวิจยั นี ้ จะนําเสนอวิธีการสร้างแหล่งกําเนิดแสงหลายความยาวคลื่นอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้ LED สีขาว
ชนิดสว่างมาก (Super bright) ส่องแสงไปตกกระทบบนเกรตติงสะท้อน (Reflected diffraction grating) แล้วนํา
แสงที่เลีย้ วเบนขึน้ มาผ่านช่องเปิ ดแคบ (Slit) เพื่อให้ได้แสงเลีย้ วเบนที่มมุ เฉพาะค่าหนึง่ ไปใช้เป็ นแหล่งกําเนิดแสง
ในที่นจี ้ ะใช้ LED หลายตัว วางในตําแหน่งที่ให้มมุ ตกกระทบต่างกัน ดังนัน้ แสงจาก LED แต่ละตัวเมื่อเลีย้ วเบน
จากเกรตติง จะมีความยาวคลื่นเฉพาะ ขึน้ กับมุมตกกระทบของแสงจาก LED ตัวนัน้ ข้อดีของวิธีท่ีนาํ เสนอในทีนี ้
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คือสามารถควบคุมการเปิ ด-ปิ ด LED แต่ละตัวได้อย่างรวดเร็ว ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนความยาวคลื่นของ
แหล่งกําเนิดแสงได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน นอกจากนี ้ เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนที่เชิงกลในระบบ จึงสามารถลดความ
ไม่แน่นอนในส่วนนีล้ งไปได้อีก
นอกเหนือจากการออกแบบโครงสร้างแล้ว ในงานวิจยั นีจ้ ะนําเสนอกระบวนวิธีเชิงตัวเลข (Numerical
algorithm) ที่ใช้คาํ นวณสเปกตรัมของแสงจากระบบ เนื่องจากลําแสงจาก LED มีลกั ษณะบานออกเป็ นรู ปกรวย
รวมทัง้ ช่องเปิ ดแคบก็มีขนาดความกว้าง ดังนัน้ แสงจาก LED แต่ละตัวที่เลีย้ วเบนผ่านออกมา จะมีความยาวคลื่น
ที่ความเข้มสูงสุด และความกว้างแถบความยาวคลื่น ขึน้ กับตําแหน่ง และรู ปแบบการกระจายแสง (Illumination
profile) ของ LED ตัวนัน้ ๆ ความสามารถที่จะคํานวณสเปกตรัมของแสง จากโครงแบบ (Configuration) ของ
ระบบ จึงเป็ นเครื่องมือที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่สามารถนําไปใช้ออกแบบแหล่งกําเนิดแสงหลายความยาวคลื่น
ที่มีโครงสร้างในแบบอื่นๆ ได้อกี ด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ

โครงแบบของระบบที่ใช้ในงานวิจยั นีใ้ นรู ปแบบของแผนผังและอุปกรณ์จริงแสดงใน Figure 1

Figure 1 (a) Schematic and (b) actual arrangement of the apparatuses used in this study.
ในที่นีใ้ ช้ LED สีขาวชนิดสว่างมาก (LTW-2S3D7, Lite-On Inc.) 5 ตัว วางทํามุมต่างกัน ส่องแสงไปยัง
เกรตติงสะท้อน ที่มีความหนาแน่นของช่องเปิ ด (Groove density) 1800 mm-1 จะพิจารณาเฉพาะแสงเลีย้ วเบน
ที่ผ่านช่องเปิ ดแคบ Slit1 และ Slit2 ที่มีขนาดช่องเปิ ด 1.0 mm และวางห่างจากกันเป็ นระยะ 59.0 mm โดยแสงที่
ส่องผ่านออกมา จะถูกส่งต่อไปวิเคราะห์ดว้ ย Spectrophotometer (AvaSpec-2048) เพื่อวัดความยาวคลื่นที่
ความเข้มสูงสุด และความกว้างแถบความยาวคลื่น ของแสงจาก LED แต่ละตัว การควบคุมการเปิ ด-ปิ ด LED ทํา
ผ่าน GPIO ports ของ Raspberry Pi 3 Model B โดยเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมภาษา python อุปกรณ์
พร้อมส่วนควบคุมแสดงใน Figure 2
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Figure 2 Optical system with Raspberry Pi control unit.
LED1-5 ถูกจัดวางให้แนวแกนทํามุมกับเส้นตัง้ ฉากจากผิวเกรตติงเป็ น 9°, 15°, 21°, 27° และ 33°
ตามลําดับ ส่วนแนวเชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของ Slit1 และ Slit2 ทํามุม 45° กับเส้นตัง้ ฉากจากผิวเกรตติง ค่ามุม
ดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็ นค่ากลางของมุมตกกระทบและมุมเลีย้ วเบนของแสงจาก LED ที่สอ่ งไปยังเกรตติง ที่ทาํ ให้
เกิดการแทรกสอดในอันดับที่ 1 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลําแสงจาก LED มีลกั ษณะบานออกเป็ นรู ปกรวย รวมทัง้
ช่องเปิ ดแคบก็มีขนาดความกว้าง ดังนัน้ แสงที่สอ่ งผ่านช่องเปิ ดแคบออกไป จะเป็ นผลรวมของแสงในช่วงของมุม
ตกกระทบค่าหนึ่งซึง่ จะส่งผลต่อมุมเลีย้ วเบนและสเปกตรัมของแสงที่สอ่ งผ่านช่องเปิ ดแคบโดยรวม
จากโครงแบบของระบบข้างต้น จะสามารถคํานวณความยาวคลื่นที่ความเข้มสูงสุด และความกว้างแถบ
ความยาวคลื่นได้ตามกระบวนวิธีดงั นี ้
1. ความกว้างของช่องเปิ ดแคบและระยะห่างระหว่างช่องเปิ ดทัง้ สอง จะกําหนดมุมเลีย้ วเบนจากเกรตติง
ที่เป็ นไปได้ ที่แสงจะสามารถผ่านช่องเปิ ดทัง้ สอง ถ้าช่องเปิ ดทัง้ สองกว้าง w และวางอยู่ห่างกัน L และแนวเชื่อมต่อ
จุดกึ่งกลางของ Slit1 และ Slit2 ทํามุม β กับเส้นตัง้ ฉากจากผิวเกรตติง มุมเลีย้ วเบนที่เป็ นไปได้จะอยู่ในช่วง β ±
∆β เมื่อ
∆β = arctan w/L

(1)

2. นอกเหนือจากมุมเลีย้ วเบนที่เป็ นไปได้ จะถูกกําหนดโดยความกว้างของช่องเปิ ดแคบและระยะห่าง
ระหว่างช่องเปิ ดทัง้ สองแล้ว ตําแหน่งของแสงตกกระทบที่จะทําให้เกิดแสงเลีย้ วเบนที่สามารถผ่านช่องเปิ ดทัง้ สอง
ได้ จะขึน้ กับความกว้างของช่องเปิ ดแคบและระยะห่างระหว่างช่องเปิ ดทัง้ สอง รวมทัง้ ตําแหน่งและการวางตัวของ
ช่องเปิ ดเทียบกับเกรตติงด้วย Figure 3 แสดงบริเวณ A ที่แสงตกกระทบในบริเวณนี ้ จะมีโอกาสผ่านช่องเปิ ดแคบ
ทัง้ สอง ถ้ามุมเลีย้ วเบนอยู่ในช่วง β ± ∆β ตามข้อ 1.
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Figure 3 The allow or “A” area that the incident rays can produce the diffracted rays which is
possible to pass Slit1 and Slit2.
3. สามารถคํานวณช่วงของมุมตกกระทบ α ของแสงจาก LED ที่ตกลงบนบริเวณ A ได้ จากตําแหน่ง
และการวางตัวของ LED ตัวอย่างแสดงใน Figure 4

Figure 4 The possible incident angle from an LED on the A area.
4. ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบ α มุมเลีย้ วเบน β ความยาวคลื่น λ และความกว้างของช่องเปิ ด
d = 1/N (เมื่ อ N คื อ ความหนาแน่นของช่องเปิ ด ) จะเป็ น ไปตามสมการเกรตติ ง (grating equation) (Palmer
2014)
d(sin α + sin β) = mλ

(2)

เมื่อ m คืออันดับของการแทรกสอด ในที่นีจ้ ะพิจารณาการแทรกสอดอันดับ 1 (m = 1) เท่านัน้
5. พิจารณาแสงจาก LED ที่ตกกระทบเกรตติง ที่ค่าความยาวคลื่น λ ค่าหนึ่ง ความเข้มรวมของแสง
เลีย้ วเบนที่ผ่านช่องเปิ ดแคบทัง้ สอง สามารถคํานวณได้จากสมการ
(3)
I(λ) = S(λ)Rt(λ)
เมื่ อ S(λ) คื อ ฟั งก์ ชั น สเปกตรั ม สั ม พั ท ธ์ (relative spectrum function) ของแสงจาก LED ซึ่ ง วั ด ได้จ าก
spectrophotometer ส่วน Rt(λ) คือฟั งก์ชันความเข้มลัพธ์สมั พัทธ์ (total relative intensity) ซึ่งคํานวณได้จาก
สมการ
α
Rt = ∫α 2 R(α)dα
(4)
1
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เมื่ อ R(α) คื อ การแจกแจงความเข้ม เชิ ง มุมสัมพัทธ์ (angular relative intensity distribution) ซึ่ง กําหนดจาก
ข้อมูลเชิงเทคนิคของ LED ส่วนค่า α1 และ α2 คือขอบเขตของมุมตกกระทบของแสงจาก LED บนพืน้ ที่ A ที่ให้
มุมเลีย้ วเบนอยู่ในช่วง β ± ∆β จะเห็นว่า Rt เป็ นฟั งก์ชนั ของความยาวคลื่น λ ผ่านค่ามุมตกกระทบ α1 และ
α2 ตามสมการเกรตติง (2)
6. จากฟั งก์ชนั I(λ) ที่ได้ จะสามารถนําไปเขียนเป็ นกราฟของสเปกตรัมของความเข้มของแสงที่ผ่านช่อง
เปิ ดแคบ ที่ความยาวคลื่นต่าง เพื่อนําไปหาค่าความยาวคลื่นที่ความเข้มสูงสุด และความกว้างแถบความยาว
คลื่นได้ตอ่ ไป

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากความกว้าง w = 1.0 mm และระยะห่าง L = 59.0 mm ของช่องเปิ ด Slit1 และ Slit2 ที่ใช้ในงานวิจยั
นี ้ ดังแสดงใน Figure 5 สามารถคํานวณค่า ∆β จากสมการ (1) ได้เท่ากับ 0.97° ดังนัน้ มุมเลีย้ วเบนที่เป็ นไปได้
จะอยู่ในช่วง β = 44.03° – 45.97°

Figure 5. Possible diffracted angle of rays to pass the Slit1 and Slit2.
จากค่ามุมเลีย้ วเบนที่ได้ขา้ งต้น พบว่า มุมตกกระทบที่เป็ นไปได้ของแสงจาก LED ทัง้ 5 ตัว จะมีคา่ ดังแสดงใน
Table 1
Table 1 Range of possible incident angles from LEDs.
LED number
1
2
3
4
5
αmin (deg)
4.5
11.8
18.6
22.9
30.2
αmax (deg)
13.5
18.2
23.2
31
35.8
ฟั งก์ชนั สเปกตรัมสัมพัทธ์ของ LED วัดโดย spectrophotometer (AvaSpec-2048) แสดงใน Figure 6 (a)
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Figure 6 (a) Relative spectrum function and (b) angular relative intensity distribution of LEDs used in
this study.
การแจกแจงความเข้มเชิงมุมสัมพัทธ์ กําหนดจากเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิคของ LED (Product Data Sheet:
LTW-2S3D7. 2012) แสดงใน Figure 6 (b)
จากข้อมูลทัง้ หมดข้างต้น สามารถคํานวณสเปกตรัมของความเข้มของแสงที่เลีย้ วเบนผ่านช่องเปิ ดแคบ
ทัง้ สอง เป็ นฟั งก์ชนั ของความยาวคลื่น ตามสมการ (2) – (4) ผลการคํานวณค่าความยาวคลื่นที่ความเข้มสูงสุด
และความกว้างแถบความยาวคลื่น (ในที่นีว้ ดั จากค่า Full Width Half Maximum: FWHM) เทียบกับผลการวัด
จาก spectrophotometer แสดงใน Table 2
Table 2 Comparisons of Peak wavelengths and FWHM of intensity spectrum from calculation and
direct measurement.
LED
Calculation
Measurement
Angle of
incidence of
FWHM
Max Peak
FWHM
Max Peak
LED axis (deg)
(nm)
(nm)
(nm)
(nm)
1
9
31.5
480
32.0
481
2
15
36.3
545
42.0
548
3
21
31.3
590
34.0
586
4
27
41.5
630
50.0
628
5
33
22.5
680
35.0
674
จาก Table 2 จะเห็นว่า แสงที่ ได้จาก LED แต่ละตัว เมื่อเกิ ดการเลีย้ วเบนและส่องผ่านช่องเปิ ดแคบ
ออกมา จะมีความยาวคลื่นในช่วงแคบๆ (< 50 nm) ในส่วนของค่าความยาวคลื่นที่ความเข้มสูงสุด หากคํานวณ
จากสมการ (4) โดยตรง โดยใช้มุมระหว่างแนวแกนของ LED และแนวเชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของ Slit1 และ Slit2
เทียบกับแนวเส้นตัง้ ฉากจากผิวเกรตติง เป็ นมุมตกกระทบและมุมเลีย้ วเบนตามลําดับ จะได้ค่าความยาวคลื่นที่
ความเข้มสูงสุดที่ไม่สอดคล้องกับผลการทดลอง แต่เมื่อใช้กระบวนวิธีท่ีนาํ เสนอในงานวิจยั นี ้ พบว่า ได้ผลการ
คํานวณค่าความยาวคลื่นที่ความเข้มสูงสุดสอดคล้องกับผลการทดลองค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ความกว้างแถบ
ความยาวคลื่นที่ได้จากการคํานวณ แตกต่างกับค่าที่วดั ได้พอสมควร ในประเด็นนีผ้ วู้ ิจยั สันนิษฐานว่า อาจเป็ น
เพราะข้อมูลการแจกแจงความเข้มเชิงมุมสัมพัทธ์ของ LED จากเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค เป็ นค่ากลางจากโรงงาน
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ซึ่งรู ปร่างของการแจกแจงของ LED แต่ละตัวน่าจะแตกต่างออกไป เมื่อใช้ค่านีใ้ นการคํานวณ อาจทําให้รูปร่าง
ของสเปกตรัมของความเข้มของแสงที่เลีย้ วเบนผ่านช่องเปิ ดแคบมีความคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อน
ของการคํานวณความกว้างแถบความยาวคลื่นที่ได้ดงั กล่าว ตัวอย่างผลการคํานวณสเปกตรัมของแสงจาก LED
แสดงใน Figure 7
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Figure 7 Intensity spectrums of diffracted light from LEDs, obtained from calculation (solid line) and
direct measurement (dash line).

สรุ ป

จากผลการศึกษาที่ได้นาํ เสนอข้างต้น จะเห็นว่า แหล่งกําเนิดแสงที่สามารถให้แสงหลายความยาวคลื่น
ที่สร้างขึน้ สามารถให้แสงที่มีความยาวคลื่นที่ความเข้มสูงสุดตามที่กาํ หนด ซึง่ สามารถคํานวณค่าความยาวคลื่น
ได้ตามกระบวนวิธีท่ีได้นาํ เสนอ แสงที่ได้มีความกว้างแถบความยาวคลื่นที่ค่อนข้างแคบ ซึง่ มีความเป็ นไปได้ท่ีจะ
นําไปใช้ในการสร้างข้อมูลภาพแบบหลายความยาวคลื่น ลําแสงที่ได้จากระบบมีขนาดเล็ก จึงเหมาะสมที่จะนําไป
ถ่ ายภาพร่วมกับ กล้อ งจุล ทรรศน์ เพื่ อ ศึก ษาระบบทางชี ววิ ท ยา หรื อใช้ถ่ ายภาพวัต ถุข นาดเล็ก เช่ น ในงาน
microelectronics นอกจากนี ้ ยังสามารถนําแหล่งกําเนิ ดแสงนี ไ้ ปใช้ในงาน spectroscopy แทนที่ เครื่องแยก
ความยาวคลื่นขนาดใหญ่ท่ีใช้กนั ทั่วไปได้อีกด้วย
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Expression of the Biological Clock Gene, timeless in Malaria Vector,
Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) under the Effect of Global Warming
Thananya Comproh1, Uraiwan Arunyawat2, Sungsit Sungvornyothin3 and Waraporn Juntarajumnong1*

ABSTRACT
The biochemical pathways of the circadian clock-controlled (host seeking behavior) for the
variety of Anopheles mosquito's behavior and its malaria transmissions involved with the “timeless (tim)”
gene. Our main objective was to investigate that increasing of rearing temperature might be affecting
changes of daily expression of tim expression gene in Anopheles dirus. 120 males and females of An.
dirus were used. A cohort of synchronized samples were maintained for three days under normal
condition in which the period of light and darkness is in equal length (12:12 hours) at 25°C, 27°C and
29°C, respectively. Ten adults of both sexes were collected every 2 hours during 24 hours-period. Realtime PCR was conducted by “Bio-Rad CFX Manager 3.0. The daily expression of tim gene in each
group of 3 different temperatures was analyzed by relative quantification via real-time PCR into the
“mean relative expression cycle threshold” 2(-∆∆CT) values. Changes in relative abundance of An. dirus’
tim gene in Light: Darkness (LD) 12:12, started from 07:00 h to 05:00 h of the next day. The daily
expression of tim gene at LD12:12 provided the highest peak of 25°C at 23:00 h 27°C at 01:00 h and
29°C at 03:00 h respectively. The daily expression An. dirus’s tim gene occurred during the darkenperiod in all three different temperatures. Rising of temperature had significantly affected the
expression of the timeless gene in An. dirus. An in-dept investigation on timeless gene toward the
population dynamics in An. dirus mosquitoes is recommended.

Key words: Anopheles dirus, timeless gene, temperature, biological clock
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INTRODUCTION

Malaria is a serious tropical disease presented in the developing country. This disease mainly
affects low and/or lower-middle income countries, especially in the areas where the effective services
for prevention, diagnosis and treatment are hardly to access (WHO, 2018). In the South-East Asia,
malaria is the most important vector-borne disease. About 2.5 million cases of malaria are reported
annually, but it is estimated that as many as 100 million cases may occur in the region each year with
approximately 26,000 deaths per year (Manguin et al., 2008). In Thailand, malaria has been found
mainly along the international border. Over 49% of malaria cases has been reported in Thai-Myanmar
border (BVBD, 2013). There are about 74 Anopheles species were found in Thailand (Somboon and
Rattanarithikul, 2013). Only two species complexes and one group are considered to be major malaria
vectors: Anopheles dirus complex, Anopheles minimus complex and Anopheles maculatus group
(Suwonkerd et al., 2013).
An. dirus complex is one of major vector playing significance role in malaria transmission. It is
a forest and forest-fringe inhabiting mosquito that demonstrates seasonal and geographic variation in
biting cycles. At least five species member of An. dirus complex have been found in Thailand.
Rhythmic biological processes (synchronizing their physiology, metabolism and behavior to
the Earth’s geophysical cycles within a period of about 24 hours) are widespread in living organisms
(Gentile et al., 2006). Since these rhythms are close to, but not exactly 24 hours, they are called
circadian rhythm. Circadian rhythms are controlled by biological clocks. The biological clocks are selfsustainability or free-running even in the absence of periodical input from external factors, the
endogenous rhythms persist with a period close to 24 hours.
Studies on the insect model Drosophila melanogaster indicate that the circadian pacemaker is
controlled by number of genes which generate interlocked transcriptional/translational feedback loops
with a period of around 24 hours. The main genes constitute the center of the first feedback loop are
“timeless (tim)”, period (per), clock (clk), cycle (cyc), vrille (vri) and PAR-domain protein 1 (Pdp1). Two
of them, clk and cyc, encode transcription factors that together form the heterodimer CLK-CYC which
activates the expression of “tim” and per (Hardin, 2005). While in the mosquito, the circadian rhythms
have been comprehensively studied, both in the wild and in laboratory conditions. They show an
incredible variation of flight activity behaviors that can be affected by several factors such as nutritional
and mating status, temperature and light intensity (Clements, 1999).
The main objective of this study was to investigate that increasing of rearing temperature might
be affecting the changes of the daily expression of “tim” expression gene in An. dirus.
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MATERIALS AND METHODS

1. Mosquito strain
An. dirus laboratory strain was used in this study. They are maintained continuously at
Department of Medical Entomology, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University.
2. Collection of mosquito
The 120 males and 120 females of An. dirus (3-5 day-old) were separated to plastic cup with
screen tops (10 mosquitoes of each sex per cup) and cotton wool soaked with 10% sugar solution were
provided as food. These cups were placed in the incubator (Accuplus microprocessor control incubator
i250®) to be synchronized their endogenous clock for three days under normal condition in which the
period of light and darkness (LD) is equal length (12:12 hours) at temperature 25°C and light intensity
208 lux. Ten adults of both sexes were collected every 2 hours for 24 hours. The mosquitoes were kept
at -80°C for RNA extraction. For the mosquitoes of the 27°C and 29°C groups, they were treated the
same sampling procedure as those 25°C group, except the increasing of temperature of 2°C and 4°C.
3. RNA extraction
The RNA extractions were done using the “FavorPrepTM Tissue total RNA purification mini kit”.
Pool samples of ten mosquitoes in each tube were ground the whole body in liquid nitrogen then
transferred the powder to a new microcentrifuge tube. The 350 µl of FARB Buffer (β-Mercapto ethanol
added) was added to the tube and sheared by pestle. The homogenize was incubated at room
temperature for 5 minutes. A Filter Column was placed into a Collection Tube. The sample mixture was
then transferred to the “Filter Column” and centrifuged at full speed for 2 minutes. The clarified
supernatant was transferred from Collection Tube to a new microcentrifuge tube. The 70% ethanol was
added to the clear lysate and mixed well by pipetting. A FARB Mini Column was placed into a Collection
Tube. The added-ethanol sample was transferred to FARB Mini Column, centrifuged at full speed for 1
minute and discarded the flow-through The 500 µl of Wash Buffer 1 was added to wash FARB Mini
Column and centrifuged at full speed for 1 minute then discarded the flow-through The FARB Mini
Column was washed twice with 750 µl of Wash Buffer 2 by centrifugation at full speed for 1 minute then
discarded the flow-through After that, it had undergone another centrifugation at full speed for an
additional 3 minutes to dry the column. The FARB Mini Column was placed in Elution Tube. The 50 µl of
RNase-free ddH2O was added to the membrane center of FARB Mini Column, then allowed it to stay in
the FARB Mini Column for another minute (for an effective elution, making sure that RNase-free ddH2O
was dispensed on the membrane center and was absorbed completely). The FARB Mini Column was
centrifuged at full speed for 2 minutes to elute RNA. All RNA extractions were stored at -80°C.
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4. Eliminate genomic DNA contamination
The “Thermo scientific DNase I, RNase-free” was used to remove genomic DNA from RNA
preparations. A master mix was prepared in RNase-free tube (RNA 1 µl, buffer 1 µl, DNase I (1U) 1µl
and DEPC-treated water 7 µl). Then, it was incubated at 37°C for 30 minutes. The 1 µl of 50 mM EDTA
was added to a master mix and mixed together. A master mix was incubated at 65°C for 10 minutes.
After that the RNA was ready to be used as a template for reverse transcription.
5. Primer design
The timeless primer was designed by tim cDNA alignment of Aedes albopictus, Aedes aegypti,
Anopheles gambiae. The rps7 primers were used to amplify rps7 gene as a constitutive control in
studies of clock gene expression. These primers were designed by rps7 cDNA alignments of Ae.
albopictus, Ae. aegypti, An. gambiae, Anopheles stephensi, Culex quinquefasciatus, Armigeres
subalbatus.
6. Reverse transcription (cDNA synthesis)
The “ReverTra Ace® qPCR RT Master Mix” was used for reverse transcription (cDNA
synthesis). The RNA template for reverse transcription was incubated at 65°C for 5 minutes, and then
kept on ice. The master mix reagent was prepared on ice with 5x RT Master Mix, RNA template and
Nuclease-free water. The master mix was incubated at 37 °C for 1 hour, incubated at 50°C for
5
minutes and heated at 98°C for 5 minutes, respectively. Finally, cDNA was stored at 4°C or -20°C.
7. Real-time Polymerase Chain Reaction
Real-time PCR was conducted by “Bio-Rad CFX Manager 3.0”. The reaction was done using
KAPA SYBR® FAST qPCR Kit Master Mix (2X) Universal. The qPCR master mix was prepared in 10 µl
of 2X KAPA SYBR® FAST qPCR Master Mix Universal, 0.4 µl of 10 µM forward primer, 0.4 µl of 10 µM
reverse primer, cDNA template as required and adjusted the volume up to 20 µl by PCR-grade water.
The qPCR was run by following steps starting from enzyme activation at 95°C for 3 minutes,
denaturation at 95°C for 1-3 seconds, annealing/data acquisition at 60°C for ≥ 20 seconds, the last
2 steps were repeated for 40 cycles. The results were analyzed using 2(-∆∆CT) method for relative
quantifications.
8. Calculation of qPCR Data Using Double Delta Cycle Threshold Analysis
a) Averaging the Ct values [Gene being Tested Experimental (TE), Gene being Tested Control (TC),
Housekeeping Gene Experimental (HE), and Housekeeping Gene Control (HC)] for the
housekeeping (RPS7) gene and the gene being tested (“tim” gene).
b) Calculating the differences between TE and HE (TE-HE) and TC and HC (TC-HC) [the ∆Ct values
for the experimental (∆CTE) and control (∆CTC) conditions]
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c) Calculating the difference between ∆CTE and ∆CTC (∆CTE-∆CTC) at the Double Delta Ct Value
(∆∆Ct).
d) Calculating the value of 2(-∆∆CT) [using logarithm base 2, when DNA increased by twice, the Ct
values decrease by 1] to get the expression fold change.

RESULTS AND DISCUSSION
The daily expression of the “timeless (tim)” gene in An. dirus, in each group of three different
temperatures (25°C, 27°C, 29°C) was analyzed by calculating the relative quantification via real-time
PCR into the “mean relative expression cycle threshold” 2(-∆∆CT) values. The changes in relative
abundance of An. dirus’s tim gene throughout 24h period in Light: Darkness (LD) 12:12, started from
07:00 h to 05:00 h of the next day for the total of 24 times, were observed and recorded. The final mean
relative expression Ct values were averaged at each recording hours.
Results were showed in Figure 1-4. Values on the ‘x’ axis represent the Zeitgeber time (ZT) of
24 hours-period which starting 1 hour after the lights-on (ZT 1) and finishing 11 hours after the lightsoff (ZT 23). Gray background illustrates the darken phase while the white background depicts the light
phase. Values on the ‘y’-axis correspond to the mean relative expression of timeless quantified by realtime PCR.
For the 25°C group, from the starting time at 07:00 h and continued to 13:00 h, there were no
significant changes observed in the mean relative expression Ct values of “tim” gene. When
approaching 15:00 h, there was a minor rise and slightly dropped off to its original level at 21:00 h A
maximum rise in mean relative expression of “tim” gene to its peak (2.27) was observed at 23:00 h
Within the next 6 hours-period, it started to drop off to almost the lowest level as it appeared at the
beginning (Figure 1). An ANOVA showed no significant differences of mean relative expression Ct
values of “tim” gene between 15:00 h and 19:00 h (p = 0.06), but significant differences between 15:00
h and 21:00 h (p = 0.03); 23:00 h and 01:00 h (p<0.001).

Figure 1 Daily expression of the “timeless (tim)” gene of An. dirus in LD12:12 at temperature 25°C,
showing the highest peak of mean relative expression (2.27) at 23:00 h.
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For the 27°C group, there were slightly fluctuated of the mean relative expression Ct values of
“tim” gene observed from the starting time at 07:00 h to the first 12 hours-period at 19:00 h Unlike the
pattern observed in the 25°C-group, a continuing and major rise of the mean relative expression Ct
values was observed from the 21:00 h until reached its peak (2.10) at 01:00 h After that, it started to
decline for the next 12 hours-period until reached the lowest value at 09:00 h where it stayed that low
for the next 8 hours-period until the 19:00 h (Figure 2). An ANOVA only showed significant differences
between 13:00 h and 01:00 h (p< 0.001).

Figure 2 Daily expression of the “timeless (tim)” gene of An. dirus in LD12:12 at temperature 27°C,
showing the highest peak of mean relative expression (2.10) at 01:00 h.
For the 29°C group, the mean relative expression Ct values of “tim” gene during the first
6 hours-period, from 07:00 h to 13:00 h were at low points with a minor rise in between at 09:00 h
It
briefly showed a major rise at 15:00 h before slightly dropped off at 17:00 h and stayed almost the same
levels for the next 4 hours-period until it reached 23:00 h A significantly increased was started to
observe at 01:00 h which it continued to reach the highest peak (1.75) at 03:00 h After that, it just
dropped off (Figure 3). An ANOVA showed significant differences of mean relative expression Ct values
of “tim” gene between 23:00 h and 03:00 h (p <0001).

Figure 3 Daily expression of the “timeless (tim)” gene of An. dirus in LD12:12 at temperature 29°C,
showing the highest peak of mean relative expression (1.75) at 03:00 h.
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However, the statistical analysis (ANOVA) on the daily expression of the timeless gene of
An. dirus in LD12:12 at all three temperatures (25 ֯C, 27 ֯C and 29 ֯C), the results revealed that at 23:00
h there were significant differences of mean relative expression Ct values of “tim” gene between
temperature 25°C and 27°C (P-value = 0.006); 25°C and 29°C (P-value <0.001). At 01:00 h, there was
significant difference between temperature 25°C and 27°C (P-value = 0.006). While, at 01:00 h, there
were no significant differences between 25°C and 27°C; 25°C and 29°C, respectively (Figure 4).

Figure 4 Daily expression of the “timeless (tim)” gene of An. dirus in LD12:12 at three temperatures
(25 ֯C, 27 ֯C and 29 ֯C).
In this study, we had demonstrated the effect of rising of temperature, by 2 ֯C and 4 ֯C, toward
the changing the daily expression of “timeless (tim)” – [Biological Clock] gene in Anopheles mosquitoes
during the darken period. The “tim” gene was found to be a key factor to regulate circadian mechanisms
(host seeking behavior) among several insect as reported by Gentile et al., (2005 and 2006) in
Drosophila; Anopheles aquasalis (Neotropical malaria vector) and Ae. aegypti (vector of Dengue
hemorrhagic fever). Hardin (2005) studied the “tim” gene in Drosophila and reported that it has a crucial
role in the control of the central pacemaker and the resetting mechanism that allows the clock to
synchronize with the environment light–dark cycles. (Gentile et al., 2005). Gentile et al. (2005) revealed
the “tim” gene in Ae. Aegypti shows a peak in mRNA abundance around the light–dark transition. They
also compared their results with D. melanogaster and found that it demonstrated high similarity in some
important domains and suggested functional conservation. Beck-Johnson et al. (2013 and 2017) in
their study on changes of this “tim” gene that could be caused by any environmental factors, especially
by the fluctuation of temperatures had been, revealed that the increasing of temperature influenced the
biochemical pathways of the circadian clock-controlled for the variety of critical behavior of Anopheles
mosquitoes related to mosquito population dynamics and the potential of malaria transmission.
Our findings revealed the changes of daily expression of “tim” gene of An. dirus affected by
the increasing of temperature during the darken period which related to their host seeking time, as most
24

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิทยาศาสตร์

Anopheles mosquitoes are nocturnal insect vectors. Therefore, any changing in the expression of “tim”
gene in mosquitoes by the temperature fluctuations could be related as well as responded to the
impacts of diurnal (Aedes) and nocturnal (Anopheles) mosquito population dynamics.

CONCLUSION
The daily expression from real-time PCR of the “timeless gene (tim)” in An. dirus at LD12:12
provided the highest peak of “tim” gene of 25°c at 23:00 h, 27°C at 01:00 h and 29°c at 03:00 h
respectively. The increasing of temperature, by 2°c, had significantly affected the expression of the
“tim” gene in An. dirus. The daily expression An. dirus’s tim gene occurred during the darken-period
in all 3 different temperatures observed in this study. Rising of temperature had significantly affected
the expression of the timeless gene in An. dirus. An in-dept investigation on timeless gene toward the
population dynamics in An. dirus mosquitoes is recommended.
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ผลของความยาวคลื่นแสงต่อการเจริญเติบโตและการสะสมนํา้ ตาลในต้นอ่อนข้าวสาลีพันธุฝ์ าง 60
Effects of Wavelength of Light on the Growth and Sugar Accumulation of Wheatgrass Fahng 60
ศิริชัย สาตร์พันธุ1*์ พิเชษฐ ลิม้ สุวรรณ1 สุรชาติ กมลดิลก1 และ วิฑรู ย์ ยินดีสขุ 1
Sirichai Sartpan*, Pichet Limsuwan1, Surachart Kamoldilok1 and Witoon Yindeesuk1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี ไ้ ด้ศึกษาผลของความยาวคลื่นแสงจากไดโอดเปล่งแสงต่อการเจริญเติบโตและการสะสม
นํา้ ตาลในต้นอ่อนข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 ไดโอดเปล่งแสงที่ ใช้มีสีแดง สีนาํ้ เงิ น สีเขี ยว และสีขาว โดยใช้อัตรา
ส่วนผสมของสีต่างๆ ดังนี ้ แสงสีแดงต่อแสงสีนาํ้ เงินในอัตราส่วน 1:1 แสงสีแดงต่อแสงสีนาํ้ เงินต่อแสงสีเขียวใน
อัตราส่วน 1:1:1 แสงสีแดงต่อแสงสีนาํ้ เงินต่อแสงสีขาวในอัตราส่วน 1:1:1 และแสงสีขาว ที่ความเข้มแสง 50

µmolm-2s-1 โดยการให้แสงในโรงเรือนปิ ดตามอัตราส่วนดังกล่าวเป็ นเวลา 7 วัน วันละ 16 ชั่วโมง แล้ววัดนํา้ หนัก

สด นํา้ หนักแห้ง ความยาวต้น ความยาวราก ปริมาณนํา้ ตาล ผลการทดลองพบว่าต้นอ่อนข้าวสาลีท่ีปลูกภายใต้
อัตราส่วนของแสงสีแดงต่อสีนาํ้ เงิ น ในอัตราส่วน 1:1 ให้นาํ้ หนักของต้นสดสูงสุดเท่ากับ 0.1464 กรัมต่อต้น
นํา้ หนักของต้นแห้งสูงสุดเท่ากับ 0.1004 กรัมต่อต้น และความยาวของต้นสดสูงสุดเท่ากับ 19.42 เซนติเมตร จาก
การตรวจวัด ชนิ ด ของนํา้ ตาลในต้น อ่ อ นข้า วสาลี พ บเฉพาะนํา้ ตาลฟรุ ก โตสโดยพบปริ ม าณฟรุ ก โตสสูง สุด
ในต้นอ่อนข้าวสาลีท่ีปลูกภายใต้แสงสี : สีนาํ้ เงิน : สีเขียว ในอัตราส่วน 1:1:1 เท่ากับ 8.2912 มิลิกรัมต่อลิตร

ABSTRACT

In this research, the effects of wavelength of light from light emitting diode (LED) on the growth
and sugar accumulation of wheatgrass Fahng 60 were studied. The light sources used were red (R),
blue (B), green (G) and white (W) LEDs. Four ratios of light mixture, i.e. R:B ratio 1:1, R:B:G ratio 1:1:1:,
R:B:W ratio 1:1:1 and W, each ratio with a light intensity of 50 µmolm-2s-. The experiments were
performed in a closed farm house by exposing the wheatgrass with those light ratios for 7 days, 16 h
for each day. Then, the weights of fresh and dry wheatgrass, the lengths of the shoot and root of fresh
wheatgrass and sugar content were measured. The results were found that the wheatgrass grew under
R:B ratio 1:1 yield a maximum weight of fresh and dry wheatgrasses of 0.1464 and 0.1004 g/plant,
respectively, and a longest length of fresh wheatgrass of 19.42 cm.The investigation of sugar content
revealed that only fructose contained in wheatgrass with a maximum fructose content of 8.2912 mg/l.

Key words: LED, wheatgrass, sugar accumulation
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คํานํา

ต้นอ่อนข้าวสาลีหรือวีทกราส (Wheatgrass) เป็ นต้นอ่อนที่เพาะจากเมล็ดแล้วเก็บเกี่ยวใน 1 สัปดาห์
แล้วนําต้นอ่อนมาคัน้ นํา้ เพื่อนํามาบริโภคหรือนําต้นอ่อนไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ หรือแม้กระทั่งนําไป
เป็ นอาหารให้กับสัตว์เลีย้ ง ซึ่งต้นอ่อนข้าวสาลีอุดมไปด้วยคลอโรฟิ ลด์และธาตุอาหารชนิดต่างๆ ปั จจุบันได้มี
เกษตรกรปลูกจําหน่ายต้นอ่อนข้าวสาลีสดหรือคัน้ นํา้ ขายให้กลุ่มผูบ้ ริโภคและแปรรู ปเป็ นแคปซูล อย่างไรก็ตาม
กลุ่มเกษตรกรมีความต้องการที่จะพัฒนาการเพาะต้นอ่อนข้าวสาลีเพื่อให้ได้ตน้ อ่อนข้าวสาลีท่ีมีคณ
ุ ภาพสูง ใน
งานวิจยั ของ สาธิตและคณะ (2555) ได้มีการพัฒนาวัสดุเพาะต้นอ่อนข้าวสาลีพบว่าฟางสับเป็ นวัสดุเพาะที่ทาํ ให้
นํา้ คัน้ ต้นอ่อนข้าวสาลีมีความหวานสูงกว่าวัสดุเพาะชนิดอื่นแต่ให้นาํ้ หนักของต้นอ่อนน้อยกว่าวัสดุเพาะชนิดอื่น
ทําให้ได้นาํ้ คัน้ ที่มีความหวานสูงสุด และในงานวิจยั ของ บุษราคัมและคณะ (2560) ได้ศกึ ษาผลของวัสดุเพาะที่มี
ผลต่อการเพิ่มปริมาณนํา้ ตาลในต้นอ่อนข้าวสาลี พบว่าต้นอ่อนข้าวสาลีท่ีเพาะในวัสดุเพาะปอเทืองและเปลือก
เมล็ ด กาแฟให้ป ริ ม าณนํ้า ตาลสู ง สุ ด Tanaka et al. (1998) ได้ศึ ก ษาการใช้ แ สงสี แ ดงและสี น ํ้า เงิ น จาก
ไดโอดเปล่งแสงในการทดลองปลูกกล้วยไม้ พบว่ามีนาํ้ หนักต้นและนํา้ หนักรากมากขึน้ และยังสามารถเพิ่มการ
สะสมของคลอโรฟิ ลล์ในพืชมากขึน้ Heo, et al. (2006) ได้ศกึ ษาผลกระทบของไดโอดเปล่งแสง (LED) สีแดงและ
สีนาํ้ เงิน เปรียบเทียบกับสีแดงผสมสีนาํ้ เงินในอัตราส่วน 1:1 พบว่านํา้ หนักสด นํา้ หนักแห้งสูงสุดในแสงสีแดงผสม
กับสีนาํ้ เงิน และปริมาณการสะสมของนํา้ ตาลมากที่สดุ ในแสงสีแดงผสมสีนาํ้ เงิน นอกจากแสงสีแดงและแสงสีนาํ้
เงินแล้วยังได้มีการนําแสงสีขาวมาใช้ในการปลูกกรีนโอ็ค Chen et al. (2014) ได้ใช้แสงสีขาวผสมกับสีแดงและสี
นํา้ เงิน ผลการทดลองพบว่ากรีนโอ๊คมีการเจริญเติบโตที่ดีขึน้ งานวิจยั ของ Lin et al. (2013) ได้ใช้แสงสีขาวจาก
LED ผสมลงไปในแสงสีแดงและแสงสีนาํ้ เงิน เปรียบเทียบกับฟลูออเรสเซนซ์ แล้วทดลองกับผัดกาดหอม ผลการ
ทดลองพบว่าแสงสีแดงและนํา้ เงินที่ผสมกับ LED สีขาวช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตได้ดีและช่วยเพิ่ มปริม าณ
นํา้ ตาล Ma et al. (2012) ได้ผสมแสงสีต่างๆ เข้าด้วยกันแล้วนํามาใช้ในการปลูกมันฝรั่ง ผลการทดลองพบว่า
แสงผสมระหว่างสีแดง สีนาํ้ เงินและสีเขียวให้พืน้ ที่ของใบ ปริมาณคลอโรฟิ ลด์ ปริมาณการสะสมของนํา้ ตาลสูง
ที่ สุด Yan Li et al. (2017) ได้ศึกษาการใช้แสงจาก LED ในอัตราส่วนแสงสีแดงและสีฟ้าเพื่อศึกษาการสะสม
นํา้ ตาลในต้นมะเขือเทศ พบว่ามะเขือเทศมีการสะสมของนํา้ ตาลเพิ่มขึน้
การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีแนวความคิดที่จะนําเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยใช้แสงจาก LED มาศึกษาผลกระทบ
ต่อการสะสมของนํา้ ตาลและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนข้าวสาลีโดยใช้แสงจากไดโอดเปล่งแสง โดยมีอตั ราส่วน
การผสมของแสงสีแดง (Red, R) แสงสีนาํ้ เงิน (Blue, B) แสงสีเขียว (Green, G) และแสงสีขาว (White, W) ดังนี ้
R : B ในอัตราส่วน 1:1, R : B : G ในอัตราส่วน 1:1:1, R : B : W ในอัตราส่วน 1:1:1 และ W อย่างเดียว เพื่อหา
สภาวะของแสงที่เหมาะสมซึ่งทําให้ตน้ อ่อนข้าวสาลีมีการเจริญเติบโตที่ดีท่ีสุดและมีปริมาณการสะสมนํา้ ตาล
สูงสุด ซึง่ จะนําไปสูก่ ารพัฒนาองค์ความรู ท้ างด้านเกษตรกรรมให้กบั เกษตรกร

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมแหล่งกําเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสง
งานวิจยั นี ้ ได้ใช้ LED 4 สี คือสีแดง ความยาวคลื่น 660 nm สีนาํ้ เงิน ความยาวคลื่น 480 nm สีเขียว 525
nm และสีขาว โดย LED แต่ละสีจะมีกาํ ลังไฟฟ้า มุมการส่องสว่าง ความสว่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 (Table 1)
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Table 1 Characteristics of LEDs used as the light treatments for wheatgrass.
Color
Red (R)
Blue (B)
Green (G)
White (W)

Current
(mA)
20
20
20
20

Forward
voltage (V.)
2.1
4
3.7
3.2

Viewing
angle(degree)
30
30
30
30-50

wavelength
(nm)
660
480
525
400-700

Luminous
intensity(cd)
6
12
9
6

ในการสร้างแหล่งกําเนิดแสงเพื่อให้ได้อตั ราส่วนของความเข้มแสงตามที่ตอ้ งการ จะต้องคํานวณจํานวน
หลอด LED ที่ตอ้ งใช้ในแต่ละสี โดยจะนําค่าความเข้มแสงของแต่ละสีมาคํานวณ ในงานวิจยั นีต้ อ้ งการใช้แสง 4
อัตราส่วน คือ (1) R:B ในอัตราส่วน 1:1 ใช้ Red LED จํานวน 20 หลอดและ Blue LED จํานวน 10 หลอด (2)
R:B:G ในอัตราส่วน 1:1:1 ใช้Red LED จํานวน 12 หลอด Blue LED จํานวน 6 หลอด และ Green LED จํานวน
8 หลอด (3) R:B:W ในอัตราส่วน 1:1:1 Red LED จํานวน 12 หลอด Blue LED จํานวน 6 หลอด และ White LED
จํานวน 12 หลอด (4) White LED จํานวน 25 หลอด โดยการควบคุมความเข้มแสง (Photon flux density) ใน
พื น้ ที่ 20 ตารางเซนติ เมตร ให้อ ยู่ท่ี 50 μmol m−2s−1 ซึ่ง ใช้ Arduino สร้าง Pulse width modulation ร่วมกับ
MOSFET N Chanel ในการวัดความเข้มแสงโดยใช้ Optical Power Meter (Thorlab, PM100) ตัวตรวจวัดห่าง
จากแหล่งกําเนิดแสงเป็ นระยะ 30 เซนติเมตร แล้วทําการวัดความเข้มแสงเฉลี่ยบนพืน้ ที่ท่ีกาํ หนดไว้ขนาด 20
ตารางเซนติเมตร โดยจะวัดความเข้มแสงทีละความยาวคลื่น ซึง่ ความเข้มแสงเฉลี่ยที่ได้จาก LED ทัง้ 4 สีในพืน้ ที่
ขนาด 20 ตารางเซนติเมตรแสดงในตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 Photon flux density of the mixed LED lights in the area of 20 cm2.
Light ratio
Average Photosynthetic Photon flux density (µmol m-2s-1)
RB = 1:1
RBG = 1:1:1
RBW = 1:1:1
W

Blue 480 nm
25.38
16.84
16.53
0

Green 525 nm
0
17.01
0
0

Red 660 nm
25.34
16.82
16.87
0

White
0
0
16.99
50.79

Total
50.72
50.67
50.39
50.79

การเตรียมเมล็ดข้าวสาลีเพือ่ เพาะปลูก
ในการศึกษาได้เลือกใช้เมล็ดข้าวสาลีพันธุฝ์ าง 60 การเตรียมเมล็ดจะนําเมล็ดไปล้างนํา้ เพื่อทําความ
สะอาดแล้วแช่นาํ้ เป็ นเวลา 8 ชั่วโมง (รู ปที่ 1 (A)) หลังจากนัน้ นําไปบ่มในผ้าเปี ยกอีก 8 ชั่วโมง (รู ปที่ 1 (B)) เพื่อให้
เกิดตุม่ รากขนาดเล็ก การเพาะปลูกได้เลือกใช้แกลบดําผสมกับกับขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:1 ลงในกระถาง (รู ป
ที่ 1 (C)) จัดเตรียมใส่กระถางเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ใส่วสั ดุเพาะหนา 2 นิว้ หลังจากนัน้ นําเมล็ดที่ได้
ในรู ป(B) ไปโรยในกระถางในรู ป (C)
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 1 (A) Wheatgrass seeds during soaking in water, (B) soaked seeds in water were wrapped in
damp cloth,(C) flowerpots containing black husk and coconut shell's hair, and (D) wheatgrass
seeds from B were placed in flowerpots C.
เนื่องจาก LED ที่ใช้มี 4 อัตราส่วน ในการทดลองแต่ละอัตราส่วนจะทํา 3 ซํา้ ดังนัน้ จะต้องเตรียมกระถาง
ทัง้ หมด 12 กระถาง โดยในแต่ละกระถางจะมีเมล็ดข้าวสาลี 150 เมล็ด ดังแสดงในรู ปที่ 1 (Figure 1)
การทดลอง
ในงานวิ จัย นี ้ ได้มี ก ารวางแผนการทดลองแบบสุ่ม โดยสมบูร ณ์ (Completely randomized design,
CRD) โดยมีส่ิงทดลองเป็ นต้นข้าวสาลี มีแสงสีต่างๆ 4 อัตราส่วนเป็ นทรีทเมนต์ ในแต่ละทรีทเมนต์จะทําซํา้ 3
ซํา้ ๆ ละ 150 ต้น เมื่อวางแผนการทดลองแล้ว จัดเตรียมกระถางและแหล่งกําเนิดแสง LED ของทัง้ 4 ทรีทเมนต์
ในโรงเรือนปิ ดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบจากแสงภายนอก หลังจากที่ทิง้ ไว้ 1 คืน เพื่อให้ตน้ ข้าวสาลีงอก ซึง่ จะมีความ
ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ดังแสดงในรู ปที่ 2 (Figure 2) จากนัน้ เริ่มให้แสงของ LED ในวันที่ 2 ในแต่ละวันพืชจะ
ได้รบั แสงเป็ นเวลา 16 ชั่วโมง ตัง้ แต่ 8.00 ถึง 24.00 นาฬิกา ต้นข้าวสาลีจะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเหลืองกลายเป็ นสี
เขียวแล้วเริ่มเจริญเติบโตขึน้ ในวันถัดๆ ไป จนถึงวันที่ 7 จึงทําการสุ่มวัดต้นอ่อนข้าวสาลีทงั้ หมด 100 ต้น ไปทํา
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Tukey’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น p≤0.05
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(A)

7 days
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(B)
(C)
(D)
Figure 2 The growth of wheatgrass exposed with four different light treatments: (A) R:B ratio 1:1,
(B) R:B:G ratio 1:1:1, (C) R:B:W ratio 1:1:1 and (D) W.
การวัดการเจริญเติบโตและปริมาณนํา้ ตาลในต้นอ่อนข้าวสาลี
เมื่อปลูกครบ 7 วัน นําต้นอ่อนข้าวสาลีมาล้างต้นและรากให้สะอาดแล้ว จัดเรียงต้นบนผ้าสีดาํ เพื่อวัด
ความยาวต้นและความยาวรากโดยใช้การประมวลผลภาพด้วยโปรแกรม Image J เมื่อวัดความยาวเสร็จแล้วตัด
ราก และชั่งนํา้ หนักต้นและนํา้ หนักราก เมื่อชั่งนํา้ หนักแล้วนําต้นและรากไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 72 ชั่วโมง แล้วชั่งนํา้ หนักต้นและรากที่แห้ง
ในการวัดปริมาณนํา้ ตาล นําสารสกัดจากใบข้าวอย่างละ 10 มิลิลิตร และสารละลายนํา้ ตาลมาตรฐาน
ของนํา้ ตาลกลูโคส ฟรุ กโตส และซูโครส จํานวนตัวอย่างละ 10 มิลิลิตร วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง High Performance
Liquid Chromatography (HPLC) ซึ่งมีสภาวะของเครื่ องดังนี ้ คอลัมน์: Benso (BP-800 Ca), Mobile Phase:
DI, Flow rate 0.4 ml/min, Volume inject 20 ul, Detector : RI และคํา นวณปริ ม าณนํ้า ตาลในข้า วจาก สูต ร
วารุ ณี และคณะ (2546)
ความเข้มข้นของนํา้ ตาล (mg/L) =

พืน้ ที่ใต้กราฟของสารตัวอย่าง×ความเข้มข้นของนํา้ ตาลมาตรฐาน
พืน้ ที่ใต้กราฟของนํา้ ตาลมาตรฐาน
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการศึกษาผลของความยาวคลื่นแสงต่อต้นอ่อนข้าวสาลีท่ีความเข้มแสง 50 µmolm-2s-1 เป็ นเวลา 7
วัน พบว่าความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นอ่อนข้าวสาลี เนื่องจากความยาวคลื่น
แสงที่แตกต่างกัน ทําให้พืชดูดกลืนแสงที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะภายนอกสามารถสังเกตุเห็นได้ว่าต้นอ่อน
ข้าวสาลีมกี ารเปลี่ยนแปลงรู ปร่างหลังจากได้รบั แสงที่แตกต่างกัน ดังผลการทดลองที่สรุ ปได้ดงั นี ้
(1) ต้นอ่อนข้าวสาลี ที่ปลูกภายใต้แสง RB ให้นาํ้ หนักต้นสดเฉลี่ยสูงสุดและนํา้ หนักต้นแห้งเฉลี่ยสูงสุด
คือ 0.1461 กรัมต่อต้น และ 0.1004 กรัมต่อต้น ตามลําดับ
(2) ต้นอ่อนข้าวสาลี ที่ปลูกภายใต้แสง RBW ให้นาํ้ หนักรากสดเฉลี่ยสูงสุดคือ 0.0135 กรัมต่อต้น
(3) ต้นอ่อนข้าวสาลี ที่ปลูกภายใต้แสง RB ให้ความสูงของต้นสดเฉลี่ยสูงสุดคือ 19.42 เซนติเมตร
(4) ต้นอ่อRB
นข้าวสาลี ที่ปลูกภายใต้แสง RBG ให้ความยาวรากสดเฉลี
่ยสูงสุดคือ 14.75 เซนติเมตร
W
RBG
RBW
ต้นอ่อนข้าวสีท่ีปลูกใน RB ให้ปริมาณนํา้ หนักสดและความสูงยาวต้นสูงสุดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Heo, et al. (2006) ผลการวัดนํา้ หนักของรากแห้ง พบว่าต้นอ่อนข้าวสาลีท่ีปลูกภายใต้แสง W ให้ปริมาณนํา้ หนัก
เฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับนํา้ หนักในทรีทเมนต์อ่ืน และภายใต้แสง RBG ต้นอ่อนข้าวสาลีจะมีความยาวราก
เฉลี่ยมากที่สดุ คือ 14.75 เซนติเมตร
Table 3 Growth characteristics of wheatgrass under 4 different light treatments.
Light
treatment
RB
RBG
RBW
W

Fresh weight (g/plant)
Shoot
Root
0.1464±0.003a 0.0125±0.011ab
0.1203±0.014bc 0.0119±0.003bc
0.1357±0.006ab 0.0135±0.007a
0.1120±0.002cd 0.0123±0.005abc

Dry weight (g/plant)
Shoot
Root
0.1004±0.0848a
0.0989±0.0697a
0.1003±0.0363a
0.0891±0.0436ab

0.0094±0.0001a
0.0093±0.0006a
0.0096±0.0004a
0.0099±0.0003a

Height (cm)
Shoot
Root
19.42±0.45a 9.21±0.23c
17.72±0.99ab 14.75±0.4a
18.12±0.69ab 11.28±0.14b
17.37±0.34bc 11.17±0.25b

Means that do not share a letter are significantly different at p≤0.05 by Tukey’s Multiple Range Test, n = 3.

ผลการตรวจวัดปริมาณนํา้ ตาลในต้นอ่อนข้าวสาลีดว้ ยเครื่อง HPLC ปรากฏว่าตรวจพบเฉพาะนํา้ ตาลฟ
รุ กโตส ดังแสดงในรู ปที่ 3 (Fugire 3) ซึง่ จะเห็นว่านํา้ ตาลฟรุ กโทสในต้นอ่อนข้าวสาลีสดที่ปลูกภายใต้แสง RBG มี
ปริมาณ
ฟรุ กโตสเฉลี่ยสูงสุดคือ 8.2912 มิลิกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ma et al. (2012) ซึ่งมากกว่าในต้นที่
ปลูกภายใต้แสงสีอ่นื ๆ อย่างมีนยั สําคัญ
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Figure 3 Fructose content in wheatgrass planted under 4 light treatments. Data presented as mean ±
SE and means that do not share a letter are significantly different at p≤0.05 by Tukey’s
Multiple Range Test, n = 3.

สรุ ป
ผลการศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่าการใช้แสงที่มีความยาวคลื่นต่างกัน มีผลต่อการเจริญเติบโตและการ
สะสมของนํา้ ตาลในต้นอ่อนข้าวสาลี การปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีภายใต้แสงสีแดงต่อแสงสีเขียวที่อตั ราส่วน 1:1 จะ
ทําให้ได้ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุดในด้านนํา้ หนักของต้นอ่อนข้าวสาลีสด ส่วนต้นอ่อนข้าวสาลีท่ีปลูกภายใต้แสงสี
แดงต่อสีนาํ้ เงินต่อสีเขียวที่อตั ราส่วน 1:1:1 ให้ปริมาณนํา้ ตาลฟรุ กโตสสูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ผลจาก
การศึกษาในงานวิจยั นีส้ ามารถนํา LED ไปประยุกต์ใช้ในการปลูกข้าวสาลี เพื่อให้ได้ตน้ อ่อนข้าวสาลีท่ีมีนาํ้ หนัก
มากและให้ปริมาณนํา้ ตาลสูงยิ่งขึน้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบวิจยั จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
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Evaluation of Acetylcholinesterase Inhibition Activity of Picrasma javanica Bl. Extract and Its
Antimalarial Compound, 1-Ethyl-β-carboline
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ABSTRACT
Malaria is caused by the Plasmodium protozoa, which are transmitted by female mosquitoes
of the genus Anopheles. Four species of parasites, including P. falciparum, P. ovale, P. vivax, and P.
malaliae, are responsible for the disease in human beings. From this view, the antimalarial agents have
to kill Plasmodium protozoa without effects to the human body. To get more information of
pharmacological activities of Thai Picrasma javanica Bl., this research attempted to evaluate
acetylcholinesterase inhibitory activity of chloroform crude extract of stem bark and its antimalarial
compound 1-ethyl-β-carboline. They were evaluated in vitro for their inhibition potency towards
acetylcholinesterase by the modified Ellman’s method. The results showed that 1-ethyl-β-carboline had
low acetylcholinesterase inhibition (48.56±0.72%) which was related to less AChE inhibition of
chloroform crude extract (< 10%). While the electron rich and large molecule such as tiliacorinine,
isolated from Tiliacorine triandra roots, had higher acetylcholinesterase inhibition activity
(73.93±0.68%). Further investigates of various activities of P. javanica extract and its pure compounds
will improve the safety of using P. javanica for cure malaria disease among Karen in Asia.

Key words: 1-ethyl-β-carboline, Picrasma javanica Bl., acetylcholinesterase inhibition activity
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The bark of Picrasma javanica Bl. has been used for malaria disease treatment in the traditional
medicine in Myanmar, Indonesia and Thailand (Old Style Doctor Association, 1962). In 1942, during
the 2nd World War, 36 recipes of Thai Folk Medicine included P. javanica were used for treatment
soldiers who infected either Plasmodium faciparum or P. vivax (Ketusinh, 1948). In addition, Tangjitman
et al. (2013) determined traditional medicinal knowledge in 14 Karen villages and culturally important
medicinal plant in each Karen villages in northern Thailand. It was found that 379 medicinal plant
species were used. Importantly, P. javanica showed cultural important index (CI) of 0.96.
Thai P. javanica was tested for antimalarial activities. Pavanand et al. (1988) reported that
chloroform extract of the bark possessed the high level of in vitro antimalarial activity against P.
falciparum asexual stage. Further isolation and purification of the chloroform extract resulted in the
identification of two pure alkaloids 4-methoxy-1-vinyl-β-carboline and 6-hydroxy-4-methoxy-1-vinyl-βcarboline. Also, Saiin et al. (2016) reported the results of isolation and in vitro antimalarial activity
against P. falciparum K1 of chloroform extract from Thai P. javanica stem bark. The results showed that
4-methoxy-1-vinyl-β-carboline (Figure 1) and its derivative, 1-ethyl-4-methoxy-β-carboline, play a role
for antimalarial activity of P. javanica. Recently study showed that lack of 4-methoxy moiety of 1-ethylβ-carboline increased both antimalarial activity and selective toxicity (Junwised et al., 2019).
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Figure 1 Chemical structure of four β-carbolines found in Thai P. javanica.
In addition, Indonesia P. javanica extracts were tested for antimalarial against rodent
plasmodium, Plasmodium berghei in single dose. The results showed that stem bark and leave extracts
could decrease parasitemia (Praptiwi et al., 2007). Therefore, it is valuable to study the chemical
constituents, pharmacological activities and toxicities of P. javanica. These scientific knowledge shall
be supported the use and safety of P. javanica as antimalarial drug among the Karen in Asia.
Malaria is caused by the Plasmodium protozoa, which are transmitted by female mosquitoes
of the genus Anopheles. Four species of parasites, including P. falciparum, P. ovale, P. vivax, and P.
malaliae, are responsible for the disease in human beings (Takasu, 2016). From this view, the
antimalarial agents have to kill Plasmodium protozoa without effects to the human body. In order to get
more information of pharmacological activities of this medicinal plant, this research attempted to
evaluate acetylcholinesterase inhibition activity of chloroform crude extract of Thai P. javanica stem
bark and its antimalarial compound, 1-ethyl-β-carboline.

MATERIALS AND METHODS

Tested samples
1. Chloroform crude extract of the stem bark of P. javanica
The stem bark of P. javanica (collected from Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai) was
macerated with hexane and kept at room temperature. About 100 g of dried ground hexane extracted
P. javanica stem bark was macerated in 500 ml chloroform for three days. Then it was filtered and
evaporated to dryness under reduced pressure. The residue plant material was extracted again using
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the same process. The second extract was pooled together with the first extract. Yield was 4.39% (Saiin
et al., 2019).
2. 1-Ethyl-β-carboline
1-Ethyl-β-carboline was synthesized by follow the methods reported by Bamgbose et al. (1977)
and Ohmoto et al. (1987). The reaction of tryptophan with propionaldehyde in water provided 3carboxylic-1,2,4-trihydrocarboline. The second reaction was follow by oxidation with potassium
dichromate (Junwised et al., 2019).
3. 1-Ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline
1-Ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline was synthesized by the reaction of tryptamine with
propionaldehyde in water (Saiin et al., 2018).
4. Tiliacorinine
Tiliacorinine was isolated from the roots of Tiliacora triandra Diels (Saiin and markmee, 2003).
Acetylcholinesterase inhibitory activity test
1. Chemicals and instrument
Acetylthiocholine iodide, electric eel's acetylcholinesterase (AChE, type VI-S), 5,5′-dithiobis[2nitrobenzoic acid], and bovine serum albumin were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis., MO,
USA). The organic solvents and other reagents were obtained from RCI Labscan (Bangkok, Thailand).
Acetylcholinesterase inhibitory activity inhibitory activity was measured using a
BioStackmicroplate stacker (BioTek Instruments, Inc., headquartered in Winooski, VT, USA).
2. Cholinesterase inhibition assays
Acetylcholinesterase inhibitory activity was measured by mean of spectrophotometric method
previously developed (Ellman et al., 1961; Ingkaninan et al., 2003). Briefly, 25 µl of 1.5 mM
acetylthiocholine iodide, 50 µl of 50 mMTris–HCl buffer (pH 8.0), 125 µl of 3 mM 5,5′-dithiobis[2nitrobenzoic acid], and 25 µl of sample dissolved in buffer containing methanol not more than 10%
were added to the wells followed by 25 µl of 0.51 U/ml acetylcholinesterase. The reaction was read at
405 nm every 17 seconds for 2 minutes using a micro-plate reader. The experiments were done in
triplicate. Enzyme activity was calculated as a percentage of the velocities of sample compared to
negative control. The inhibitory activity was calculated from 100 percentage subtracted by the
percentage of enzyme activity. Positive control was galantamine.

RESULTS AND DISCUSSION
1-Ethyl-β-carboline and chloroform crude extract were evaluated in vitro for their inhibition
potency towards AChE by the modified Ellman’s method, using galantamine (100 µM, 28.74 µg/ml) as
a positive control. The activities of 1-ethyl-β-carboline and chloroform crude extract were screened at
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100 µM and 100 µg/ml respectively using AChE (from electric eel). The % inhibition values was shown
in Table 1, 1-ethyl-β-carboline and chloroform crude extract showed 48.56±0.72 and <10% AChE
inhibition, respectively.
Table 1 The percentage for acetylcholinesterase inhibitory activity of chloroform crude extract of P.
javanica stem bark and 1-ethyl-β-carboline.
Sample
Chloroform crude extract of P. javanica stem bark
1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline
1-ethyl-β-carboline
Tiliacorinine
Galanthamine

% Inhibition
<10%
<10%
48.56±0.72
73.93±0.68
98.44±0.59

1-Ethyl-β-carboline showed low AChE inhibition which was related to less AChE inhibition of
chloroform crude extract. It indicated that using the stem bark of P. javanica for malaria treatment in
Karen of the northern of Thailand could be safety. At least, there was very low effect to human body
that involved enzyme acetylcholinesterase. However, Otmoto et al. (1987) successively extracted the
air dried bark of P. javanica growing in Indonesia with n-hexane, chloroform, and then methanol. The
chloroform extract provided 1-ethyl-β-carboline, crenatine, picrasidine I, crenatidine and canthin-6-one.
The methanol extract provided picrasidine-I, picrasidine J, and crude picrasidine T. Thus, these indole
alkaloids of P. javanica should be tested for AChE inhibition.
In addition, the non-aromatic derivative of 1-ethyl-β-carboline, 1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-βcarboline (Figure 2) showed very low AChE inhibition. While the electron rich and large molecule such
as tiliacorinine, isolated from T. triandra roots, showed higher AChE inhibition. Fourteen indole alkaloids
isolated from P. javanica were reported (Saiin and Sirithunyalug, 2017). Thus, it was interesting to study
structure activity relationship of these alkaloids.
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Figure 2 Chemical structure of three compounds tested for acetylcholinesterase inhibitory activity; 1ethyl-β-carboline, 1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline and Tiliacorinine.
Recently investigation by Nutmakul et al (2016) found that tiliacorinine (Figure 2) isolated from
the stems of T. triandra had very good antiplasmodial activity against Plasmodium falciparum
chloroquine resistant stain (PfW2) with IC50 of 2.14 µg/ml, but poor selective toxicity with selective index
of 0.98 (cytotoxicity on peripheral blood mononuclear cells). In addition, our results showed that
tiliacorinine had AChE inhibition activity higher than that of 1-ethyl-β-carboline. Thus, it had to aware
the side effect resulted from AChE inhibition activity and cytotoxic effects of tiliacorinine.
Interesting, Saiin et al. (2019) determined the chemical components of Thai P. javanica growing
in Chiang Mai province by using thin layer chromatography (TLC) and high resolution mass
spectrometry (MS). It demonstrated that there were at least six β-carbolines in stem bark of this plant;
composed of 1-ethyl-β-carboline, 1-ethyl-4-methoxy-β-carboline (crenatine), 4-methoxy-1-vinyl-βcarboline (dehydrocrenatine), 5- or 6- or 8-hydroxy-dehydrocrenatine, 5- or 8-hydroxy-crenatine,
picrassidine G and picrassidine T. At present, three β-carbolines found in Thai P javanica; 1-ethyl-βcarboline, crenatine and dehydrocrenatine were synthesized and evaluated as new potential
antimalarial agents based on π-delocalized lipophilic cation hypothesis (Takasu et al., 2004 & 2005;
Junwised et al., 2019). The results, showed in Table 2, demonstrated that lack of 4-methoxy moiety of
1-ethyl-β-carboline increased both antimalarial activity and selective toxicity.
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Table 2 In vitro antimalarial activity and cytotoxicity of synthetic β-carbolines.
Compound
EC50 (M)
Selective toxicity c
P. falciparum a
FM3A b
1-ethyl-β-carboline
1.2x10-6
>3.1x10-5d
>25
1-ethyl-4-methoxy-β-carboline
1.6x10-5
1.8x10-5
1.1
4-methoxy-1-vinyl-β-carboline
5.0x10-6
3.8x10-6
0.8
-7
-4
Quinine
1.1x10
1.1x10
910
a
Chloroquine sensitive strain (FCR-3). bMouse mammary tumor FM3A cells representing a model of
host. cSelective toxicity = EC50 for (FM3A) /EC50 for (P. falciparum). dEC20 value (80% growth of FM3A
cells was observed). (Takasu et al., 2004 & 2005; Junwised et al., 2019)

CONCLUSIONS
P. javanica extract and its antimalarial compound 1-ethyl-β-carboline had poor AChE inhibition
activity. Further investigation of various activities of its extracts and pure compounds will improve the
safety of using this medicinal plant for cure malaria disease among Karen in Asia. Especially, structure
activity relationship study of fourteen indole alkaloids could be confirmed the safety of this plant.
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ผลของ 2, 4-D ต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสในข้าวพันธุ ์ กข43
Effect of 2, 4-D on Callus Induction of Rice (Oryza sativa L.) cv. RD43
ปุณดานัย ชิตเพชร1, ณรงค์ วงศ์กนั ทรากร1* และ ณัฎฐา เสนีวาส1
Pundanai Chitphet1, Narong Wongkantrakorn* and Nuttha Sanevas1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการทดลองนีเ้ พื่อศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชือ้ เมล็ดข้าวและผลของ 2, 4- dichlorophenoxyacetic
acid (2, 4-D) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสของข้าวพันธุ์ กข43 จากการฟอกฆ่าเชือ้ เมล็ดข้าวพันธุ์
กข43 ด้วยสารละลาย Clorox® 15% (sodium hypochlorite 6%) พบว่าให้ผลการปลอดเชื อ้ 98% และมีการงอกของ
เมล็ดที่ 98% จากการเพาะเลีย้ งเมล็ดข้าวบนอาหาร Murashige and Skoog medium (MS) ทีเติม 2, 4-D ความเข้มข้น
0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 25±2°C เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าอาหารทุกสูตรที่เติม 2, 4D สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสได้ แต่ในอาหารชุดควบคุมไม่มีแคลลัสเกิดขึน้ นํา้ หนักสดและค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของแคลลัสมีการเพิ่มขึน้ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ 2, 4-D ทัง้ นีส้ ตู รอาหาร MS ที่เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 4.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เหมาะสมต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยนํา้ หนักสด 39.58 มิลลิกรัม และค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแคลลัส 0.73 เซนติ เมตร ในขณะที่ สูตรอาหาร MS ที่ เติ ม 2, 4-D ความเข้มข้น 5.0 มิ ลลิ กรัมต่อลิตร
มีค่าเฉลี่ยนํา้ หนักสดและค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลลัสมีการลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติม 2, 4-D ความ
เข้มข้นสูงมีผลในการยับยัง้ การเจริญเติบโตของแคลลัส

ABSTRACT
This work aimed to study explant sterilization methods and effects of different concentrations of 2, 4dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) on the callus induction of rice cv. RD43. The mature grains of rice cv. RD43,
dehusked and sterilized using 15% Clorox® (6% sodium hypochlorite), gave 98% contaminant-free and 98%
seed germination. Sterilized grains were cultured on Murashige and Skoog medium (MS) supplemented with 0,
1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0 mg L-1 of 2, 4-D at 25±2°C for 4 weeks and showed that calli were generated on MS
medium supplemented with all tested concentrations different concentrations of 2, 4-D. No callus was generated
from the MS hormone-free medium. The fresh weight and average tissue diameter of calli increased with elevated
concentrations of 2, 4-D. The MS medium with 4.0 mg L-1 2, 4-D gave the highest fresh weight (39.58 mg) and
average tissue diameter (0.73 cm) of calli. However, MS medium with 5.0 mg L-1 2, 4-D gave reduced fresh
weights and average tissue diameters of calli, indicating that high concentrations of 2, 4-D could inhibit callus
development.
Key words: callus induction, rice cv. RD43, 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid
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คํานํา

ข้าว (Oryza sativa L.) เป็ นพื ชเศรษฐกิ จที่ สาํ คัญของประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นทั้งอาหารหลัก และ
สิ น ค้าส่ง ออกหลักของประเทศ ประเทศไทยมี ขา้ วพัน ธุ์ปลูกหลากหลายพัน ธุ์ โดยเฉพาะข้าวเจ้าพันธุ์ กข43
เป็ นข้าวที่ ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวของประเทศไทย เพื่ อเป็ นพันธุ์ขา้ วแนะนําให้เกษตรกรปลูก
และเป็ นพันธุข์ า้ วที่มีคา่ ดัชนีนาํ้ ตาล (glycemic index, GI) ในระดับปานกลางค่อนข้างตํ่า จึงเป็ นอาหารทางเลือก
เพื่ อ สุ ข ภาพสํา หรับ ผู้ป่ วยโรคเบาหวานและโรคไต ซึ่ ง มี ค วามจํา เป็ น ต้อ งควบคุ ม ระดับ นํ้า ตาลในเลื อ ด
และมีขอ้ จํากัดในการบริโภคอาหารที่มีควรมีปริมาณนํา้ ตาลค่อนข้างน้อย (อังศุธรย์ และคณะ, 2560)
ปั จ จุบัน กระแสนิ ย มบริโภคข้าวเพื่ อสุข ภาพของผูบ้ ริโภคได้รับ ความนิ ย มมากขึน้ ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่ดว้ ยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทําให้ขา้ วพันธุ์ กข43 มีผลผลิตลดลงและมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด การเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวสามารถทําได้โดยการปรับปรุ งพันธุแ์ ละการเพาะเลีย้ ง
เนื ้อ เยื่ อ เป็ น เทคนิ ค ที่ มี ค วามสํา คัญ ต่ อ การศึก ษาทางด้า นพื ้น ฐานและประยุ ก ต์เ พื่ อ นํา ไปใช้ป ระโยชน์ใ น
การปรับปรุ งพันธุ์ อย่างไรก็ตามการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทางด้านการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่ อของข้าวพันธุ์ กข43 เช่น
การฟอกฆ่าเชือ้ และการชักนําให้เกิดแคลลัสของข้าวพันธุ์ กข43 ยังไม่พบการรายงาน ซึง่ ในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
ข้าวสามารถฟอกฆ่าเชื อ้ เมล็ดของข้าวที่แกะเปลือกออกแล้วด้วยสารละลาย Clorox® ได้ (สมดังใจ และคณะ,
2554; ยงศักดิ์ และ อัญชลี, 2558) และการชักนําให้เกิดแคลลัสของข้าว สามารถใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต
กลุ่มออกซิน (auxin) ชนิ ด 2, 4-D เพี ยงชนิ ดเดียวหรือร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิดอื่นได้ (Katiyar
et al., 1999; Karthikeyan et al., 2009; Upadhyaya et al., 2015)
ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นีจ้ งึ ได้ศกึ ษาวิธีการฟอกฆ่าเชือ้ ชิน้ ส่วนพืชและผลของ 2, 4-D ความเข้มข้นต่าง ๆ
ที่มีผลต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสของข้าวพันธุ์ กข43 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชักนําให้เกิดแคลลัส และนําผล
ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึน้ เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

วิธีการฟอกฆ่าเชือ้ ชิน้ ส่วนพืช
นําเมล็ดข้าวพันธุ์ กข43 ที่แกะเปลือกออก มาฟอกฆ่าเชือ้ ด้วยวิธีการต่างกัน 4 วิธี ดังนี ้
วิธีท่ี 1 แช่เมล็ดข้าวแกะเปลือกในสารละลาย Clorox® 5% เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วฟอกฆ่าเชื อ้ ด้วย
สารละลาย Clorox® 15% เป็ นเวลา 30 นาที
วิธีท่ี 2 แช่เมล็ดข้าวแกะเปลือกในสารละลาย Clorox® 5% เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง แล้วฟอกฆ่าเชื อ้ ด้วย
สารละลาย Clorox® 30% เป็ นเวลา 30 นาที
วิธีท่ี 3 ฟอกฆ่าเชือ้ เมล็ดข้าวแกะเปลือกด้วยสารละลาย Clorox® 15% เป็ นเวลา 30 นาที
วิธีท่ี 4 ฟอกฆ่าเชือ้ เมล็ดข้าวแกะเปลือกด้วยสารละลาย Clorox® 30% เป็ นเวลา 30 นาที
ทุกวิธีเติมสารลดแรงตึงผิว Tween-20 ประมาณ 2-3 หยด ฟอกฆ่าเชือ้ ด้วยเครื่องเขย่า 120 รอบต่อนาที
(revolutions per minute, rpm) และล้างด้วยนํา้ กลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชือ้ แล้ว 3 ครัง้ ครัง้ ละ 5 นาที
จากนั้ น นํา เมล็ ด ข้า วที่ ผ่ า นการฟอกฆ่ า เชื ้อ แล้ว มาเลี ้ย งบนอาหารสู ต ร MS ในจานเพาะเลี ้ย ง
สูตรละ 10 จาน จานละ 10 เมล็ด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูร ณ์ (Completely Randomized Design,
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CRD) เพาะเลี ย้ งในห้อ งเพาะเลี ย้ งเนื ้อ เยื่ อ พื ช ที่ อุณ หภู มิ 25±2 องศาเซลเซี ย ส เป็ น ระยะเวลา 4 สัป ดาห์
เพื่อศึกษาการปลอดเชือ้ และการงอกของเมล็ดข้าว
การชักนําให้เกิดแคลลัส (callus induction)
นําเมล็ดข้าวพันธุ์ กข43 ที่ผ่านการฟอกฆ่าเชือ้ ด้วยวิธีท่ีเหมาะสมจากการทดลองแรก มาเลีย้ งบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม 2, 4-D ความเข้มข้นต่าง ๆ ดังนี ้
สูตรอาหารที่ 1 MS ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (ชุดควบคุม)
สูตรอาหารที่ 2 MS เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
สูตรอาหารที่ 3 MS เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
สูตรอาหารที่ 4 MS เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
สูตรอาหารที่ 5 MS เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
สูตรอาหารที่ 6 MS เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) สูตรละ 15 ขวด
ขวดละ 1 เมล็ด เพาะเลีย้ งเมล็ดข้าวในห้องเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชที่ อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา
4 สัปดาห์
การบันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูล (data collection and analysis)
บันทึกผลของ 2, 4-D ที่ ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการชักนําให้เกิ ดแคลลัสของข้าวพันธ์ กข43 โดยเก็บ
บัน ทึ ก ข้อ มูล การชัก นํา ให้เ กิ ด แคลลัส ดัง นี ้ การชัก นํา ให้เ กิ ด แคลลัส (Callus Induction Frequency, CIF),
ชนิดของแคลลัส (callus type), สีของแคลลัส (color of callus), นํา้ หนักสดของแคลลัส (fresh weight of callus),
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลลัส (Average Tissue Diameter, ATD) โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. การชักนําให้เกิดแคลลัส โดยการนับจํานวนเมล็ดข้าวที่เกิดแคลลัส แล้วนํามาคํานวณโดยใช้สตู ร
การเกิดแคลลัส (เปอร์เซ็นต์) =

จํานวนชิน้ ส่วนพืชที่มีการเกิดแคลลัส
จํานวนชิน้ ส่วนพืชทัง้ หมดที่เพาะเลีย้ ง

× 100%

(Tariq, 2008; Upadhyaya et al., 2015)
2. ชนิดของแคลลัส จําแนกโดยลักษณะและพืน้ ผิวของแคลลัส แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
3.2.1 compact callus มีลกั ษณะเกาะกลุม่ กันเป็ นก้อนหนาแน่น
3.2.2 friable callus มีลกั ษณะเกาะกลุม่ กันหลวม ๆ สามารถแยกออกจากกันง่าย
3.2.3 mixed callus มีทงั้ compact callus และ friable callus อยู่รว่ มกัน
3. สีของแคลลัส จําแนกโดยบริเวณพืน้ ที่ท่ีเป็ นสีตา่ ง ๆ ของแคลลัส
4. นํา้ หนักสด ชั่งนํา้ หนักสดของแคลลัส และนํามาหาค่าเฉลี่ย
5. ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางแคลลัส หาได้จากการวัดขนาดของแคลลัสด้านที่ยาวที่สดุ และด้านที่กว้าง
ที่สดุ ที่ตงั้ ฉากกับด้านที่ยาวที่สดุ และนํามาคํานวณโดยใช้สตู ร
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ATD =

L+W
2

ATD = ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางแคลลัส (Average Tissue Diameter)
L = ความยาวของด้านที่ยาวที่สดุ ของแคลลัส
W = ความยาวของด้านที่กว้างที่สดุ ซึง่ ตัง้ ฉากกับด้านยาวของแคลลัส
(Taylor et al., 1992)
จากนัน้ นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม RStudio software (version 1.2.1335)
“agricolae” package ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ ยวิธี Analysis of variance (ANOVA) โดยเปรียบเทียบค่า
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

วิธีการฟอกฆ่าเชือ้ ชิน้ ส่วนพืช
จากการศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชือ้ ชิน้ ส่วนพืช พบว่าทัง้ 4 วิธี ให้ผลการปลอดเชือ้ และการงอกของเมล็ด
ข้ า วพั น ธุ์ กข43 ไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% (Table 1)
จากการศึก ษาของ Verma et al. (2017) ได้ร ายงานว่า การฟอกฆ่ าเชื อ้ ชิ น้ ส่วนพื ช ด้วยสารละลาย Clorox®
ที่ความเข้มข้นน้อยเกินไปจะทําให้มีการปนเปื ้อนมาก แต่การใช้สารละลาย Clorox® ที่ความเข้มข้นมากเกินไป
จะส่ ง ผลให้ ชิ ้น ส่ ว นพื ช ตายได้ ซึ่ ง การใช้ Clorox® 15% และ 30% อยู่ ช่ ว งความเข้ ม ข้ น ที่ เ หมาะสมต่ อ
การฟอกฆ่ าเชื อ้ เมล็ด ข้าวพัน ธุ์ กข43 ดัง นั้น ในการทดลองนี ้ การฟอกฆ่ าเชื อ้ ด้วยสารละลาย Clorox® 15%
จึง มี ค วามเหมาะสมที่ สุด สําหรับการทดลองต่อไป เนื่ องจากให้ผลการปลอดเชื อ้ และการงอกของเมล็ดข้าว
พันธุ์ กข43 สูง และเป็ นวิธีท่ีใช้เวลาและสารน้อย
Table 1 Effect of different 2, 4-D concentrations on callus induction frequency.
Treatments
5% Clorox®
Clorox®
Sterilization
soaking time (hr.) concentration
(%)
1
6
15%
99.00
2
6
30%
98.00
3
0
15%
98.00
4
0
30%
97.00

Seed germination
(%)
100.00
99.00
98.00
100.00

การชักนําให้เกิดแคลลัส
จากการศึ ก ษาการชั ก นํา ให้เ กิ ด แคลลั ส ของเมล็ ด ข้า วพั น ธุ์ กข43 บนสู ต รอาหารที่ เ ติ ม 2, 4-D
ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า 2, 4-D มีผลต่อการชักนําให้เกิดแคลลัสของข้าวพันธุ์ กข43 โดยอาหารทุกสูตรที่เติม
2, 4-D สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสได้ แต่สตู รอาหารที่ไม่มีการเติม 2, 4-D (ชุดควบคุม) ไม่สามารถชักนําให้เกิด
แคลลัสได้ สูตรอาหารที่เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสได้นอ้ ยที่สดุ
48

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิทยาศาสตร์

(86.67%) และสูตรอาหารที่เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการชักนําให้เกิด
แคลลัส 100.00% ทุก สูต ร (Table 2) ซึ่ง สอดคล้องกับ การศึก ษาของ Katiyar et al. (1999) และ Iqbal Khan
et al. (2000) ที่ รายงานว่าสามารถใช้ 2, 4-D ในการชักนําแคลลัสข้าว และเมื่อเพิ่ มความเข้มข้นของ 2, 4-D
จะเป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการเกิ ด แคลลัส 2, 4-D เป็ น สารในกลุ่ ม ออกซิ น ซึ่ ง สามารถทํา ให้เ ซลล์
มีการเปลี่ยนกลับเป็ นเนือ้ เยื่อเจริญ (dedifferentiation) และมีผลต่อการเริ่มการแบ่งเซลล์ (George et al., 2008)
Table 2 Effect of different 2, 4-D concentrations on callus induction frequency.
2, 4-D concentration (mg L-1)
Callus induction frequency (%)
0
0.00
1.0
86.67
2.0
100.00
3.0
100.00
4.0
100.00
5.0
100.00
ชนิดของแคลลัส
จากการทดลองพบว่ า แคลลั ส ที่ เ กิ ด ขึ ้น ส่ ว นมากมี ลั ก ษณะเป็ นแคลลั ส ชนิ ด compact callus
โดยมีจาํ นวนมากที่สดุ ในสูตรอาหารที่เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อเพิ่มความเข้มข้น
ของ 2, 4-D แคลลัส ชนิ ด compact callus จะมี จ าํ นวนลดลง แต่แ คลลัสชนิ ด friable callus มี จ าํ นวนเพิ่ มขึน้
(Table 3) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมดังใจ และคณะ (2554) ที่พบว่า เมื่อความเข้มข้นของ 2, 4-D สูงขึน้
จะชั ก นํา ให้ เ กิ ด แคลลั ส ชนิ ด friable callus มากขึ ้น ซึ่ ง แคลลั ส ชนิ ด compact callus และ friable callus
มีการนําไปใช้ประโยชน์ท่ี แตกต่างกัน โดยแคลลัสชนิด friable callus มักไม่เปลี่ยนเป็ นอวัยวะ เหมาะสําหรับ
นํา ไปเพาะเลี ย้ งเซลล์แ ขวนลอย ส่ ว นแคลลัส ชนิ ด compact callus มัก เจริ ญ ต่ อ ไปเป็ น อวัย วะและพัฒ นา
เป็ นต้นใหม่ได้และ Salomé et al. (1985) รายงานว่าแคลลัสชนิด friable callus เป็ นชิน้ ส่วนที่เหมาะสมสําหรับ
การนําไปใช้ในการแยกโปรโตพลาสต์ (protoplast isolation)
Table 3 Effect of different 2, 4-D concentrations on callus types.
Number of callus
2, 4-D concentration
Compact
Friable callus Mixed callus
(mg L-1)
callus
0
0
0
0
11
0
2
1.0
10
1
4
2.0
8
2
5
3.0
8
3
4
4.0
5
1
9
5.0
Mixed callus = compact and friable callus
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15
2
0
0
0
0

15
15
15
15
15
15
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สีของแคลลัส
สีของแคลลัสที่ ได้สามารถจําแนกออกได้ทั้งหมด 3 สี คือ สีขาว, สีเหลือง และ สีนาํ้ ตาล (Figure 1)
โดยแคลลัสส่วนมากเป็ นสีนาํ้ ตาล และมีจาํ นวนมากที่ สุดในแคลลัสที่ เพาะเลีย้ งบนอาหารสูตรที่ เติม 2, 4-D
ความเข้ม ข้น 5.0 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลิ ต ร โดยมี แ คลลัส สี น ํ้า ตาล 14 แคลลัส จากทั้ง หมด 15 แคลลัส (Table 4)
โดยสมดัง ใจ และคณะ (2554) ได้ร ะบุว่าเนื อ้ เยื่ อแคลลัส ที่ มีสี เ หลื องจะสามารถเจริ ญ และพัฒ นาต่ อ ไปได้
แคลลั ส สี ข าวจะไม่ ส ามารถสัง เคราะห์แ สงได้ และการที่ เ นื ้อ เยื่ อ แคลลั ส เปลี่ ย นเป็ น สี น ํ้า ตาลหรื อ สี ด ํา
แสดงว่าเนือ้ เยื่อถูกทําลายหรือถูกยับยัง้ การเจริญเติบโต และเนือ้ เยื่อนัน้ จะตายในที่สดุ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Karthikeyan et al. (2009) ที่ ร ายงานว่าความเข้มข้น ของ 2, 4-D ที่ สูง มากเกิ น ไปส่ง ผลยับ ยั้ง การเจริ ญ
ของเนือ้ เยื่อ และเป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนสีเนือ้ เยื่อเป็ นสีนาํ้ ตาลของแคลลัส

(B
(Y)

(W)

Figure 1 Callus was induced from mature seed of rice cv. RD43 after 4 weeks of incubation on MS
medium supplemented with 4.0 mg L-1 2, 4-D. W=White, Y=Yellow, B=Brown
(scale bar = 0.5 cm.).
Table 4 Effect of different 2, 4-D concentrations on color of rice cv. RD43 callus.
Number of callus
2, 4-D concentration
Total
-1
(mg L )
W+B
Y+B
W+Y+B
B
No callus culture
0
0
0
0
15
15
0
1
2
5
5
2
15
1.0
1
0
6
0
15
8
2.0
2
3
2
8
0
15
3.0
1
2
8
4
0
15
4.0
0
0
1
14
0
15
5.0
W=White, Y=Yellow, B=Brown
นํา้ หนักสดและค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลลัส
นํา้ หนักสดและค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลลัสมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ เมื่อความเข้มข้นของ 2, 4-D
ที่ เ ติ ม ในอาหารเพิ่ ม มากขึ น้ โดยนํ้า หนัก สดของแคลลัส มากที่ สุด ในอาหารที่ เ ติ ม 2, 4-D ความเข้ม ข้น 4.0
มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลิ ต ร คื อ 39.58 มิ ล ลิ ก รัม และ 0.73 เซนติ เ มตร ตามลํา ดับ รองลงมาคื อ อาหารที่ เ ติ ม 2, 4-D
ความเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร คือ 31.70 มิลลิกรัม และ 0.66 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยทัง้ 2 ความเข้มข้น
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ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% แต่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติกบั ชุดควบคุม ส่วนของแคลลัสที่เพาะเลีย้ งบนอาหารที่เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 1.0 และ 2.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยนํา้ หนักสด 8.41 และ 20.74 มิลลิกรัม ตามลําดับ และมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.38 และ
0.55 เซนติ เ มตร ตามลํา ดับ แต่ น ํ้า หนัก สดและค่ า เฉลี่ ย เส้น ผ่ า นศูน ย์ก ลางของแคลลัส จะมี แ นวโน้มลดลง
เมื่ อ เพาะเลี ้ย งบนอาหารที่ เ ติ ม 2, 4-D ความเข้ม ข้น 5.0 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลิ ต ร คื อ 16.33 มิ ล ลิ ก รัม และ 0.52
เซนติเมตร ตามลําดับ
นํา้ หนักสดและค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลลัสมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ เมื่อความเข้มข้นของ 2, 4-D
ที่เติมในอาหารเพิ่มมากขึน้ เนื่องจาก 2, 4-D เป็ นสารในกลุม่ ออกซินมีความสามารถในการเพิ่มการยืดตัวของผนัง
เซลล์ ทําให้เซลล์ขยายขนาดขึน้ ได้ (George et al., 2008) ส่วนนํา้ หนักสดและค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของ
แคลลัสที่เพาะเลีย้ งบนอาหารที่เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับผล
การทดลองของ Michiba et al. (2001) ที่ได้รายงานว่าเมื่อมีความเข้มข้นของ 2, 4-D มากเกินไปจะส่งผลยับยัง้
การเจริ ญ เติ บ โตของแคลลั ส และ 2, 4-D ความเข้ ม ข้ น สู ง ส่ ง ผลให้ ไ ม่ เ กิ ด การสร้ า งอวั ย วะ ยั บ ยั้ ง
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง และสามารถชักนําให้เกิดการกลายพันธุแ์ ละได้ (Pierik, 1987)
Table 5 Effect of different 2, 4-D concentrations on fresh weight and average tissue diameter of rice
cv. RD43 callus.
2, 4-D concentration (mg L-1) Mean fresh weight of callus (mg) Average tissue diameter (cm)
0
0.00 d
0.00 d
1.0
8.41 cd
0.38 c
2.0
20.74 b
0.55 b
3.0
31.70 a
0.66 a
4.0
39.58 a
0.73 a
5.0
16.33 bc
0.52 b
Mean values followed by different letters in each column indicating significant differences
according to Duncan’s Multiple Range Test (p<0.05)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Figure 2 Callus of rice cv. RD43 after 4 weeks of incubation on MS media supplemented with 2, 4-D
(A) 1.0 mg L-1, (B) 2.0 mg L-1, (C) 3.0 mg L-1, (D) 4.0 mg L-1 and (E) 5.0 mg L-1
(scale bar = 0.5 cm.)
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สรุ ป

การฟอกฆ่าเชือ้ เมล็ดข้าวพันธุ์ กข43 ด้วยสารละลาย Clorox® 15% มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก
ให้ผลการปลอดเชือ้ และการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข43 สูง และเป็ นวิธีท่ีใช้เวลาและสารน้อย
2, 4-D มีผลในการชักนําให้เกิดแคลลัสของข้าวพันธุ์ กข43 โดยอาหารที่เติม 2, 4-D ความเข้มข้น 4.0
มิลลิกรัมต่อลิตร มีความเหมาะสมต่อการชักนําให้เกิ ดแคลลัสมากที่ สุด เนื่ องจากมีการชักนําให้เกิ ดแคลลัส
100%, แคลลัสที่ ได้ส่วนมากเป็ น compact callus มีสีเหลืองและขาวซึ่งเหมาะสําหรับการนําไปชักนําให้เกิ ด
อวัยวะใหม่ และเป็ นสูตรอาหารที่ให้นาํ้ หนักสดและค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางที่มากที่สดุ
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ผลของ BA, TDZ และ mT ต่อการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ กล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว
Effects of BA, TDZ and mT on in vitro Culture of Cymbidium lowianum Rchb. f.
อาทิตยา ทุมมา1 ณรงค์ วงศ์กันทรากร1* และ ประศาสตร์ เกือ้ มณี1
Atittaya Tumma1, Narong Wongkantrakorn1* and Prasart Kermanee1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว (Cymbidium lowianum
Rchb. f.) เมื่ อ เพาะเลี ย้ งยอดของกล้วยไม้บนอาหารสูต ร Murashige and Skoog (MS) สูต ร MS ที่ ล ดความ
เข้มข้นของธาตุอาหารลง 50 เปอร์เซ็นต์ (½MS) และสูตร Vacin and Went (VW) เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า
กล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดบนอาหารสูตร VW เมื่อทดสอบผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในอาหารสูตร VW ที่เติม benzyladenine (BA), thidiazuron (TDZ) และ meta-topolin (mT) ที่ความ
เข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครโมลาร์ ต่อการเพิ่มจํานวนและการเจริญเติบโตโดยใช้ตาข้างเป็ นเวลา 8
สัปดาห์ พบว่า กล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วเกิดยอดได้ดีท่ีสดุ เมื่อเพาะเลีย้ งตาข้างบนอาหารที่เติม BA ความ
เข้มข้น 15 และ 20 ไมโครโมลาร์ โดยมีจาํ นวนยอดเฉลี่ย 1.33±0.33 ยอดต่อชิน้ ส่วนพืช ส่วนตาข้างที่เพาะเลีย้ ง
บนอาหารที่เติม TDZ ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ ทําให้เกิดยอดที่มีความสูงและจํานวนใบมากที่สุด โดยมี
ความสูงเฉลี่ย 2.30±0.62 เซนติเมตร มีจาํ นวนใบเฉลี่ย 2.17±0.47 ใบต่อชิน้ ส่วน จากผลการทดลอง สูตรอาหาร
ที่ เ หมาะสมต่อการเพาะเลี ย้ งกล้วยไม้ก ะเรกะร่อนปากนกแก้ว เพื่ อชัก นําให้เ กิ ด ยอดและยอดมี ก ารเติ บ โต
ที่ดี คือ สูตรอาหาร VW ที่เติม BA ความเข้มข้น 20 ไมโครโมลาร์

ABSTRACT
In vitro culture of Cymbidium lowianum Rhcb.f. was studied. Shoots of C. lowianum Rhcb.f.
were cultured on Murashige and Skoog media (MS), half-strength MS (½MS) and Vacin and Went media
(VW) for 8 weeks and showed that VW was the most suitable media for the growth of C. lowianum
shoots. The lateral buds were cultured on VW media supplemented with 0, 5, 10 15, 20 and 25 µM
benzyladenine (BA), thidiazuron (TDZ) or meta-topolin (mT) to monitored for growth and shoot
generation for eight weeks. While the medium supplemented with 15 and 20 µM BA generated the
highest average shoot number (1.33±0.33 shoots per explant), the medium supplemented with 10 µM
TDZ provided the highest shoot length (2.30±0.62cm) and the highest leaf number (2.17±0.47 leaf per
explant). The most effective growing medium for C. lowianum Rhcb.f. for shoot formation and shoot
growth was VW medium supplemented with 20 µM BA.
Key words: benzyladenine, Cymbidium lowianum, in vitro culture, meta-topolin, micropropagation, orchid, thidiazuron
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คํานํา

ประเทศไทยเป็ นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ป่าจํานวนมาก อย่างไรก็
ตาม ปั จจุบันมีกล้วยไม้ป่าหลายชนิ ดลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่ องจนเข้าสู่สภาวะใกล้สูญพันธุ์จ าก
หลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศอันเนื่องมาจากธรรมชาติ การบุกรุ กพืน้ ที่ป่าเพื่อ
ทําการเกษตรหรือปลูกสร้างที่พกั อาศัยทําให้พืน้ ที่อาศัยของกล้วยไม้ลดน้อยลง และการลักลอบนํากล้วยไม้ออก
จากพืน้ ที่ป่าเพื่อทําการค้า (ครรชิต, 2550; สลิลและเพชร, 2552) กล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว (Cymbidium
lowianum Rchb.f.) เป็ นกล้วยไม้ป่าที่พบอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีช่อดอกที่สวยงาม โดยช่อดอกยาว
50-100 เซนติเมตร มีดอกช่อละ 12-40 ดอก ดอกขนาดใหญ่กว้าง 5-10 เซนติเมตร กลีบเลีย้ งและกลีบดอกมีสี
เขี ยวถึงเขี ยวแกมเหลือง กลีบปากรู ปรีกว้าง ปลายเรียวสอบ ขอบปากกลีบช่วงปลายมีสีสม้ แดงรู ปตัววี และ
สามารถนํามาเป็ นไม้ประดับได้ เนื่องจากแนวโน้มในการลดจํานวนลงของกะเรกะร่อนปากนกแก้ว จึงมีแนวคิด
ขยายพันธุเ์ พิ่มจํานวนกล้วยไม้ชนิดนีใ้ ห้มากขึน้ เพื่อรองรับการปลูกทดแทน การพัฒนาเชิงการค้า และการอนุรกั ษ์
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อเป็ นวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มจํานวนกล้วยไม้ในสกุล Cymbidium ได้ (Nayak et al.,
1997; Hossain et al., 2010) โดยสูตรอาหารที่นิยมใช้ในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อคือสูตร Vacin and Went (VW)
แต่ยงั รายงานว่าอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อสูตร Murashige and Skoog (MS) ก็สามารถใช้ในการเพาะเลีย้ งได้ดี
เช่นกัน โดยมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทาง
สัณฐานของเนือ้ เยื่อ โดยเฉพาะสารในกลุม่ ไซโตไคนินที่สามารถกระตุน้ ให้ชิน้ เนือ้ เยื่อมีการพัฒนาไปเป็ นยอดได้ดี
งานวิจยั นีม้ ่งุ เน้นการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว (C. lowianum Rchb.f.) โดย
การทดสอบหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต benzyladenine
(BA), thidiazuron (TDZ) และ meta-topolin (mT) ที่ ค วามเข้ม ข้น ต่ า ง ๆ ต่ อ การเพิ่ ม ปริ ม าณยอดและการ
เจริญเติบโต

อุปกรณ์และวิธีการ

สูตรอาหารทีเ่ หมาะสมสําหรับกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว
เลือกต้นกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วที่มีขนาดและอายุใกล้เคียงกันในสภาพปลอดเชือ้ ตัดชิน้ ส่วน
ยอดให้มีความสูง 2.5 เซนติเมตร นําไปเลีย้ งบนอาหารสังเคราะห์ 3 สูตร ได้แก่ MS, ½ MS และ VW สูตรละ 3 ซํา้
ซํา้ ละ 1 ชิน้ บ่มในห้องเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อที่ให้แสง 12 ชั่วโมงต่อวัน ที่อณ
ุ หภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 8
สัปดาห์ แล้วเปรียบเทียบหาสูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลีย้ งโดยนับจํานวนใบ จํานวนราก และสังเกต
สีของใบ
การเพิม่ จํานวนกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว
นําต้นกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วที่เพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร VW ในสภาพไม่มีแสง เป็ นเวลา 8
สัปดาห์ ต้นกล้วยไม้จะมีลกั ษณะยืดยาวเห็นตาข้างชัดเจน จากนัน้ ตัดตาข้างไปเพาะเลีย้ งบนอาหาร VW เป็ น
เวลา 1 สัปดาห์ แล้วนําชิน้ ส่วนตาข้างที่ปลอดเชือ้ มาเลีย้ งบนอาหารสูตร VW ที่เติม BA, TDZ และ mT ที่ความ
เข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครโมลาร์ อย่างละ 6 ซํา้ นําไปเลีย้ งในห้องเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อที่ให้แสง 12
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ชั่วโมงต่อวัน ที่อณ
ุ หภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ บันทึกผลการทดลองโดยการนับจํานวดยอด
จํานวนใบ จํานวนราก และวัดความสูงของยอด
การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ ยวิธี Analysis of variance (ANOVA) โดยเปรียบเทียบค่าความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย ที่ ระดับ เชื่ อมั่น 95 เปอร์เ ซ็น ต์ ด้วยวิ ธี Duncan’s multiple range test (DMRT) เป็ น การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรทัง้ หมด เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ประชากรทัง้ หมด

ผลการทดลอง

สูตรอาหารทีเ่ หมาะสมสําหรับกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว
จากการทดลองนําต้นกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วไปเพาะเลีย้ งบนอาหารสังเคราะห์ท่ีแตกต่างกัน 3
สูตร ได้แก่ MS, ½ MS และ VW เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า กล้วยไม้มีการเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเพาะเลีย้ งบน
อาหารสูตร VW โดยมีจาํ นวนใบใหม่เฉลี่ยมากที่สดุ 3.33±0.27 ใบต่อชิน้ ส่วนพืช และลักษณะของต้นพืชมีสขุ ภาพ
ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในอาหารสูตร MS และ ½ MS ที่มีจาํ นวนใบใหม่เฉลี่ยเพียง 1.67±0.27 และ 1.33±0.27
ใบต่อชิน้ ส่วน ตามลําดับ และใบล่างมีสีเหลือง (Table 1)
Table 1 Effect of three culture media on the growth of C. lowianum (Mean ± SE).
Medium
Number of leaves
Number of roots
per explant
per explant
MS
1.67±0.27 a1
0.33±0.47 ns2
½ MS
1.33±0.27 a
1.33±0.47
VW
3.33±0.27 b
1.33±0.94

Mean values within a column followed by the different letters are significantly different at p≤0.05
according to Duncan’s multiple range test. 2ns = nonsignificant
1

การเพิม่ จํานวนกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วบนอาหารสังเคราะห์สตู ร VW ที่เติมสารควบคุม
การเจริญเติบโต 3 ชนิด ได้แก่ BA, TDZ และ mT ที่ความเข้มข้น 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครโมลาร์ เป็ นเวลา
8 สัปดาห์ พบว่า อาหารสังเคราะห์สตู ร VW ดัดแปลง ที่เติม BA ความเข้มข้น 15 และ 20 ไมโครโมลาร์ สามารถ
ชักนําให้เกิดยอดได้มากที่สดุ 1.33±0.33 ยอดต่อชิน้ ส่วนพืช ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกับ
ชุดควบคุมที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (1.00±0.26 ยอดต่อชิน้ ส่วนพืช) (Table 2, Figure 1) โดยยอดที่
เกิดขึน้ นัน้ จะมียอดหลักหนึ่งยอดและยอดที่เกิดขึน้ บริเวณฐานมีลกั ษณะนูนขึน้ ปลายเรียวแหลม และในอาหาร
สังเคราะห์สตู ร VW ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 15, 20 และ 25 ไมโครโมลาร์ และ mT ความเข้มข้น 20 และ 25 ไม
โครโมลาร์ พบว่า มีผลยับยัง้ การเกิดยอดของกะเรกะร่อนปากนกแก้ว (Table 2)
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นอกจากนี ้ อาหารสังเคราะห์สูตร VW ที่ เติม TDZ ความเข้มข้น 10 และ 15 ไมโครโมลาร์ มีผลทําให้
กล้วยไม้มีจาํ นวนใบเฉลี่ยมากที่สดุ 2.17±0.47 และ 2.17±0.54 ใบต่อชิน้ ส่วนพืช ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างจาก
ชุดควบคุมที่มีจาํ นวนใบเฉลี่ย 1.83±0.60 ใบต่อชิน้ ส่วน และอาหารสังเคราะห์สตู ร VW ที่เติม BA ความเข้มข้น
15 ไมโครโมลาร์ มีผลทําให้กล้วยไม้มีจาํ นวนใบเฉลี่ยน้อยที่สดุ 0.83±0.40 ใบต่อชิน้ ส่วนพืช (Table 2)
อาหารสังเคราะห์สตู ร VW ที่เติม BA ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ และอาหารสังเคราะห์สตู ร VW ที่เติม
mT ความเข้มข้น 20 ไมโครโมลาร์ มีผลทําให้กล้วยไม้มีจาํ นวนรากเฉลี่ยมากที่สุด 1.00±0.36 และ 1.00±0.45
รากต่อชิน้ ส่วนพืช ตามลําดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั ชุดควบคุมที่มีราก 0.67±0.33
รากต่อชิน้ ส่วนพืช และในอาหารสังเคราะห์สตู ร VW ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 15 และ 20 ไมโครโมลาร์ พบว่า ไม่
มีรากเกิดขึน้ (Table 2)
อาหารสูตร VW ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ มีผลทําให้กล้วยไม้มีความสูงเฉลี่ยมากที่สดุ
2.30±0.62 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างทางสถิ ติกับสูตรอาหาร VW ที่ เติม TDZ ความเข้มข้น 20 ไมโครโมลาร์ ที่ มี
ความสูงเฉลี่ยน้อยที่สดุ 0.54±0.34 เซนติเมตร แต่อย่างไรก็ตามความสูงของยอดของทัง้ 2 ชุดการทดลองนีไ้ ม่มี
ความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุมที่มคี วามสูง 1.07±0.34 ซนติเมตร (Table 2)

วิจารณ์ผลการทดลอง
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วบนอาหารสังเคราะห์ 3 สูตร ได้แก่ MS, ½ MS
และ VW เพื่ อหาสูตรอาหารที่ เหมาะสมต่อการเจริญ เติบ โต พบว่ากล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีบนอาหารสังเคราะห์สตู ร VW โดยมีจาํ นวนใบและรากมากที่สดุ ส่วนอาหารสังเคราะห์สตู ร MS
และ ½ MS พบว่ามีการเจริญเติบโตไม่ดีเท่า VW เพราะมีการพัฒนาของใบและรากน้อยกว่าและใบด้านล่างมีสี
เหลือง
ถึงแม้ว่าอาหารสูตร MS จะเป็ นสูตรที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายกับพืชหลากหลายชนิดรวมทัง้ กล้วยไม้
ด้วย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้อาหารสูตร VW ในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกล้วยไม้ (Zahara et al., 2017) ทัง้ นี ้
เนื่องจากองค์ประกอบและปริมาณของสารเคมีในสูตรอาหาร MS ที่มีมากกว่าสูตร VW ซึง่ อาจจะไม่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ อย่างไรก็ตามความต้องการธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้นนั้ ก็มี
ความแตกต่างกันไปตามชนิดและระยะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ เช่น Park et al. (1996) รายงานว่าอาหาร
เหลวสู ต ร VW เป็ นสู ต รอาหารที่ เ หมาะสมสํา หรั บ การเพิ่ ม จํา นวน protocorm like bodies (PLB) ของ
Phalaenopsis และช่วยส่งเสริมการงอกของเมล็ดเจริญไปเป็ น protocorms ของ Eulophia aita (Johnson et al.,
2007) และสามารถชักนําให้ protocorms ของ Bletia purpurea ให้เกิดใบจํานวนมากเมื่อเพาะเลีย้ งบนอาหาร
สูตร VW (Dutra et al., 2007) มีการเปรียบเที ยบการงอกของเมล็ด Cymbidium mastersii บนอาหาร 4 สูตร
พบว่า เมล็ดกล้วยไม้สามารถงอกได้ดีบนอาหารสูตร MS, ½ MS, KC และ VW ตามลําดับ (Mohanty et al.,
2012) เมล็ดของ Cymbidium iridioides สามารถงอกได้เฉพาะบนอาหารสูตร MS เท่านัน้ แต่ไม่สามารถงอกได้
บนอาหารสูตร B5 (Pant and Swar, 2011) เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดกล้วยไม้ Cymbidium aloifolium สูงสุด
เมื่ อ เพาะบนอาหารสูต ร New Dogashima (ND) ซึ่ง สูง กว่ า การเพาะบนอาหารสูต ร MS, ½ MS และ ¼ MS
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(Trunjaruen and Taratima, 2018) อาหารสูต ร VW ดัด แปลงทํา ให้ชิ ้น ส่ว นปลายยอดของ Vanda coerulea
เจริญเติบโตได้ดีกว่าการเพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร MS (Jitsopakul et al., 2013)
Table 2 Effects of BA, TDZ and m-T on shoot- and root-formations through in vitro nodes of C. lowianum
after 8 weeks of culture. (Mean ± SE).
Number of
Number of
Number of
Plant growth
concentration
Plantlet height
shoots per
leaves per
roots per
(cm)
regulator
(µM)
explant
explant
explant
1.00±0.26abc1 1.83±0.60 ns2 0.67±0.33ab
1.07±0.34abcd
5
1.17±0.17bc
1.67±0.55
0.83±0.31ab
1.17±0.36abcd
10
1.00±0.00abc 2.00±0.25
1.00±0.36b
2.23±0.39cd
BA
15
1.33±0.33c
0.83±0.40
0.17±0.17ab
0.80±0.20ab
20
1.33±0.33c
1.17±0.40
0.83±0.31ab
1.55±0.45abcd
25
1.00±0.00abc 1.33±0.49
0.17±0.17ab
1.49±0.56abcd
5
1.00±0.00abc 1.83±0.30
0.50±0.22ab
1.98±0.23bcd
10
1.17±0.17bc
2.17±0.47
0.50±0.22ab
2.30±0.62d
TDZ
15
0.83±0.17abc 2.17±0.54
0.00±0.00a
1.38±0.37abcd
20
0.50±0.22a
1.33±0.67
0.00±0.00a
0.54±0.34a
25
0.67±0.21ab
1.67±0.67
0.17±0.41ab
1.25±0.46abcd
5
1.00±0.00abc 1.50±0.22
0.50±0.22ab
1.51±0.25abcd
10
1.00±0.00abc 1.17±0.17
0.67±0.21ab
1.27±0.18abcd
mT
15
1.00±0.00abc 1.67±0.21
0.83±0.16ab
0.92±0.21abc
20
0.67±0.21ab
1.17±0.54
1.00±0.45b
1.39±0.54abcd
25
0.83±0.17abc 1.33±0.49
0.83±0.41ab
1.37±0.33abcd
Mean values within a column followed by the different letters are significantly different at p≤0.05
according to Duncan’s multiple range test. 2ns = nonsignificant
1
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Figure 1 Development of C. lowianum plantlets through in vitro node culture on VW media
supplemented with BA, TDZ and mT at different concentrations for 8 weeks.
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วบนสูตรอาหาร VW ที่เติม BA TDZ และ mT ที่
ความเข้มข้น 5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครโมลาร์ พบว่าอาหารที่เติม BA 15 และ 20 ไมโครโมลาร์ มีผลกระตุน้ ให้
มีการสร้างยอดได้ดี โดยลักษณะยอดเริ่มแรกที่เห็นจะมีขนาดเล็กเป็ นสีเขียวนูนแล้วจะยืดตัวอย่างช้า ๆ มีการ
สร้างใบ และพัฒนาไปเป็ นต้นพืช (Tawaro et al., 2008) ซึ่งสอดคล้องกับการเพาะเลีย้ งกล้วยไม้ Cymbidium
giganteum Wall. Ex Lindl. ที่ ส ามารถชัก นําให้เ กิ ด ยอดมากที่ สุด เมื่ อเพาะเลี ย้ งบนอาหารที่ เ ติ ม BAP ความ
เข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (Hossain et al., 2010) และจํานวนตาต่อชิน้ ส่วนและจํานวนยอดต่อชิน้ ส่วนตายอด
ของ Vanda coerulea สูงที่ สุดเมื่อเพาะเลีย้ งบนอาหารสูตร VW ที่ เติม BA ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(Jitsopakul et al., 2013) Roy and Banerjee (2003) สามารถชักนําให้เกิดแคลลัสจากตาข้างของ Dendrobium
fimbriatum Lindl. var. oculatum Hk. f. บนอาหารที่เติม BAP ความเข้มข้น 1-2 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่เมื่อความ
เข้มข้นสูงขึน้ จะส่งผลยับยัง้ การเจริญเติบโต
ส่วนผลของ TDZ และ mT นัน้ พบว่า มีผลในการชักนําการเกิดยอดในกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว
ไม่ดีนกั ซึง่ แตกต่างจากหลายการศึกษาที่พบว่าการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทัง้ 2 ชนิดนี ้ สามารถกระตุน้
การเกิดยอดและการพัฒนาของกล้วยไม้ในด้านอื่น ๆ อีกด้วยเช่น อาหารสังเคราะห์ท่ีเติม TDZ มีประสิทธิภาพใน
การกระตุน้ การพัฒนาตาไปเป็ นยอดของ Phalaenopsis ได้สมบูรณ์ดีกว่า BAP โดยตาจะพัฒนาไปเป็ นยอดได้ดี
ที่ สุดในอาหารที่ เติม TDZ ความเข้มข้น 5 ไมโครโมลาร์ (Chen and Piluek, 1995) อาหารที่ เติม TDZ ที่ ความ
เข้ม ข้น 2.2-4.5 ไมโครโมลาร์ สามารถชัก นํา ให้เ กิ ด ยอดมากในกล้ว ยไม้ Cymbidium aloifolium (L.) Sw.,
Dendrobium aphyllum (Roxb.) Fisch และ Dendrobium moschatum (Buch-Hum) Sw. แต่ ก ารเพาะเลี ย้ ง
กล้วยไม้ทงั้ 3 ชนิดบนอาหารที่เติม TDZ ไม่เกิดแคลลัส และ PLB และ TDZ ที่ความเข้มข้นสูงกว่านีจ้ ะมีผลยับยัง้
การเกิ ดยอด (Nayak et al., 1997) Roy et al. (2012) พบว่าอาหารที่ เติม TDZ ความเข้มข้น 20 ไมโครโมลาร์
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กระตุน้ ให้เกิด PLB ได้มาก แต่ PLB พัฒนาไปเป็ นต้นและรากได้ไม่ดี ส่วน TDZ ที่ความเข้มข้นตํ่า (0.909 และ
3.636 ไมโครโมลาร์) นัน้ ชักนําให้เกิด PLB ได้นอ้ ยกว่า แต่ PLB มีการพัฒนาของยอดและรากได้ดี ทําให้ได้ตน้ พืช
ที่มีลกั ษณะดีกว่า TDZ ที่ความเข้มข้นสูง นอกจากนีย้ ังสามารถชักนําให้ปลายยอดและหัวเทียมของ Lycaste
aromatica (Graham ex Hook) Lindl เกิดยอดบนอาหารที่เติม TDZ และสามารถชักนํายอดจากส่วนหัวเทียมได้
ดีกว่าส่วนปลายยอด (Mata-rosas et al., 2010) ในส่วนของ mT นัน้ มีรายงานว่าอาหารที่เติม mT 1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สามารถชักนําให้ชิน้ ส่วนตาข้างของกล้วยไม้ Dendrobium nobile เกิดยอด 72 เปอร์เซ็นต์ มีจาํ นวนยอด
เฉลี่ย 2 ยอดต่อชิน้ ส่วนพืช (Bhattacharyya et al., 2017) Vasudevan and Staden (2011) พบว่าอาหารที่เติม
meta-topolin riboside (mTR) ส่งผลชักนําให้ชิน้ ส่วนตาข้างและตายอด Ansellia africana มีความยาวยอด จํานวน
ใบ การเกิดราก ความยาวราก และนํา้ หนักสดเพิ่มมากขึน้
นอกจากนีพ้ บว่าเมื่อความเข้มข้นของไซโตไคนินที่เพิ่มสูงขึน้ มีผลทําให้จาํ นวนยอดลดลง ซึ่งสอดคล้อง
กับการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืชหลายชนิด ที่พบว่าความเข้มข้นที่สูงเกินไปของไซโตไคนินจะมีผลยับยัง้ การยืดตัว
ของยอดและราก ทําให้ยอดที่มีลกั ษณะแคระแกร็นผิดปกติ (Vasudevan and Staden, 2011) มีผลยับยัง้ การเกิด
ยอด (Nayak et al., 1997) ส่ ง ผลทํา ให้เกิ ด การตายของต้น พื ช (Fang et al., 2011) หรื อ จะส่ง ผลยับ ยั้ง การ
เจริญเติบโต และอาจส่งผลให้บริเวณเนือ้ เยื่อปลายยอดตาย (Roy and Banerjee, 2003)

สรุ ปผลการทดลอง

จากการศึกษาการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้วนัน้ พบว่า อาหารสังเคราะห์สูตร
VW เหมาะสมต่อ การเจริ ญ เติ บ โตของกล้วยไม้ก ะเรกะร่อนปากนกแก้ว และสูต รอาหารที่ เ หมาะสมต่อ การ
เพาะเลีย้ งกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากนกแก้ว คือ สูตรอาหาร VW ที่เติม BA ความเข้มข้น 20 ไมโครโมลาร์ ถึงแม้ว่า
จะให้จาํ นวนยอดที่เกิดขึน้ ไม่แตกต่างอย่างมีนยั ยะสําคัญจากชุดควบคุม แต่เมื่อเพาะเลีย้ งเป็ นจํานวนมากขึน้ ก็
จะทําให้ได้จาํ นวนยอดที่มากขึน้ และได้ยอดที่มีความสูงมากซึ่งอาจส่งผลให้นาํ ไปเพาะเลีย้ งต่อหรือย้ายปลูกได้
ประสบผลสําเร็จมากขึน้
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การระบุชนิดของโปรตีนไวเทลโลเจนินในนํา้ เลือดปูทะเล (Scylla serrata Forsskal, 1775)
โดยใช้เทคนิค LC-MS/MS
Identification of Vitellogenin Protein in Hemolymph of Mud Crab (Scylla serrata Forsskal, 1775)
Using LC-MS/MS Technique
ธนเสฏฐ์ ทองใสเกลีย้ ง1*
Thanaset Thongsaiklaing1*

บทคัดย่อ

ไวเทลโลเจนิน (Vg)เป็ นโปรตีนตัง้ ต้นของโปรตีนไวเทลลิน (Vn) ซึ่งมีความสําคัญต่อการพัฒนาการของตัว
อ่อน ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้ทาํ การเปรียบเทียบองค์ประกอบของโปรตีนในนํา้ เลือดปูทะเล (Scylla serrata
Forsskol, 1775) เพศผูแ้ ละเพศเมียระยะไข่ดว้ ยเทคนิคการแยกโปรตีน 1 มิติ (1-dimension SDS-PAGE) พบว่ามี
โปรตีนขนาดมวลโมเลกุลประมาณ 90 กิโลดาลตัน (kDa) ที่พบเฉพาะในนํา้ เลือดของปูเพศเมียเท่านัน้ และเมื่อย่อย
โปรตีนดังกล่าวด้วยเอนไซม์ trypsin และนําโปรตีนไลเซท (protein lysate) ไปวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค LC-MS/MS พบ
ชิ ้น ส่ ว นโปรตี น ทั้ง หมด 7 ชิ ้น ประกอบด้ว ยลํา ดับ กรดอะมิ โ น ดัง นี ้ VLASPTLHR, LYGPQYGQFQADFFAR,
DLVLNDVYR, GLLGLYDNERANDR, VGGQSSQELQIEVDIPDKMEIIR, EADVEVNLK และ LLSSVTHGK ซึ่ ง
การวิเคราะห์ความเหมือนของลําดับกรดอะมิโนที่ได้กับฐานข้อมูลโปรตีนพบว่าชิน้ ส่วนโปรตีนทัง้ 7 ชนิดมีความ
เหมือนกับโปรตีนไวเทลโลเจนินในปู red crab (Charybdis feriatus) มากที่สดุ

ABSTRACT
Vitellogenin (Vg) is a precursor of the yolk protein vitellin (Vn), an essential for embryonic development.
In this study, I report the comparison of protein contents in mud crab (Scylla serrata Forsskol, 1775)
hemolymph between male and female (stage III) using 1-dimension SDS-PAGE was performed. The protein
with size approximately 90 kDa was specifically observed in hemolymph of female crab. The protein was
digested with trypsin and protein lysate was further analyzed by LC MS/MS techniques. The results showed 7
protein fragments consisted of the following amino acid sequences; EADVEVNLK, LLSSVTHGK, VLASPTLHR
DLVLNDVYR, LYGPQYGQFQADFFAR, VGGQSSQELQIEVDIPDKMEIIR and GLLGLYDNERANDR. The
similarity analysis of amino acid sequence with protein database, showed that all 7 protein fragments were
similar as a vitellogenin protein in red crab (Charybdis feriatus).

Key words: mud crab, Scylla serrata, vitellogenin protein, LC MS/MS
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คํานํา

ไวเทลโนจี นิ น (Vitellogenin, Vg) เป็ น โปรตี นที่ มี ข นาดใหญ่ (นํา้ หนัก โมเลกุล สูง กว่า 200 kDa) เป็ น
โปรตีนตัง้ ต้นในการสังเคราะห์โปรตีนไวเทลลิน (Vitellin, Vn) ซึ่งเป็ น lipo-glyco-carotenoprotein ที่เมื่อถูกตัด
ด้วยเอนไซม์โปรติเอสแล้วจะมีขนาดโมเลกุลเล็กลง ซึ่งถูกนําไปเก็บสะสมไว้ในโอโอไซด์ (Oocytes) ซึ่งเป็ นแหล่ง
สะสมกรดอะมิโน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท สารสีและแร่ธาตุต่างๆ ที่ใช้เป็ นอาหารสํารองระหว่างกระบวนการเจริญ
และพั ฒ นาของตั ว อ่ อ นในสั ต ว์จ ํา พวกกุ้ ง ปู โปรตี น ไวเทลโลเจนิ น ที่ ถู ก สั ง เคราะห์ ใ นตั บ และตั บ อ่ อ น
(hepatopancreas) จะถูกขนส่งผ่านนํา้ เลือด (hemolymph) และเข้าสู่โอโอไซด์โดยผ่านกระบวนการเอนโดไซโต
ซิส (Endocytosis) (Tsukimura et al., 2001, Khalaila et al., 2004; Tsukimura et al., 2001)
การศึ ก ษาสมบั ติ ท างชี ว เคมี ข องโปรตี น ไวเทลโลเจนิ น มี ร ายงานมาแล้ว ใน spider crab (Libinia
enorinata), littoral crab (Carcinus maenas), san crab (Emerita asiatica) (Tirumalai and Subramoniam,
1992), red crab (Charybdis feriatus) (Mak et al., 2005), Asia paddle crab (Charybdis japonica), land
crab (Potamon potamios) (Pateraki and Stratakis, 2000), marine crab (Portunus trituberculatus) (Yang
et al., 2005) และ blue crab (Callinectes sapidus) (Zmora et al., 2007) โดยพบว่าขนาดของโปรตีนไวเทลโล
เจนินในปูแต่ละชนิดมีพบว่ามีนาํ้ หนักโมเลกุลแตกต่างกันและเมื่อโปรตีนไวเทลโลเจนินถูกตัดด้วยเอนไซม์โปรติ
เอสแล้ว จะถูกย่อยออกเป็ นหน่วยย่อยที่มีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันไป เช่น โปรตีนไวเทลโลเจนินที่ย่อยได้โปรตีน
6 หน่วยย่อยได้แก่ E. Asiatica ที่ประกอบด้วยโปรตีนหน่วยย่อยที่มีนา้ํ หนักโมเลกุลตัง้ แต่ 42 ถึง 65 kDa โปรตีน
ไวเทลโลเจนินที่ย่อยได้โปรตีนหน่วยย่อย 3 หน่วยย่อย ได้แก่ P. potamios โดยมีนาํ้ หนักโมเลกุลขนาด 115, 105
และ 85 kDa โปรตีนไวเทลโลเจนินของปู P. trituberculatus เมื่อย่อยแล้วได้หน่วยย่อยมีนาํ้ หนักโมเลกุลขนาด
102, 100 และ 85 กิ โ ลดาลตัน (kDa) (Yang et al., 2005) ในขณะที่ โ ปรตี น ไวเทลโลเจนิ น ที่ ย่ อ ยได้ข อง C.
feriatus เมื่อย่อยแล้วได้โปรตีนหน่วยย่ อยขนาด 78.2, 120.4 และ 87.4 kDa (Mak et al., 2005) และในปู C.
sapidus พบโปรตีนหน่วยย่อยขนาด 119.4, 87.9 และ 87.5 kDa โปรตีนไวเทลโลเจนินที่ ประกอบด้วยโปรตีน
เพี ย งหน่ วยย่ อย 2 หน่ วยย่ อ ยที่ มี น าํ้ หนัก โมเลกุล 97 และ 74 kDa พบได้ใ น Eriocheir sinesis (Chen et al.,
2004)
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการแยกขนาดโมเลกุลโปรตีนในฮีโมลิมป์ ของปูทะเลเพศเมียระยะไข่ (ระยะที่ 3)และ
เพศผู้บ นแผ่ น เจลแยกโปรตี น 1 มิ ติ (1-dimension SDS-PAGE) และนํา โปรตี น ของปู ท ะเลเพศเมี ย ที่ มี ก าร
แสดงออกแตกต่างจากปูทะเลเพศผูก้ นั ไประบุชนิดของโปรตีนโดยวิธี LC-MS/MS โดยผลที่ได้จากการศึกษาครัง้ นี ้
เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นที่จะนําไปศึกษาถึงคุณสมบัติของโปรตีนไวเทลโนจีนินของปูทะเล S. serrata ในเชิงลึกต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

ตัวอย่างปูทะเล
ตัว อย่ า งปู ท ะเลเพศเมี ย ระยะไข่ (ระยะที่ 3) และเพศผู้ จํา นวนเพศละ 3 ตัว จากฟาร์ม ปู อ. ขลุง
จ.จันทบุรี ทําให้สลบโดยแช่ในนํา้ แข็งเป็ นเวลาประมาณ 1 นาที จากนัน้ ใช้ผา้ ซับตัวปูให้แห้ง เช็ดบริเวณขาเดินคูท่ ่ี
4 และ 5 ด้วยเอทานอล 70% ใช้เข็มฉี ดยาเบอร์ 21 เจาะและดูดนํา้ เลือดแล้วนําตัวอย่างเลือดเก็บในหลอด 1.5
มิลลิลิตรที่มี 10% trisodium citrate (อัตราส่วน 1:5) จากนัน้ นําตัวอย่างนํา้ เลือดมาปั่ นเหวี่ยงที่ 4,500 rpm 4oC
นาน 15 นาที ดูดส่วนใสใส่หลอดใหม่เพื่อนําไปวิเคราะห์หรือเก็บไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส
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การแยกขนาดโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE
นําตัวอย่างนํา้ เลือดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนตามวิธีของ Bradford (1967) และใช้โปรตีน 20 ไมโครกรัม
ผสมกับ 3X SDS-sample buffer (1.0 Tris-HCl pH 6.8, 10% SDS, 2-mercaptoethanol, 0.1% bromophenol
blue) แล้วนําไปต้มที่ อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 5 นาที และวิเคราะห์บน 12.5% SDS-PAGE โดยใช้วิธีของ
Laemmli (1970) ใช้กระแสไฟฟ้าคงที่ 100 โวลต์ เวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอ้ ง จากนัน้ นําเจลที่ได้ไปย้อมสีใน
staining solution (0.1% coomassie brilliant blue R-250, 40% methanol, 10% acetic acid) ประมาณ 30
นาที แล้วนําไปล้างสีออกใน destaining solution (40% methanol, 10% acetic acid) ประมาณ 8 ชั่วโมงหรือ
ข้ามคืนและคํานวณหานํา้ หนักโมเลกุลของโปรตีนโดยหา relative migration distance (Rf)
การวิเคราะห์หาลําดับกรดอะมิโนด้วยเทคนิค LC-MS/MS
นําแถบโปรตี น ขนาดประมาณ 90 kDa บนเจล SDS-PAGE มาย่ อยด้วยเอนไซม์ท ริ ป ซิ น จากนั้น นํา
โปรตี น ที่ ถู ก ย่ อ ยด้ว ยเอนไซม์ท ริ ป ซิ น ฉี ด เข้า เครื่ อ ง Liquid chromatography–mass spectrometry/ mass
spectrometry (LC-MS/MS) รุ ่ น Finnigan LTQ linear ion trap mass spectrometer, LC separation and MS
analysis, HPLC system: Finnigan SurveyorTM MS pump with a flow splitter, column: 0.18×100 mm C18
(Thermo Electron Cooperation), flow rate 200 µl/min, mobile phase A: 0.1% formic acid ในนํ้า B: 0.1%
formic acid ใน acetonitrile, gradient: 2-60%B 20 นาที 65-80%B 5 นาที และ 80-2%B 2 นาที Mass
Spectrometer Finnigan LTQ, Ionization mode: NanoSpray, positive ion, capillary temperature 200, spray
needle voltage 1.8 KV, mass range 400-1,600 m/z, scan sequence: Full-scan MS, MS/MS scan,
acquisition modes: Normal, Data DependentTM and Dynamic ExclusionTM ที่ ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ชี ว ภ า พ
(Bioservice Units) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัด
ปทุมธานี
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ ได้จากจากการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่อง LC MS/MS มาระบุชนิ ดของโปรตีนด้วยซอฟแวร์ Turbo
SEQUEST algorithm in the BioWorksTM3.1SR1 software package (Thermo Electron) จากฐานข้ อ มู ล
nr.fasta

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการแยกขนาดของโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE
จากการศึกษานํา้ หนักโมเลกุลของโปรตีนในนํา้ เลือดของปูทะเลเพศเมียระยะไข่และเพศผูพ้ บว่ามีแถบ
โปรตีนหลายแถบอยู่ในช่วงนํา้ หนักโมเลกุล 28 ถึง 209 kDa แต่เมื่อเปรียบเทียบแถบโปรตีนระหว่างเพศเมียระยะ
ไข่และเพศผูพ้ บว่าในปูทะเลเพศเมียระยะไข่มีแถบโปรตีนที่มีนาํ้ หนักโมเลกุลประมาณ 90 kDa ซึ่งแตกต่างจากปู
ทะเลเพศผูอ้ ย่างชัดเจน (Figure 1)
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Figure 1 The protein expression pattern of hemolymph on 12.5% SDS-PAGE.
การวิเคราะห์ลาํ ดับกรดอะมิโน
จากการนําแถบโปรตีนขนาดประมาณ 90 kDa มาย่อยด้วยเอนไซม์ทริปซินและวิเคราะห์ชิน้ ส่วน
โปรตีนด้วยเครื่อง LC MS/MS พบว่าชิน้ ส่วนโปรตีน 7 ชิน้ มีลาํ ดับกรดอะมิโนดังแสดงใน Table 1 และ Figure 2
จากนัน้ นําข้อมูลกรดอะมิโนของชิน้ ส่วนโปรตีนทัง้ 7 ชิน้ ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลโปรตีน พบว่าชิน้ ส่วนโปรตีน
ทั้ง หมดมี ค วามเหมื อ นกับ โปรตี น ไวเทลโลจี นิ น ในปู C. feriata มากที่ สุด (Figure 3) โดยมี ก ารกระจายของ
ตําแหน่งของชิน้ ส่วนโปรตีนทัง้ 7 ชิน้ หลังจากจุดตัดตําแหน่งแรก (RERR) ไปจนถึงส่วนปลายของเส้นโปรตีน ทํา
ให้เชื่อได้วา่ เป็ นโปรตีนไวเทลโลเจนินที่ถกู ตัดและถูกนําส่งออกมาที่นาํ้ เลือดปูทะเลเพศเมียแล้ว
ไวเทลโลเจนินเป็ นโปรตีนตัง้ ต้นในกระบวนการสร้างโปรตีนไวเทลลิน โดยไวเทลโลเจนินถูกสังเคราะห์
บริเวณตับอ่อนจากนัน้ จะมีการตัดให้โมเลกุลมีขนาดเล็กลงครัง้ แรกก่อนปลดปล่อยสู่นาํ้ เลือดและเข้าสู่รงั ไข่เพื่อ
ตัดอีกเป็ นครัง้ ที่สองก่อนสะสมในรู ปของโปรตีนไวเทลลิน (Mak et al., 2005; Yang et al., 2005; Zmora et al.,
2007) โดยมี ล ํา ดั บ กรดอะมิ โ นที่ เ ป็ นตํา แหน่ ง ตั ด (consensus motif) RXXR ของเอนไซม์ subtilisin-like
endopeptidase (Chen and Raikhel, 1996) ใน C. feriatus, P.trituberculatus และ C. sapidus พบว่ามีลาํ ดับ
กรดอะมิโนที่เป็ นตําแหน่งตัดของโปรตีนไวเทลโลเจนินตําแหน่งแรกในตับอ่อนมีลาํ ดับ RERR motif เหมือนกันใน
ปูทงั้ สามชนิด ส่วนตําแหน่งตัดที่สองในรังไข่มีรายงานเฉพาะใน C. feriatus จากการตัดครัง้ แรกได้โปรตีนที่ มี
นํา้ หนักโมเลกุลขนาด ขนาด 78.2 และ 207.8 kDa ตัดครัง้ ที่สองที่ตาํ แหน่งลําดับกรดอะมิโน KLSR motif ของชิน้
207.8 kDa ได้ชิน้ ส่วนโปรตีนที่มีนาํ้ หนักโมเลกุลขนาด 120.4 และ 87.4 kDa (Mak et al., 2005) ส่วน Zmora et
al. (2007) รายงานว่าโปรตีนไวเทลโลเจนินใน C. sapidus ที่มีการตัดครัง้ แรกประกอบด้วยโปรตีนที่ มีนาํ้ หนัก
โมเลกุลประมาณ 78.5 และ 207.3 kDa จากนัน้ ถูกตัดเป็ นครัง้ ที่สอง ในรังไข่บริเวณตําแหน่งตัดของโปรตีนขนาด
207.3 kDa รวมทั้ง หมดได้ชิ ้น ส่ ว นโปรตี น 3 ชิ ้น ที่ มี น ํ้า หนัก โมเลกุ ล ประมาณ 78.5, 119.42, และ 87.9 kDa
ตามลําดับ ในขณะที่ P. trituberculatus พบว่าชิน้ โปรตีนไวเทโลเจนินประกอบด้วยขนาด 102, 100 และ 85 kDa
ในรังไข่แต่ไม่พบในตับอ่อน (Yang et al., 2005) จากการเปรียบเทียบตําแหน่งชิน้ ส่วนโปรตีนทัง้ 7 ชิน้ กับโปรตีน
ไวเทลโลเจนินของ C. feriata พบจุดตัดตําแหน่งแรกอยู่เหนือลําดับ LYGPQYGQFQADFFAR ขึน้ ไป 13 กรดอะ
มิโน ซึง่ เป็ นไปได้วา่ เป็ นจุดตัดจุดแรกที่แยกขนาดของโปรตีนไวเทลโลเจนินของ S. serrata ออกเป็ นสองชิน้ ส่วน
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Table 1 The amino acid sequences of trypsin digestion vitellogenin protein fragments from mud crab
(Scylla serrata Forsskal, 1775).
Peptide fragments
Amino acid sequences
1
VLASPTLHR
2
LYGPQYGQFQADFFAR
3
DLVLNDVYR
4
GLLGLYDNERANDR
5
VGGQSSQELQIEVDIPDKMEIIR
6
EADVEVNLK
7
LLSSVTHGK

A

B

C

D

Figure 2 Mass spectrum of vitellogenin protein fragments of S. serrata (A) peptide fragment 1, (B)
peptide fragment 2, (C) peptide fragment 3 and (D) peptide fragment 4.
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MTTHTVLLLALAAAAAAAPYGSTIQLCSTECPVAAAKLAFTPGKTYSYTYTGKSQVQLKG 60
VDGGVVDTRWEEQVLLTVLGPCDLAISFKGSKVDGKTGLSGSDKLERYPLVVAMTDGRVQ 120
RVCSHPDDDTWAINMKKGVVSALQISLPSLSISNSGLNFTETDVLGTCPTYYEVQAEGAK 180
VLVKKEKNHRLCQEHYPTPDEIDLPHLKGPLPIQESQSICRQEIDSGIISSVVCEDKKVI 240
RPSYGMYKYVEAKQESTLRLTSSDVSAPDTISRIGQDELVPRSLRYDYETAKKDPSLVPE 300
LEQTLTYLCEITKDGVEADVAAHLSKAVHLMRRIPEQGFNEIYTKVHNKQICPQHSRLES 360
MYKDAIAFVHEPESVPVMVKELVEGRATGTLAALYSTGFYLVPRPDVKAIRALEPLFKSN 420
ADLSSAKLAAASMVNTYCRHKPHCYEESPVRNLAQALKQKIEEDLSSSSREETQKQALSA 480
LKSLGNMGVMTPETADKVILYMENENKKVSTRVAAAQAFRLTKCQRLVTQKLVQYALRPG 540
QNTEVRIAAYLAAVRCANYEDLQHIVTKISYEENTQVRGFILSHLINLQQSDAPGKQRLR 600
YLLTNILLPQDFETDIRKYSQNLDLSYFSPSAAGLESNMIYAPGSMLPRSLGVNLTAAPD 660
GTGIPINIADVGARVEGLEPIIAQLLGPASYLKTSSYSKIFNDLVSFIQQNWSTIKQELE 720
VAIRERRTVDDATIESIISKLYGPQYGQFQADFFARFLGQEINYASLSEHLQDINMHHLV 780
EASVRCPMQMLSSLKNVNLDKVKAVQLGVDYSFPTIQGTPLKITSETMAVAGIKMETNLN 840
GLFSGQGGSESKLKILPSFSVETHGFIGYDAYISKSGLKMNTTVSSSNGVAIKVGGQSSQ 900
ELQIEVDIPDKMEIIRVHSETFLMKHHENTSQTTRSCQPSMQDIRIRRKSCFTALESVFG 960
IKMCYDVNVPDIFRANASTTGIPSTGYTHLNKTESTITGYKIAVRADTETQDKKYAAKVS 1020
VAGSSSPKEADVEVNLKRDRESYLAEVKLLSSVTHGKVRISLVNRPEQKSLQTDFSFMKD 1080
GVEFLQALRIEIKKTHTSYGMKYDMDVYWSPSNKISQESQIFTGLLKLDYMLPNMVMEIS 1140
AETKNILKQYILFSLQAVVDFKYYDGVPIPVQLRQFELTVAINSWMVTSFFRNSRASSQE 1200
VIILRVSSLLHQREMLINLQADLPLQGTPAVDFIQQLFIDAKIGQTEYKLQQRILYQETR 1260
GAISLQLTRESDNVKLLQIHVEKDAHEIKFLFWVQMLEYMAPIKVVASAVQQGQDYNAEA 1320
IIMYGQQTLVQLHGPVTYINSPTLAKVGANIKINNVYQFIYSFEFEENKQNLLLEIKKEA 1380
QVLLSFETYLKTPSSQGPSLQARITYQFLLDGSMEVFVSENVIHISTNTLWLPHSPSPRR 1440
VKAFLDINWSQKQAQMMVLWNADKDSSQKIALDVIIVPESGRPAEATLHVKLMLLNRAYH 1500
SNVKVVVPFLLQRHGERNSIQMEVETPEQKKWMLEVGVQQQESNAAKVDLTFKSVNNNNY 1560
RLTSDLQWQRLDGPLCFDAQTRITLISPQNKRSLFSMNAKHHYSPQQHIIHFTMEASTPS 1620
TQPPLKISFSLENKDYSYVTKLQSEVSSPETLFTWQLEIYPEGGIKHLENAIDLTAIRNV 1680
LKTLSSMVGLRGSSPLVTSAYQKRNAYGYRYTRSSSGTHSFIIEQPSRTVEAHATYSPSK 1740
MGIEFYRNRAESEAKYEMSGEYMDSMWGGNSRLQGRMSHPKLSRDMTAAVESTRSGSGHQ 1800
GSFELDVFPDTADKITGSLTSILRANNTIVIEANLFSRVLQVKPKVMMEVSWAAHTAAFN 1860
FTFQETPLSPESLKEYAKYDRISRNHAAVTFQLAGEGSSTMDVSGVIEPRNGPHCAGFAL 1920
LANARTSLLGNFAVNSTVCKPMFLEVVFKKQNSEKIYKAAIGKLFPYKAEISLAESDRYQ 1980
TWYKYISLIGIRLETPRRIKIASEYRENEMASLKDLVLNDVYRITEAVLTWTDRVCNEIE 2040
RQARQKGVPFPTPQIHQLLQEISHDIGEIYLDLIYNDILYEWEALKQLLQGPTATFVKES 2100
IFQLLQSMAHMEREFAVYIMQQFKPAINKIIEAVKEVARWVQTGEEPEIVRRLVEDLERS 2160
AIYQIIQTHIIEPIKETYPQQYQATKEVVAKVIDTFRHDLLIMQHKVLASPTLHRIIRKI 2220
EDLSQPDTMRQTLEWWESQVVQSLVTIAPEPGVYHVGIQIPLYRPIYSLTQLVNMTMQSP 2280
PTLTQKILLSAESFRPIPVTKIMETYYDWVPRNLSTLPLSLNRSALGVSDTEILTFDGVL 2340
LRMPRSPCKVLLGPDGGSRYTWSRMLAHPVRCYCFWADVVPVYMSHPQPSQAPGVPLQGG 2400
STKAIMKPNMEVNVNGRPVHGRQTVGDVVVKVSPDRVALVSPILGVQFMKQEHVVMVNAS 2460
TWVFNHTRGLLGLYDNERANDRMMSNGRNASSLHDLVNSWQESPSCPTPSISPVDPTRVP 2520
LKERVLCDFLFFQMKPCMPVVSHKPFLQSCRIHSRPFEVAGSYHSLCRAQGVMFPLSLF 2579

Figure 3 Localization of amino acid sequence of vitellogenin protein fragments of S. serrata. The
underline bold letters display the peptide fragments matched with homology reference
sequence of C. feriata. The box displays the first cleavage site of C. feriata.
จากการเปรียบเทียบกับลําดับกรดอะมิโนของชิ น้ ส่วนโปรตีนทั้ง 7 ชิ น้ ส่วน กับลําดับกรดอะมิโนของ
โปรตี น ไวเทลโลเจนิ น ของปู 5 ชนิ ด ที่ ไ ด้ จ ากฐานข้ อ มู ล NCBI ได้ แ ก่ C. feriata (accession number
AAU93694.1), S. paramamosain (accession number ACO36035.1), P. trituberculatus (accession
number AAX94762.1), C. sapidus (accession number ABC41925.1) และ E. sinensis (accesion number
QBO55879.1) โดยใช้โปรแกรม clustalW2 (Figure 4) พบว่าลําดับกรดอะมิโนของชิน้ ส่วนโปรตีนทัง้ 7 ชิน้ ส่วนที่
ได้จากปูทะเลนีม้ ีความเหมือนกับโปรตีนไวเทลโลเจนินที่ได้จากปู C. feriata มากที่สดุ
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Vitellogenin fragments
Species

Fragment 1

S.serrata

VLASPTLHR
VLASPTLHR
VLASPTLHR
VLASPTLSR
VLASPTLHR
LWASPTVRS
: ****:

C.feriata
S.paramamosain
P.trituberculatus
C.sapidus
E.sinensis

Fragment 2

Fragment 3

LYGPQYGQFQADFFAR
LYGPQYGQFQADFFAR
LYGPQYGQFQADFFAR
LYGPHYGKFQADFFAR
LYGPQYGEFQADFFAR
LYGPHSGPVQADVFAR
****: * .***.***

DLVLNDVYR
DLVLNDVYR
DSVLNDVYR
DLVLNDVYR
DLVVNDVYR
LWASPTVRS
: ****:

Fragment 4
GLLGLYDNERANDR
GLLGLYDNERANDR
GLLGLYDNERANDR
GLLGLYDHERANDR
GILGLYDNERANDR
GLLGSYDNELSNDR
*:** **:* :***

Vitellogenin fragments
Species

S.serrata

C.feriata
S.paramamosain
P.trituberculatus
C.sapidus
E.sinensis

Fragment 5

Fragment 6 Fragment 7

VGGQSSQELQIEVDIPDKMEIIR
VGGQSSQELQIEVDIPDKMEIIR
S---CSQELQIEVDIPDKMEIIR
VGGQSSQEVQIEVDLPKKMEIIR
IGGQSSQDIQIEVDIPNKMEIIR
VNGG--REMEIEVDIPNKMEIIQ
::::****:*.*****:

EADVEVNLK
EADVEVNLK
EANVEVNLK
ESNVEVNLK
EANVEVNLK
EANVEVLQK
*::*** *

LLSSVTHGK
LLSSVTHGK
LLSSVTHGK
LMSSLTHGK
LVSPVTHGK
LQSAVYSGD
* * : *.

Figure 4 Multiple alignments of vitellogenin protein using 7 amino acid fragments of C. serrata and
other 5 crabs vitellogenin protein using ClustalW2. The underline bold letters display the
contrast amino acid.

สรุ ป
จากการวิเคราะห์กรดอะมิโนของแถบโปรตีนที่มีนาํ้ หนักโมเลกุลประมาณ 90 kDa จากนํา้ เลือดของปู
ทะเล S. serrata เพศเมียด้วยเครื่อง LC MS/MS พบว่ามีความเหมือนกับลําดับกรดอะมิโนของโปรตีนไวเทลโลเจ
นิน ในปู C. feriatus มากที่สดุ
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ทรานสคริปโตมและการวิเคราะห์ยนี มิกโซไวรัสรีซิสแทนซ์ในปลากัดไทย Betta splendens
Transcriptome Analysis and Characterization of the Antiviral Myxovirus-Resistance (Mx)
Gene of Siamese Fighting Fish Betta splendens
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Walaiporn Charoensapsri1,2, Patchari Yocawibun1,2, Parichat Chumtong1,2, Chanprapa Imjongjirak3
and Piti Amparyup1,2*

บทคัดย่อ
ปลากัดไทย เป็ นปลาสวยงามที่ได้รบั ความนิยมจากตลาดทั่วโลก งานวิจยั นีม้ งุ่ เน้นศึกษาทรานสคริปโต
มของปลากัดไทย Betta splendens จากการหาลําดับนิวคลีโอไทด์ดว้ ยเครื่อง Illumina พบว่าได้ทรานสคริปโตม
ขนาด 4.46 Gb ประกอบด้วย 71,775 unigenes จากการวิเคราะห์ทรานสคริปโตมโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลยีน
ในระบบภูมิคมุ้ กันของปลาชนิดอื่นพบยีนต้านไวรัส BsMxA ซึง่ มีความคล้ายกับโปรตีน Mx ที่มีรายงานในปลา
Anabas testudineus มากที่สดุ งานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาทรานสคริปโตมของปลากัดทัง้ ตัวและยีน BsMxA เป็ น
ครัง้ แรกในปลากัดไทย ข้อมูลที่ได้จงึ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจยั ปลากัดไทยในอนาคต

ABSTRACT
Siamese fighting fish is one of the popular ornamental fish in the global trade. This study aimed
to generate a de novo transcriptome for healthy betta fish (Betta splendens). Illumina sequencing
produced a total of 4.46 Gb clean reads, which were assembled into 71,775 unigenes. Transcriptome
was further analyzed based on similarity searches with the known immune-related genes from several
fish, and the antiviral BsMxA gene was identified. BsMxA exhibited highest sequence similarity to Mx
protein of fish Anabas testudineus. This study provides the whole body transcriptome and data of
BsMxA gene for the first time in betta fish, which was essential for further research of betta fish in the
near future.

Key words: Siamese fighting fish, transcriptome, immunity, Mx protein
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คํานํา

ปลากัดไทย (Siamese fighting fish) เป็ นสัตว์นาํ้ สวยงามที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็ นสัตว์เศรษฐกิจ
ที่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในตลาดต่างชาติ มีปริมาณการส่งออกต่อปี มากกว่า 20 ล้านตัว ด้วยมูลค่าการ
ส่งออกในแต่ละปี สูงกว่าร้อยล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ทุกปี สร้างงานและสร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่
ประเทศ โดยปลากัดไทย เป็ นปลานํา้ จืดพืน้ เมืองสกุล Betta พบได้ตามแหล่งนํา้ ธรรมชาติ ในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้พบประมาณ 55 ชนิด (Schindler and Schmidt, 2006) สําหรับประเทศไทยพบ 10 ชนิด (Monvises et
al., 2009) โดยชนิดที่นิยมเพาะเลีย้ งเพื่อส่งออกเป็ นปลากัดสวยงาม คือ Betta splendens Regan, 1910 (การุ ณ
, 2554) จุดเด่นของปลากัดไทย คือ ลักษณะของครีบลําตัวและครีบหางที่มีความหลากหลาย และสีสนั ที่สวยงาม
สะดุดตา โดยปั จจัยสําคัญที่ ช่วยเสริมจุดเด่นของปลากัดคืออาหารที่ใช้เลีย้ ง แต่ดว้ ยข้อจํากัดค่าใช้จ่ายของ
อาหารปลาที่มีราคาสูง ทําให้เกษตรกรมักเลือกใช้อาหารมีชีวิตที่หาได้จากแหล่งนํา้ ธรรมชาติท่ วั ไป เช่น ไรแดง
ไส้เดือนนํา้ และลูกนํา้ ซึ่งเป็ นพาหะของเชือ้ ก่อโรค นําไปสู่ปัญหาโรคติดเชือ้ ในปลากัดและส่งผลทําให้ปลาตาย
เป็ นจํานวนมาก ถึงแม้ความต้องการปลากัดสวยงามในตลาดโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่ มขึน้ อย่างต่อเนื่ อง
อย่างไรก็ตามข้อมูลความรู พ้ ืน้ ฐานทางด้านอณูชีววิทยาของปลากัดซึ่งมีความสําคัญต่อการปรับปรุ งและเพิ่ ม
ความต้านทานโรคในปลากัดสวยงามยังมีอย่างจํากัด
ระบบภูมิคมุ้ แบบไม่จาํ เพาะที่มีมาแต่กาํ เนิด (Innate immunity) ซึง่ มีการควบคุมผ่านวิถีการส่งสัญญาณ
ของอิ น เตอร์เ ฟี ยรอนมี บ ทบาทสํา คัญ ในการต้า นเชื อ้ ไวรัส ในปลาและสัต ว์ท่ี มี ก ระดูก สัน หลัง (Sadler and
Williams, 2008; Zhang and Gui, 2012) มิกโซไวรัสรีซิสแทนซ์ (Myxovirus resistance; Mx) เป็ นโมเลกุลต้าน
ไวรัสที่ถูกกระตุน้ ผ่านวิถีการส่งสัญญาณของอินเตอร์เฟี ยรอนและมีบทบาทสําคัญในการยับยัง้ การจําลอง DNA
(Replication) ของไวรัส (Haller and Kochs, 2002) โปรตีน Mx มีฤทธิ์ยบั ยัง้ ไวรัสได้ในช่วงกว้าง ในสัตว์เลีย้ งลูก
ด้วยนมพบว่าโปรตีน MxA (MX1) มีฤทธิ์ยบั ยัง้ Influenza A virus และ Thogoto virus โปรตีน MxB (MX2) มีฤทธิ์
ยับยัง้ HIV-1 Vesicular stomatitis virus และ Hantaan virus (Haller et al., 2015) สําหรับในปลาพบว่าโปรตีน
Mx สามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิ ด เช่น โปรตีน ASMx1 ของปลาแซลมอนแอตแลนติก Salmo salar มีฤทธิ์
ยับยัง้ Infectious pancreatic necrosis virus และ Infectious salmon anaemia virus (Jensen and Robertsen,
2002; Kibenge et al., 2005) โปรตี น JFMx ของปลาลิ ้น หมา Paralichthys olivaceus มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ง Hirame
rhabdovirus และ Viral hemorrhagic septicemia virus (Caipang et al., 2003) อย่างไรก็ตาม องค์ความรู ข้ อง
ยีนทัง้ หมดรวมทัง้ ยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคมุ้ กันต้านเชือ้ ก่อโรคที่มีการแสดงออกในปลากัดไทยยังคงไม่แน่ชดั
ในปั จจุบนั ความก้าวหน้าของเทคนิคทางด้านอณูชีววิทยาช่วยให้การศึกษาทรานสคริปโตมสามารถทําได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิ ภาพเพิ่มมากขึน้ งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ศึกษาทรานสคริปโตมเพื่อวิเคราะห์ยีนทัง้ หมดที่มีการ
แสดงออกในปลากัดไทยในสภาวะปกติ และใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อค้นหายีนในระบบ
ภูมิคมุ้ กันโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลยีนในระบบภูมิคมุ้ กันของปลาชนิดอื่น

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมตัวอย่าง
เลีย้ งปลากัดไทย Betta splendens ในบ่อพักเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนทําการทดลอง ยื นยันชนิดของ
ปลากัด B. splendens ด้วยการทําดีเอ็นเอบาร์โค้ดโดยตรวจลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน Cytochrome c oxidase
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subunit I (COI) (Table 1) เตรียมตัวอย่างปลากัดสําหรับวิเคราะห์ทรานสคริปโตมโดยเก็บแช่แข็งปลากัดทัง้ ตัว
จํานวน 3 ตัว ในไนโตรเจนเหลวจนกว่าจะนําไปสกัด RNA เตรียมตัวอย่างปลากัดสําหรับศึกษาการแสดงออก
ของยีนในแต่ละเนือ้ เยื่อโดยแยกเก็บเนือ้ เยื่อต่างๆ ได้แก่ ตับ ลําไส้ กล้ามเนือ้ ไต ม้าม และเหงือก จากปลากัด 5
ตัว แช่แข็งเนือ้ เยื่อในไนโตรเจนเหลวจนกว่าจะนําไปสกัด RNA โดยดําเนินการวิจยั สอดคล้องกับจรรยาบรรณการ
ใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการ
เลีย้ งและใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (รหัสโครงการ BTAnimal 46/2562)
การสกัด RNA การสร้างห้องสมุด cDNA และการหาลําดับนิวคลีโอไทด์
สกัด RNA จากตัวอย่างปลากัดโดยใช้ Tri Reagent (Molecular Research Center) กําจัด DNA ที่เจือ
ปนโดยย่ อ ยด้ว ยเอนไซม์ DNase I (Promega) สร้า งห้อ งสมุด cDNA ตามวิ ธี ข อง Illumina และส่ ง ตัว อย่ า ง
วิเคราะห์หาลําดับนิ วคลีโอไทด์ของ RNA ทั้งหมดด้วยเครื่อง Illumina Hiseq 4000 (Illumina) กับบริษัท BGI,
Inc. (ประเทศจีน)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางไบโออินฟอร์เมติกส์
นําข้อมูลลําดับนิวคลีโอไทด์ท่ีได้จากเครื่อง Illumina Hiseq 4000 (Raw reads) มาผ่านขัน้ ตอนการตัด
เบสคุณภาพตํ่าและ Adaptor ออกด้วยซอฟต์แวร์จากบริษัท BGI, Inc. (ประเทศจีน) นําลําดับนิวคลีโอไทด์ในแต่
ละชิน้ ของเส้น DNA (Clean reads) มาประกอบเรียงกันใหม่เป็ น transcripts และ unigenes ด้วยวิธี de novo
assembly โดยใช้โปรแกรม Trinity และ Tgicl วิเคราะห์หน้าที่ของยีนโดยการ BLAST กับฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่
NCBI non-redundant protein sequence (NR) NCBI non-redundant nucleotide sequence (NT) SwissProt protein family (Pfam) Gene ontology (GO) Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG)
และ Cluster of Orthologous Groups of proteins (COG)
การค้นหาและวิเคราะห์ยนี BsMxA
ค้นหาข้อมูลของยี น Mx ที่ มีรายงานในปลาและสิ่งมีชีวิตชนิ ดอื่น เพื่ อนํามาสืบค้นหายี น BsMxA ใน
ฐานข้อมูลทรานสคริปโตมของปลากัดไทย B. splendens วิเคราะห์ลาํ ดับนิวคลีโอไทด์และลําดับกรดอะมิโนของ
ยีน BsMxA ด้วยโปรแกรม ExPASy (https://www.expasy.org) ทํานายโดเมนที่มีความสําคัญของโปรตีนด้วย
โปรแกรม SMART (http://smart.embl-heidelberg.de) ทํานายส่วนของเพปไทด์ส่งสัญญาณ (Signal peptide)
ด้ว ยโปรแกรม SignalP 3.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นกับ ยี น ที่
รายงานในฐานข้อมูล GenBank โดยใช้โปรแกรม BLASTP (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) และทํา
Sequence alignment โดยใช้โปรแกรม Clustal Omega
การตรวจสอบการแสดงออกของยีน BsMxA ด้วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR
สกัด RNA จากตัวอย่างเนือ้ เยื่อตับ ลําไส้ กล้ามเนือ้ ไต ม้าม และเหงือก ด้วย Tri Reagent (Molecular
Research Center) กําจัด DNA ที่เจือปนโดยย่อยด้วยเอนไซม์ DNase I (Promega) สังเคราะห์ cDNA ด้วย
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RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific) ตรวจสอบการแสดงออกของยีนในเนือ้ เยื่อ
ต่างๆ ด้วยเทคนิค semi-quantitative RT-PCR โดยใช้ไพรเมอร์ท่ีมีความจําเพาะกับยีน BsMxA (Table 1) และใช้
Beta-Actin เป็ นยีนควบคุม วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ PCR ด้วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซิส
Table 1 Nucleotide sequence of the primers used.
Primer
Sequence (5´-3´)
COI-VF2_t1
CAACCAACCACAAAGACATTGGCAC
COI-FR1d_t1
ACCTCAGGGTGTCCGAARAAYCARAA
BsMxF
GGAAAATGTTCCTGCACCTTGC
BsMxR
TTCTGTCACTCAGGCTGCTGCT
BsActinF
AGGCTGTGCTGTCCCTGTAT
BsActinR
GAAGGAGTAGCCACGCTCTG

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การศึกษาทรานสคริปโตมของปลากัดไทย B. splendens
จากการศึกษาทรานสคริปโตมของปลากัดไทย B. splendens ด้วยเครื่อง Illumina Hiseq 4000 พบว่า
ได้ raw reads ขนาด 4.75 Gb หลังจากทําการ clean data และตัดเบสที่มีคุณภาพตํ่าและ Adaptor ออกแล้ว
พบว่าได้ท รานสคริ ป โตมขนาด 4.46 Gb เมื่ อนําข้อมูล แต่ล ะ read มาประกอบเข้าด้วยกัน โดยวิ ธี de novo
assembly ด้วยโปรแกรม Trinity ได้ transcript ทั้งหมด 92,890 transcripts เมื่อนํา transcripts มาทําการจัด
รวมกลุ่มด้วยโปรแกรม Tgicl พบว่าได้ยี น ทั้ง หมด 71,775 unigenes มี ค วามยาวรวม 79.51 Mb Unigene มี
ความยาวเฉลี่ย 1,107 bp มีคา่ N50 เท่ากับ 2,225 bp และมี GC content เท่ากับ 49.79% (Table 2)
Table 2 Summary of Illumina sequencing and de novo assembly of Betta splendens transcriptome.
Particulars
Numbers
No. of bases of raw reads (Gb)
4.75
No. of bases after processing (Gb)
4.46
Total transcripts
92,890
Total unigenes
71,775
Total length of unigenes (Mb)
79.51
Mean length of unigenes (bp)
1,107
N50 (bp)
2,225
GC content (%)
49.79
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เมื่อวิเคราะห์หน้าที่ของยีน โดยนํา unigenes ทัง้ หมดไป Blast กับฐานข้อมูล Nr Nt GO COG KEGG
Swiss-Prot และ Interpro พบว่ามีความเหมือนกับยีนที่มีรายงานในแต่ละฐานข้อมูล เท่ากับ 63.14% 65.88%
6.28% 22.98% 52.52% 54.48% และ 49.28% ตามลําดับ นอกจากนี ้ ผลจากการวิเ คราะห์หน้าที่ ข องยี น ใน
pathway ต่าง ๆ โดยเปรียบเที ยบกับฐานข้อมูล KEGG พบว่า 37,694 unigenes เป็ นยี นที่ อยู่ใน 44 pathway
(Figure 1) โดย pathway ที่ พ บ unigenes มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ Signal transduction รองลงมาคื อ Cancers:
Overview Global and overview maps Immune system และ Endocrine system โดยคิดเป็ น 9.98% 5.42%
5.24% 4.42% และ 4.30% ของ unigenes ที่พบทัง้ หมดในทรานสคริปโตมของปลากัด B. splendens ตามลําดับ
การศึกษาทรานสคริปโตมทําให้ทราบยีนทัง้ หมดที่มีการแสดงออกภายในเซลล์ส่งิ มีชีวติ ที่สนใจ ในปลา
สวยงามพบว่ามีรายงานการศึกษาทรานสคริปโตมในปลาหางนกยูง Poecilia reticulata ปลาอาโรวาน่า
Scleropages formosus และปลาทอง Carassius auratus, red var. (Fraser et al., 2011; Shen et al., 2014;
Zhang et al., 2017) สําหรับในปลากัดไทย B. splendens ถึงแม้จะมีรายงานข้อมูลจีโนม โดยจีโนมของปลากัด
ไทยมีขนาด 465.24 Mb (Fan et al., 2018) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจีโนมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการระบุชนิด
ของยีนที่มีการแสดงออกจริงในปลากัดได้ งานวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาทรานสคริปโตมของปลากัด B. splendens ผลจาก
การทดลองทําให้ทราบชนิดของยีนทัง้ หมดที่มีการแสดงออกในปลากัดภายใต้สภาวะปกติ ผลจากการวิเคราะห์ท
รานสคริปโตมยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้นหายีนในระบบภูมิคมุ้ กันของปลากัดในการทดลองต่อไป

Figure 1 KEGG pathway enrichment analysis of from Betta splendens transcriptome. 37,694 unigenes
were mapped onto 44 pathways of 6 main KEGG categories.
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การค้นหาและศึกษาลักษณะสมบัตขิ องยีนมิกโซไวรัสรีซิสแทนซ์ BsMxA ในปลากัดไทย B. splendens
จากการค้นหายีนในระบบภูมิคมุ้ กันจากทรานสคริปโตมของปลากัดไทย B. splendens พบยีน BsMxA
ซึ่งมี open reading frame (ORF) ที่ สามารถแปลรหัสได้เป็ นโปรตีนขนาด 623 กรดอะมิโน มีนาํ้ หนักโมเลกุล
71.05 kDa และค่า isoelectric point (pI) เท่ากับ 5.59 เมื่อเปรียบเทียบความเหมือนของ BsMxA กับโปรตีนที่มี
รายงานในฐานข้อ มูล GenBank ด้ว ยโปรแกรม BlastP พบว่ า BsMxA คล้า ยกับ โปรตี น Mx ของปลาหมอ
Anabas testudineus มากที่ สุด (93%) รองลงมาคื อโปรตี น Mx ของปลาสําลี น าํ้ ลึก Seriola dumerili (92%)
โปรตีน Mx2 ของปลา rock bream Oplegnathus fasciatus (91%) โปรตีน Mx ของปลาฮามาจิ Seriola lalandi
(91%) โปรตี น Mx ของปลากะพงขาว Lates calcarifer (91%) และโปรตี น Mx3 ของปลากะพงแดง Sparus
aurata (91%)
โปรตี น Mx จั ด เป็ นโปรตี น ในกลุ่ ม Dynamin-like large guanosine triphosphatases (GTPases)
ประกอบด้วยโดเมนที่ สาํ คัญ ได้แก่ GTPase domain Middle domain (MD) และ GTPase effector domain
(GED) (Haller et al., 2015; Verhelst et al., 2013) จากการวิ เคราะห์ห าโดเมนที่ ส าํ คัญ ภายในโมเลกุล ของ
BsMxA พบว่ า ประกอบด้ว ย GTPase domain บริ เ วณปลายอะมิ โ น และ GTPase effector domain (GED)
บริเวณปลายคาร์บอกซิล (Figure 2) เมื่อวิเคราะห์ลาํ ดับกรดอะมิโนภายใน GTPase domain พบว่าประกอบด้วย
GTP-binding motif จํานวน 3 motif ได้แ ก่ GDXXSGKS (GDQSSGKS) บริ เ วณกรดอะมิ โนตําแหน่ง ที่ 40-47
DLPG บริ เ วณกรดอะมิ โ นตํา แหน่ ง ที่ 141-144 และ TKPD บริ เ วณกรดอะมิ โ นตํา แหน่ ง ที่ 210-213 และพบ
dynamin signature LPRXXGXXTR (LPRGSGIVTR) บริ เ วณกรดอะมิ โ นตํา แหน่ ง ที่ 58-67 โดย dynamin
signature เป็ นบริเวณที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จบั ได้กบั Mg2+ ซึง่ จําเป็ นสําหรับการทํางานของเอนไซม์ในกลุม่
GTPase (Song et al., 2004) นอกจากนี ้ พบว่ า ภายในโปรตี น BsMxA มี N-linked glycosylation (NAT) 1
ตําแหน่ง บริเวณกรดอะมิโนตําแหน่งที่ 534-536 ผลจากการวิเคราะห์ Sequence alignment (Figure 2) ยังแสดง
ให้เห็นว่าโปรตีน BsMxA ของปลากัดมีความคล้ายกับโปรตีน Mx ที่มีการรายงานในปลา

Figure 2 Domain organization of BsMxA protein of Betta splendens and alignment of domains important
for the antiviral activity with other fish Mx proteins.
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การศึกษารู ปแบบการแสดงออกของยีน BsMxA ในปลากัดไทย B. splendens
จากการศึกษารู ปแบบการแสดงออกของยีน BsMxA ในเนือ้ เยื่อต่าง ๆ ของปลากัดไทย B. splendens
ด้วยเทคนิค semi-quantitative RT-PCR และตรวจสอบผลด้วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซิส พบว่ายีน BsMxA มี
การแสดงออกมากที่สดุ ในกล้ามเนือ้ รองลงมา คือ เหงือก ม้าม ไต และ ลําไส้ ตามลําดับ (Figure 3)

Figure 3 Tissue distribution analysis of BsMxA gene in betta fish Betta splendens. The mRNA
expression of BsMxA was examined in the tissues of liver, gut, muscle, kidney, spleen and
gill using semi-quantitative RT-PCR technique. Beta-actin was used as an internal control.
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Isolation and Characterization of Cartilage Stem/Progenitor Cells from Cartilage Tissue of
Osteoarthritis Patients
Sarat Lertjintanakit1, Tulyapruek Tawonsawatruk2 and Patompon Wongtrakoongate1*

ABSTRACT
Osteoarthritis (OA) is a joint degenerative disease resulting from articular cartilage destruction.
This disease often occurs in elderly people; however, it can be found at any age. Nowadays, there is
no curative treatment for this disease. The current treatment only relieves pains and symptoms.
Therefore, regenerative medicine such as stem cell therapy is an alternative technique to cure this
disease. Many researches have been shown that there are tissue-resident stromal cells in many parts
of human body, including cartilage tissue where OA occurs. The previous study showed that articular
cartilage contains resident stem cells called cartilage stem/progenitor cells (CSPCs) which are similar
to the mesenchymal stem cells (MSCs) properties. Thus, these cells might be key cells for
chondrogenic differentiation which generates chondrocytes. This process produces cartilage which is
an important component to recovery degraded cartilage from OA. However, the profile of CSPCs of
Thai people has not been elucidated yet. This study aims to isolate and characterize the CSPCs from
donors with OA under the International Society for Cellular Therapy (ISCT) guideline. The results show
a plastic-adherent ability of these isolated cells in standard culture. The CSPCs also express a positive
set of MSC surface markers including CD73, CD90, and CD105. Moreover, these isolated CSPCs can
be induced to differentiate toward osteogenic, adipogenic, and chondrogenic lineage under specific
differentiation conditions in vitro. Therefore, the isolated CSPCs from OA donors possess MSC
properties following the ISCT definition. Hopefully, these CSPCs could be used as a cell model for
studying OA progress. Moreover, this finding might provide a novel therapeutic approach for OA
curative treatment.

Key words: Osteoarthritis, mesenchymal stem cell, chondrogenic differentiation, regenerative medicine
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INTRODUCTION
Osteoarthritis (OA) is a joint degenerative disease which characterized by a loss of articular
cartilage at the ends of bones. This disease occurs when protective cartilage gradually degraded,
subsequently results in bone erosion. OA often found in elderly people; however, it can also occur at
any age. The primary causes of joint injury are mechanical injury, aging, and obesity. Both genetic and
environmental factors can together damage cartilage and subsequently progress joint injury.
Unfortunately, this disease still has no cure. The current treatments only relieve symptoms and recover
joint functions, leading to another alternative technique for OA curative treatment. The modern
technique is regenerative medicine.
Regenerative medicine is a medical technique based on replacing or regenerating cells to
return cell/tissue functions. This technique has relied on the knowledge of stem cell fates which include
self-renewal, differentiation, quiescence, and programmed cell death. Thus, to improve the
regenerative medicine for curing OA patients, the understanding of how stem cells fate and its
homeostasis controlled are important. Recently, the resident stem cells cartilage stem/progenitor cells
(CSPCs) which have similar properties to mesenchymal stem cells (MSCs) were discovered in joint
human as well as OA patients (Jiang and Taun, 2015). However, the profiling of CSPCs in Thai people
with OA is still little.
Due to the properties of CSPCs are similar to the mesenchymal stem cell, the CSPCs are able
to self-renew and multi-differentiate toward osteogenic, adipogenic and chondrogenic lineage. Many
researches have shown that MSCs from a different source share similar features, including fibroblast
morphology and cell surface markers, however their proliferation and differentiation capacities are
different (Lianliang and Gang Li, 2017). Resulting in clinical application potential of different MSCs give
different effectiveness depending on the aspect of user. Interesting, CSPCs might be effective cell to
study the OA progress. Furthermore, these cells might be an appropriate cell source for curing OA as
stem cell therapy. To use CSPCs as a cell model to study and succeed therapeutic approaches against
OA in Thai people, it is important to characterize the CSPCs possessing MSCs following the
International Society for Cellular Therapy (ISCT) guideline.
According to being MSCs of ISCT definition, the MSCs have to i) be a plastic adherent in
standard culture condition, ii) express a positive MSC surface markers including CD73, CD90 and
CD105, and iii) retain a multipotent phenotype with an ability to differentiate into trilineage including
osteoblasts, adipocytes, and chondrocytes under standard differentiation condition in vitro. Therefore,
this research aims to isolate and characterize CSPCs from the cartilage of OA patients possessing
MSC-like properties. This finding might pave a way for improving the treatment of OA disease.
Moreover, this study might support regenerative medicine and the use of stem cell therapy to
degenerative diseases in Thai patients.

MATERIALS AND METHODS
1. Cell culture
Cartilage stem/progenitor cells (CSPCs) were collected from articular cartilage of knee joints
which obtained from donors with Osteoarthritis (OA). OA tissue was obtained from patients at the time
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of joint surgery. Donor consents and protocols are provided from the Ethic Committee, Faculty of
Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Isolation and culture protocol were adapted from
Alsalameh et al. (2004). Cartilage tissue was washed in PBS supplemented with 100 units/ml penicillin,
100 ug/ml streptomycin and incubated for 1 hour at 37°C, 5% CO₂ in serum-free DMEM. After
enzymatic digestion overnight by applying 0.05% collagenase P in DMEM media supplemented with
5% FBS at 37°C, cells were selected by filtration through 50 um mesh sieves. Selected cells were grown
in DMEM media supplemented with 10% FBS at 37°C in 5% CO₂. Subculturing was performed by 0.25
Trypsin/EDTA after cells growing 80-90% confluence, and media was replaced every 3 days
2. Adipogenic differentiation assay
Isolated CSPCs (P5-P10) from different individuals were seeded at a cell density of 5,000
cells/cm² into 24-well-plate, cells were incubated at 37°C, 5% CO₂ in DMEM/ low glucose media
supplemented with 10% FBS. Cells were induced by replacing adipogenic differentiation media
containing 50 nM Dexamethasone, 0.5 mM IBMX, 50 µM Indomethacin, and Insulin the next day. Cell
culture was maintained in adipogenic differentiation media for 21 days, and the media was replaced
every 3 days. After three weeks, lipid droplets of adipocytes were stained by Oil red O.
3. Osteogenic differentiation assay
CSPCs from articular cartilage of donors (P5-P10) were seeded into 24-well-plate and grown
at 37°C, 5% CO₂ in DMEM/ low glucose media supplemented with 10% FBS. The next day, osteogenic
differentiation media containing 10 nM Dexamethasone, 10 mM β-Glycerophosphate, and 50 µM LAscorbic acid 2-phosphate was replaced. Replacing osteogenic media were replaced twice a week
and culture cell for 21 days. Calcium deposits of osteoblast were stained by Alizarin red.
4. Chondrogenic differentiation assay
Articular cartilage-derived CSPCs of individuals (P5-P10) were plated at 5x10³ cells/cm² cell
density into 24-well-plate and maintained in DMEM/ low glucose media supplemented with 10% FBS.
These MSCs were induced by replacing chondrogenic media (PromoCell, cat. no. C-28012) and
incubated for 21-28 days. Chondrogenic media were replaced twice a week. Alcian blue was used to
stain proteoglycan of extracellular matrix associated with chondrocytes.
5. Flow cytometry
After cells reached 80-90% confluence, cells were detached by applying 0.25 Trypsin/EDTA
at 37°C, 5 min. Cells were counted and collected around 250,000 cells into a micro centrifuge tube.
Cell suspension was resuspended by 10% FBS in PBS and incubated with 100 ul (1:100) of directly
fluorophore -conjugated antibodies against CD73, CD90, and CD105 for 1 hour on ice. After incubation,
cells were centrifuged at 300 x g for 5 min and resuspended by cold 10% FBS/PBS. Resuspended
cells were analyzed under the FACScanto flow cytometer. Appropriate isotype control antibodies and
unstained cells were used in all analysis.
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RESULTS AND DISCUSSION

Cartilage tissues (n = 4) were obtained from men and women donors with Osteoarthritis
progress in Orthopedic department, Ramathibodi Hospital, under the permission and Ethics committee.
CSPCs were isolated and collected following Alsalameh’s protocol. To study whether these isolated
cells have an adherence and proliferation ability, these harvested cells were cultured in treated culture
container, therefore, the adherent cells were grown in standard medium. After 1 week, the non-adherent
cells were eliminated during medium replacement. These adherent cells have a fibroblast-like
morphology (Figure1A) which are a key characterization of MSCs following ISCT, comparing to hBMMSCs. Moreover, the CSPCs exhibit an ability to proliferate and be subcultured as increasing passage
number in a standard culture medium. Thus, these isolated CSPCs show a plastic-adherent ability and
fibroblastic-like appearance.

hBM-MSCs

#1

#2

#3
#4
Figure 1 Microscopic images of hBM-MSCs and CSPCs. Cells were observed under an inverted
microscope (scale bar, 200 µm).
2. MSC surface markers expression of isolated CSPCs
According to the describing of MSC identification, MSCs have to minimal express positive
surface markers including CD73, CD90, and CD105. To determine whether isolated CSPCs from donors
with OA possess a similar property to the MSC expressing a set of MSC surface markers, these isolated
cells were performed and analyzed by flow cytometry analysis. The flow cytometry results show that
isolated CSPCs (n = 4) are positive for CD73, CD90, and CD105 compared to hBM-MSCs which are
well known MSCs for characterization (Figure 2). Therefore, these isolated CSCPs co-express minimal
positive MSC surface markers CD73, CD90 and CD105.
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Figure 2 Flow cytometry analysis of isolated CSPCs from four donors and hBM-MSCs. Flow cytometry
results show that CSPCs express a positive MSC surface markers CD73, CD90, and CD105.
Positive surface markers of hBM-MSCs are shown in the top panel.
3. Multilineage differentiation potential of CSPCs
Due to MSCs are defined as multipotent stem cells which able to self-renew and differentiate
to specific trilineage like osteoblast, adipocyte, and chondrocyte in vitro, these isolated cells (n = 4)
have to be characterized the capable of differentiation toward osteogenic, adipogenic and
chondrogenic lineage. To determine whether these isolated CSPCs have a MSC differentiation
capability toward trilineage, osteogenic, adipogenic, and chondrogenic differentiation assay were
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performed. The isolated CSPCs were induced to differentiate toward osteoblast, adipocyte, and
chondrocyte under their specific differentiation conditions in monolayer culture for 21 days. Alizarin red
staining shows the extracellular calcium deposit on the differentiated CSPCs but not significant
observed in undifferentiated cells (Figure 3B). Lipid droplets were also stained by using Oil red O
staining. The staining of differentiated cells shows more clearly of lipid droplets compared with
undifferentiated cells (Figure 3C). Moreover, Alcian blue staining, which is a specific dye to stain
proteoglycan associated extracellular matrix of chondrocytes, illustrates the ability of chondrogenic
differentiation on these CSPCs (Figure 3D). Therefore, these isolated CSPCs from cartilage tissue have
a MSC differentiation property that can be induced to differentiate toward osteogenic, adipogenic, and
chondrogenic lineage in vitro
#1
A) Undifferentiated CSPCs

#2

#3

#4

B) Ostegenic-induced CSPCs

C) Adipogenic-induced CSPCs

D) Chondrogenic-induced CSPCs

Figure 3 Isolated CSPCs were induced to differentiate toward multilineage. Undifferentiated and
differentiated CSPCs were observed under an inverted microscope (scale bar, 200 µm).
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CONCLUSION

The isolated CSPCs from cartilage tissue of OA donors (n = 4) can be plastic-adherent and
grow in standard culture. From flow cytometry analysis, these CSPCs show phenotypic co-expression
of CD73, CD90, and CD105. Furthermore, these isolated CSPCs can also be induced to differentiate
toward osteogenic, adipogenic, and chondrogenic lineage under their appropriate medium in vitro.
Thus, these isolated cells from cartilage tissue have mesenchymal stem cell properties due to being
the ISCT definition. These CSPCs might be used as a cell model to study OA in human. Moreover,
CSPCs or so-called cartilage-derived MSCs might be an appropriate stem cell source for autologous
transplantation which is able to cure this disease.
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A Comparison of Two Decontaminating Methods on DNA Content in Ancient Dog
(Canis familiaris) Bones Excavated from Archaeological Sites in Thailand
Parin Nithijane1, Passorn Wonnapinij1 and Wunrada Surat1*

ABSTRACT
The limitation of ancient DNA (aDNA) studies is the quality and quantity of retained DNA inside
the ancient specimens. However, next generation sequencing (NGS) has been applied to solve the
aDNA limitation but exogenous DNA contamination is a main problem for aDNA studies. The
contaminated DNA could interfere endogenous DNA amplification and sequencing process. Therefore,
decontamination during sample preparation is very important method prior to DNA extraction, library
preparation and sequencing. To prevent the contamination, bleach (sodium hypochlorite—NaOCl)
treatment has been used to eliminate the exogenous DNA in many aDNA studies. Here, this study
aimed to compare the efficiency of two decontaminating methods with and without bleach in sample
preparation step using two ancient dog (Canis familiaris) bones excavated from archaeological sites
in Thailand. NGS and DNA mapping analysis were used to determine the amount of endogenous and
exogenous DNA. Our result showed that there were endogenous DNA of dog remains in both Ban
Chiang (BC) and Pong Takhob (PTK) samples. Our analysis could classify exogenous DNA into
bacterial, human and Archaea DNA. The content of endogenous and exogenous DNA between two
treatments was not significantly different. Therefore, bleach treatment could be skipped in sample
preparation. The further experiment to increase chance to recover endogenous DNA, the hybrid
capture-based next generation sequencing should be applied after DNA library preparation. We expect
to get more endogenous DNA of the ancient dog, that will be used to access the maternal lineage of
ancient dog in Thailand.

Key words: ancient DNA (aDNA), mitochondrial DNA (mtDNA), DNA decontamination, bleach, next generation sequencing (NGS)
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INTRODUCTION

Ancient DNA (aDNA) studies are beneficial research that could gain insights into the
archaeology and evolutionary biology. However, the limitation of aDNA is the quality and quantity of
DNA inside the ancient specimens. Only short DNA fragments, mostly not exceed than 500 base pairs
(bp), have been preserved in ancient specimens and lots of them are usually belonging to mitochondrial
DNA (mtDNA) (Knapp and Hofreeiter, 2010). The aDNA fragmentation due to post-mortem damage
which the level of DNA damage depends on specimen preservative conditions leading to the DNA
quality and quantity inside the ancient specimens excavated from tropical regions are often lower than
those from dry and cold regions because the warm and moist climate raise to accelerated decay of
organic matter presumably arising from microbial, hydrolytic and oxidative damage (Reed et al., 2003;
Schwarz et al., 2009; Molak and Ho, 2011; Gutierrez-Garcia et al., 2014). A recent aDNA study of
ancient bovine specimens excavated in Thailand showed that the 157-bp mtDNA fragment could be
amplified from 26 of 56 specimens while the 179-bp fragment could be amplified from only 2 specimens
(Siripan et al., 2019). The result indicated that DNA inside the ancient specimens in a tropical like
Thailand has been extensively damaged. Hence, the use of PCR amplification and Sanger method for
aDNA study could make us loss a lot of information, especially from nuclear DNA (nuDNA) which could
obtain from the very short fragments. Therefore, another innovation, next generation sequencing (NGS),
has been applied to solve the aDNA limitation since the first described in 2005 (Margulies et al., 2005).
The NGS was applied to the aDNA study of woolly mammoth and 13 million bp of nuclear genome have
been reported (Poinar et al., 2006).
Although NGS has gained DNA recovery from ancient remains, contaminated problem could
not be solved. DNA contaminant could interfere amplification process which exogenous could be
amplified. Moreover, the contaminant could reduce the number of endogenous DNA sequencing read.
Hence, decontaminating process is very crucial for DNA studies. The sources of exogenous DNA
usually come from surface contamination on ancient specimens. Many decontaminating methods have
been used to eliminate contamination from bone or teeth surface, including washing the surface with
sterile water, acid, ethanol, or bleach, removing the surface, exposing to UV light (Kemp and Smith,
2005).
Although the use of bleach for decontamination has been widely used in many aDNA studies,
there are some reports showed that bleach could cause the destruction and loss of aDNA remains
(Kemp and Smith, 2005; Korlevic et al., 2015; Basler et al., 2017). Therefore, the decontaminating
method need to carefully select for aDNA studies, especially if the size of ancient specimens are small
which bleach could penetrate into the whole specimen and might destroy almost all endogenous DNA.
This study aimed to compare the efficiency of two decontaminating methods with and without bleach
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in sample preparation step using two ancient dog bones excavated from archaeological sites in
Thailand. NGS and DNA mapping analysis were used to determine the amount of endogenous and
exogenous DNA.

MATERIALS AND METHODS

1. Archaeological remains
The animal remains were identified as dog bones by morphological analysis. A tibia (Figure
1A) excavated from Ban Chiang (BC) archaeological site, Nong Han district, Udon Thani Province was
dated 4,000-2,800 year before present (YBP). A mandible (Figure 1B) excavated from Ban Pong
Takhob (PTK) archaeological site, Wang Muang district, Saraburi Province and was dated 2,900 YBP.
B)

A)

1 cm
Figure 1 Dog remains A) Tibia (BC) and B) Mandible (PTK).

1 cm

2. Sample decontamination and preparation
All procedures were carried out under sterile condition by cleaning with 70% ethanol, DNA
decontaminants (DNA-ExitusPlusTM) and exposed to UV light for hour.
2.1. sample preparation without bleach
The surface of samples was cleaned by 70% ethanol. Then remove the external surfaces using
a sterile dentistry drill.
2.2. sample preparation with bleach
The surface of samples was cleaned by 70% ethanol, then immersion in 10 % bleach for 10
min, washing twice with sterile water, and then air dry with UV exposing on each side for 20 min. Then
remove the external surfaces using a sterile dentistry drill.
Samples prepared by both methods were grinded into fine bone powder with a sterile mortar
and pestle. The 0.25 mg of each bone powder was aliquot into 1.5 mL tubes, Then the sample prepared
without bleach labelled as BC-1 and PTK-1 while bleach-treated samples were labeled as BC-2 and
PTK-2.
3. DNA extraction and DNA quantification
DNA was extracted using a guanidine hydrochloride-based binding buffer and silica columns,
as described previously (Dabney et al., 2013). Throughout DNA extraction, blank extraction (no bone
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powder) was processed alongside samples to provide as negative controls. The concentrations of all
DNA extracts were determined by using a Qubit fluorometer (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, USA)
and bioanalyzer.
4. Polymerase chain reaction (PCR) amplification
The set of primer was used to amplify the control region (CR) fragment. The 170-bp fragment
was amplified by a forward primer (15648-15679) 5’-GTCCAATAAGGGCTTAATCACCATGCC-3’ and a
reverse primer (15820-15843) 5’-TCCATCGAGATGTCCCATTTGCGA-3’ (Druzhkova et al., 2013). The
PCR was performed in a total volume of 25 µl containing 1X Q5 reaction buffer, 0.5 µl of each primer
(0.5 µM), dNTPs (200 µM), rabbit serum albumin (20 mg/ml), 3 µl of aDNA and 1 U of Q5 high-fidelity
DNA polymerase; cycling conditions were 98ºC for 30 s; 40 cycles of 98ºC for 10 s, 59.2ºC for 30 s,
and 72ºC for 20 s; and 72ºC for 2 min. Then, PCR products were examined on 2% agarose gel (BioRad, USA).
5. Library preparation and sequencing
Length profiles of each sample were assessed using bioanalyzer assays prior to indexed
adapter ligation. Then adapters were ligated with DNA fragments of each sample and bioanalyzer was
used to reassess to length profiles prior to size selection. Shotgun metagenomic sequencing was
performed on an Illumina NextSeq, using the QIAseq reagent kit (2 × 75 bp read length).
6. Sequence data analysis
Data analysis was performed on Galaxy (https://usegalaxy.org/) tools. Firstly, FastQC Read
Quality reports tool was used to describe the overview such as total sequence reads, sequence length
and GC content. Sequence reads were trimmed using Trimmomatic tool. Then trimmed reads were
mapped against a dog reference genome (CanFam3.1) by using BWA-MEM tool. Then duplicate
molecules in BAM datasets were located and filtered by MarkDuplicates tool and Filter tool,
respectively. Taxonomic classification was used Kraken tools to assign taxonomic labels to
sequencing. Finally, the descriptive information for a BAM dataset was performed on Samtools flagstat.
The chi-squared (χ2) statistic was used to test these data.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Ancient DNA recovery and Fragment size
From Qubit measurement, DNA concentration of BC-1, BC-2, PTK-1 and PTK-2 were 1706,
935.6, 6888 and 4,070 pg/uL, respectively. The untreated samples had higher DNA concentration than
the treated ones, 1.82-fold and 1.69-fold for BC and PTK samples, respectively. From figure 2A, the
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small DNA fragments (44-8795 bp) were detected only in PTK-2. BC-1 and BC-2 contained DNA
fragments larger than 500 bp (700-8800 bp). No DNA fragment was detected by bioanalyzer in PTK-1.
However, the result in figure 2B contributed that PTK-1 might contain endogenous DNA. The result
showed that the amounts of the aDNA might be enough to be amplified. Hence, all samples were used
for 170-bp amplification but no 170-bp PCR product was observed.
A)

B)

Figure 2 Size distribution of DNA fragment A) before index ligation B) after index ligation.
2. NGS analysis
The number of total sequence reads of the bleach-treated samples was higher than those of
the untreated samples, 2.0 and 1.3 folds for BC and PTK samples, respectively (Table1). The highest
and lowest number of mapped reads were obtained from PTK-2 and PTK-1, respectively. The results
corresponded with the DNA concentration measured by bioanalyzer. The identity of dog sequences
was deduced from mapped reads; 10.85%, 5.70%, 7.22% and 9.23% of total sequence reads of BC1, BC-2, PTK-1, and PTK-2, respectively.
According to 5-10% endogenous content of all sample, only 4-30 reads were mapped to
mtDNA of the dog (Figure 3) while the others were mapped to nuDNA (Table 1). The very low mtDNA
mapped reads might be the reason why the CR fragment could not be amplified. Taxonomic
classification showed the exogenous DNA belonged to bacteria, human and Archaea. The bleach
treatment reduced human DNA but increased bacterial DNA. However, exogenous DNA among these
samples were not significantly different.
Table 1 Profile of DNA mapping analysis.
Library
Total sequence Mapped Endogenous mtDNA/nuDNA
Exogenous DNA (%)
reads
reads contenta (%)
(reads)
Bacteria Human Archaea
BC-1
BC-2
PTK-1
PTK-2

30617252
61199502
38197692
50649256

2505050
2945877
1646098
3986145

10.85
5.70
7.22
9.23

4/2505050
30/2945877
6/1646098
28/3986145

90

2.94
3.57
2.97
3.24

1.30
1.19
2.03
0.26

0.15
0.40
0.04
0.09

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิทยาศาสตร์

a

Endogenous content was calculated as the quotient of successfully mapped reads and the total
number of reads used for mapping (Basler et al., 2017)

BC

PTK

Figure 3 Mapped reads with dog mitochondrial DNA. Dog mitochondrial DNA consists of 13 open
reading frames, 22 tRNA genes, 2 rRNA genes, and control region (D-loop) modified from
Kim et al. (1998). The inner-, middle-, and outer rings were indicated to untreated samples,
bleach-treated samples, and complete mitochondrial genome, respectively.
Our result showed that there were endogenous DNA remains in all ancient samples. The further
experiment to increase chance to recover endogenous DNA, hybridization capture method will be used
after DNA library preparation. We expect to obtain whole mitochondrial DNA of the ancient dog, the
data will be used to access the maternal lineage of ancient dog in Thailand.

CONCLUSION
This is the first study to evaluate the DNA content in ancient specimens excavated in Thailand.
The DNA concentration by Qubit measurement might be not accurate. Bioanalyzer should be applied
for DNA quality and quantity measurement. The content of endogenous and exogenous DNA between
two treatments was not significantly different. So, bleach treatment could be skipped in sample
preparation. Finally, the hybrid capture based next generation sequencing should be applied with Thai
ancient remains for the new insight in ancient DNA study in Thailand.
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Preparation and Characterization of n-CdS/p-SnS Heterojunction Thin Film Diode
Parichat Cummon1, Ngamnit Wongcharoen1 and Thitinai Gaewdang1

ABSTRACT

This paper presents the preparation and characterization of n-CdS/p-SnS heterojunction thin
film diode. Cadmium sulfide (CdS) thin film layer was deposited by chemical bath deposition (CBD)
onto Fluorine doped Tin Oxide (FTO) thin film layer covered on slide glass then Tin sulfide (SnS) thin
film layer was coated by vacuum thermal evaporation method. From Current-Voltage characteristics of
the device showed a rectifying. behavior with a rectification ratio of 50 at the bias voltage of ±1.0V. The
junction barrier height, ideality factor and series resistance values of the obtained diode evaluated by
using thermionic emission (TE), Chung’s and Norde’s methods are 0.57, 3.02 and 83.43Ω at 300K,
respectively. It was found that, at forward bias between 0.1 and 0.35 V, the conduction mechanism of
the diode is dominated by TE mechanism. At bias voltage above 0.35V, the electrical transport is due
to space charge limited current (SCLC) controlled by exponential trap distribution in the band gap of
CdS. The junction barrier height, ideality factor and series resistance were found to be strong
temperature dependence. The temperature dependence of the saturation current and ideality factor
are well described by tunneling enhanced recombination mode at junction interface with activation
energy and characteristic tunneling energy as Ea = 1.92 eV and E00 = 83.0 meV, respectively. The builtin voltage (Vbi) of 0.53V and free carrier concentration of 6.63x1014 cm-3 at room temperature were
determined from Capacitance-Voltage measurements at 500 kHz.

Key words: n-CdS/p-SnS heterojunction, Current-Voltage characteristics, thermionic emission, Capacitance-Voltage characteristics
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INTRODUCTION

Tin monosulfide (SnS) is a promising candidate solar cell absorber material due to its
absorption coefficient of 105 cm-1 and optical direct band gap of about 1.3eV The high natural
abundance of tin and sulfur could potentially enable scaling to megawatt levels (Hartman et al., 2011).
For photovoltaic application, p-type SnS being the absorber material requires an n-type wide band gap
transparent semiconductor as the heterojunction partner. Essentially, among all known transparent
semiconductor materials, non-stoichiometric or doped oxides and sulfides such as ZnO, SnO2, ZnS,
Cd1-xZnxS and CdS, the n-CdS may be the best choice for p-SnS material as a heterojunction partner.
The performance of such heterojunction depends on the structural, optical and electrical properties of
each material thin film layer.
SnS thin films have been deposited by various methods such as chemical bath deposition,
spray pyrolysis, electrodeposition, electron beam deposition, sputtering and thermal evaporation
(Selim et al., 2013). Among these methods, thermal evaporation technique is proposed low consumed
material, high growth rate, ease to control stoichiometric composition and ease to extend to large scale
production. Good quality of SnS thin films obtained by thermal evaporation technique was previously
reported (Wongcharoen and Gaewdang, 2017). It is well-known that, CdS layer obtained by chemical
bath deposition (CBD) is a rather simple, low-cost and close to room temperature method that provides
reproducibility, uniform and adherent films. In this work, we used vacuum thermal evaporation method
for the deposition of SnS films and chemical bath deposition for CdS films with the goal of fabrication
n-CdS/p-SnS heterojunction diode. The electrical properties of n-CdS/p-SnS heterojunction were
investigated by I-V and C-V characteristics and the electronics parameters controlling the
heterojunction, such as barrier height, ideality factor (n), and series resistance (RS) were obtained by
combining the Cheung’s function with conventional thermionic emission and modified Norde’s function.

MATERIALS AND METHODS

CdS thin film was deposited on a fluorine doped tin oxide (FTO) substrate by the chemical bath
deposition (CBD) method. The starting materials were cadmium sulfate (0.01M) as a Cd+ ion source,
thiourea (0.05M) as an S2- ion source and ammonia (1.5M). They were mixed in deionized water with
total volume 150 ml. The solution sets were then placed in a CBD setup. The temperature of chemical
bath was adjusted and fixed at 80 ˚C with hot plate and temperature controller. The pH value of working
solution was about 11.4 and deposition time is chosen to be 60 min. Finally, deposition process, the
substrate were removed from chemical bath, rinsed in deionized water under ultrasonic condition for
10 min and finally dried by nitrogen gas. SnS layer was then deposited onto the CBD-CdS films by
vacuum thermal evaporation method. The pressure during the deposition was maintained at 5x10-5
mbar with a turbo-molecular pumps system. The source and substrate separation distance was 17 cm.
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The evaporation power was about 6.6 kW and deposition time was 30 mins. The substrate temperature
was kept at 100˚C during the growth procedure. After that, the films were baked in vacuum at 100˚C
for 30 mins. Silver electrodes were used as electrical contact on SnS and on FTO substrate.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Electrical properties of thin films
The conductivity type in the CdS and SnS films was determined by the Hall measurement. CdS
films exhibited n-type conductivity, the carrier concentration of 9.91x1014 cm-3.In contrast, SnS films
exhibited p-type conductivity, the hole concentration of 5.92x1016 cm-3.
Heterojunction properties of CdS/SnS films
1. Current-voltage characteristics
The forward and reverse bias I-V characteristics of n-CdS/p-SnS heterojunction at room
temperature are given Figure 1. As can be observed, The I-V characteristics of the device demonstrate
a rectifying behavior. According to the thermionic emission theory, the I-V characteristics of a diode is
given by the following equation (Gullu et al., 2017)
  qV  
I = I S exp
 − 1
  nkT  

(1)

where V, n, q, k, and T are the applied bias voltage, the ideality factor, the electrical charge, the
Boltzmann constant and the temperature in Kelvin, respectively. Is is the reverse saturation current
extracted from the straight-line intercept of the lnI-V plot at zero bias (shown in Figure 2.) and given as
 qφ 
I S = AA*T 2 exp B 
 kT 

and φ

B

(2)

where A is the contact area, A* is the effective Richardson constant (19.8 Acm-2 K-2 for CdS)
is the barrier height at zero bias. The ideality factor (n) from Equation (1) can be re-written as:
 kT
φb = 
 q

and
n=

  AA*T 2 
 ln

  Is 

(3)

q dV
kT d (ln I )

(4)

The ideality factor determined from the slope of the linear region of the forward bias shown in Figure 2.
lnI-V plot and the relation in Equation (3). The value of the ideality factor and barrier height φ of the
CdS/SnS Schottky diode was 3.02 and 0.57 eV at room temperature respectively. Figure 3 shows the
forward bias logarithmic I-V characteristics for n-CdS/p-SnS heterojunction at room temperature. The
graph is divided into four regions showing space charge limited conduction with two-level traps. In
B
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Figure 3., region I at low voltage (<0.1V) was slope m~1 corresponds to the ohmic conduction case,
region II (0.1<V<0.35) was non-linear represents the thermionic emission (TE) mechanism, while other
region (>0.35V) was slope m>>1 case is suggested a space charge limited current conduction (SCLC)
mechanism occurring in the device. One can have the information about SCLC mechanism more than
two regions of the behavior conduction mechanism can be seen in Ref.
The Schottky diode factors such as the φ , n and Rs were also determined using Chung’s technique.
From Equation (1), following (Gullu et al., 2017):
B

dV
nkT
= IRs +
d (ln I )
q

(5)

Figure 4 shows the graph between dV/dlnI versus I at room temperature a straight line. The
value of Rs obtained from the slope of the graph is 83.43Ω at 300 K. To obtain φ , Cheung’s
technique defined another function which is
B

H (I ) = V +

nkT  1 
ln * 2  = IRs + nφBO
q
 AA T 

(6)

Figure 5 shows a plot of H(I) versus I at room temperature. The graph between H(I) versus I is a straight
line with the y-axis intercept equal to nφBO . The slope of this plot also provides a second
determination of Rs that can be used to check the consistency of Cheung’s technique. The values of
Rs and φ were also obtained from H(I)-I plots is 83.43Ω and 0.60 eV at 300 K, respectively. Norde’s
technique is an alternative method to calculate the series resistance and barrier height. The following
function has been derived in the modified Norde’s technique:
B

F (V =
)

V 1  I 
− ln
γ β  AA*T 2 

(7)

where γ is the integer (dimensionless) greater than n, β is a temperature-dependent value calculated
with β = q kT and I(V) is the current obtained from the forward bias I-V curve. Once the minimum of
the F versus V plot is determined, the value of barrier high can be obtained from Equation (8)
φ B = F (V0 ) +

V0 kT
−
γ
q

(8)

where F (V0 ) is the minimum value of F(V), and V0 is the corresponding voltage. From Nord’s
functions, Rs value can be determined as:
RS =

kT (γ − n )
qI 0
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A plot of F(V) versus V at room temperature is shown in Figure 6. The values of φ and RS from
the plot F(V) vs. V is 0.68 eV and 1.07kΩ, respectively. The I-V, lnI-V, lnI-lnV, dV/dlnI-I, H(I)-I and F(V)V at different temperatures for n-CdS /p-SnS heterojunction are shown in Figure 7, 8, 9, 10, 11 and 12,
respectively. The values of n, φ and RS were then obtained and results present in Table 1. As can be
seen table, the values of n obtained from I-V and dV/dlnI-I plot, φ obtained by I-V, H(I)-I and F(V)-V
plot and RS obtained from H(I)-I, dV/dlnI-I and F(V)-V plots are in good agreement with each other. The
calculated value of Rs increase with the decrease of temperature. This can be attributed to the effect of
the bulk resistance, interface state and voltage drop across interfacial layers at different temperatures.
B

B

B
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Table 1 Values of φ , n, RS measured at different temperatures.
B

Ideality Factor, n

Barrier Height, φB (eV)

TE

Cheung

TE

Cheung

Norde

Cheung

Cheung

Norde

(A)

I-V

dV/d(lnI)-I

I-V

H(I)-I

F(V)-V

H(I)-I

dV/d(lnI)-I

F(V)-V

300

4.76x10-6

3.02

4.62

0.57

0.60

0.68

0.08

0.08

0.01

280

4.89 x10-6

3.31

5.58

0.52

0.50

0.67

0.09

0.08

0.13

260

4.34x10-6

3.50

5.14

0.48

0.53

0.66

0.09

0.09

0.15

240

4.46 x10-6

3.99

6.24

0.44

0.44

0.65

0.11

0.10

0.43

220

4.80 x10-6

4.67

6.73

0.40

0.41

0.65

0.12

0.10

0.50

200

4.65x10-6

5.23

6.82

0.36

0.40

0.64

0.13

0.13

0.52

180

4.89x10-6

6.27

7.61

0.32

0.36

0.64

0.17

0.16

0.70

160

5.35x10-6

7.87

9.10

0.28

0.30

0.63

0.23

0.21

0.75

140

4.76x10-6

9.19

10.09

0.24

0.27

0.62

0.23

0.21

1.07

120

4.93x10-6

10.94

11.76

0.20

0.23

0.61

0.24

0.22

1.31

100

4.78x10-6

12.48

14.27

0.17

0.18

0.60

0.24

0.22

1.56

80

4.95 x10-6

15.36

18.04

0.13

0.14

0.59

0.26

0.23

1.89

60

4.35 x10-6

18.85

24.11

0.09

0.10

0.57

0.30

0.26

2.11

40

5.06 x10-8

30.64

36.43

0.06

0.06

0.55

0.31

0.28

2.18

20

5.28 x10-8

62.82

71.13

0.02

0.03

0.51

0.35

0.30

9.09

Saturation
Current, Is

Temperature
(K)

Series Resistance, RS (kΩ)

0

80
70
60
50
40
30
20
10
0

n[ln Js] (A/cm2)

Ideality Factor (n)

data
Fit

-500

-1000
-1500
-2000

E00=83 meV
0

50

100

150

200

250

Temperature (K)

-2500

300

Figure 13 n-T plot for n-CdS /p-SnS diode.
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Figure 13 the temperature dependence of diode ideality factor and fit very well on the theoretical
expression by the tunneling contribution to the recombination process, assumes that the forward
current of the heterojunction is also determined by Equation (1). The value of the activation energy Ea
can be deduced from experimental data by reorganizing Equation 1 as (Bayhan and Kavasoglu, 2005)
n ln ( J S ) =

Ea
+ n ln ( J 00 )
kT

(10)

where Ea represents the interface barrier height for hole in the case of interface recombination. So, the
activation energy Ea of the process can be calculated from the slope of a linear plot of nln(Js) versus
1/kT is shown in Figure 14. The value of Ea is 1.610 eV which smaller than energy gap of SnS (Eg =
1.18 eV). This model namely tunneling enhanced recombination in the bulk of the buffer-interface11
leads the temperature dependence of n as
n = (E00 kT )coth (E00 kT )
(11)
where E00 is the characteristic tunneling energy measuring the amount of tunneling
contribution to the recombination process and the tunneling energy is calculated as about 83.0 meV
(as shown in Figure 13). This E00 is the large value possibly suggests that deep centers at junction
interface involve the current conduction mechanism for the forward bias in our diode.
3. Capacitance-Voltage characteristics
The capacitance-voltage (C-V) relationship for Schottky contact is given by
1 C 2 = 2(V − Vb + (kT q )) qε 0ε r N d A 2

(12)

1/C2 (F-2)

where ε S is the permittivity of the semiconductor, V is the applied voltage and A is the contact area.
Theplot of 1/C2 versus V at the frequency of 500 kHz for n-CdS /p-SnS heterojunction at room
temperature shown in Figure 15. From the x-intercept related to built-in potential Vib is 0.37 eV. Thus,
the carrier concentration (Nd) equal to 6.39x1014 cm-3 was obtained from the slope of 1/C2-V curve at
room temperature. Based on these data, the energy band diagram for n-CdS/p-SnS heterojunction
could be established as shown in Figure 16.
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Figure 15 1/C vs. V for n-CdS /p-SnS diode
at 300 K.

Figure 16 The energy band diagram of n-CdS /pSnS diode.
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CONCLUSION

The n-CdS/p-SnS heterojunction was successfully prepared by thermal evaporating SnS thin
films on CBD-CdS layer coated of on FTO substrate. The electrical transport conduction mechanisms
were explained on the basis thermionic emission and space charge limited current models. The
values of barrier height, ideality factor, and series resistance were calculated from I-V curve at
different temperatures by TE, Cheung’s method and Norde’s methods. The temperature-dependent
ideality factor and saturation current were explained by tunneling enhanced recombination model via
interface state between p-SnS and n-CdS layers. The built-inpotential at 0.53 eV and the electron
concentration of 6.63x1014cm-3 were determined from C-V measurements at 500kHz. The study of the
photovoltaic of our device is in progress.
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การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม สารกลุ่มออกาโน
ฟอสฟอรัส และสารกลุ่มออกาโนคลอรีนและไพรีทรอยในพืชนํา้ มัน
Method Validation of Organophosphorus, Organochlorine and Pyrethroid
in Vegetable Oil
ปิ ยะศักดิ์ อรรคบุตร1* ลมัย ชูเกียรติวฒ
ั นา1 และชนิตา ทองแซม1
Piyasak Akcaboot1*, Lamai Chukiatwatana1 and Chanita Tongcham1

บทคัดย่อ
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง สารกลุ่มออกาโนฟอสฟอรัส, ออกาโนคลอรีน
และไพรีทรอยในถั่วเหลือง โดยใช้เทคนิคแก๊สโคมาโตกราฟี ทําการสกัดด้วยวิธี Stienwandter การพิสูจน์ความ
ใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์พบว่า Linearity และ Range ของการทดสอบอยู่ช่วง 0.005-2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่า
Correlation coefficient > 0.995 การพิสจู น์ accuracy จากการหาค่า % Recovery อยู่ในช่วง 69-105% สําหรับ
precision พบว่ า % RSD อยู่ ใ นช่ ว งร้อ ยละ 0.41-1.87 และค่ า HORRAT อยู่ ใ นช่ ว ง 2.59-15.45 การตรวจ
วิ เ คราะห์ส ารกลุ่ม ออกาโนฟอสฟอรัส มี ค่า LOD เท่ ากับ 0.01 มิ ล ลิ ก รัม ต่อกิ โลกรัม และ LOQ เท่ ากับ 0.02
มิ ล ลิ ก รัม ต่อ กิ โลกรัม สําหรับ สารกลุ่ม ออกาโนคลอรี นและไพรี ทรอย มี ค่า LOD เท่ ากับ 0.005 มิ ล ลิ ก รัม ต่อ
กิโลกรัม และ LOQ เท่ากับ 0.01มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ABSTRACT

The method validation of the organophosphorus, organochlorine and pyrethroid pesticide
residue in soybean were developed and validated using gas chromatography. The extraction sample
by Stienwandter method. The results of method validation were found the linearity and range within
0.005-2 mg/kg (R2>0.995). The accuracy showed the recovery within 69-105%, the precision
of the method was considered in RSD range of 2.59-15.45% and HORRAT of 0.41-1.87. The
organophosphorus has the limit of detection (LOD) of 0.01 mg/kg and limit of quantitation (LOQ) of 0.02
mg/kg. The organochlorine and pyrethroid were LOD of 0.005 mg/kg and LOQ of 0.01 mg/kg.

Key words: soybean, pesticide residue, gas chromatography
* Corresponding author; e-mail address: piyasak.doa@gmail.com
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คํานํา

ถั่วเหลืองเป็ นพืชผลทางการเกษตรชนิดหนึ่ง ที่มีความต้องการในการบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
เพราะถั่วเหลืองมีคณ
ุ ค่าทางอาหารที่มีประโยชน์หลายอย่างต่อสุขภาพร่างกาย การปลูกถั่วเหลืองให้ได้ปริมาณ
ของผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการจะต้องมีการบํารุ งรักษาและกําจัดแมลงศัตรู พืชหรือโรคที่พบในถั่วเหลือง
มักเกิดจากเชือ้ ราแบคทีเรียและไวรัสไส้เดือนฝอยทําให้ผลผลิตเสียหาย ทําให้เกษตรกรมีการใช้สารกําจัดศัตรู พืช
ในหลายขัน้ ตอนของกระบวนการเพาะปลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปฏิบตั ิทางการเกษตรแบบเดิมที่ใช้สาํ หรับ
การปลูกถั่วเหลือง สารกําจัดศัตรู พืชส่วนหนึ่งเป็ นสารประกอบอินทรียท์ ่ีมีความหลากหลายทัง้ คุณสมบัติทางเคมี
และกายภาพที่นาํ มาใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมหรือการป้องกันวัชพืชหรือโรคพืชแม้เมื่อนํามาใช้ให้
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี (GAP) ควรป้องกันและกําจัดตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
ในปั จจุบันต้องมีการตรวจสุขอนามัยพืชและสารพิษตกค้างในพืชอย่างเข้มงวด ก่อนส่งออกไปขายยังประเทศ
ปลายทาง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน จึงต้องปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในสินค้าเกษตรเพื่อลดปั ญหาการกีดกันทางการค้า และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผบู้ ริโภคในการเลือกวิธีท่ีจะ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ถ่ วั เหลืองมีหลากหลายวิธี (วิสุทธิ และคณะ, 2551; Anastassides et al., 2003; Keith
et al., 1983; Steinwandter, 1985) การตรวจสอบความใช้ไ ด้ข องวิ ธี เ ป็ น ข้อ กํา หนดตามมาตรฐานสํา หรับ
ห้องปฏิบตั ิการเพื่อขอรับรองความสามารถของห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory accreditation) ตามมาตรฐานสากล
(ISO/IEC17025, 2005) รับรองความสามารถสําหรับวิธีทดสอบ โดยต้องมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตาม
ข้อกําหนดต่างๆ ที่ใช้ในการพิสจู น์ความใช้ได้ของวิธีการ ได้แก่ Linearity/ Range, Accuracy, Precision, LOD
และ LOQ (กนกพร และทิพวรรณ, 2547;ทิพวัน นิ่งน้อย, 2549; European Commission (EC), 2000) เพื่อเป็ น
การยืนยันถึงวิธีการที่นาํ มาใช้ในการทดสอบว่ามีความถูกต้อง แม่นยํา น่าเชื่อถือ สามารถสอบกลับ ทําให้ผลการ
วิเคราะห์เป็ นที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล และยังเป็ นการแก้ไขปั ญหาการกีดกันทางการค้าของ
สินค้าเกษตรที่จะส่งไปขายยังต่างประเทศที่มี โดยมีแก้และปรับปรุ งกฏระเบียบร่วมถึงการกําหนดค่ามาตรฐาน
ทางด้ า นสารพิ ษ ตกค้ า ง (FAO/WHO, 1997; Food and Drug Administration (FDA), 2005) ทํ า ให้
ห้องปฏิบตั ิการต้องมีการวิจยั พัฒนาวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีก่อนนํามาให้บริการ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผบู้ ริโภคสินค้า
เกษตรจากประเทศไทย

อุปกรณ์และวิธีการ
1. การเตรี ย มสารมาตรฐาน สารกลุ่ม ออกาโนฟอสฟอรัส , ออกาโนคลอรี น และไพรี ท รอย เตรี ย ม
Calibration curve ทําการเจือจางจาก mixed standard 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ให้ได้ความเข้มข้นที่ 0.01,
0.05, 0.1, 0.5, 2.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
2. วิธีสกัดตัวอย่าง ชั่งตัวอย่าง 5 กรัมใส่ขวดตัวอย่างขนาด 250 มิลลิลิตร เติมนํา้ 5 มิลลิลิตรทิง้ ไว้ 2
ชั่วโมง จากนัน้ เติม 80 มิลลิลิตร Hexane ที่อ่มิ ตัวด้วย acetonitrile ปั่ นด้วย Homogenizer 1 นาที (12000 rpm)
เติม NaCl 1 กรัม ปั่ นด้วย Homogenizer 1 นาที แช่ตเู้ ย็น -20 °C ทิง้ ค้างคืนเทสารละลายผ่าน Na2SO4 ใส่ใน
Separation funnel ขนาด 500 มิลลิลิตร ทําการ partition ด้วย acetonitrile ที่อ่ิมตัวด้วย Hexane 50 มิลลิลิตร
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เก็บชัน้ ล่าง ส่วนชัน้ บนนําไป partition อีกครัง้ เก็บชัน้ ล่างรวมกันนําไปลดปริมาตรด้วย Rotary evaporator ปรับ
ปริมาตรด้วย Ethyl acetate PR grade 5มิลลิลิตร ดูดมา 1 มิลลิลิตร ไปวิเคราะห์สารกลุ่ม ออร์กาโนฟอสฟอรัส
ด้วยเครื่อง GC-FPD แบ่งสารมา 2 มิลลิลิตร ลดปริมาตร แล้วปรับปริมาตรด้วย hexane : Dichloromethane
(4:1) 2 มิลลิลิตร เทลงในคอลัมน์ท่ี Pack ด้วย Silica deactivated water 10% 1 กรัม ที่ชะด้วย ด้วย hexane :
Dichloromethane (4:1) 5 มิลลิลิตร เติมตัวชะ ด้วย hexane : Dichloromethane (4:1) 3 มิลลิลิตร และจากนัน้
hexane : Dichloromethane (1:1) 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร นําไปลดปริมาตรแล้วปรับปริมาตรด้วย hexane 2 มิ ล ลิลิตร
นําไปไปวิเคราะห์สารกลุม่ ออกาโนคลอรีนและไพรีทรอยด้วยเครื่อง GC-µECD
3. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (validation) มีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามข้อกําหนดต่างๆ
ที่ใช้ในการพิสจู น์ความใช้ได้ของวิธี ได้แก่ Linearity/ Range, Accuracy, Precision, LOD และ LOQ
3.1 การหา range ทดสอบ Reagent blank และ Fortified sample 7 ความเข้มข้นๆ ละ 1 ซํา้ ทํา
การสกัดในข้อ 5 นําค่าที่ ได้ไป plot graph ระหว่าง ความเข้มข้นที่ Fortified sample (แกน X) กับ Response
(แกน y) พิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้น
3.2 การหา Linearity ทดสอบ Reagent blank และ Fortified sample ที่ ร ะดับ ความเข้ม ข้น ใน
Range 6 ความเข้มข้นๆ ละ 3 ซํา้ ทําการสกัดในข้อ 5 นําค่าที่ได้ไป Plot graph ระหว่างความเข้มข้นที่ Fortified
sample (แกน x) กับ Response (แกน y) พิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้น จากค่า Correlation coefficient, R2 ≥
0.995
3.3 การหา Accuracy ทดสอบ Reagent blank, sample blank (X1) และ Fortified sample (X2) ที่
ระดับความข้มข้น (low, medium, high) ความเข้มข้นละ 7 ซํา้ นําค่าเฉลี่ยที่ได้มาลบกับ Reagent blank และ
Sample blank นําไปประเมิน Accuracy โดยการคํานวณ ร้อยละการได้กลับคืน จากสูตร

%recovery = X2C-X1 X 100
3.4 การหา precision โดยการหาค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารในตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ ( X ) จาก
การทดสอบ 7 ซํา้ และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้มข้นของสารในตัวอย่างที่วิเคราะห์ได้ (SD) นํามา
คํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความเบี่ยงเบนของค่าเฉลี่ย (%RSD) และ HORRAT (Horwitz, 2000) ได้จาก
X 100
%RSD = SD
X
%RSD
HORRAT (Horwitz’ s Ratio) =
Predicted Horwitz RSD

Predicted Horwitz RSD = 0.66 × C (1-0.5 logC)
C = อัตราส่วนความเข้มข้นของสารในตัวอย่างที่เติมในการตรวจวิเคราะห์
3.5 การหา LOD (Limit of detection, LOD) ทําการ Fortified sample ที่ความเข้มข้นระดับตํ่าสุด
ที่ สามารถวิเคราะห์ได้ ทําการทดสอบ 7 ซํา้ หาค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; SD) ประเมินค่า
LOD โดย LOD เท่ากับ 3 × SD นําค่า LOD จากการคํานวณมา spike ในตัวอย่าง ทําการทดสอบ 10 ซํา้
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3.6 การหา LOQ ทําการ fortified sample ที่ความเข้มข้นระดับตํ่าสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ ทําการ
ทดสอบ 7 ซํา้ หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; SD) ประเมินค่า LOQ โดย LOQ เท่ากับ 10 × SD
ซึ่ง LOQ เป็ นค่าปริมาณตํ่าสุดของวัตถุอนั ตรายในตัวอย่างที่วิธีทดสอบสามารถตรวจพบ โดยให้ค่า accuracy
และ precision ผ่านเกณฑ์ท่ีกาํ หนด

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบสารกลุม่ ออกาโนฟอสฟอรัส และสารกลุม่ ออกาโนคลอรีน
และไพรีทรอยในถั่วเหลือง (Figura 1) พบว่ามี Linearity และ Range อยู่ในช่วง 0.005 – 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นมีค่า R2 อยู่ระหว่าง 0.998-0.999 (Table 1) ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีกาํ หนด R2 ≥ 0.995 ผลการ
ทดสอบ Accuracy ของวิธีการสารกลุ่มออกาโนฟอสฟอรัส, ออกาโนคลอรีนและไพรีทรอย fortified sample ที่ 6
ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทดสอบความเข้มข้นละ 7
ซํา้ พบว่ า เปอร์เ ซ็ น ต์ข องสารที่ วิ เ คราะห์ก ลับ คื น ได้ (%recovery) มี ค่ า ระหว่ า ง 78-98 และผลการทดสอบ
Accuracy ของวิธีการสารกลุ่มออกาโนฟอสฟอรัส ผลเปอร์เซ็นต์ของสารที่วิเคราะห์กลับคืนได้ มีค่าระหว่าง 69105 ซึ่งผ่านเกณฑ์ยอมรับของ (AOAC 1993) กําหนดไว้ 60-120 ผลการทดสอบ Precision ได้ค่า %RSD ของ
สารกลุม่ ออกาโนคลอรีนและไพรีทรอย มีคา่ %RSD ระหว่าง 7.89-15.45 และมีคา่ HORRAT ระหว่าง 0.92-1.64
และผลการทดสอบ Precision ได้ค่า %RSD ของสารกลุ่มออกาโนฟอสฟอรัส มีค่า %RSD ระหว่าง 2.59-11.90
และมีคา่ HORRAT ระหว่าง 0.41-1.87 (Table 2) ซึง่ ผ่านเกณฑ์ยอมรับโดยมีค่า %RSD น้อยกว่า 20 และเกณฑ์
ยอมรับ HORRAT มีคา่ ไม่เกิน 2 (Horwitz, 2000)
Tabel 1 Determination of linearity for pesticide analytes.
Compounds
dimethoate
diazinon
parathion-methyl
pirimiphos-methyl
chlorpyrifos
parathion-ethyl
pirimiphos-ethyl
profenofos
ethion
triazophos
phosalone
azinphos-ethyl
alpha endosulfan

Concentrations
mg/kg
y=2621.71874x-3.64032
0.01-1.00
y=2157.97867x+16.39912
0.01-1.00
y=2311.96226x+9.48320
0.01-1.00
y=2011.45241x+13.39587
0.01-1.00
y=1572.00050x+27.35939
0.01-1.00
y=1960.01656x+8.02502
0.01-1.00
y=1937.72582x+10.92178
0.01-1.00
y=1449.65586x+23.21361
0.01-1.00
y=3118.01467x-1.02641
0.01-1.00
y=3395.33768x+33.45266
0.01-1.00
y=1562.10642x+7.90292
0.01-1.00
y=1489.71874x-3.48526
0.01-1.00
y=171165.91782x-4588.02866
0.005-1.0
Regression equation
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R2
0.99990
0.99960
0.99998
0.99730
0.99976
0.99994
0.99967
0.99994
0.99989
0.99882
0.99957
0.99875
0.99839
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Tabel 1 (Continued)
Compounds

Regression equation

Beta endosulfan
Endosulfan sulphate
Lamda cyhalothrin
Lamda cyhalothrin
Permethrin
Cypermerthrin

y=146811.39907x-3638.08464
y=184675.99293x-4338.73068
y=142373.27482x-5217.54554
y=142373.27482x-5217.54554
y=105886.90765x-3475.34526
y=7906.89633x-10206.36216

Concentrations
mg/kg
0.005-1.0
0.005-1.0
0.005-1.0
0.005-1.0
0.005-1.0
0.005-1.0

R2
0.99902
0.99914
0.99836
0.99836
0.99766
0.99871

ผลการทดสอบค่า LOD ทําการ Fortified ตัวอย่างที่ระดับความเข้มข้นตํ่าสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ คือที่
ระดับ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทําการทดสอบ 10 ซํา้ หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) LOD เท่ากับ 3 × SD ได้
ค่า LOD จากการคํานวณสารกลุม่ ออกาโนคลอรีนไพรีทรอยในถั่วเหลือง มีค่าเท่ากับ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ส่วนสารกลุ่มออกาโนฟอสฟอรัสในถั่วเหลืองปรับค่าเป็ น 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทําการทดสอบ 10 ซํา้ หาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) LOD เท่ากับ 3 × SD ได้คา่ LOD มีคา่ เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ผลการทดสอบ LOQ โดยการ fortified ตัวอย่างที่ ระดับความเข้มข้นตํ่าสุดที่ สามารถวิเ คราะห์ได้ คือที่ ระดับ
0.005 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สารกลุ่มออกาโนคลอรีนและไพรีทรอยในถั่วเหลือง ทําการทดสอบความ
เข้มข้นที่ระดับ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมละ 10 ซํา้ หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) LOQ เท่ากับ 10 × SD ได้คา่
LOQ จากการคํานวณที่ระดับ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของ ส่วนสารกลุม่ ออกาโนฟอสฟอรัสในถั่วเหลือง ทําการ
ทดสอบความเข้มข้นที่ระดับ 0.01มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมละ 10 ซํา้ หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) LOQ เท่ากับ 10
× SD ได้คา่ LOQ จากการคํานวณที่ระดับ 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
Table 2 Concentration level intervals of the spiked samples, recoveries and results of precision in
terms of %RSD and HORRAT for pesticide analytes.
Compounds

Dimethoate

Concentrations (mg/kg)
n=7
0.01*, 0.02
%Rec %RSD HORRAT %Rec
81
9.78
1.56
98

0.5
%RSD HORRAT
4.25
0.74

Diazinon

78

7.88

1.28

89

5.05

0.68

Parathion-methyl

83

11.9

1.43

85

6.01

0.66

Pirimiphos-methyl

73

8.99

1.44

82

4.36

0.69

Chlorpyrifos

85

9.17

1.23

96

3.27

0.72

Parathion-ethyl

79

7.34

1.41

84

4.68

0.81
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Table 2 (Continued)
Compounds

Concentrations (mg/kg)
n=7
0.01*, 0.02
0.5
%Rec %RSD HORRAT %Rec %RSD HORRAT

Pirimiphos-ethyl

69

10.03

1.87

80

4.68

0.79

Profenofos

77

6.89

1.56

86

3.89

0.68

Ethion

71

8.42

1.54

94

4.57

0.65

Triazophos

74

9.14

1.51

87

3.28

0.69

Phosalone

75

9.88

1.56

85

4.17

0.74

Azinphos-ethyl

74

7.89

1.53

84

4.05

0.84

Alpha endosulfan*

79

12.65

1.45

87

9.91

1.08

Beta endosulfan*

72

14.27

1.52

84

9.54

0.97

Endosulfan sulphate*

75

11.69

1.62

89

9.34

0.94

Lamda cyhalothrin*

80

15.45

1.51

84

8.17

0.92

Permethrin*

85

13.9

1.59

83

10.25

0.96

Cypermerthrin*

80

14.81

1.48

81

7.89

1.07

* organochlorine and pyrethroid fortified 0.01 mg/kg

(1)

(2)

Figure 1 Representative (1) GC-FPD and (2) µECD chromatogram of pesticides analytes.
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สรุ ป

ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างวิธีทดสอบสารกลุม่ ออกาโนฟอสฟอรัส, ออกา
โนคลอรีนและ ไพรีทรอยในถั่วเหลือง ให้ผลการทดลองดังนี ้ Range และ Linearity ของวิธีวิเคราะห์ มีค่า
Correlation coefficient (R2) ≥ 0.995 และมีคา่ range อยู่ในช่วง 0.005-1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม Accuracy และ
precision สารกลุม่ ออกาโนฟอสฟอรัส และสารกลุม่ ออกาโนคลอรีน ไพรีทรอย ในถั่วเหลืองที่ 6 ระดับความเข้มข้น
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด คือมีคา่ %Recovery อยู่ในช่วง, 69-105 และ 78-98 ตามลําดับ %RSD น้อยกว่า
20 และมีคา่ HORRAT ไม่เกิน 2 สําหรับค่า LOD ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างวิธีทดสอบ
สารกลุม่ ออกาโนฟอสฟอรัสและสารกลุม่ ออกาโนคลอรีน และไพรีทรอย ในถั่วเหลือง มีคา่ LOD เท่ากับ 0.01 และ
0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนค่า LOQเท่ากับ 0.02 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามลําดับ

กติตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุม่ งานวิจยั สารพิษตกค้าง กลุม่ วิจยั ว้ตถุมีพิษการเกษตร กองวิจยั พัฒนาปั จจัยการผลิต
ทางการเกษตร ที่สนับสนุนทุนในการทําวิจยั และสถานที่หอ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจสอบสารพิษตกค้างที่ได้รบั รอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
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An Approach for Using Electrochemical Impedance Spectroscopy for Testing the Coating
Ability of Non-intended BPA Lacquer on Can Surface
Natapol Suetrong1 and Chaiya Prasittichai1*

ABSTRACT
Newly developed organic coatings have been recently introduced to the packaged food
industries. This implementation requires rapid and reliable measurement to probe the performance of
these organic coatings in actual storage environment. Here, we report the use of electrochemical
impedance spectroscopy (EIS) for determining the storage lifetime of several organic coatings used in
the packaged food industries. We found that EIS could offer a quicker and comparatively more reliable
than traditional measurement. We also describe the effects of glass transition temperature, curing time
and curing temperatures on the storage lifetime. In addition, the effects of certain chemicals in food on
organic coatings performances are described. We believe that the results we presented here could be
tremendously beneficial for packaged food industries for designing types of appropriate organic
coatings.

Key words: BPA-NI organic coatings, electrochemical impedance spectroscopy, shelf-life
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INTRODUCTION

Thailand has been ranked as one of top exporter food industry in the world. As a result, the
canned food industry is pivotal for Thailand’s economy. Most of the canned food products are exported
to the countries in European Union (EU) under several trade agreements. Recently, EU has
implemented a food safety regulation that limit the amount of Bisphenol A (BPA) in food and also
demand the food exporter to use different types of lacquer that don’t contain BPA. As a result, numerous
new types of no BPA organic coatings (denoted here BPA-NI) have been steadily developed in
packaged food industry. The discovery of newly developed BPA-NI organic coatings also require a
rapid yet reliable method to facilitate various film development.
The can surface can be normally categorized into two types, namely tinplate (TP) and tin-free
steel (TFS). When use in food storage, these two types of can surface must be sealed with organic
coatings on both sides to prevent a contact and reduce the reactions between food and can surface.
If we view organic coatings film as a series of resistance that prevent the interaction between chemicals
in food and can metal surface, a good film must possess a high resistance. In general, one can relate
the coating ability of organic coatings with this series of resistance. Typically, good organic coatings
possess resistance more than 109 ohm. Once film is in contact with certain chemicals (mostly oxidizing
agents) in food, the film resistance value start to drop. The reduction of the value of series of resistance
correlate with the deterioration rate of the film. As a result, one could use this method to predict the
shelf-life of organic coatings in interested environment.
This report describes the factors in the packaged food production processes that could affect
the storage lifetime of BPA-NI organic coating. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) will be
employed for measuring the reduction of film resistance and make a correlation with the storage lifetime.
In addition, we would like to emphasize on our claim that EIS offer a faster and more reliable
measurement than conventional visual method. We believe that our findings could be beneficial for
packaged food industry and researcher whose research involve around the use of organic coatings for
corrosion prevention.

MATERIALS AND METHODS
1. Materials and chemicals
Potassium chloride (KCl) was purchased from Sigma-Aldrich. Hydrochloric acid was obtained
from Carlo Erba. The copper tape was generously provided by SEM laboratory in Chemistry
department. All chemicals were A.R. grade and were used without further purification.
Thermogravimetric analyzer, TGA 8000, Perkin Elmer, United states. Scanning electron microscope
(SEM), Quanta 450, FEI, Netherland. Potentiostat, PalmSens4, PalmSens, Netherlands
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2. Preparation of lacquer coated can samples
The samples used in this report are courtesy of AkzoNobel (Thailand) Co, LTD. Industrial grade
of organosol and polyester are coated on the can surface. Four types of film, namely
Organosol/polyester (L1), Polyester/organosol (L2), Polyester/polyester (L3) and Organosol (L4), are
preliminarily studied. Generally, heat treatment after casting the polymer on the surface is performed
(125 °C for 90 mins) to strengthen the adhesion between film and metal surface. The thickness of each
film in our experiment, as measured by profilometry, is around 13 µm. Prior to electrochemistry
measurement, the morphology of lacquer was examined by microscope. Differential Scanning
Calorimetry was used to determine the glass transition temperature of each film.
3. Electrochemical determination of canned
Electrochemistry was done in a conventional 3-electrode setup. Coated can sample was used
as the working electrode; Pt mesh was used as the counter electrode and Ag/AgCl was employed as
the reference electrode. Before electrochemistry measurement, coated can samples were cut into
individual electrodes (7x2 mm.). Each piece of electrode was immersed into a food simulant solution.
Five percent by weight of citric acid solution and 3.5% w/w of NaCl solution were chosen as a
representative of the food stimulant. Each piece of sample was then measured the film resistance over
storage time. This information was then used to approximate the shelf life of the coatings.
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) was used to measure the change in impedance of
coated films. The measuring frequency range was 1-105 Hz with 2 mV perturbation. Samples were
immersed in 0.1M KCl solution at room temperature during the EIS test.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Morphology of lacquer on the can surface
SEM in Fig. 1 reveal the morphology of bare can and BPA-NI coated can samples. Apparent
rough surface is seen on the bare can surface, as evident in Fig1a. Energy-Dispersive X-ray
Spectrometer (EDS) also reveal that the can surface used in this study is covered with thin layer of Sn
(or SnO2 once it is exposed to ambient air). A strong signal of Fe, from EDS, suggests that the thickness
of this Sn layer maybe only a couple of microns. Typically coating thin layer of Sn will serve two
purposes; to prevent Fe oxidation and increase the coating adhesion. Fig. 1b shows the lacquer
covered can surface. Despite the noticeable scattered particles (most likely from the contamination
from ex situ analysis), a much smother surface is seen. Only EDS signals of C and O, which are the
main components in BPA-NI films, are observed in the BPA-NI coated sample. This implies that during
the lacquer coating process, there is no Fe2+ or Sn2+ migration into organic film. Such evidence will be
later used to probe the protecting ability of each type of BPA-NI lacquer.
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Figure 1 SEM images of (a) bare can surface and (b) BPA-NI coated can surface. EDS spectra of (c)
bare can surface and (d) BPA-NI coated can surface.
2. Effects of heat treatment on the glass transition of BPA-NI lacquer
In general, lacquer film is subjected to heat treatment prior to actual usage. This process
typically enhances the coating ability of lacquer significantly but there is still little to no explanation to
explain the boosting performance. Some research in BPA containing lacquer has claimed that
performing heat treatment will likely generate more cross-linking polymer in lacquer, leading to a higher
glass transition temperature (Tg). This, in turns, will generate a film that is able to resist oxidation
process while use in the actual food. However, there is no evidence on BPA-NI lacquer. This leads us
to investigate the effect of heat treatment and subsequent change in Tg. We chose one of BPA-NI
lacquer for DSC analysis. DSC curves of unheated and heat-treated lacquer films, displayed in Figure
2, reveal slight different in Tg. The Tg values of untreated and heat-treated samples are 37.06°C and
38.62°C, respectively. The small discrepancy of these two samples differ from sample to sample and
was found to be statistically indifferent. As a result, we believe that heat treatment on BPA-NI lacquer
may not lead to a significant Tg increase.
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Figure 2 DSC curves of not retort and retort.
3. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurement
Figure 3. depicts general Nyquist plots of BPA-NI lacquer L1 immerse in a solution of citric acid
at pH 2.0 (Fig.3a) and 5%w/w NaCl solution (Fig. 3b) at the different immerse time. Evidently, as the
immerse time increase, the surface resistance associated with the lacquer and the active ions start to
reduce. This reduction is likely from the mild chemical reaction between active species in the food
stimulant with lacquer. The stronger of the chemical reaction, the greater reduction in surface
resistance. From the data in Fig.3, we employ a simple Randle equivalent circuit to extract this
resistance. We found that a typical BPA-NI film before immerse in the food stimulant, the value of surface
resistance is around 109 ohm at low frequency (0.1 Hz). This value drops over the immerse time and
start to plateau at around 104 ohm. We also observe that at that point, a small pocket of air is formed in
the lacquer film. This pocket of air is the by-product of the Fe oxidation on the can surface. Thus, we
conclude that lacquer film is no longer capable of preventing Fe oxidation when the surface resistance
of lacquer reach ~104 ohm. This information is then used to predict the shelf-life of each BPA-NI lacquer
on different food simulant. Table 1 summarizes the expected shelf-life of each BPA-NI lacquer by the
method described above.
b

a
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Figure 3 Nyquist plots of L1 (a) immerse in citric acid, (b) immerse in NaCl versus times and (c) a
scheme of simple Randle equivalent circuit.
Table 1 Shelf life of lacquer (L1, L2, L3 and L4).
Lacquer type

Citric acid
Expected shelf-life
(day)

NaCl
Expected shelf-life
(day)

Organosol/polyester, L1
Polyester/ organosol, L2

170
> 500

190
310

Polyester/polyester, L3
Organosol, L4

1863
352

930
285

From the information in Table 1, we clearly observe that BPA-NI lacquer Polyester is capable
to resist both chemicals exceptionally more than other types of lacquer. Current effort is being made to
understand why this film has the ability to resist the change (electrochemically) better than other types
of BPA-NI lacquer. Such study will be subsequently presented elsewhere.

CONCLUSION
We demonstrated the use of electrochemical impedance spectroscopy to predict the shelf-life
of BPA-NI lacquer in can container. We use the rate of the drop in the surface resistance as the way to
predict the shelf-life of lacquer. Preliminary result suggests that a lacquer containing polyester as the
main component has the longest shelf-life. We believe that our findings could be a valuable method for
determination of appropriate lacquer and could offer greatly benefit to food industry in the foreseeable
future.
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Silica Based Monolithic Material as Adsorbent for Heavy Metal Ions
Wimonrut Insuan1*, Bundit thakummee2, Kantapong Siriphongsittha2, Kritsanachart Sangjhan2
and Pakphum Simachaya2

ABSTRACT
In this study, silica based monolithic material was synthesised, characterised and used as adsorbent.
Silica based monolith was prepared by a sol-gel method without functionalised surface. The application of
silica based monolith was the use as adsorbent for a feasibility studies of removal adsorbent of cadmium as
model analyte. The monolith material was fabricated by an in-situ sol gel reaction in a plastic molds.
Those with different shapes including cylindrically and platelet shape was studied. The synthesised
materials were characterised by scanning electron microscopy (SEM), and energy dispersive X-ray
spectroscopy (EDS). Cylindrically shaped of the material had uniformly skeleton of a few micrometers, high
through pore and stronger than platelet shape. The optimal condition for the monolithic sorbents were
tested with fortified water containing metal ions and the cadmium adsorption results showed that the
adsorption capacities are strongly influenced by the pH, contact time, initial ion concentration and ion
interferences. The preliminary water testing indicates that no content of cadmium in the water samples.

Key words: silica based monolith, adsorbent, heavy metals, morphology
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INTRODUCTION

Monolithic material is made of a single piece of porous material with bimodal pore size
distribution, namely macropores and mesopores. The macropores or through-pores have diameters of
micro- to nanometer. The mesopores have smaller diameters of nano-scale that provide a large surface
area where interaction with analytes occurs. These materials have been employed in a wide range area
of extensive researches. Many applications of the materials have been reported including solid-phase
extraction, sample pre-concentration and chromatographic separation in many fields, such as
environment, pharmaceutical, and food science. The monolith is then successfully used in the sample
preparation step for cleaning up and/or preconcentration of analytes by removing the matrix before
instrumental analysis. (Namera et al., 2011; Namera and Saito, 2013; Nema et al., 2014)
The silica based monoltih is prepared by a sol-gel process or polymerisation process either in
situ in a tube, such as in a glass tube or in a mold. (Hara et al., 2010; Kobayashi et al., 2006) The
reaction is occurred from hydrolysis of alkoxy groups of tetra-alkoxysilane, namely tetra-methoxysilane
(TMOS) or tetra-ethoxysilane (TEOS) and followed by a catalytic polycondensation to produce a
macromolecular network of siloxane bonds. During mixing, the sol-gel reaction initiates at numerous
sites within the alkoxide-water solution. Chemical reagents for the preparation of sol-gel materials
normally include at least one precursor, a solvent to dissolve the precursor, an acid or basic catalyst,
and water. (Walcarius and Collinson, 2009) The synthesised structure of monolithic media is therefore
a continuous network with high through pore and very small mesopores, providing a large surface area
that is attractive for being employed as an adsorbent.(Namera et al., 2011; Namera and Saito, 2013;
Nema et al., 2014)
Rapid industrialisation and modernisation have introduced substantial amounts of toxic heavy
metals into the aquatic and terrestrial environment which possess a serious threat to the flora and
fauna.(Ahmad et al., 2015) In recent years, considerable research work has been done and is currently
underway on a number of mesoporous silicas and their modifications to remove different kinds of heavy
metals for environmental cleanup is the essential one.(Lee et al., 2016; Tu et al., 2015) Out of all these
methods, adsorption is particularly attracting scientific focus mainly because of its high efficiency, low
cost, easy handling and high availability of different adsorbents. (Ahmad et al., 2015; Tu et al., 2015)
In this study, silica monolith material with platelet and rod-like shapes were prepared via solgel method. The surface properties of the synthesised materials were characterised by SEM. These
materials were used as adsorbents to investigate their behaviors in removing cadmium from aqueous
solutions. The factors affecting adsorption including pH of solution, contact time, and initial ion
concentration and ion interference were discussed.
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MATERIALS AND METHODS

1. Materials
For synthesis of silica monolith in a plastic molds, tetramethylorthosilicate (TMOS, > 98%)
bought from Merck (Darmstadt, Germany) was used as a precursor. Polyethylene glycol (PEG) with an
average molecular weight of 10,000 g/mol bought from Fluka (Germany) was used as a porogenic
reagent, and emulsifier for silane and macropore template. Urea (> 99%) was purchased from SCR
(China) and employed to prepare mesopore. The standard solution of cadmium for AAS determination
was purchased from PanReac AppliChem (Spain).
2. Preparation of silica monolithic adsorbent
The synthesis of silica monolith was adapted from the method of Kobayashi et al. (Kobayashi
et al., 2002) The solution for silica monolith synthesis was prepared from 400 µL of
tetramethylorthosilicate (TMOS), 0.088 g of polyethylene glycol (PEG), 0.09 g of urea, and 1.0 mL of
0.01 M acetic acid. The solution was homogenised by using a magnetic stirrer with a rate of 750 rpm.
The resulting homogenous solution (500 µL) was then poured onto a plastic molds to make a cylindrical
and platelet form. The gel was subsequently aged overnight at 40 °C and further raising temperature
to 120°C and kept constant for 6 hours, giving a formation of the monolithic structure. (Insuan et al.,
2016)
3. Characterisation of the surface
The surface and metal analysis of the synthesised monolith was characterised by using a
scanning electron microscope (Quanta 450, FEI, Hillsboro, Oregon, USA) and EDS analyses were
employed respectively.
4. Metal adsorption test
The monolith adsorbent (0.1408 ± 0.0123 g) of the cylindrical shape was allowed to equilibrate
with 50 mL of fortified water that was prepared by spiked the concentration of metal ions into the ultrapure water. The experiments were carried out in a glass vials by adding a piece of monolithic material
to fortified water solution at 10 ppm of cadmium. The contact time and temperature were fixed at 60
min and 25±2°C, respectively. The pH of the solution varies from 2 to 6. The adsorbent and fortified
water sample were then filtrated before measuring the cadmium concentration by Atomic absorption
spectroscopy (AAnalyst 200, PerkinElmer, USA). The optimum contact time and initial of metal
concentration were measured. The contact time was studied between 0-120 min and the initial ion
concentration was between 0.1-20 ppm. Each analysis was done in triplicate in order to get accurate
results.
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RESULTS AND DISCUSSION

1. Characterisation of the surface
The morphology of fabricated silica monolith formed in the 24 well-plate and 3 mL-syringe tube
was characterised by using a scanning electron microscope (SEM), giving the SEM images presented
in Figure 1(A) and 1(B), respectively. The photograph of the platelet form and cylindrical form of the
monolithic material was inserted. Figure 1(A) and 1(B), both platelet and cylindrical form of the
monolithic material showed the silica network and continuous structure. The interconnected particle
size of platelet and cylindrical form is averagely 2.04±0.37 and 0.95±0.08 micrometer, respectively.
The through pore size of platelet and cylindrical form was approximately 2.85±0.33 and 1.65±0.29
micrometer, respectively. From these results, cylindrical form exhibits the smaller particle size that
should be highest surface area, pore size and pore volume than platelet form. Especially, we found
the monolith in the platelet form is more fragile, easy broken and more losing in the synthesis step than
cylindrical shape. Therefore, a feasibility of the monoliths in cylindrical shape for adsorption of heavy
metal ions will be studied in the following experiments.

(A)

(B)

Figure 1 SEM image of the monolithic silica of platelet shape (A) and cylindrically shape (B) with the
magnification of 10000X, and the photograph of the synthesised monolith in the platelet and
cylindrical shape (insert).
2. Heavy metal adsorption studies
The adsorption capacities of silica-based monolith of the rod-like shape was characterised by
the SEM–EDS analysis and AAS determination. The results of EDS analysis showed before and after
adsorption of cadmium and copper are presented in Figure 2(A) and 2(B), respectively. After
adsorption of cadmium and copper ions are present in the tested solution, the surface morphology of
the adsorbent changed to rough and more uneven which could probably be due to the reorganisation
of surface binding the metal ions. From the EDS analysis before adsorption, the major constituent of
silica synthesized material (SiO2), along with only the elements Si (58.41%) and O (41.59%) is evident
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to be present in the material (Figure 2A). After adsorption of cadmium and copper (Figure 2B), the EDS
analysis showed the presence of cadmium and copper ions 0.09% and 0.33%,respectively with an
increase in the percentages of O (47.15%), suggesting that the adsorption of metal ions by the silica
based material may also use as adsorbents for their removal from aqueous solutions. For more detailed,
we studied for the effect of the adsorption properties of this material towards cadmium ions.

(A)

(B)

Figure 2 EDX spectrum of the monolith material showed before (A) and after adsorption (B) of metal
ion. The insert image showed the EDS spectrum of copper and cadmium onto the silica
monolith surface.
The effect of pH on the cadmium adsorption on silica based material is presented on Figure
3(A). The percentage of cadmium adsorption is strongly dependent on the pH of the solution. The
adsorption was found to increase with the increase in pH from 2 to 6, and reached a maximum value
(10.3%) in pH6. The pH of the aqueous metal solution affects sorption through the adsorbent surface
charge, the degree of ionisation and speciation of the metals ion as well. (Abdel and Al-Asheh, 2009;
Lei et al., 2015)
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The effect of the contact time on the cadmium adsorption on silica based material is presented
on Figure 3(B). The percentage of cadmium adsorption was found to increase with the increase in
contact time and reached a maximum value (18.4%) within 120 min. The longer the interaction time
then more adsorbent that will be adsorbed.(Rita et al., 2018) Therefore, in the present study the contact
time is 120 min. This is shorter than the reported contact time of 150 min for removal of copper by chick
egg shells sorption (Abdel and Al-Asheh, 2009) and longer than the reported time of 60 min for removal
of both chromium and cadmium by maize tassel adsorbent. (Zvinowanda et al., 2009)

(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 3 The effect of pH (A), the effect of contact time (B), the effect of initial concentration (C) and
the effect of the ion interferences (D) on the adsorption of cadmium ion on silica monolith.
An increase of adsorption with increasing of the initial cadmium concentration was observed
for synthesised material. The maximum percentage removal of cadmium observed was 61.6% when
the initial copper concentration was 0.1 mg/L [Figure 3(C)]. The graph suggests that the cadmium ions
adsorption increased in the low initial concentration and then decreased slowly with further increase in
the initial concentration. This can be described by the increase in metal ions concentration to a fixed
number of available active sites on the adsorbent. (Malkoc, and Nuhoglu, 2006)
Metals ion interference (Fe, Pb, and Cu) were added into the fortified water sample that
contained the concentration of cadmium. The plot showed the metals ion can be interference the
adsorption of cadmium onto the monolith adsorbent (Figure 3(D)). In the mixed metal ion solutions,
silica monolith shows lower adsorption selectivity for cadmium significantly difference (p<0.01)
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compared to other interference cations (Fe>Pb>Cu>Cd). The repeatability of the silica monolith was
studied by comparison of concentration between day 1, 2, 3 and 4. The results showed that the
percentage of cadmium adsorption between day was not significantly different (p<0.05).

CONCLUSION

The aim of this work was to study the possibility of the synthesised silica monolith as adsorbent
for removal the cadmium. The results demonstrated that the removal of cadmium from aqueous
solutions strongly depended on pH, initial cadmium concentration, contact time and metals ion
interference. However, the cadmium exhibited poor extraction percentage compared to lead, iron, and
copper. From this study, it was observed that silica monolith can be used as an alternative adsorbent
for metals ion removal for polluted water and wastewater. If silica monolith is to be used as a adsorbent
for cadmium, there is a need to adjust the pH of the solution to optimal values and removed the ion
interferences obtained in this study. Chemical modification of the adsorbent and some effective
parameter such as reusability, temperature and longer contact time should be further investigated to
improve the adsorption efficiency of the material.
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Investigation into the Effect of Colicin N on Cancer Cell Lines
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ABSTRACT
Cancer is considered as one of the life-threatening diseases and the number of the patients
tend to increase every year. Nowadays, cancer treatments are still not effective for several types of
cancers and the side effects of those treatments also lower patients’ quality of life. Therefore,
alternative cancer treatments must be urgently discovered and developed. Previous studies have
found that colicins, the pore-forming proteins produced by E. coli, exhibit clear antimicrobial activity.
Furthermore, pore-forming colicins has also been found to kill many types of cancer cells. The
objective of this study is to investigate cytotoxicity and selectivity of colicin N in cancer cells. Here
we expressed the protein using E. coli BL21-AI as a host cell then purified the protein using an
affinity chromatography. The cytotoxicity tests of rat pancreatic cancer cell line (AR42J) and human
stomach cancer cell line (NCI-N87) were done by MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5Diphenyltetrazolium Bromide) assay with protein concentrations at 0.5, 5, and 50 μM for 24 hours.
To confirm the results of MTT assay of AR42J and NCI-N87, cell staining assay by Hoechst 33342
and propidium iodide with 50 μM of protein for 30 minutes and 24 hours was also conducted. The
MTT assay results showed the increase of cell viability as 304.75% in AR42J and 224.08% in NCIN87 at 50 μM of protein.
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INTRODUCTION

Cancer is one of the leading causes of death worldwide. Ferlay et al. reported that in 2012, 8.2
million people died from cancer (Ferlay et al., 2013). Among the available cancer treatments such as
chemotherapy, surgery, chemotherapy and radiation therapy, the most effective therapeutic approach
is chemotherapy. Although chemotherapy is widely used for cancer treatments, chemotherapeutic
agents are not specific to cancer cells and leads to harmful side effects in patients. Furthermore,
cancer cells can develop resistance to the current chemotherapeutic agents by increasing their
expression of drug detoxifying enzymes and drug transporters or can repair DNA defects to stop
apoptosis (Raguz and Yaguee, 2008). Thus, the development of better cancer therapy by improving
specificity to cancer cells and reducing side effects is urgently needed.
Recently, in order to combat cancer more effectively and selectively, immunotoxins have been
developed. The immunotoxin molecule is composed of antibodies and cytotoxic compounds and its
antibody targets specific outer membrane proteins of cancer cells. It enters cells by endocytosis and
kills cancer cells with small-molecule drugs radionucleotides or protein toxins, that serve as cytotoxic
agents (Pastan et al., 2007). Previously, plant and bacterial toxins invading eukaryotic cells were
attached to cell-targeting agents such as antibodies, cell-binding hormones, or growth factor ligands
in order to act as specific cancer therapies. It was found that these agents had a high toxic effect on
normal cells and caused immunogenicity. To overcome these drawbacks, the cytotoxic agents of
immunotoxins need to be mild and not toxic to human cells.
Colicin is a bacteriocin produced and secreted by Escherichia coli (E. coli) in order to kill
susceptible gram-negative bacteria and could potentially be exploited as a milder toxin against cancer
cells. It has been reported that colicins, especially pore-forming colicins, possess anticancer activities
against several cancer cell lines such as breast cancer, bone cancer and colon cancer (Kaur and Kaur,
2015). Additionally, colicins have shown selective activity towards cancer cells as colicins are more
toxic to tumor cells than to normal cells (Lancaster et al., 2007). In this study, we explored the possibility
of using colicin N (ColN), a pore-forming colicin, as a cancer therapeutic agent. ColN is less
immunogenic than other pore-forming colicins because of its comparatively smaller size (Vetter et al.,
1998). Its cationic character enables it to strongly interact with anionic lipopolysaccharides on bacterial
cell surfaces (Johnson et al., 2014), and it is more likely that ColN binds strongly to the negatively
charged cell surface of cancer cells. Furthermore, ColN will be utilized as a model to study how other
pore-forming colicins target and interact with cancer cells as it is still unclear if their mechanisms of
action in cancer cells are similar to those of gram-negative bacteria. The knowledge gained from this
study will support the development and design of anticancer colicins as alternatives to conventional
cancer therapeutic drugs.
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MATERIALS AND METHODS

1. Expression of his-tagged ColN
ColN with a C-terminal His-Tagged (-SSHHHHHH) was expressed from E. coli BL21-AI
(Invitrogen™) with the plasmid pET3a (Sigma-Aldrich). Selected transformed cells from overnight
cultures were grown at 37 °C in LB (Luria-Bertani) mediums containing 100 µg/ml ampicillin (PanReac
AppliChem ITW Reagents). At OD600 = 0.6, L-arabinose was added to the cell cultures to a final
concentration of 0.2% (w/v) and cells were then grown for a further 3 h. To harvest cells, the cell culture
was centrifuged for 10 min at 8,000 g at 4oc.
2. Purification of his-tagged ColN
The cell pellet harvested by centrifugation was resuspended in a column loading buffer (50
mM sodium phosphate buffer, pH 8.0, 300 mM NaCl, 10 mM imidazole) and then disrupted by
sonication on ice for 15 min. To remove unbroken cells and cell debris, the resulting suspension was
centrifuged at 17,000 g at 4oc. The clarified supernatant was then loaded on to a Ni-NTA (nickel
nitrilotriacetic acid) column (GE Healthcare Technologies) previously equilibrated in the column loading
buffer. The removal of non-specifically bound proteins was done by washing the column twice with Ni
column wash buffer (50 mM sodium phosphate, pH 8.0, 300 mM NaCl, 25 mM imidazole). Bound
protein was eluted using buffer containing 250 mM imidazole collecting 5 ml fractions. Protein
containing fractions were then dialysed twice against phosphate buffer saline pH 7.4. The antibacterial
activity of ColN against E. coli was tested and the correct folding of ColN at 1.2 mg/ml of ColN in 50
mM sodium phosphate, 300 mM NaCl, pH 7.4 was assessed by a J-815 circular dichroism (CD)
spectrophotometer (JASCO). The antimicrobial activity of ColN at different amount against E. coli NCTC
10538 were tested by agar overlay technique.
3. Cell viability
MTT assays are performed to evaluate the efficacy of ColN. The rat pancreatic cancer cell line
(AR42J), human stomach cancer cell line (NCI-N87) and human endothelial vein cell line (EA.hy926)
(ATCC) were grown in Ham's F-12K (Kaighn's) medium (Gibco™, Thermo Fisher Scientific) with 20%
fetal bovine serum (FBS), Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium (Gibco™, Thermo
Fisher Scientific) with 10% FBS and DMEM (Gibco™, Thermo Fisher Scientific) with 10% FBS,
respectively. Cells were then seeded at 10,000 cells/well in a 96-well-plate (Corning) in 100 µL of culture
medium and incubated at 37 ◦c. After incubation for 24 h, ColN at 0.5, 5 and 50 µM in phosphate buffer
saline pH 7.4 were added to complete the cell culture medium. Cells were further incubated with ColN
for 24 h. Then, an MTT solution (0.5 mg/ml) (Sigma-Aldrich) was added to each well and incubated for
3 h at 37◦C. The resulting formazan was solubilized in absolute ethanol (Merck). The absorbance of the
dye was measured at 595 nm by a microplate reader (Anthros, Durham, NC, USA). The absorbance
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values of colicin-treated cells were compared with those of untreated cells. This resulted in % cell
viability which was calculated by equation 1. The mode of cell death was determined by co-staining
cells with Hoechst33342/propidium iodide (Sigma-Aldrich). Apoptotic cells with condensed chromatin
and/or fragmented nuclei are bright blue fluorescent cells due to Hoechst33342 staining whereas
necrotic cells emit red fluorescence resulted from PI-staining.

4. Antimicrobial test by agar overlay technique
Antimicrobial test of recombinant ColN were performed using agar overlay techniques which
was previously described in Hockett and Baltrus, 2017. Briefly, a single colony of E. coli NCTC 10538
was grown in 5 ml of LB media overnight at 37 oC. The overnight culture was then diluted at 1/100 into
fresh LB and incubated for 3-4 h. 100 µL of bacterial culture was inoculated into the 3 mL of soft agar
(0.7% (w/v) agar in ultrapure water). The resulting mixture was poured onto solidified LB agar plates.
Once overlay agar solidified, 2 µL of recombinant ColN in phosphate buffered saline pH 7.4 were
spotted onto the overlay. The plates were incubated overnight at 37 oC prior to observe clear zones.

RESULTS AND DISCUSSION
The pET3a plasmid containing a ColN gene with C-terminal histidine tag was expressed in E.
coli BL21-AI and then purification of recombinant ColN was achieved by immobilized metal affinity
chromatography. The chromatogram as shown in Figure 1A exhibited that recombinant ColN was
bound to the column and the eluted in the second peak (EF) when increasing the concentration of
imidazole (dash line). The protein containing fractions were then further investigated using SDS-PAGE.
The SDS-PAGE analysis in Figure 1B indicated that the bands corresponding the size of ColN (40 kDa)
were observed in crude supernatant and eluted fraction (EF) only. The single band of ColN in eluted
fractions revealed that most contaminants were removed by the purification. Therefore, pure
recombinant ColN were successfully expressed using E. coli BL21-AI as a host.
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Figure 1 Purification of ColN with c-terminal histidine tag by affinity chromatography. A) Elution profile
(line) of the 1-mL a HisTrap™ HP affinity column. ColN were eluted by 250 mM imidazole. B)
SDS-PAGE analysis of protein-containing fractions from affinity chromatography.
To confirm that intact ColN was expressed and functioned, the samples of ColN were then
further investigated by Circular Dichroism (CD) and antibacterial activity assay. Figure 2A illustrated
the far-UV CD spectra of recombinant ColN in 50 mM sodium phosphate, 300 mM NaCl, pH 7.4. The
high-resolution structure of ColN (PDB code:1A87) possessed a 10 α-helical bundle together with βsheet. The comparison of this CD spectra with the previous report spectra (Evans et al., 1996) showed
the same pattern of spectra with 2 peaks at 210 and 220 nm hence expressed ColN were folded in the
buffer solution as expected. This is in a good agreement with antibacterial activity data by agar overlay
technique. ColN at different amount, ampicillin (positive control) and PBS (negative control) were
spotted onto the lawn of E. coli NCTC 10538 on LB agar plate. After overnight incubation, the clear
zones at the spots of ColN were observed as E. coli was killed by ColN in a dose-dependent manner.
The diameters of observed clear zones from lowest to highest amount of ColN were increased from
14.5 mm to 17.5 mm.
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Figure 2 Recombinant ColN possessed the correct secondary structure and antibacterial activity. A)
Far-UV CD spectra of recombinant ColN were performed at 25oC using a circular cuvette of
0.01 cm path length and protein concentrations of 1.2 mg/ml. B) Clear zones on the lawn of
E. coli NCTC 10538 indicated antibacterial activity of recombinant ColN.
The rat pancreatic cancer cell line (AR42J) and human stomach cancer cell line (NCI-N87)
were chosen to be the models for the testing of ColN efficacy against cancers. These types of cancers
are difficult to treat as these cancers are normally diagnosed at advanced stages (Oberstein and Olive,
2013). MTT assay was carried out to observe the cytotoxicity of ColN towards these cell lines (Figure
3A). A 24 h incubation with 0.5 – 50 µM of ColN, the mean cell viability observed in AR42J cells
increased when comparing to non-treated control. In NCI-N87 cells, a slight decrease in the mean cell
viability was observed at 0.5 and 5 µM of ColN whereas the incubation of 50 µM ColN increaed the
mean cell viability. EA.hy926 cells, human umbilical vein endothelial cell line, were selected as a
representation of normal cells for ColN cytotoxicity test. However, ColN seemed not to be sensitive to
EA.hy926 cells as the mean cell viability did not change much even at the highest concentration of
ColN. The ColN solution was also tested with MTT reagent and it did not react with this reagent (data
not shown). This indicates that ColN may be more selective towards cancer cell lines used in this study
in the stimulating manner. The electrostatic interaction between cationic ColN and net negative charge
of cancer cell membrane could be a factor for ColN selectivity because cationic peptides have been
shown to be selective to cancer cells (Schweizer, 2009). This is an interesting initial result which
warrants further investigation.
Nuclear co-staining using Hoechst 33342 and propidium iodide (PI) allowed the quantification
of cells and determination of % apoptosis induction by colicin N (50 µM) for 30 min and 24 h (Figure
3B and C) compared to non-treated control and positive control (triton-X). Triton X was used as a control
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because ColN has been reported to cause bacterial cell killing by pore formation on the bacterial
membrane. Triton X is a detergent which can solubilise the membrane of cancer cells in the same
manner as ColN. At the specified dose, ColN treatment did not form the pores or affect cancer cell
membrane in both AR42J and NCI-N87 cells. Only cells in Triton-X treated group were visualized to be
permeable to red PI staining which can be interpreted as the leakage of cell membrane. In the case of
Hoechst 33342 nuclear staining, all groups except the positive control exhibited the blue staining only.
This also confirmed that the cell membrane were still intact.

Figure 3 Recombinant ColN increased %cell viability in cancer cells but not normal cells A) MTT assay
results for AR42J, NCI-N87 and EA.hy926 cells. B and C) Cell death detection by nuclear costaining.

CONCLUSION

Recombinant ColN with C-terminal His-tag exhibited antibacterial activity which can effectively
kill E. coli. However, the effect of this protein on rat pancreatic (AR42J) and human stomach (NCI-N87)
cancer cells was still inconclusive. ColN was shown to increase cell viability in both AR42J and NCIN87 cancer cell lines, but this elevation of cell viability could have resulted from either cell proliferation
or increased metabolic activity. Further studies are required to confirm this phenomenon especially for
colon cancer cells since ColN can also be produced from E. coli localized in the human colon and,
therefore, can have an impact on colon cancer cell viability as well.
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการข้อมูลพืชยึดดิน
Information System Development for Managing Soil Stabilization Plants
จารุ ณี พิทยานิวิฏฐ์1 อุษา สัมมาพันธ์1 อภินิติ โชติสงั กาศ2 และ วรากร ไม้เรียง2
Jarunee Phittayanivit1, Usa Sammapun 1, Apiniti Jotisankasa2 and Warakorn Mairaing2

บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลพืชยึดดิน มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นระบบต้นแบบสําหรับ
รวบรวมและจัดการจําแนกข้อมูลต่างๆ ในการสํารวจพันธุพ์ ืชที่ใช้ในการป้องกันดินถล่ม การพัฒนาระบบนี ้ ได้
แบ่งเป็ น ระบบข้อมูลพันธุพ์ ืช ระบบสํารวจราก ระบบพืชสมาชิก ระบบจัดการของผูด้ ูแลระบบ มีฟังก์ชันการ
ทํางาน คือ การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ออกรายงานในรู ปแบบ PDF และ Excel คํานวณค่า และแสดงผลบนแผนที่
โดยระบบนีไ้ ด้พฒ
ั นา เป็ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา PHP ร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL และใช้
CodeIgniter เป็ น framework มีส่วนการแสดงผลบนแผนที่ ในการแสดงระดับความปลอดภัย ของพื น้ ที่ โดยมี
นํา้ ฝนเป็ นปั จจัยสําคัญ งานระบบการแสดงระดับความปลอดภัยบนแผนที่นี ้ เป็ นการประมาณค่าเบือ้ งต้นเพื่อ
แสดงประสิทธิ ภาพของพื ชในการป้องกันดินถล่มให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย หากผูใ้ ช้ตอ้ งการทราบค่าความ
ปลอดภัยแน่นอนของพืน้ ที่นนั้ สามารถใช้ระบบคํานวณค่า Factor of Safety (FS) เพื่อหาค่าความปลอดภัยตาม
ระดับความลึกของพืน้ ที่ได้

ABSTRACT

The objective of this study is to develop an information system for managing soil stabilization
plants by collecting and managing various data types in the survey of plant species used to protect
landslides. This system is divided into a plant data system, a root survey system, a member plant
system and system administrator's management. The main functions of the system are to add, delete,
edit, report in PDF and Excel format and calculate and display on the map. This system is developed
as a web application with PHP language in combination with MySQL database system and using
CodeIgniter as a framework. This system also displays preliminarily safety levels on a map to visualize
the effectiveness of plants in protecting landslides by rainy so it is easy to understand. If the user wants to
know the exact safety value of that area, the Factor of Safety (FS) calculation system can be used to find
safety values based on the depth of the area.
Key words: CodeIgniter, plant, landslides, Factor of Safety (FS)
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คํานํา

ปั ญ หาดิ น ถล่ม เป็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อมที่ สร้างความเสี ยหายให้กับ พื น้ ที่ สูง ชัน หรือพื น้ ที่ เ ชิ งเขาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ประเทศไทยมีพืน้ ที่ท่ีได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาดินถล่มมาแล้วมากกว่า 500,000 ไร่ คิดเป็ นมูลค่า
มากกว่า 1,000 ล้านบาท และยังมีผูบ้ าดเจ็บและเสียชี วิตมากมาย (กรมทรัพยากรธรณี , 2555) ซึ่งดินถล่มมี
สาเหตุเกิดขึน้ ทัง้ จากธรรมชาติหรือจากการกระทําของมนุษย์ท่ีมีผลทําให้ดินและสภาพแวดล้อมของดินมีลกั ษณะ
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเกิดฝนตกหนักหากไม่มีตน้ ไม้ใหญ่ท่ีจะยึดดินไว้จะมีโอกาสเกิดดินถล่มได้ (มูลนิธิชยั พัฒนา,
2559) ซึง่ อยู่กบั ปั จจัยที่สาํ คัญ คือ ความลาดชัน ชนิดของหิน การใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ระดับความ
สูง ลักษณะเนือ้ ดิน และปริมาณนํา้ ฝน เป็ นต้น (สุทธิศกั ดิ์ และคณะ, 2551)
ปั จจุบนั การป้องกันดินถล่ม ถูกแบ่งออกเป็ น 3 แนวทางหลัก คือ (1) ทางวิศวกรรม โดยการใช้ส่งิ ก่อสร้าง
(2) ทางชี ววิศวกรรมโดยการใช้ส่ิงก่ อสร้างและพื ชพรรณร่วมกัน และ (3) ทางวิธีชีวภาพ หรือการปลูกต้นไม้
ทดแทน (สุทธิศกั ดิ์ และคณะ, 2551) โดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปั ญหาดินถล่มด้วยการปลูกต้นไม้ จัดเป็ นวิธีท่ี
น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง เพราะสามารถดําเนินการได้ง่าย และมีคา่ ใช้จ่ายตํ่าที่สดุ โดยรากต้นไม้ท่ีปลูกนัน้ จะช่วยยึด
เกาะดิน เพิ่มความแข็งแรงของดิน กิ่งก้านใบช่วยปกคลุมดิน ลดแรงกระทบของเม็ดฝน ป้องกันหน้าดินกะเทาะ
ส่วนต่าง ๆ ของพืชช่วยดูดซับนํา้ กําลังของรากในการยึดดินจะเพิ่มมากขึน้ ตามระยะอายุของต้นไม้ท่ีเพิ่ม ส่วนการ
ใช้ส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมยิ่งนานวันยิ่งมีกาํ ลังรับนํา้ หนักเสื่อมสภาพลงไปตามเวลา และต้องใช้ความรู เ้ ฉพาะ
ทางในการก่อสร้าง อีกทัง้ มีค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการซือ้ วัสดุ ก่อสร้าง และบํารุ งรักษา จึงเลือกใช้การปลูก
ต้นไม้ เพื่ อช่วยในการเพิ่ มแรงของการยึดดิน และรักษาเสถี ยรภาพของลาดดินให้ม่ นั คงได้ (อนุสรณ์, 2542;
มรรษมนต์, 2561)
ถึงแม้วา่ ปั จจุบนั ประเทศไทยจะมีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันดินถล่ม ในหลายรู ปแบบ เช่น การขุดสํารวจราก การวิเคราะห์กาํ ลังของรากพืชชนิดต่าง ๆ การ
จําแนกรู ปทรงของรากพืช การมีบทบาทของพืชต่อเสถียรภาพลาดดิน การประเมินค่าความแข็งแรงของรากพืชแต่
ละรู ปแบบ วิธีการปลูกพืชยึดดินทางวิศวกรรม เป็ นต้น แต่องค์ความรู แ้ ละข้อมูลที่นักวิจัยได้สาํ รวจแล้วนัน้ ยัง
ไม่ได้มีการจําแนกและรวบรวมไว้อย่างเป็ นระบบจึงทําให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้ยาก (มูลนิ ธิชัยพัฒนา,
2559)
งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลพืชยึดดิน เพื่อเป็ นจุดเริ่มต้น
การรวบรวมและจัดการจําแนกข้อมูลต่าง ๆ ในการสํารวจพันธุพ์ ืชในประเทศไทยที่ใช้ในการป้องกันดินถล่ม โดย
จะเป็ น ฐานข้อ มูล เก็ บ รวบรวมการสํารวจของนัก วิ จัย และบุค คลทั่วไปสามารถเข้าถึง ข้อมูล ได้ง่ าย และใช้
ประโยชน์ในด้านการแนะนําเลือกพันธุพ์ ืชปลูกป้องกันดินถล่มในเบือ้ งต้นให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ตอ่ ไป

อุปกรณ์และวิธีการ
การรวบรวมข้อมูลพันธุพ์ ชื ยึดดิน
ข้อมูลหลักของการสํารวจและศึกษาพืชยึดดินได้รบั ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลจากโครงการศึกษาวิจยั และ
พัฒนาการป้องกันแก้ไขดินถล่มบนที่สงู ชันตามแนวพระราชดําริ (มูลนิธิชยั พัฒนา) ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559
(มูลนิ ธิชัยพัฒนา, 2559) ซึ่งเป็ นข้อมูลปฐมภูมิท่ี ทางโครงการ ฯ สํารวจรากพื ชยึดดินและรวบรวมเอาไว้ โดย
ตรวจสอบพันธุ์พืชกับทางนักวิจัยท้องถิ่ นของโครงการ ฯ และได้ขอ้ มูลจากวิทยานิ พนธ์ปริญญาโท เรื่อง การ
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เสริมแรงของรากในพืน้ ที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พืน้ ที่ศกึ ษา ลุ่มนํา้ แม่พร่อง-แม่พูล และลุ่มนํา้ คลองคราม (มรรษมนต์,
2561)
การคํานวณค่าอัตราส่วนความปลอดภัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลพืชยึดดิน นําสมการคํานวณค่า Factor of safety (F) ค่า
อัตราส่วนความปลอดภัย (อภินิติ, 2556) ใช้ในระบบโดยใช้ขอ้ มูลจากระบบพืชสมาชิกได้แก่ ค่าความเชื่อมแน่น
ของดิน ค่าความหนานแน่นของราก ความชันของพืน้ ที่ ปริมาณนํา้ ฝนสะสม ของสมาชิ กมาคํานวณค่าความ
ปลอดภัยของพืน้ ที่ของสมาชิก โดยแสดงผลบนแผนที่ตามระดับสีความปลอดภัย จากสูตร
𝐹𝐹 =

𝐶𝐶 ′ + 𝐶𝐶𝑟𝑟 + 𝛾𝛾𝛾𝛾 ∙ cos2 𝛽𝛽 tan ∅′ − 𝜇𝜇𝑤𝑤 tan ∅"
𝛾𝛾𝛾𝛾 sin 𝛽𝛽 cos 𝛽𝛽

เมื่อ
𝐶𝐶 ′ = ค่าความเหนียวหรือค่าความเชื่อมแน่นระหว่างเม็ดดิน (Effective cohesion)
𝐶𝐶𝑟𝑟 = ค่าความเชื่อมประสานกับราก (Root cohesion)
∅′ = ค่ามุมเสียดทานภายในของดิน (Effective angle of shearing resistance)
𝜇𝜇𝑤𝑤 = แรงดันนํา้ ระหว่างช่องว่างในดิน (Pore water pressure)
∅" = มุมกําลังเฉือนของดินเนื่องจากแรงดัน เป็ นฟั งก์ชน
ั กับแรงดันนํา้ และระดับความอิ่มตัวด้วยนํา้ (Degree of
saturation: S) เมื่อ 𝜇𝜇𝑤𝑤 > 0 , ดินอิ่มตัวด้วยนํา้ ∅"= ∅′ หรือเมื่อ 𝜇𝜇𝑤𝑤 < 0 , ดินไม่อ่มิ ตัวด้วยนํา้ ∅"= ~ tan−1(
Sr𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∅′ ) หรือได้จากการทดสอบดินไม่อ่ิมตัวซึง่ สามารถวัดหรือควบคุมค่าแรงดันนํา้ ที่ติดลบ (เรียกว่าค่า
Suction)
𝛾𝛾 = หน่วยนํา้ หนักรวมของดิน (Total unit weight of soil)
𝑍𝑍 = ความลึกของระนาบไถลจากผิวดิน สําหรับการเลื่อนไถลแบบระนาบ
𝛽𝛽 = ความชันของลาดและระนาบวิบต
ั ิ เพื่อใช้หาค่าความปลอดภัยของพืน้ ที่
การออกแบบฐานข้อมูล
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ข้อมูลพืชยืดดิน ได้แก่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ชนิดพืช ประเภท
ต้นไม้ การใช้ประโยชน์ ความลาดชันของพืน้ ที่ซง่ึ พืชสามารถเจริญเติบโตได้ ระดับแสงที่เหมาะต่อการเจริญเติบโต
ของพืช อัตราการเจริญเติบโต สีดอก ประเภทใบเลีย้ ง ประเภทดินที่เหมาะสมในการปลูก ลักษณะของรากและ
การเสริมแรงกําลังรับแรงดึงของราก ดัชนีรากแนวดิ่ง ดัชนีรากแนวนอน ความชัน รู ปแบบรากตามการเสริมแรง
ลักษณะพืน้ ที่ท่ีพบ บทบาทของพืชในการป้องกันดินถล่ม วิธีการขยายพันธุ์ ข้อมูลทั่วไป การใช้ประโยชน์ในอดีต
รวมทั้งบันทึกภาพต้นไม้ (2) ข้อมูลการสํารวจราก ได้แก่ รู ปทรงราก ลักษณะรากพื ช การจัดกลุ่มพื ช สถานที่
สํารวจ รวมทัง้ บันทึกภาพลักษณะราก และ (3) ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณค่าความปลอดภัย ได้แก่ ค่าความเชื่อม
แน่นของดิน ค่าความหนานแน่นของราก ความชันของพืน้ ที่ ปริมาณนํา้ ฝนสะสม โดยนําข้อมูลข้างต้นมาจัดสร้าง
ระบบการจัดการข้อมูล และจัดทําระบบสมาชิก จากนัน้ วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์
ของข้อมูล (Figure 1)
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การพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลพืชยึดดิน เป็ นรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา PHP
ร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL และใช้ CodeIgniter เป็ น framework ซึง่ รองรับโครงสร้างตามหลักการ ModelView-Controller (MVC) ที่ระบบจะแยกส่วนประมวลผล ออกจากส่วนแสดงผล และใช้ Bootstrap กลุม่ ของคําสั่ง
ช่ วยจัด รู ป แบบหน้าตาของเว็บ ไซต์เพื่ อติ ด ต่อกับ ผู้ใ ช้ง านได้ง่ าย ออกแบบโครงสร้างเว็บ แอปพลิ เ คชันแบบ
Responsive Web Design ให้ใช้งานได้เหมาะสมกับทุกขนาดหน้าจอ มีฟังก์ชนั หลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ
การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ออกรายงานในรู ปแบบ PDF และ Excel คํานวณค่า และแสดงผลบนแผนที่ และระบบ
สมาชิกที่ได้มีการกําหนดสิทธิ์ ใช้งานจัดการข้อมูลของพืช

Figure 1 Entity Relationship Diagram (ER)
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ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลพืชยึดดิน พบว่าเว็บแอพพลิเคชั่นที่
จัดทําขึน้ มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืชยึดดิน ข้อมูลสํารวจรากพืช และข้อมูลค่าความ
ปลอดภัยจากดินถล่มให้อยู่ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน และสามารถค้นหาข้อมูลตามประเภทของข้อมูลต้นไม้ท่ี
ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่าแหล่งข้อมูลที่ถกู เก็บอยู่ในรายงาน ซึง่ เป็ นประโยชน์กบั การจัดการปลูกพืช
ยึ ด ดิ น เพื่ อ ป้ อ งกัน หรื อ แก้ไ ขการเกิ ด ปั ญ หาดิ น ถล่ ม ในพื น้ ที่ เ สี่ ย งภัย ได้อ ย่ า งรวดเร็ ว นอกจากนั้น หน้า เว็บ
แอพพลิเคชั่นยังแสดงผลในด้านประโยชน์การใช้งานอื่น ๆ ของต้นไม้ชนิ ดนัน้ รวมทั้งเก็บรวบรวมบทความที่
เกี่ยวข้องของต้นไม้ชนิดนัน้ ไว้ดว้ ย ซึง่ ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลได้ (Figure 2)

Figure 2 Web application home page of Soil Stabilization Plants.
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลพืชยึดดินนีย้ งั เป็ นระบบต้นแบบ ข้อมูลที่ใช้กาํ หนดเกณฑ์
ของระดับความปลอดภัยดินถล่มจึงเป็ นเพียงข้อมูลเบือ้ งต้น ปริมาณนํา้ ฝนซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญและตรวจวัดได้
ง่ ายในพื น้ ที่ จะเป็ น ข้อ มูล เบื อ้ งต้น ที่ ท าํ ให้ผู้ใ ช้ร ะบบทราบถึง ความปลอดภัย พอสัง เขป (Figure 3) หากผู้ใ ช้
ต้องการทราบค่าความปลอดภัยที่แน่นอนควรใช้ระบบคํานวณค่าความปลอดภัยตามความลึกของดิน (Figure 4)
โดยตัวเลขที่จะใส่ในช่องแบบฟอร์มควรเป็ นค่าที่ได้สาํ รวจความชันของพืน้ ที่ท่ีแน่นอน ขุดสํารวจรากไม้ และเก็บ
ตัวอย่างดิน มาทดสอบหาค่าที่ใช้ในการคํานวณจากห้องปฏิบตั ิการ แล้วจึงนํามาเข้าสมการในระบบคํานวณ จะ
ทําให้ผลการคํานวณแม่นยําขึน้ (อภินิต,ิ 2556)

138

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิทยาศาสตร์

Figure 3 Safety level of land slide calculated by different precipitation levels.

Figure 4 Factor of safety calculation system
การสํารวจรากพืชยึดดินของแต่ละโครงการมียงั รู ปแบบการเก็บข้อมูล วิธีการสํารวจและทดสอบค่าที่
แตกต่างกัน ทําให้ขอ้ มูลไม่สามารถเชื่อมโยงกันทําให้ยากต่อการนําไปพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้
หากต่อ ไปในอนาคต มี รู ป แบบการจัด เก็ บข้อมูลและความต้องการใช้ง านข้อมูลในส่วนใดที่ ชัด เจนขึน้ ก็ จ ะ
สามารถออกแบบและพัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ กับผูใ้ ช้ระบบเพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกพันธุพ์ ืช
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจากภัยดินถล่มได้

สรุ ปผลการทดลอง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อจัดการข้อมูลพื ชยึดดิน ช่วยให้นักวิจัยด้านพื ชยึดดินมีระบบจัดเก็บ
ข้อมูลพันธุพ์ ืชยืดดินและใช้จดั เก็บข้อมูลการสํารวจรากพืชยืดดิน ซึง่ จะใช้เป็ นฐานข้อมูลในการศึกษาต่อไป อีกทัง้
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ระบบนีย้ งั ช่วยเผยแพร่ขอ้ มูลให้ผใู้ ช้ระบบเข้าถึงข้อมูลการวิจยั ทางด้านพืชยึดดิน สามารถค้นหาข้อมูลพืชยึดดิน
เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกปลูกพืชเพื่อป้องกันดินถล่ม และทําให้ทราบถึงระบบความปลอดภัยจากดินถล่มของ
พืน้ ที่ได้ในเบือ้ งต้น
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อิทธิพลของสารเชื่อมขวาง มวลโมเลกุลของไคโตซาน และการใช้สารลดแรงตึงผิวต่อการ
สังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมัลชั่นชนิดนํา้ ในนํา้ มัน
Effect of Cross-linker, Molecular Weight Chitosan, and Surfactant Use on Synthesis of
Chitosan Beads using Water-in-oil Emulsion Technique
ปิ ติภาคย์ บุญมี1 และ นันทิยา หาญศุภลักษณ์1,2*
Pitipak Boonmee1 and Nanthiya Hansupalak1,2*

บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานคื อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของชนิ ด ของสารเชื่ อ มขวาง (Glutaraldehyde และ
Epichlorohydrin) มวลโมเลกุลของไคโตซาน (มวลโมเลกุล 10k และ 500k) และการเติมสารลดแรงตึงผิว ต่อการ
สังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมลั ชั่นชนิดนํา้ ในนํา้ มัน ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดศึกษาลักษณะ
ทางสัณ ฐานวิ ท ยาของอนุ ภ าคไคโตซานที่ เ ตรี ย มขึ น้ ผลการทดลองพบว่ า สารเชื่ อ มขวางที่ เ หมาะสมคื อ
Glutaraldehyde เพราะให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลกั ษณะเป็ นผง ไคโตซานมวลโมเลกุลสูงสามารถใช้เตรียมอนุภาคได้ แต่
การลดปริมาณลงด้วยการเพิ่มปริมาณไคโตซานมวลโมเลกุลตํ่า ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่อนุภาคไคโตซาน
โดยมีลกั ษณะเป็ นเม็ดสมบูรณ์มากขึน้ แต่ส่งผลให้มีการหลอมรวมตัวกันของอนุภาคมากขึน้ ผลการทดลองได้
แสดงให้เห็นว่าการหลอมรวมตัวกันนีส้ ามารถลดลงได้ดว้ ยการเติมสารลดแรงตึงผิวลงไป

ABSTRACT
This work focused on examining effects of cross-linker type (glutaraldehyde and
epichlorohydrin), molecular weight of chitosan (10k and 500k), and surfactant addition on the
production of chitosan beads using water-in-oil emulsion technique. Scanning electron microscopy was
used for morphology study. The results showed that the suitable cross-linker was glutaraldehyde
because chitosan was in fine powder form. High MW chitosan could form beads, yet the partial
replacement of the high MW chitosan with the low MW chitosan could strengthen the beads, leading to
more intact beads. The addition of low MW chitosan, however, induced bead aggregation. The results
proved that the aggregation was lessened by the surfactant addition.

Key words: chitosan beads, water-in-oil emulsion, cross-linker, surfactant
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คํานํา
ไคโตซานเป็ นพอลิเมอร์ธรรมชาติท่ีสกัดได้จากเปลือกของสัตว์ทะเลจําพวก กุง้ และปู สามารถนํามาใช้
งานได้อย่างแพร่หลาย ทัง้ ในด้านการแพทย์ เภสัชกรรม สิ่งแวดล้อม การเกษตร และอุตสาหกรรม ซึง่ คุณสมบัติท่ี
เด่นชัดของไคโตซานคือ ไม่เป็ นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และสามารถถูกดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกายได้ (สุธิดา, 2552) โดยไค
โตซานสามารถนํามาประยุกต์ใช้ทางด้านเภสัชกรรม และการแพทย์ได้ในการนํามาผลิตเป็ นวัสดุห่อหุม้ สารสําคัญ
ในทางการแพทย์ หรือเรียกว่า “อนุภาคไคโตซาน” ซึ่งอนุภาคไคโตซานที่จะใช้ในการห่อหุม้ สารสําคัญนัน้ ควรมี
ขนาดไม่เกิน 300 ไมโครเมตร (Lengyel et al., 2019)
ในการผลิตอนุภาคไคโตซานนัน้ สามารถทําได้หลากหลายวิธี ทัง้ วิธี Ionic gelation ที่ใช้การหยดไคโต
ซานลงในสารละลายเชื่อมขวางไอออนิก เพื่อฟอร์มตัวให้เกิ ดอนุภาคไคโตซานขึน้ ในขณะที่ มีการกวนผสมอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งสารที่นิยมใช้คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Prasertkittikul et al., 2013) และ โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟส
(Sadhasivam et al., 2015) หรืออีกวิธีหนึ่งคือ วิธีการอิมลั ชั่นชนิดนํา้ ในนํา้ มัน โดยการใช้นาํ้ มันเป็ นตัวอิมลั ชั่น
กับสารละลายไคโตซานเพื่อให้เกิดเป็ นอนุภาคไคโตซาน แล้วจึงทําการล้างนํา้ มันออก โดยต้องทําการทดลองใน
อ่าง Sonicate และใช้ 4-blade stirrer ช่วยในการกวนผสมสาร เนื่องจากสารค่อนข้างมีความหนืดสูง และใช้การ
เหวี่ยงเพื่อแยกของแข็ง ออกจากสารละลาย (Dozie-Nwachukwu et al., 2017) นอกจากนีย้ งั มีวิธีอ่นื ๆ ที่สามารถ
ทําอนุภ าคไคโตซานได้ เช่ น Spray drying และ Precipitation (น้อย, 2556) แต่ใ นงานวิ จัย นี ้ เลื อกใช้วิธี ก าร
อิมลั ชั่นชนิดนํา้ ในนํา้ มัน ในการทําอนุภาคไคโตซานเนื่องจากอนุภาคไคโตซานที่ได้ มีขนาดอยู่ในช่วงไมครอน
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า และนอกจากนีย้ งั ต้องการศึกษาการใช้สารเชื่อมขวางที่เหมาะสมในการทดลองนี ้
ด้วย
โดยสารเชื่อมขวางนัน้ ช่วยในการให้อนุภาคไคโตซานมีความแข็งแรงมากขึน้ ไม่สลายตัวง่ายโดยตัวแรก
คือ Glutaraldehyde ซึ่งปฏิกิริยาของไคโตซานกับหมู่อลั ดีไฮด์ จะเกิดการสร้างพันธะโควาเลนต์กับกลุ่มอะมิโน
ของไคโตซาน ซึ่งการเชื่อมขวางของพันธะโควาเลนต์ช่วยให้เกิดการก่อตัวของอนุภาคได้มากขึน้ และยังช่วยเพิ่ม
คุณสมบัติเชิ งกลของอนุภาคเช่นกัน (Dozie-Nwachukwu et al., 2017) ถัดมาคือ Epichlorohydrin ซึ่งทําการ
เชื่อมขวางกับหมู่ไฮดรอกซิลของไคโตซาน ซึ่งเป็ นสารเชื่อมขวางที่ดีในวิธี Ionic gelation (Prasertkittikul et al.,
2013) ทัง้ นีใ้ นงานวิจยั นีจ้ ะใช้วิธีการอิมลั ชั่นชนิดนํา้ ในนํา้ มัน จึงสนใจที่จะศึกษาว่าการใช้ Epichlorohyrin เป็ น
สารเชื่อมขวางนัน้ เหมาะสมกับวิธีนีด้ ว้ ยหรือไม่
ในงานวิจยั ก่อนหน้า (Dozie-Nwachukwu et al., 2017) ได้แสดงให้เห็นว่าการใช้วิธีการอิมลั ชั่นชนิดนํา้
ในนํา้ มัน นัน้ สามารถขึน้ รู ปอนุภาคไคโตซานได้ ซึ่งได้ทาํ การเปลี่ยนแปลงแค่ความเข้มข้นของยาที่ใส่ลงไปใน
อนุภาคไคโตซานเท่านัน้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัยอื่นเพิ่มเติม นั่นคือการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนมวล
โมเลกุลของไคโตซาน โดยคาดว่าอิทธิ พลของอัตราส่วนมวลโมเลกุลไคโตซานที่ใช้นนั้ สามารถทําให้เกิดความ
แตกต่างของขนาดอนุภาคไคโตซานได้ และนอกจากนีย้ งั ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมสารลดแรงตึงผิว เพื่อช่วย
ในการลดการหลอมรวมตัวกัน ของกลุ่ม อนุภ าคไคโตซานให้มีการกระจายตัวมากยิ่ งขึน้ โดยใช้สาร Sodium
dodecyl sulfate(SDS) เป็ นสารลดแรงตึงผิว
บทความนี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของชนิ ด สารเชื่ อ มขวาง (Glutaraldehyde และ
Epichlorohydrin) อิทธิ พลของมวลโมเลกุลของไคโตซาน (10k และ 500k) และการใช้สารลดแรงตึงผิวในการ
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เตรี ย มอนุ ภ าคไคโตซานด้ว ยวิ ธี ก ารอิ มัล ชั่น ชนิ ด นํา้ ในนํา้ มัน ซึ่ง ต้อ งการให้อ นุภ าคมี อ ยู่ใ นช่ ว ง 200 – 500
ไมโครเมตร

อุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุและสารเคมี
ไคโตซานชนิดผงมวลโมเลกุล 10,000 และ 500,000 กรัมต่อโมล ซือ้ จาก บริษัท ต้าหมิงเอ็นเตอร์ไพรส์
จํากัด จัง หวัด สมุท รสาคร กรดอะซิ ติ ก (glacial) n-hexane(99%) และ Acetone ได้จ าก RCI labscan limited
(Thailand) Paraffin liquid และ Tween 20 ได้จ าก Ajax Finechem Epichlorohydrin และ Sodium dodecyl
sulfate(SDS) ได้จาก Sigma-aldrich ส่วน Glutaraldehyde ได้จาก LOBA Chemie
การเตรียมอนุภาคไคโตซาน
เตรียมสารละลายไคโตซานเข้มข้น 2.5% ในสารละลายกรดอะซิติกเข้มข้น 2% ปริมาตร 12 มิลลิลิตร
จากนัน้ หยดสารละลายนีล้ งในบีกเกอร์ท่ีมีสารละลายParaffin liquid (ที่มี Tween20 ความเข้มข้น 0.5% ผสมอยู่)
ในอัตรา 0.5 มิลลิลิตรต่อนาที กวนผสมที่ความเร็ว 1000 รอบต่อนาทีพร้อมกับการใช้คลื่นเสียง หลังจากหยด
สารละลายไคโตซานเสร็จ 20 นาที จึงหยดสารเชื่อมขวาง และกวนผสมต่อเป็ นเวลา 2 ชั่วโมง จากนัน้ นําไปเหวี่ยง
แยกชัน้ ด้วยความเร็ว 8900 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที นําส่วนที่เป็ นของแข็งมาล้างด้วย n-hexane ตามด้วย
Acetone และนํา้ ปราศจากประจุ จากนั้นนําไปอบแห้งที่ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง และเก็บใส่
ภาชนะบรรจุเพื่อรอการทดสอบ ในการศึกษานีจ้ ะใช้ไคโตซานมวลโมเลกุลต่างกันมาผสมกันในอัตราส่วนโดยโมล
ระหว่าง 0–100 และกําหนดให้นาํ้ หนักของผงไคโตซานรวมคงที่เท่ากับ 0.3 กรัมในทุกการทดลอง
การวิเคราะห์อนุภาคไคโตซาน
การวิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา และขนาดของอนุภาคไคโตซาน ทําโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ
ส่องกราด (Scanning electron microscope) แล้ววัดหาขนาดด้วยโปรแกรม ImageJ

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ชนิดสารเชือ่ มขวาง
ในการศึกษานี ไ้ ด้ใ ช้สารเชื่ อมขวาง 2 ชนิ ด คื อ Glutaraldehyde และ Epichlorohydrin เพื่ อต้องการ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการเกิดเป็ นอนุภาคของไคโตซานด้วยวิธีการอิมลั ชั่นชนิดนํา้ ในนํา้ มัน โดยปริมาณของ
สารเชื่อมขวางทัง้ 2 ชนิดที่ใช้ในการศึกษาเท่ากัน คือ 3 6 และ 9 มิลลิลิตร พบว่าการใช้ Glutaraldehyde เป็ นสาร
เชื่อมขวางนัน้ สามารถทําให้เกิดอนุภาคไคโตซานแขวนลอยในตัวกลาง เมื่อนําไปอบแห้งจึงได้ลกั ษณะเป็ นดัง
Figures 1a–c กล่าวคือเป็ นเม็ดสีนาํ้ ตาลขนาดค่อนข้างใหญ่ มองเห็นด้วยตาเปล่า และมีรูปร่างหลากหลาย
(Irregular shape) สีนาํ้ ตาลเกิดจากสีของสาร Glutaraldehyde ที่มีสีเหลืองเข้ม การเติมสาร Glutaraldehyde
ในปริมาณตํ่าที่สดุ ทําให้อนุภาคไคโตซานที่มีขนาดใหญ่ กระจายตัวเดี่ยวหรือเกาะกันเป็ นก้อนอยู่ และมีสีนาํ้ ตาล
เข้ม (Figure 1a) แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Glutaraldehyde ให้สูงขึน้ ไป อนุภาคไคโตซานที่ได้เป็ นผงขนาด
เล็กที่มีสีนาํ้ ตาลแดง และยังมีการเกาะกันเป็ นก้อนแต่เป็ นก้อนที่มีขนาดเล็ก (Figures 1b and c)
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(a) 3 mL

(b) 6 mL

(c) 9 mL

Figure 1 Chitosan beads prepared by using glutaraldehyde as a cross-linker in different amounts.
(MW = 500k)
สําหรับการใช้ Epichlorohydrin เป็ นสารเชื่อมขวางนัน้ ก็พบว่าสามารถทําให้เกิดเป็ นอนุภาคไคโตซาน
ขนาดเล็กจํานวนมาก อนุภาคไคโตซานที่เกิดขึน้ มีสีขาว แขวนลอยอยูในตัวกลาง แต่เมื่อนําไปอบแห้ง ก็พบว่า
อนุภาคไคโตซานเหล่านัน้ หลอมรวมตัวเป็ นแผ่นบางอยู่ในจาน ซึ่งแผ่นที่ได้มีลกั ษณะค่อนข้างใส มีสีเหลืองขุ่นใน
บางจุด และกรอบแห้ง ดังแสดงใน Figures 2a–c โดยจากการค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่าปฏิกิริยาจะมีการเกิดกรด
ไฮโดรคลอริคทุก ๆ หน่วยไคโตซาน ซึ่งระบบของการศึกษานีเ้ ป็ นระบบนํา้ มัน ทําให้กรดไฮโดรคลอริคไม่เกิดการ
แตกตัว จึ ง ส่ ง ผลให้ป ฏิ กิ ริ ย าไม่ ส ามารถดํา เนิ น ไปข้า งหน้า ได้ ดัง นั้น จึ ง ทํา ให้เ กิ ด การเชื่ อ มขวางที่ ต่ าํ กว่ า
Glutaraldehyde

(b) 6 mL

(a) 3 mL

(c) 9 mL

Figure 2 Chitosan beads using epichlorohydrin as a cross-linker in different amounts (MW = 500k).
จากผลที่ได้ในการศึกษาการใช้สารเชื่อมขวางทัง้ 2 ชนิดพบว่า สารเชื่อมขวางสําหรับการทําอนุภาคไคโต
ซานโดยใช้วิธีวิธีการอิมลั ชั่นชนิดนํา้ ในนํา้ มัน ที่เหมาะสมนัน้ คือ Glutaraldehyde ซึง่ ผูว้ ิจยั จะใช้ Glutaraldehyde
เป็ นสารเชื่อมขวางในการศึกษาปั จจัยถัดไป
อิทธิพลของมวลโมเลกุลของไคโตซานในการเตรียมอนุภาค
ในการศึกษานี ้ เป็ นการเตรียมอนุภาคด้วยวิธีเดียวกัน แต่เติมไคโตซานที่มีมวลโมเลกุล 10k ลงไปผสม
กับ ไคโตซานมวลโมเลกุล สูง (500k) ในช่ วง 0–100% โดยโมล และใช้ Glutaraldehyde เป็ น สารเชื่ อมขวาง
นอกจากนีย้ งั ได้เตรียมอนุภาคจากไคโตซานมวลโมเลกุล 10k ล้วนด้วยเพื่อใช้เป็ นตัวอย่างเปรียบเทียบ
เมื่อพิจารณาความเร็วในการเกิดเป็ นอนุภาคโดยเริ่มจับเวลาตัง้ แต่หยดสารเชื่อมขวางลงไป พบว่าไคโต
ซานมวลโมเลกุลสูงใช้เวลานานที่สดุ ในการเกิดเป็ นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่จนเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า (20 นาที) แต่เมื่อ
ใช้ส ารละลายที่ ผ สมไคโตซานที่ มี ม วลโมเลกุล ต่างกัน หรื อที่ เ ตรี ย มจากไคโตซาน 10k ล้วนก็ พ บว่าใช้เ วลา
145

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

ประมาณ 1 นาที ก็จะเห็นอนุภาคจํานวนมากมายเกิ ดขึน้ ผลที่ ได้นีแ้ สดงให้เห็นว่า ความเร็วของการเกิดเป็ น
อนุภาคที่มากขึน้ นีเ้ ป็ นผลจากไคโตซานสายโซ่สนั้ ที่เติมลงไปนัน้ ทําหน้าที่เป็ นสารเชื่อมขวางกับสายโซ่ต่างๆ ใน
ระบบ
สําหรับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคที่เกิดขึน้ พบว่าเมื่อใช้เฉพาะไคโตซานที่มีมวลโมเลกุลสูง
ในการเตรียมอนุภาค (Figure 3a) ทําให้เกิดอนุภาคเดี่ยว และเกิดการรวมตัวของอนุภาคโดยที่ยังเห็นขอบเขต
ของแต่ละอนุภาคชัดเจน (Agglomeration) ยังไม่พบการหลอมรวมตัวกันของอนุภาคเหล่านัน้ ผิวภายนอกของ
อนุภาคเรียบเนียนคล้ายกับงานวิจยั ของ Dozie-Nwachukwu et al. (2017) นอกจากนีย้ งั พบรอยปริท่ีผิวภายนอก
ของอนุภาคด้วย และอนุภาคจํานวนมากที่มีลกั ษณะแตกหัก ไม่สมบูรณ์
การนําไคโตซานที่มีมวลโมเลกุลตํ่ามาผสมกับมวลโมเลกุลสูง (Figures 3b–d) ทําให้เกิดทัง้ อนุภาคเดี่ยว
และอนุภาคขนาดใหญ่ ท่ี เกิ ดจากการหลอมรวมตัวกันของอนุภาคขนาดเล็ก (Aggregation) ผิ วภายนอกของ
อนุภาคที่ได้มีความขรุ ขระมาก กล่าวคือพบหลุมตืน้ ๆ กระจายหลายบริเวณ มีรอยปริเยอะขึน้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบกับ Figure 3a ก็พบว่าอนุภาคที่มีไคโตซานมวลโมเลกุลตํ่าผสมด้วยนีม้ ีลกั ษณะสมบูรณ์เป็ นจํานวน
มาก (แตกหักน้อยลง) การเพิ่มจํานวนโมลของสายโซ่โมเลกุลตํ่ามากขึน้ นี ้ ไม่ได้ทาํ ให้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา
ของอนุภาคไคโตซานแตกต่างอย่างชัดเจน (Figures 3b–d)

(a) 0:100

1 mm

(b) 25:75

200 µm

1 mm

(c) 50:50

1 mm

200 µm

(d) 75:25

200 µm

1 mm

200 µm

(e) 100:0

1 mm

200 µm

Figure 3 Effect of molecular weights (10k and 500k) of chitosan on morphologies of chitosan beads.
X:Y indicates the mole ratio of 10k:500k.
สําหรับตัวอย่างที่เตรียมจากไคโตซานมวลโมเลกุลตํ่า 100% (Figure 3e) ก็พบว่ายังสามารถทําให้เกิด
เป็ นอนุภาคได้ โดยพบทัง้ อนุภาคเดี่ยว และอนุภาคขนาดใหญ่ท่ีเป็ นผลจากการหลอมรวมตัวกันของอนุภาคเดี่ยว
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(Aggregation) ทั้งนี อ้ นุภาคเดี่ยวที่ พ บนี ม้ ีจ าํ นวนน้อยกว่าตัวอย่ างอื่น ๆ โดยอนุภาคเดี่ย วส่วนใหญ่ ไ ด้ห ลอม
รวมตัวกัน ผิวภายนอกของอนุภาคนูนเป็ นแนวสันจํานวนมาก ส่งผลให้มีความขรุ ขระมากกว่าตัวอย่างที่มีไคโต
ซานมวลโมเลกุลสูงเป็ นส่วนผสม (Figures 3a–d)
จาก Figures 4a–e พิจารณาจากอนุภาคไคโตซาน 24 ตัวอย่างต่อ 1 อัตราส่วน (กรณีท่ีอตั ราส่วน 100:0
วัดได้เพียง 10 ตัวอย่าง) จะเห็นว่าขนาดของอนุภาคเดี่ยวที่เตรียมจากไคโตซานที่มีอตั ราส่วนโดยโมลของสายโซ่ท่ี
มีมวลโมเลกุล 2 ขนาด มีคา่ ใกล้เคียงกัน การที่ไม่พบอิทธิพลของมวลโมเลกุลของไคโตซานต่อขนาดของอนุภาคที่
เกิ ดขึน้ นี ้ อาจอธิ บายได้ว่า ระยะเวลาที่ กาํ หนดไว้ส าํ หรับ การเชื่ อ มขวางนานพอจนทําให้ปฏิ กิริย าเกิ ด อย่ าง
สมบูรณ์ แต่หากใช้ระยะเวลาที่สนั้ ลง อาจเห็นอิทธิ พลของมวลโมเลกุลต่อการเกิ ดอนุภาคไคโตซานได้ เพราะ
พฤติกรรมของสายโซ่ในสารละลายที่ต่างกัน โดยสายโซ่ยาวจะพันกันได้อย่างแข็งแรง ในขณะที่สายโซ่สนั้ จะพัน
กันได้ไม่แข็งแรง (Rodriguez et al., 2015) ดังนัน้ ขณะเกิดเป็ นอนุภาค สายโซ่ยาวจะเคลื่อนที่ได้ไม่ดีนกั เพราะ
เกิดการพันกันและเชื่อมขวาง ในขณะที่สายโซ่สนั้ จะมีเพียงการเชื่อมขวางเท่านัน้ ทําให้สายโซ่จาํ นวนหนึ่งยังคง
สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
8
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Figure 4 Size distribution of single chitosan beads prepared from chitosan having two different
molecular weights (10k and 500k) in various mole ratios. X:Y indicates the mole ratio of
10k:500k.
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อิทธิพลของสารลดแรงตึงผิว
แม้ว่าการเติมไคโตซานสายโซ่สนั้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่อนุภาคไคโตซาน แต่มีขอ้ เสียคือทําให้
เกิดการหลอมรวมตัวกันของอนุภาค ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้สนใจศึกษาวิธีท่ีจะลดการเกิดปรากฏการณ์นี ้ ด้วยการเติม
สารลดแรงตึงผิว ซึ่งตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานีเ้ ป็ นอนุภาคไคโตซานที่เตรียมจากไคโตซานมวลโมเลกุลตํ่า (10k)
ล้วน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารลดแรงตึงผิว ที่เติมลงไปช่วยขัดขวางการหลอมรวมตัวกันของอนุภาคเดี่ยว
ได้ เพราะพบอนุภาคขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการหลอมรวมตัวน้อยลง ทัง้ นีพ้ บการเกาะรวมตัวกันของอนุภาคเดี่ยว
(Figures 5a–c) การเพิ่ ม ความเข้ม ข้น ของสารลดแรงตึง ผิ ว จาก 5 มิ ล ลิ โมลาร์ เป็ น 10 มิ ล ลิ โมลาร์ ให้ผ ลที่
คล้ายคลึงกัน (Figures 5b and c)
(a) 0 mM

(b) 5 mM

1 mm

(c) 10 mM

1 mm

1 mm

Figure 5 Effect of surfactant concentration on fabrication of chitosan beads (10k).

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นีไ้ ด้แสดงให้เห็นว่าสามารถทําอนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมลั ชั่นชนิดนํา้ ในนํา้ มัน ได้ โดยการ
เลื อ กใช้ส ารเชื่ อ มขวางที่ เหมาะสมคื อ Glutaraldehyde เพี ย งชนิ ด เดี ย ว ทั้ง นี ้ท่ี ป ริ ม าตรของสารเชื่ อ มขวาง
Glutaraldehyde 9 มิลลิลิตร ทําให้อนุภาคไคโตซานมีลกั ษณะเป็ นผงมากที่สดุ ส่วนอิทธิพลของมวลโมเลกุลไคโต
ซานนัน้ พบว่าการเพิ่มปริมาณไคโตซานมวลโมเลกุลตํ่า และลดปริมาณไคโตซานมวลโมเลกุลสูง (นํา้ หนักรวม
ของผงไคโตซานที่ใช้คงที่) ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของอนุภาคได้ ทําให้รูปร่างสมบูรณ์ ไม่แตกหัก นอกจากนีย้ งั เพิ่ม
ความเร็วในการเกิดเป็ นอนุภาคด้วย แต่ทาํ ให้เกิดการหลอมรวมตัวกันของอนุภาคมากขึน้ ซึ่งสามารถลดได้ดว้ ย
การใช้สารลดแรงตึงผิว
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การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและนิโคตินาไมด์ ด้วย
กระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)
Production of Mefenamic Acid-Nicotinamide-Paracetamol Cocrystals using Gas Anti-Solvent
(GAS) Process
ตวงรัตน์ รวบรวม1 และ มานพ เจริญไชยตระกูล1*
Tungrat Roubroum1 and Manop Charoenchaitrakool1*

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีศ้ ึกษาการผลิตอนุภาคโคคริสตัลระหว่างยาเมเฟนามิค แอซิด (MEF) ร่วมกับนิโคติน าไมด์
(NIC) และพาราเซตามอล (PAR) ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS) เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการละลายของ
ยา MEF โดยใช้อะซิโตนเป็ นตัวทําละลายและใช้คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสภาวะใกล้จดุ วิกฤตเป็ นตัวต้านการละลาย
โดยศึก ษาปั จ จัยที่ ส่งผลต่อเวลาที่ ใช้ใ นการละลายของยาเมเฟนามิค แอซิ ด ที่ 63.2% (t63.2) ได้แ ก่ อุณ หภูมิ
(25-45 oC) อัตราส่วนโดยโมล MEF:NIC:PAR (1:3:3-1:5:5) และความเข้มข้นของยา (70-90% Sat MEF) และ
หาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิตอนุภาคโคคริสตัล โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken จาก
การศึกษาพบว่า ที่อณ
ุ หภูมิ 25 oC อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง MEF:NIC:PAR เท่ากับ 1:4.8:4.8 และ 89.7% Sat
MEF จะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอตั ราการละลายเร็วที่สดุ โดยมีค่า t63.2 เท่ากับ 4.19 นาที ซึ่งเร็วกว่าตัวยา MEF บริสทุ ธิ์
(68.75 นาที) และอนุภาคโคคริสตัลจากเทคนิคการระเหยตัวทําละลายออกช้าๆ (4.98 นาที)

ABSTRACT

In this study, Gas Anti-Solvent (GAS) technique was used to produce cocrystals of mefenamic
acid (MEF), nicotinamide (NIC) and paracetamol (PAR) in order to improve dissolution rate of MEF. The
GAS process was carried out using acetone as a solvent and carbon dioxide as an anti-solvent. The
effect of temperature (25-40 oC), MEF-NIC-PAR molar ratio (1:3:3-1:5:5) and %Saturation of MEF
(70-90%) on the required time to dissolve 63.2% of the drug (t63.2) were investigated and the conditions
of the GAS process were optimized to achieve the fastest dissolution time using the Box-Behnken
design of experiments. At 25 oC, MEF-NIC-PAR ratio of 1:4.8:4.8, and 89.7% of MEF were found to be
the optimal conditions for achieving the fastest dissolution time. The t63.2 of the optimized GAS product
was found to be 4.19 min which is faster than those of pure MEF (68.75min) and cocrystals by slow
evaporation (4.98 min).
Key words: cocrystals, mefenamic acid, nicotinamide, paracetamol, Gas Anti-Solvent, Box-Behnken
* Corresponding author; e-mail address: fengmnc@ku.ac.th
1
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
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คํานํา
ยาเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ซึง่ ใช้สาํ หรับรักษาหรือป้องกันโรคต่างๆ ประสิทธิภาพการ
ออกฤทธิ์ของยาขึน้ อยู่กบั ขนาด รู ปร่าง และการกระจายตัวของอนุภาค ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการละลาย
และชี วปริมาณออกฤทธิ์ ของตัวยา ซึ่งจะส่งผลต่อการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จึงมีการศึกษาการปรับปรุ ง
คุณภาพยาหลายวิธี ทัง้ ในทางกายภาพและทางเคมี เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายของยา
ในปั จจุบนั มากกว่า 40-60% ของยาที่จาํ หน่ายตามท้องตลาดเป็ นยาที่ละลายนํา้ ได้นอ้ ย (Shewale et
al., 2015) ส่ ง ผลให้ ย ามี ชี ว ปริ ม าณออกฤทธิ์ ต่ ํา และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาตํ่า การตกผลึ ก ร่ ว ม
(Cocrystallization) เป็ นหนึ่งในวิธีท่ีช่วยเพิ่มอัตราการละลายของยา โดยนํามาผลิตเป็ นอนุภาคโคคริสตัล ซึง่ เป็ น
การตกผลึกร่วมกันระหว่างตัวยากับโคฟอร์มเมอร์ โดยตัวยาและโคฟอร์มเมอร์มีการยึดเหนี่ ยวกันด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน ข้อดีของวิธีนีค้ ือ ได้รูปแบบผลึกที่มีความเสถียร และอนุภาคโคคริสตัลมีความสามารถในการละลายที่
ดีขึน้ การผลิตอนุภาคโคคริสตัลสามารถทําได้จากหลายวิธี เช่น การบดละเอียด การระเหยตัวทําละลายออก
อย่างช้าๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากวิธีดงั กล่าวจะมีขอ้ ด้อยคือ ตัวยาที่ได้อาจเสื่อมสภาพทางความร้อนหรือทางเคมี
ไม่สามารถควบคุมขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคได้ และมีการใช้ตวั ทําละลายอินทรียใ์ นปริมาณที่มาก
โดยในปั จจุบนั มีการนําของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต (Dense gas) มาใช้ประโยชน์ ซึ่งของไหลส่วนใหญ่ท่ีนิยม
ใช้คือ คาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากมีอณ
ุ หภูมิและความดันวิกฤตตํ่า ทําให้อณ
ุ หภูมิท่ีใช้ในกระบวนการใกล้เคียง
กับอุณหภูมิหอ้ ง ไม่สง่ ผลต่อการเสื่อมสภาพทางความร้อนของยา ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีความบริสทุ ธิ์สงู
ในงานวิ จัย นี ไ้ ด้น าํ กระบวนการ GAS Anti-Solvent (GAS) มาใช้ผ ลิ ต อนุภ าคโคคริ ส ตัล ระหว่ างยา
เมเฟนามิค แอซิด (Mefenamic acid, MEF) ร่วมกับยาพาราเซตามอล (Paracetamol, PAR) และนิโคตินาไมด์
(Nicotinamide, NIC) เพื่ อ เพิ่ ม อัต ราการละลายของยาเมเฟนามิ ค แอซิ ด ซึ่ง เป็ น ยาที่ ละลายนํา้ ได้นอ้ ย จาก
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการเพิ่มอัตราการละลายของยาเมเฟนามิค แอซิด พบว่า มีงานวิจยั ที่นาํ ยาเมเฟนา
มิค แอซิด มาผลิตเป็ นอนุภาคโคคริสตัลร่วมกับยาพาราเซตามอล (Wichianphong and Charoenchaitrakool,
2018a) และผลิตเป็ นอนุภาคโคคริสตัลร่วมกับนิโคตินาไมด์ (Wichianphong and Charoenchaitrakool, 2018b)
ด้วยกระบวนการ GAS อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ ผลิตอนุภาคโคคริสตัลโดยใช้โคฟอร์มเมอร์ 2 ชนิ ด
ร่วมกัน ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ สนใจการเพิ่มอัตราการละลายของยาเมเฟนามิค แอซิดโดยใช้พาราเซตามอลและนิโค
ตินาไมด์เป็ นตัวโคฟอร์มเมอร์ร่วมกัน ซึ่งโคฟอร์มเมอร์ทงั้ 2 ชนิดนีม้ ีความสามารถในการละลายนํา้ สูง และมีหมู่
ฟั งก์ชัน เช่น หมู่เอไมด์ และ หมู่ไฮดรอกซิล ที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนทําให้เกิดเป็ นโคคริสตัลได้ อีกทัง้ ยัง
ศึก ษาปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ การเพิ่ ม อัต ราการละลายของยาเมเฟนามิ ค แอซิ ด เช่ น อุณ หภูมิ ความเข้ม ข้น ของ
สารละลาย อัตราส่วนระหว่างตัวยากับโคฟอร์มเมอร์ โดยใช้กระบวนการ GAS ซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสภาวะ
ใกล้จดุ วิกฤตเป็ นตัวต้านการละลาย มาผลิตเป็ นโคคริสตัล

อุปกรณ์และวิธีการ
สารเคมีทใี่ ช้
ยาเมเฟนามิค แอซิด (C15H15NO2, ความบริสุทธิ์ 98%, บริษัท Sigma), ยาพาราเซตามอล (C8H9NO2,
ความบริ สุท ธิ์ 98%, บริ ษัท Tokyo Chemical Industry), นิ โคติ น าไมด์ (C6H6N2O, ความบริ สุท ธิ์ 99% บริ ษัท
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Acros Organics), อะซิโตน (ความบริสุทธิ์ 99.5%, บริษัท Quality Reagent Chemical), คาร์บอนไดออกไซด์
(High purity grade, บริษัท TIG), นํา้ DI (De-ionization)
การเตรียมอนุภาคโคคริสตัลด้วยเทคนิคการระเหยตัวทําละลายออกช้าๆ (Slow evaporation, SE)
ชั่งยา MEF, PAR และ NIC ตามสัดส่วนต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ ใส่ในอะซิโตน 5 มิลลิลิตร จากนัน้ นําไป
เขย่าด้วยเครื่อง Ultrasonicator เพื่อให้เกิดการละลายอย่างสมบูรณ์ แล้วนําสารละลายที่ได้เทลงใน plate ปิ ด
ด้วยแผ่นฟิ ล์มที่ทาํ การเจาะรู 4-5 รู เพื่อปล่อยให้ตวั ทําละลายระเหยออกช้า ๆ ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
การตกตะกอนด้วยเทคนิค GAS
ละลายยาเมเฟนามิค แอซิด (MEF) ยาพาราเซตามอล (PAR) และนิโคตินาไมด์ (NIC) ในอัตราส่วนโดย
โมลของ MEF:PAR:NIC ที่ตอ้ งการ (1:3:3, 1:4:4, 1:5:5) ด้วยอะซิโตน 5 มิลลิลิตร จากนัน้ นําไปเขย่าด้วยเครื่อง
Ultrasonicator เพื่ อ ให้เ กิ ด การละลายอย่ า งสมบู ร ณ์ แล้ว นํา สารละลายที่ ไ ด้ม าบรรจุ ล งในห้อ งตกตะกอน
(Precipitation chamber) ที่อยู่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ดังแสดงใน Figure 1 จากนัน้ เติม CO2 เข้า
สู่ป๊ ั มความดันสูงทางวาล์ว V-1 เมื่ออุณหภูมิได้ตามที่ตอ้ งการ จะเริ่มกระบวนการโดยการป้อน CO2 ที่อตั ราการ
ไหลคงที่ท่ี 10 มิลลิลิตรต่อนาที เข้าสู่ระบบโดยการเปิ ดวาล์ว V-2, V-3 และ V-4 เพื่อให้ CO2 ไหลเข้าสู่ดา้ นล่าง
ของห้องตกตะกอน ความดันเริ่มต้นที่ใช้เปิ ดเข้าสู่ระบบคือ 70 บาร์ เมื่อเพิ่มความดันของระบบขึน้ เรื่อยๆ ทําให้
สารละลายภายในห้องตกตะกอนเกิดการขยายตัว ทําให้ความแข็งแรงของตัวทําละลายอินทรียล์ ดลง ส่งผลให้
ความสามารถในการทําละลายของตัวทําละลายอินทรียล์ ดลง ตัวถูกละลายจึงตกตะกอนออกมา เมื่อเพิ่มความ
ดันระบบจนถึง 90 บาร์ ทําการล้างตัวทําละลายออกจากห้องตกตะกอนด้วยความดันคงที่ 90 บาร์ โดยการ
เปลี่ยนทิศทางชองวาล์ว V3 และ V-4 เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของ dense CO2 ให้ไหลเข้าทางด้านบนของ ห้อง
ตกตะกอน โดยจะทําให้ตวั ทําละลายถูกผลักออกทางวาล์ว V-4 และ V-5 ตามลําดับ ซึ่งขัน้ ตอนการล้างตัวทํา
ละลายนีจ้ ะใช้ CO2 ปริมาตร 80 มิลลิลิตร จากนัน้ ทําการลดความดันให้เข้าสู่บรรยากาศและเก็บผลิตภัณฑ์ใน
ห้อ งตกตะกอนไปทํา การวิ เ คราะห์ห าปริ ม าณยา MEF (%MEF content) วิ เ คราะห์อัต ราการละลายด้ว ย
Dissolution test วิเคราะห์การเกิดโคคริสตัลด้วย DSC และ FT-IR
Heater

Water bath
CO2 Tank

Syringe
Syringe
Pump
Pump

Figure 1 Schematic diagram of Gas Anti-Solvent cocrystallization apparatus.
งานวิจยั นีต้ อ้ งการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอนุภาคโคคริสตัลระหว่างยาและโคฟอร์มเมอร์ ที่มี
อัตราการละลายเร็วที่สดุ โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken ด้วยโปรแกรม MINITAB 17 โดย
แต่ละตัวแปรมีระดับในการทดลองดัง Table 1 ซึ่งระดับของตัวแปรที่ศกึ ษาในงานนีจ้ ะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Wichianphong and Charoenchaitrakool (2018a) และ Wichianphong and Charoenchaitrakool (2018b)
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Table 1 Factors and their levels in the GAS process.
Factors

Symbols

Uncoded levels
Low

Temperature (oC)

T

25

MEF:NIC:PAR ratio

C

1:3:3

MEF saturation (%)

S

70

Medium High
35

45

1:4:4

1:5:5

80

90

การวิเคราะห์หาปริมาณตัวยา MEF ในผลิตภัณฑ์ (%MEF content)
ชั่ง สารตัว อย่ า ง 5 มิ ล ลิ ก รัม จากนั้น ละลายในสารละลายฟอสเฟตบัฟ เฟอร์ pH 7.6 ปริ ม าตร 100
มิ ล ลิ ลิ ต ร นํา สารละลายที่ ไ ด้ไ ปวัด ค่ า ดูด กลื น แสงด้ว ยเครื่ อ ง UV-Vis Spectrophotometer (Genesys 10S,
Thermo Scientific) ที่ความยาวคลื่น 335 นาโนเมตร และคํานวณ %MEF content ตามสมการที่ 1
% MEF content =

mass of MEF in particles
× 100
total mass of particles

(1)

การวิเคราะห์อัตราการละลายของยาด้วยวิธี Dissolution test
กวนสารละลายฟอสเฟตบัฟ เฟอร์ pH 7.6 ปริ ม าตร 900 มิ ล ลิ ลิ ต ร ด้ว ยเครื่ อ ง Magnetic stirrer ที่
ความเร็ว 200 รอบต่อนาที (rpm) ที่ อุณหภูมิ 37 oC ซึ่งเป็ นการจําลองอุณหภูมิภายในร่างกาย จากนั้นชั่งสาร
ตัวอย่างที่มีปริมาณเทียบเท่ากับตัวยา MEF 5 มิลลิกรัม (สําหรับผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ GAS คํานวณได้จาก
%MEF content ที่หาได้) จากนัน้ เทสารตัวอย่างลงในสารละลายบัฟเฟอร์ท่ีเตรียมไว้และเก็บสารละลายครัง้ ละ 4
มิลลิลิตร ที่ เวลาต่างๆ นําสารละลายที่ เก็บได้มากรองด้วย Syringe filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร แล้วนําไป
วิเคราะห์หาปริมาณตัวยา MEF ด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 335 นาโนเมตร ตัว
แปรที่ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราการละลายคือ เวลาที่ใช้ในการละลายปริมาณยา MEF ได้เท่ากับ 63.2% ของ
ปริมาณยา MEF ทัง้ หมดที่ใส่ไป (t63.2) โดยงานวิจัยนีเ้ ลือกใช้ ค่า t63.2 ในการเปรียบเทียบอัตราการละลาย ทัง้ นี ้
เพราะ ค่า t 1 คือสัมประสิทธิ์อตั ราการละลาย (Loth and Hemgesberg, 1986)
63.2

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

งานวิจัยนีส้ นใจการเพิ่มอัตราการละลายของยา MEF ซึ่งเป็ นยาที่ละลายนํา้ ได้นอ้ ย โดยการผลิตเป็ น
อนุ ภ าคโคคริ ส ตัล ระหว่ า งตัว ยา MEF กับ โคฟอร์ม เมอร์ 2 ชนิ ด ได้แ ก่ ยาพาราเซตามอลและนิ โ คติ น าไมด์
ด้วยกระบวน GAS และใช้การออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ใน
การละลายของยาเมเฟนามิค แอซิด (t63.2) และค่าปริมาณยา MEF ในผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาจาก 3 ปั จจัย คือ
อุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารละลายยา (% Saturation ของยา MEF) และอัตราส่วนโดยโมลระหว่างตัวยา MEF
กับโคฟอร์มเมอร์ ซึง่ ได้ผลการทดลองแสดงดัง Table 2
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Table2 Box-Behnken design matrix of three variables and the obtained %drug content and t63.2 values.
Run
T
C
S
MEF content (%)
t63.2 (min)
Experiment Predicted
al
from
Eq.(2)
1
25
3
80
21.04±0.20
6.10±0.10
5.95
2
45
3
80
20.78±0.40
6.40±0.10
6.43
3
25
5
80
13.63±0.20
4.30±0.10
4.25
4
45
5
80
13.01±0.20
4.50±0.10
4.64
5
25
4
70
16.48±0.10
4.90±0.10
4.93
6
45
4
70
16.77±0.20
5.11±0.10
4.94
7
25
4
90
15.93±0.20
4.25±0.20
4.39
8
45
4
90
15.61±0.20
5.30±0.10
5.25
9
35
3
70
20.47±0.10
6.05±0.10
6.15
10
35
5
70
13.92±0.10
4.78±0.05
4.77
11
35
3
90
20.95±0.10
6.42±0.10
6.41
12
35
5
90
13.09±0.20
4.41±0.05
4.29
13
35
4
80
16.40±0.10
4.55±0.04
4.53
14
35
4
80
16.41±0.10
4.53±0.04
4.53
15
35
4
80
16.38±0.10
4.54±0.50
4.53
จาก Table 2 พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการ GAS มี % MEF content อยู่ในช่วง 13-21% และ
มีค่า t63.2 อยู่ในช่วง 4.25-6.42 นาที ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการ GAS ทั้ง 15 การทดลองนี ้ มีอัตราการ
ละลายที่เร็วกว่ายา MEF บริสทุ ธิ์ (t63.2= 68.75 นาที) เมื่อนําข้อมูลจากตารางไปหาแบบจําลองที่เหมาะสม โดยใช้
โปรแกรม MINITAB 17 จะได้สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง t63.2 กับตัวแปรต่าง ๆ โดยพบว่าแบบจําลองแบบ
Full quadratic เป็ นแบบจําลองที่เหมาะสมที่สดุ แสดงดังสมการที่ 2
t 63.2 = 33.47 - 0.2283T – 4.555C – 0.356S + 0.00128T2 + 0.6562C2 + 0.002187S2 – 0.0025T*C
+ 0.002125T*S – 0.0185C*S
(2)
แบบจําลองที่ได้ให้ค่า R2 และ R2 (adj) สูงที่สดุ คือ ค่า R2 เท่ากับ 98.64% และค่า R2 (adj) เท่ากับ 96.18%และ
เมื่อทําการ optimize หาค่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเป็ นอนุภาคโคคริสตัล พบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือ ที่
อุณหภูมิ 25oC อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง MEF:PAR:NIC เท่ากับ 1:4.8:4.8 และค่า % Saturation ของยา MEF
ที่ 89.7% เมื่อทําการทดลองที่สภาวะที่เหมาะสมดังกล่าวพบว่า ผลิตภัณฑ์มีคา่ t63.2 เท่ากับ 4.19 ± 0.20 นาที ซึง่
เป็ นอัตราการละลายที่ เร็วที่ สุด และให้ค่าใกล้เคียงกับสมการที่ 2 คือ 3.99 นาที เมื่อทําการเปรียบเที ย บกับ
งานวิจัยของ Wichianphong and Charoenchaitrakool (2018a) ที่ ผลิตอนุภาคโคคริสตัลระหว่างตัวยา MEF
กับ PAR ด้วยเทคนิค GAS พบว่าค่า t63.2 ซึง่ เป็ นอัตราการละลายที่เร็วที่สดุ มีคา่ เท่ากับ 11.38 นาที และ งานวิจยั
ของ Wichianphong and Charoenchaitrakool (2018b) ที่ ผลิตอนุภาคโคคริสตัลระหว่างตัวยา MEF กับ NIC
154

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

ด้วยเทคนิค GAS เช่นเดียวกัน พบว่าค่า t63.2 ซึ่งเป็ นอัตราการละลายที่เร็วที่สดุ มีค่าเท่ากับ 5.07 นาที จะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากงานวิจยั นีม้ ีอตั ราการละลายของยา MEF ที่เร็วกว่า ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะ การใช้โคฟอร์มเมอร์ 2
ชนิดร่วมกัน ทําให้ปริมาณโคฟอร์มเมอร์ในการละลายเริ่มต้นมากขึน้ ช่วยให้การตกตะกอนเกิดได้เร็วขึน้ และเกิด
อนุภาคโคคริสตัลมากขึน้ ในผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มีอตั ราการละลายที่สงู ขึน้
การวิเคราะห์อัตราการละลาย (Dissolution test)
เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าโคคริสตัลที่ผลิตได้สามารถช่วยเพิ่มอัตราการละลายให้กบั ยา MEF ได้ จึงนํามา
หาค่าการละลายที่เวลาต่างๆดังแสดงใน Figure 2 โดยเมื่อนําค่า t63.2 ของอนุภาคโคคริสตัลจากกระบวนการ
GAS ที่สภาวะที่เหมาะสม เทียบกับยา MEF บริสทุ ธิ์และอนุภาคโคคริสตัลจาก SE พบว่า อนุภาคโคคริสตัลจาก
กระบวนการ GAS มีค่า t63.2 เท่ากับ 4.19 นาที ซึ่งมีค่าน้อยกว่าอนุภาคโคคริสตัลจาก SE และยา MEF บริสทุ ธิ์
เท่ากับ 1.3 และ 17.2 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า การผลิตอนุภาคโคคริสตัลจากกระบวนการ GAS สามารถเพิ่ม
อัตราการละลายของยา MEF ได้

Figure 2 Dissolution profiles of the pure MEF, cocrystals by GAS and cocrystals by SE.
การวิ เ คราะห์อ นุ ภ าคโคคริ ส ตั ล ด้ ว ยเทคนิ ค Differential scanning calorimeter (DSC) และ เทคนิ ค
Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy
ผลิตภัณฑ์ถกู นํามาวิเคราะห์การเกิดโคคริสตัลด้วยเทคนิค DSC ดังแสดงใน Figure 3 พบว่ายา MEF ยา
PAR และ NIC มี จุด หลอมเหลวที่ 229.5 oC, 168.9 oC และ 129.70 oC ตามลําดับ ในขณะที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์จ าก
กระบวนการ GAS และ SE มีจดุ หลอมเหลวใหม่เกิดขึน้ ที่ 103.1 oC และ 101.5 oC ตามลําดับ ซึง่ จุดหลอมเหลวที่
ได้แตกต่างจากสารตัง้ ต้นทัง้ 3 ค่า และมีจุดหลอมเหลวที่ต่าํ กว่า จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีได้
จากกระบวนการ GAS และ SE เป็ นอนุภาคโคคริสตัล
Heat flow

(e) SE
(d) GAS
(c) NIC
(b) PAR

Endo down

(a) MEF

25

75

125

175
Temperature (oC)

225

275

Figure 3 DSC heating curves of (a) MEF, (b) PAR, (c) NIC, (d) cocrystals by GAS and (e) cocrystals
by SE.
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นอกจากนีเ้ มื่อนําผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการ GAS และ SE ไปทําการวิเคราะห์ดว้ ย FT-IR ซึ่งเป็ น
การวิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ของการเกิดโคคริสตัลระหว่างตัวยาและโคฟอร์มเมอร์ท่ีเราศึกษา โดยศึกษาจาก
แรงกระทําระหว่างโมเลกุล (Intermolecular interaction) ของตัวยาและโคฟอร์มเมอร์ โดยหากผลิตภัณฑ์ท่ีได้
เป็ นโคคริสตัล ตัวยาและโคฟอร์มเมอร์จะยึดเหนี่ยวกันเป็ นโครงข่ายด้วยแรงระหว่างโมเลกุลที่ไม่ใช่พันธะโควา
เลนต์ ส่วนมากมักเป็ นพันธะไฮโดรเจน ซึง่ เทคนิค FT-IR จะพิจารณาจากการเลื่อนตําแหน่งพีคของหมูฟ่ ั งก์ช่ นั ของ
สารที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของตัวยาและโคฟอร์มเมอร์ (Haeria et al., 2015) ผลการวิเคราะห์
ด้ว ย FT-IR แสดงดัง Table 3 เมื่ อ พิ จ ารณาตํา แหน่ ง พี ค ของยา MEF พบว่ า พี ค ที่ ต าํ แหน่ ง เลขคลื่ น (Wave
number) เท่ากับ 3311 cm-1 (N-H stretching) หายไป และพีคที่ตาํ แหน่งเลขคลื่น 1576 cm-1 (N-H bending)
เกิ ดการเลื่อนของเลขคลื่น จากนั้นพิ จารณาที่ ตาํ แหน่งพี คของยา PAR พบว่า พี คที่ ตาํ แหน่งเลขคลื่น (Wave
number) เท่ า กั บ 3325 cm-1 (N-H stretching) หายไป พี ค ที่ ต ํา แหน่ ง เลขคลื่ น 1566 cm-1 (N-H bending)
หายไป พีคที่ตาํ แหน่งเลขคลื่น 1657 cm-1 (C=O) และ พีคที่ตาํ แหน่งเลขคลื่น 3109 (OH) เกิดการเลื่อนของเลข
คลื่น นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาตําแหน่งพีคของ NIC ยังพบว่า พีคที่ตาํ แหน่งเลขคลื่น 3366 cm-1 (N-H stretching)
หายไปและ พีคที่ตาํ แหน่งเลขคลื่น 1682 cm-1 (C=O) มีการเลื่อนของเลขคลื่นเกิดขึน้ จากผลการวิเคราะห์ FT-IR
ดังกล่าว จึงเป็ นการยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ GAS และ SE เป็ นอนุภาคโคคริสตัล (Gujar et al.,
2012)
Table 3 Wave number of functional groups of MEF, NIC, PAR and cocrystals by GAS and SE.
Group
N-H stretching

MEF

PAR

NIC

Cocrystals by SE

Cocrystals by GAS

3366

disappeared
disappeared
disappeared
3163
1589
disappeared
1697
1672
1654
3124

disappeared
disappeared
disappeared
3163
1585
disappeared
1693
1674
1654
3119

3325
3311
3161

N-H bending

1576
1566

C=O

1682
1657
1651

OH

3109

สรุ ป
กระบวนการ GAS สามารถนํามาผลิ ต เป็ น อนุภ าคโคคริ ส ตัล ระหว่างยาเมเฟนามิ ค แอซิ ด ร่วมกับ
พาราเซตามอล และนิโคตินาไมด์ได้ จากการออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken พบว่า ที่อณ
ุ หภูมิ 25 oC
อัต ราส่วนโดยโมลระหว่าง MEF:PAR:NIC เท่ ากับ 1:4.8:4.8 และ % Sat MEF เท่ ากับ 89.7% เป็ น สภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตเป็ นอนุภาคโคคริสตัล ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการละลายของยา MEF ได้สงู สุด และที่สภาวะ
ดังกล่าวมีคา่ t63.2 เท่ากับ 4.19 นาที ซึง่ ตํ่ากว่ายา MEF บริสทุ ธิ์ถงึ 17.2 เท่า
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การหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร
Optimization of Lignin Production from Agricultural Waste
วิภาวรรณ กิ่งแก้ว1* เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ1 อนุสษิ ฐ์ ธนะพิมพ์เมธา1 และ เมธี สายศรีหยุด1
Wipawan kingkaew1*, Penjit Srinophakun1 Anusith Thanapimmetha1 and Maythee Saisriyoot1

บทคัดย่อ
การศึกษาการผลิตลิกนินจากทะลายปาล์มเปล่า โดยทําการปรับสภาพด้วยกรดที่ความเข้มข้น 2, 4, 6, 8
และ10 เปอร์เซ็นต์โดยมวล ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที ได้ปริมาณของลิกนิน
เป็ น 34.98, 35.56, 39.50, 41.89 และ 42.66 เปอร์เซ็นต์โดยนํา้ หนักแห้ง ตามลําดับ การทดลองนีเ้ ลือกใช้กรด
เจื อ จางที่ 8 เปอร์เ ซ็ น ต์ เนื่ อ งจากการปรับ สภาพด้ว ยกรดความเข้ม ข้น 10 เปอร์เ ซ็ น ต์แ ละความเข้ม ข้น 8
เปอร์เซ็นต์ ได้ปริมาณลิกนินไม่ต่างกันมาก หลังจากนัน้ จึงสกัดลิกนินโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2.5
เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตร อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว
เป็ น 10 เปอร์เซ็นต์ จากนัน้ นําส่วนของเหลวหลังการสกัดมาตกตะกอนด้วยกรดซัลฟิ วริกที่ความเข้มข้น 20, 50
และ 72 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร พบว่าได้ลิกนินที่ ละลายในกรด (ASL) 0.65, 0.78 และ 0.87 เปอร์เซ็นต์ และ
ลิกนิ นที่ ไม่ละลายในกรด (AIL) 68.34, 90.15 และ 89.64 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยที่ ความเข้มข้นของกรด
ซัลฟิ วริก 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ตะกอนลิกนินที่มีความบริสทุ ธิ์สงู สุด

ABSTRACT

In this study, waste of oil palm empty fruit bunch (OPEFB) was pretraeted by concentration of
H2SO4 as 2, 4, 6, 8 and 10% (w/w) respectively at 121 °C for 60 min. We found that, lignin contents
were 34.98%, 35.56%, 39.50%, 41.89% and 42.66% respectively. The treated OPEFB by 8% acid was
selected in this study due to the lignin content after pretreated at 10% and 8% acid are not much
different. After that, the lignin was extracted by 2.5% (w/v) NaOH at 121 °C for 60 min with solid-liquid
ratio as 10%. The liquid after extracted (black liquor) was precipitated with concentration of H2SO4 at
20, 50 and 72% (v/v). The result show that the values of acid soluble lignin (ASL) were 0.65, 0.78 and
0.87% and the values of acid insoluble lignin (AIL) were 68.34, 90.15 and 89.94% respectively. At the
50 % of H2SO4 concentration show the best pure precipitate of lignin.

Key words: Oil palm empty fruit bunch, Lignin extraction, Dilute acid pretreatment
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คํานํา
ปั จจุบนั เนื่องจากปั ญหาสิ่งแวดล้อมและความกระตือรือร้นเกี่ยวกับแนวคิดการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ทําให้
เกิดการลดและใช้วตั ถุดิบให้คมุ้ ค่า ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็ นกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีพืน้ ฐานทางด้านการ
เกษตรกรรม พบว่ามีวตั ถุดิบเหลือทิง้ ทางการเกษตรและจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร ซึง่ มีปริมาณมาก
ในแต่ละปี โดยวัสดุเหลือทิง้ ส่วนใหญ่มกั ถูกกําจัดโดยการเผาเป็ นเชือ้ เพลิงให้ความร้อนในอุตสาหกรรม นําไปทํา
เป็ นปุ๋ ยชี วภาพ แปรรู ปเป็ นวัสดุเพาะชํา และใช้เป็ นอาหารสัตว์ เป็ นต้น ซึ่งบางครัง้ มีปริม าณมากเกิ น ความ
ต้องการในการแปรรู ป อีกทัง้ ยังให้มลู ค่าที่ต่าํ อีกด้วย
กากของเสียโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรเหล่านี ้ มีสารประเภทลิกโนเซลลูโลสที่มีองค์ประกอบ
สําคัญคือ เซลลูโลส(Cellulose) เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) และลิกนิน (Lignin) ซึ่งสารเหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่
สามารถนํา ไปเข้า สู่ก ระบวนการ เพื่ อ แปรรู ป เป็ น สารมูล ค่ า เพิ่ ม ได้เ ช่ น ลิ ก นิ น ที่ ส ามารถนํา ไปแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ไบโอคอมโพสิท สารเคมี และสารเติมแต่ง เป็ นต้น
ดัง นั้น ในงานวิ จัย นี จ้ ึง ได้นาํ ทะลายปาล์มเปล่า (Oil Palm Empty Fruit Bunch: OPEFB) ซึ่ง เป็ น วัสดุ
เหลือทิง้ ทางการเกษตร และเป็ นสารประเภทลิกโนเซลลูโลสได้แก่ เปอร์เซ็นต์ของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และ
ลิกนิน ประมาณ 39, 36 และ 22 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และที่เหลืออีก 1 เปอร์เซ็นต์เป็ นอื่นๆ (Aditiya, H. B. et
al., 2016) ซึ่งมีความเป็ นไปได้และน่าสนใจในการนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบเริ่มต้นในการสกัดลิกนิน ทะลายปาล์ม
เปล่าที่นาํ มาใช้จะต้องนํามาผ่านการเตรียมและปรับสภาพวัตถุดิบโดยเทคนิคทางเคมี ด้วยกรดซัลฟิ วริกเจือจางที่
ความเข้มข้นต่างๆ เพื่อลดปริมาณเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส อีกทัง้ เพื่อลดความเป็ นโครงสร้างผลึกของลิกนิน
(Sun et al., 2015) หลังจากนัน้ จึงนําวัตถุดิบที่เหมาะสม มาผ่านกระบวนการสกัดลิกนินโดยเทคนิคการใช้ด่าง
(Alkali extraction method) ซึ่ง เป็ น วิ ธี ท่ี ไ ด้รับ ความนิ ย มเป็ น อย่ า งมากและต้น ทุน ตํ่า (Medina et al., 2015)
หลังจากการสกัดลิกนินออกมาได้โดยใช้เทคนิ คดังกล่าวแล้ว จะทําการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ ของลิกนิน โดย
ศึกษาลิกนินที่ละลายในกรด (Acid Soluble Lignin; ASL) และลิกนินที่ไม่ละลายในกรด (Acid Insoluble Lignin;
AIL)

อุปกรณ์และวิธีการ
กระบวนการผลิตลิกนินแบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน โดยเริ่มจากการเตรียมและปรับสภาพวัตถุดิบ การสกัด
ลิกนิน และการวิเคราะห์ความบริสทุ ธิ์ลิกนิน ดังแสดงขัน้ ตอนและวิธีการทดลองดังนี ้
1.การเตรียมและปรับสภาพวัตถุดบิ
วัตถุดิบชีวมวลที่ใช้ คือทะลายปาล์มเปล่า ได้นาํ มาเตรียมโดยตากแดดให้แห้งเป็ นระยะเวลาประมาณ 1
สัปดาห์ จากนัน้ นํามาล้างแล้วนําไปต้มด้วยนํา้ เดือด เป็ นระยะเวลา 30 นาที เพื่อทําการกําจัดแทนนินและไขมัน
ออก จากนัน้ นําทะลายปาล์มเปล่าที่ได้ไปอบให้แห้ง เป็ นระยะเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนนําไปใช้ นําไปปั่ นให้ละเอียด
ด้วยเครื่องปั่ น จนมีขนาดเป็ น 0.250-0.425 มิลลิเมตร
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ขัน้ ตอนการปรับสภาพ นําวัตถุดิบที่ผ่านการเตรียมมาปรับสภาพด้วยกรดเจือจาง โดยใช้กรดซัลฟิ วริก
ความเข้มข้นต่างๆได้แก่ 2 4 6 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ในอัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว 10 เปอร์เซ็นต์
ที่ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 60 นาที จากนั้นนํามากรองและล้างด้วยนํา้ แล้วแยกเอาส่วน
ของแข็งไปอบให้แห้ง จากนัน้ ทําการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ตามวิธีของ
Goering และ Van (1970) ด้วยเครื่องวิเคราะห์เยื่อใย เพื่อหาวัตถุดิบที่เหมาะสมสําหรับใช้ในขัน้ ตอนการสกัด
ลิกนิน
2.การสกัดลิกนิน
นําผงทะลายปาล์มเปล่าที่ผ่านการปรับสภาพในขัน้ ตอนที่ 1 มาสกัดลิกนินด้วยเทคนิคการใช้ด่าง โดย
การเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในผงทะลายปาล์มเปล่า ที่ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตร ใช้
อัตราส่วนของแข็งต่อของเหลว 10 เปอร์เซ็นต์ ทําปฏิกิริยาที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 60 นาที
จากนั้น แยกเอาส่ ว นที่ เ ป็ น ของเหลวไปตกตะกอนลิ ก นิ น ด้ว ยกรดซัล ฟิ วริ ก ที่ ค วามเข้ม ข้น 20, 50 และ 72
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ได้ศกึ ษาการใช้กรดตกตะกอนสองกรณีคือ การตกตะกอนด้วยกรดในขัน้ ตอนเดียวจนมีค่า
พีเอชเท่ากับ 2 ทิง้ ไว้เป็ นระยะเวลา 12 ชั่วโมง และการตกตะกอนสองขัน้ ตอน โดยเริ่มจากปรับค่าพีเอชเท่ากับ 7
แล้วทิง้ ไว้ประมาณ 4 ชั่วโมงก่อนปรับค่าพีเอชให้ลดลงอีกจนพีเอชเป็ น 2 ทิง้ ไว้ 8 ชั่วโมง เพื่อแยกตะกอนลิกนิน
ออกในขัน้ ตอนนี ้ ซึง่ สําหรับระหว่างการปรับพีเอชเพื่อตกตะกอนทัง้ สองกรณีดงั กล่าวได้ทาํ การกวนควบคูไ่ ปด้วย
ซึ่งลิกนินที่ได้จากการสกัดนัน้ จะนํามาอบให้แห้งแล้ววิเคราะห์ความบริสทุ ธิ์ของลิกนินที่ละลายในกรด
และลิกนินที่ไม่ละลายในกรด ในขัน้ ตอนต่อไป
3.การวิเคราะห์ความบริสุทธิข์ องลิกนิน (ASL, AIL)
นําผงตะกอนลิกนินที่สกัดได้จากขั้นตอนที่ 2 มาทําการวิเคราะห์หาความบริสุทธ์ตามมาตรฐานของ
NREL (2012) โดยใส่กรดซัลฟิ วริกความเข้มข้น 72 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 3 มิลลิลิตร บ่มทิง้ ไว้เป็ นเวลา 60 นาที
และทําการเขย่าทุกๆ 5-10 นาที หลังจากนัน้ ทําการเติมนํา้ กลั่น ปริมาตร 84 มิลลิลิตร ตามวิธีของ Sluiter et al.,
2008 แล้วนํามาทําปฏิกิริยาที่หม้อนึ่งไอนํา้ ความดันสูง ที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที ต่อมา
ทําการแยกของแข็งและของเหลวออกจากกัน วิเคราะห์ของเหลวด้วยเครื่อง UV-Vis spectroscopy เพื่อนํามาทํา
การคํานวณหาค่าลิกนินที่ละลายในกรด และนําของแข็งมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2
ชั่วโมง ชั่งนํา้ หนัก จากนัน้ นําไปเผาที่อณ
ุ หภูมิ 575 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง นํามาชั่งนํา้ หนัก นํา้ หนักที่
หายไปคือนํา้ หนักลิกนินที่ไม่ละลายในกรด

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของการเตรียมและปรับสภาพวัตถุดบิ
จากการเตรียมวัตถุดิบโดยการต้มทะลายปาล์มเปล่าในนํา้ ร้อนพบว่าไขมันและสิ่งปนเปื ้อนที่ติดมากับ
ทะลายปาล์มเปล่าจากขัน้ ตอนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมได้ถกู กําจัดออก แสดงดัง Figure 1(a)
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(c)
(a)
(b)
Figure 1 OPEFB (a), OPEFB before pretreatment (b), OPEFB after pretreatment (c).
จากนั้นทําการลดขนาดโดยการบดวัตถุดิบจนมีขนาดประมาณ 0.250-0.425 มิลลิเมตร ดังแสดงใน
Figure 1(b) เมื่อทําการหาองค์ประกอบตามวิธีของ Goering และ Van (1970) ด้วยเครื่องวิเคราะห์เยื่อใย พบว่า
วัตถุดิบมีสดั ส่วนของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน เถ้า และอื่นๆ เท่ากับ 62.07 14.99 15.74 0.36 และ 6.83
เปอร์เซ็นต์โดยนํา้ หนักแห้ง ตามลําดับ พบว่าวัตถุดิบยังคงมีสดั ส่วนขององค์ประกอบอื่นที่ไม่ใช่องค์ประกอบ
ลิกนิ นในปริมาณที่ สูง ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นต้องนําวัตถุดิบดังกล่าวมาทําการปรับสภาพ เพื่ อให้มีสภาพที่
เหมาะสมในการสกัด โดยปรับสภาพด้วยกรดเจือจางความเข้มข้น 2 4 6 8 และ10 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ในหม้อ
นึ่งไอนํา้ ที่อณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 60 นาที ดังแสดงใน Table 1 ซึ่งลักษณะของวัตถุดิบหลังปรับ
สภาพด้วยกรดเจือจางความเข้มข้น 8 เปอร์เซ็นต์โดยมวล จะแสดงได้ดงั Figure 1(c)
Table 1 Composition of OPEFB before pretreatment and after pretreatment.
Dilute acid
Component (%)
concentration
Cellulose
Hemicellulose
Lignin
Ash
Other
(%)
0*
62.07±0.05
14.99±0.01
15.74±0.02
0.36±0.01
6.83±0.06
2
56.13±0.17
3.25±0.19
34.98±0.11
0.70±0.09
4.94±0.04
4
54.47±0.13
2.40±0.08
35.56±0.18
0.72±0.01
6.86±0.13
6
50.52±0.35
0.99±0.32
39.50±0.33
0.70±0.27
8.29±0.28
8
48.45±0.23
0.87±0.34
41.89±0.27
0.66±0.33
8.12±0.26
10
47.73±0.32
0.32±0.36
42.66±0.41
0.61±0.24
8.67±0.19
* Composition before pretreatment
จาก Table 1 พบว่าเมื่อใช้กรดที่ความเข้มข้นเพิ่มสูงขึน้ จะมีปริมาณของเซลูโลส เฮมิเซลลูโลส เถ้า และ
อื่นๆ ที่ลดลง แต่มีแนวโน้มของลิกนินเพิ่มสูงขึน้ แล้วเริ่มมีปริมาณคงที่หลังการปรับสภาพด้วยกรดเจือจางความ
เข้มข้นมากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงเลือกการปรับสภาพที่เหมาะสมเป็ นกรดซัลฟิ วริกเจือจางความเข้มข้น
8 เปอร์เซ็นต์
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ผลของการสกัดลิกนิน
การสกัดลิกนินจากผงทะลายปาล์มเปล่าที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดเจือจาง 8 เปอร์เซ็นต์ แสดงดัง
Figure 2(a) โดยเทคนิ คการใช้ด่าง (Alkaline extraction method) ชนิ ดโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2.5
เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตร ในอัตราส่วนผงทะลายปาล์มเปล่าที่ผ่านการปรับสภาพต่อปริมาตรสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 กรัมต่อ 10 มิลลิลิตร ทําปฏิกิริยาในหม้อนึ่งไอนํา้ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
60 นาที แล้วหลังจากการสกัดลิกนินจะมีทะลายปาล์มเปล่าที่เหลืออยู่ (Delignin oil palm empty fruit bunch)
ดังแสดงใน Figure 2(b) และในส่วนของเหลวที่แยกออกมาจะมีลกั ษณะเป็ นนํา้ สีดาํ แสดงดัง Figure 3(a) ซึง่ เมื่อ
ตกตะกอนด้วยกรดซัลฟิ วริกที่ความเข้มข้นแตกต่างกันเป็ น 20 50 และ 72 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเมื่อค่าพีเอชลดลงจน
เริ่มเข้าสู่ค่าพีเอชประมาณ 5 ของเหลวที่ผ่านการสกัดจะเริ่มเปลี่ยนเป็ นสีนาํ้ ตาล ดังแสดงใน Figure 3(b) และ
พบว่ามีการตกตะกอนลิกนินที่ความเข้มข้นกรดสูงๆ จะมีความเร็วในการเกิดตะกอนมากกว่าที่ความเข้มข้นตํ่าๆ
แสดงดัง Figure 3(c) เนื่องจากกรดที่มีความเข้มข้นสูงจะมีไอออนที่เข้าไปจับตะกอนแล้วเร่งอัตราการตกตะกอน
ได้เร็วกว่า (ธานินทร์, 2560)
หลังจากนั้นผงลิกนิ นที่ ได้หลังจากการสกัด จะมีลักษณะเป็ นสีนาํ้ ตาล ดังแสดงใน Figure 4(a) โดย
สังเกตได้ว่า เมื่อนําลิกนินที่สกัดได้ไปเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพกับลิกนินทางการค้า พบว่าลิกนินที่สกัด
ได้จะมีสีนาํ้ ตาลที่ออ่ นกว่าลิกนินทางการค้า แสดงดัง Figure 4(b)

(a)
Figure 2 Solution after extraction (a) Delignin OPEFB (b).

(b)

H2SO4 20%
pH 2

H2SO4 72%
pH 2

(a)
(b)
(c)
Figure 3 Liquid from lignin extraction (a) Solution was adjusted of pH 5 (b) Solution was adjusted of pH
2 by different acid concentration (c).
162

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

(a)
(b)
Figure 4 Lignin in this research (a) Commercial lignin (b).
ผลของการวิเคราะห์ความบริสุทธิข์ องลิกนิน (ASL, AIL)
หลังจากการสกัดลิกนินด้วยด่าง ได้แยกของเหลวมาตกตะกอนลิกนินด้วยกรดซัลฟิ วริกที่ความเข้มข้น
ต่างๆ เป็ น 20 50 และ 72 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร แล้วนําตัวอย่างที่ ได้มาทําการวิ เคราะห์ค วามบริสุท ธิ์ ข อง
ลิกนินด้วยวิธี NREL (2006) พบว่าได้ผลการศึกษา ดังแสดงใน Table 2
Table 2 Component ASL and AIL with different tyes of precipitation.
Sulfuric acid
concentration (%)

Type of precipitation

AIL (%)

ASL (%)

one step*
58.12±1.42
0.54±0.29
20
two steps**
68.34±1.36
0.65±0.35
*
one step
88.56±1.16
0.72±0.34
50
two steps **
90.15±1.32
0.78±0.42
one step *
86.12±1.01
0.83±0.51
72
two steps **
89.94±1.43
0.87±0.72
*
**
one step = Adjust to pH 2 , two steps = Adjust to pH 7 and adjust to pH 2 respective
จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ หลังการสกัดแล้วตกตะกอนลิกนินด้วยกรดที่ความเข้มข้นเพิ่มสูงขึน้ จะทํา
ให้เกิดตะกอนที่มีความบริสทุ ธิ์สงู ขึน้ นอกจากนีย้ งั พบว่า การตกตะกอนด้วยกรดแบบสองขัน้ ตอน จะให้ลิกนินที่มี
ความบริสทุ ธิ์สงู กว่าการตกตะกอนลิกนินด้วยกรดแบบขัน้ ตอนเดียว เนื่องจากที่ค่าพีเอชประมาณ 7 มีการกําจัด
สารที่เกิดจากการย่อยสลายโพลีแซคคาไรด์และสิ่งเจือปนจําพวกซิลิกาออก พร้อมลดความปนเปื ้อนของตะกอน
ลิกนิน (วิชชา, 2545) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Minu, K. et al. (2012) ที่พบว่าการใช้กรดสองขัน้ ตอนจะทํา
ให้ตะกอนลิกนินที่ได้มีปริมาณซิลิกาน้อยกว่าการใช้กรดขัน้ ตอนเดียว และเมื่อเปรียบเทียบกับลิกนินทางการค้า
พบว่า มีลิกนินที่ละลายในกรด 0.40±0.21 เปอร์เซ็นต์ และลิกนินที่ไม่ละลายในกรด 49.74±0.54 เปอร์เซ็นต์ จะ
เห็นได้วา่ ลิกนินที่สกัดได้ในงานวิจยั นีส้ าํ หรับทุกสภาวะการทดลอง มีความบริสทุ ธิ์สงู กว่าลิกนินทางการค้าทัง้ สิน้
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สรุ ป
งานวิจยั นีไ้ ด้นาํ ทะลายปาล์มเปล่าซึง่ เป็ นวัสดุเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมการเกษตร มาทําการปรับสภาพ
ด้วยกรดเจือจางเพื่อให้วตั ถุดิบมีสภาพที่เหมาะสมต่อการสกัดลิกนิน จากนัน้ จึงนําวัตถุดิบที่เหมาะสมมาสกัด
ลิ ก นิ น โดยวิ ธี การใช้ด่างหรือ โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ และทําการตกตะกอนลิ กนิ นโดยการลดค่าพี เ อชด้วยกรด
ซัลฟิ วริกที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน จากนัน้ จึงนําลิกนินที่สกัดได้มาทําการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของลิกนิ นที่
ละลายในกรด(ASL) และลิกนินที่ไม่ละลายในกรด (AIL)
ผลการปรับสภาพทะลายปาล์มเปล่าด้วยกรดเจือจาง พบว่าเมื่อความเข้มข้นของกรดเจือจางเพิ่มขึน้ จะ
ได้วตั ถุดิบที่มีสดั ส่วนขององค์ประกอบลิกนินเพิ่มขึน้ และเริ่มคงที่ท่ีความเข้มข้นกรดเจือจางเท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์
โดยมวล ซึ่งให้สดั ส่วนของลิกนินเท่ากับ 41.89 เปอร์เซ็นต์โดยนํา้ หนักแห้ง ดังนัน้ ความเข้มข้นของกรดเจือจาง
ดังกล่าวจึงถูกเลือกเพื่อใช้ปรับสภาพวัตถุดิบก่อนนําไปสกัดลิกนิน
ผลการสกัดลิกนินจากทะลายปาล์มเปล่า พบว่าผงลิกนินมีลกั ษณะเป็ นสีนาํ้ ตาล และลิกนินที่สกัดได้นนั้
มีความบริสุทธิ์สูงเมื่อตกตะกอนด้วยกรดแบบสองขัน้ ตอน โดยที่ความเข้มข้นกรด 20 50 และ 72 เปอร์เซ็นต์มี
ปริมาณลิกนินที่ไม่ละลายในกรด 68.34 90.15 และ 89.94 เปอร์เซ็นต์ และลิกนินที่ละลายในกรด 0.65 0.78 และ
0.87 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
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ผลของอนุภาคผงยางและสารเชื่อมขวางเปอร์ออกไซด์ ทีม่ ีต่อความสามารถในการไหล
และสมบัตเิ ชิงกลของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง
Effects of ultrafine powdered rubber and peroxide crosslinking agent on flow-ability and
mechanical properties of recycled high density polyethylene
นัฐนรี โสภาเจริญวงศ์1 รัฐโรจน์ อัครธนกุลกิตติ2์ ธีระศักดิ์ หมากผิน1 ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ1 และเอกชัย วิมลมาลา1
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี ศ้ ึกษาผลของการเติมอนุภ าคผงยาง (Ultrafine powdered rubber: UPR) และสารเชื่ อ ม
ขวางไดคิวมิลเปอร์ออกไซด์ (Dicumyl peroxide; DCP) ที่มีตอ่ สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของพลาสติก
ของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูง (Recycled high density polyethylene: rHDPE) โดยผสมผงยาง
อะคริ เ ลต (Acrylate powdered rubber: ACM-UPR) และผงยางสไตรี น บิ ว ทาไดอี น (Styrene butadiene
powdered rubber: SBR-UPR) ปริมาณ 0-12 pph ส่งผลทําให้ความสามารถในการไหลมีแนวโน้มลดลง ความ
ุ หภูมิการโก่งตัวของพลาสติกลดลง
หนาแน่นโดยรวมมีคา่ อยู่ในช่วง 0.956-0.998 g/cm3 การผสมผงยางทําให้อณ
ในขณะที่การเติม DCP พบว่ามีค่าเพิ่มขึน้ ค่ามอดุลสั แรงดึงและความต้านทานแรงดึงลดลง การเติม ACM-UPR
ปริมาณ 2-6 pph และ SBR-UPR ปริมาณ 2 pph มีค่าการยืดตัวและความเหนียวเพิ่มขึน้ สําหรับการเติม DCP
พบว่า rHDPE มีการไหลตัวได้ยากขึน้ การเติม DCP ปริมาณ 0.1-0.3 pph ทําให้ค่ามอดุลัสแรงดึงและความ
ต้านทานแรงดึงเพิ่มขึน้ ในขณะที่การยืดและความเหนียวลดลง โดยสรุ ป ส่วนผลการเติม ACM-UPR และ SBRUPR ปริมาณ 2 pph ร่วมกับ DCP ปริมาณ 0.1 pph ทําให้วสั ดุ rHDPE มีค่ามอดุลสั แรงดึงและความต้านทาน
แรงดึงเพิ่มขึน้ ในขณะที่การยืดตัวและความเหนียวมีคา่ ลดลง

Abstract

This work aimed to investigate the effects of ultrafine powdered rubber (UPR) and dicumyl
peroxide (DCP) on physical and mechanical properties of recycled high-density polyethylene (rHDPE).
The results showed that the addition of acrylate powdered rubber (ACM-UPR) and styrene butadiene
powdered rubber (SBR-UPR) content at 0-12 pph decreased the flow-ability of the polymer, the overall
density was 0.956-0.998 g/cm3 and the addition of powdered rubber decreased the heat distortion
temperature, but the opposite effect was found with DCP addition. The tensile modulus and tensile
strength of rHDPE also decreased with increases in elongation at break and toughness at 2-6 pph of
ACM-UPR and 2 pph of SBR-UPR. The addition of peroxide crosslinking agent decreased the flowability. The addition of 0.1-0.3 pph DCP resulted in increased modulus and tensile strength with
reduced elongation at break and tensile toughness. In summary, the additions of ACM-UPR and SBRUPR content at 2 pph with DCP at 0.1 pph led to the increases in tensile modulus and tensile strength
with reduced elongation at break and toughness.
Key Words: Powdered rubber, Plastic recycled, Mechanical properties, Peroxide agent
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คํานํา
ปั จจุบนั พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High density polyethylene: HDPE) มีการนําใช้
งานหลากหลาย โดยนํามาขึน้ รู ปเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภท ถังนํา้ ถังพลาสติก ตะกร้า ถาดใส่ของ เป็ นต้น เนื่องจาก
มีสมบัติเชิงกลด้านความแข็งแรงสูง สามารถต้านทานต่อสารเคมี และตัวทําละลายต่างๆ ได้ดี โดยนิยมนําพอลิเอ
ทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการรีไซเคิล (Recycled high density polyethylene: rHDPE) ทําการขึน้ รู ปใหม่
เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวเพื่อทดแทนการใช้เม็ดพลาสติกเกรดบริสทุ ธิ์ (Virgin grade) เนื่องจาก HDPE เป็ นเทอร์
โมพลาสติกที่สามารถนํากลับมาหลอมขึน้ รู ปใหม่ได้ เรียกว่า การรีไซเคิล (Recycle) แต่อย่างไรก็ตาม พลาสติกที่
ผ่านกระบวนการรีไซเคิล เมื่อได้รับความร้อนในกระบวนการการหลอมขึน้ รู ป (Oblak et al. (2015)) ทําให้มี
สมบัติเชิงกลด้านการรับแรงโดยรวมลดลง มีความเปราะมากยิ่งขึน้ ดังนัน้ การปรับปรุ งสมบัติเชิงกลด้านความ
แข็งแรง และความต้านทานต่อการรับแรงกระแทก (ความเหนียว) ของพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็ นสมบัติหลักของวัสดุ
ที่สนใจ จากงานวิจยั ที่ผ่านมา ศึกษาการนําผงอนุภาคยางขนาดนาโนเมตร (Ultrafine powdered rubber: UPR)
เป็ นสารเพิ่มความเหนียวสําหรับพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน พบว่าการเติมผงยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene
butadiene powdered rubber: SBR-UPR) ทําให้พอลิโพรพิลีนมีสมบัติความต้านทานต่อแรงกระแทกเพิ่มขึน้
ในขณะที่ความต้านทานต่อแรงดึงลดลงเพี ยงเล็กน้อย (Zhang et al. (2002)) นอกจากนี ้ มีการศึกษาการเพิ่ ม
ความแข็งแรงของ HDPE โดยทําให้เกิดการเชื่อมขวาง (Crosslink) ภายในโครงสร้างสายโซ่โมเลกุลของพอลิเมอร์
ด้วยสารเชื่อมขวางเปอร์ออกไซด์ (Peroxide crosslinking) พบว่า พลาสติกชนิด HDPE มีสมบัติเชิงกลด้านความ
ต้านทานต่อแรงกระแทกเพิ่มขึน้ (Tamboli et al. (2004))
ดังนัน้ งานวิจยั นีม้ ีความสนใจศึกษาผลของชนิดและปริมาณของอนุภาคผงยางเกรดทางการค้า 2 ชนิด
คือ ผงยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR-UPR) และผงยางอะคริเลต (ACM-UPR) และการเติมสารเชื่อมขวางเปอร์
ออกไซด์ชนิ ด Dicumyl peroxide (DCP) และการผสมอนุภาคผงยางเกรดการค้าร่วมกับสารเชื่ อมขวางเปอร์
ออกไซด์ ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิด
ความหนาแน่นสูง

อุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุและสารเคมีวิจัย
วั ส ดุ ห ลั ก ในการวิ จั ย ใช้เ ม็ ด พลาสติ ก rHDPE จากบริ ษั ท เอส.พี . พลาสติ ก อิ น ดั ส ตรี จํา กั ด มี
ความสามารถในการไหล (Flow-ability) มีค่า 6.78 g/10 min ความหนาแน่น (Density) 0.960 g/cm3 สําหรับผง
ยางเกรดการค้า ได้แก่ ผงยางเกรดอะคริเลต (ACM-UPR) และผงยางเกรดสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR-UPR) ได้รบั
การอนุเคราะห์จากบริษัท สยามเอ็กเท็กซ์ จํากัด มีลกั ษณะเป็ นผงสีขาว/ทึบแสง โดยที่ผงยางอะคริเลตมีขนาด
อนุภาคเฉลี่ย 70 นาโนเมตร และผงยางสไตรีนบิวทาไดอีนมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 100 นาโนเมตร สําหรับสารเชื่อม
ขวาง DCP จาก หจก. กิจไพบูลย์เคมี

167

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

การเตรียมตัวอย่าง
นําเม็ด rHDPE อบขจัดความชืน้ ในตูอ้ บที่อณ
ุ หภูมิ 70oC เวลา 8 ชั่วโมง โดยเตรียมทําการผสม rHDPE
กับ ACM-UPR และSBR-UPR ที่ ป ริ ม าณ 0, 2, 4, 6, 8 ,10 และ 12 ส่ ว นต่ อ ร้อ ยส่ ว นของพลาสติ ก (Part per
hundred of plastic: pph) และผสมพลาสติก rHDPE กับสารเชื่ อมขวาง DCP ที่ ปริมาณต่างๆ ดังนี ้ 0.1, 0.2,
0.3, 0.4 และ 0.5 pph ด้ว ยเครื่ อ งปั่ นผสมความเร็ ว สู ง (High speed mixer) รุ ่ น LMXS บริ ษั ท LAB TECH
Engineering จํากัด เวลาในการผสม 2 นาที จากนั้นทําการหลอมผสมด้วยเครื่องอัดรีดเกลียวหนอนคู่ (Twin
screw extruder) รุ ่ น CTW 1000 C บริ ษั ท Haake Rheomax จํา กัด ประเทศเยอรมนี อุณ หภู มิ ก ารผสมจาก
บริเวณ Feed zone ถึง Die zone ที่ 165, 170, 175 และ 180oC ตามลําดับ ความเร็วรอบการผสมที่ 40 รอบต่อ
นาที ทําการตัดเป็ นเม็ดด้วยเครื่องตัดเม็ดพลาสติก ต่อจากนั้นนําเม็ดพลาสติกที่ได้ขึน้ รู ปชิน้ งานทดสอบด้วย
เครื่ อ งฉี ด ขึ ้น รู ป (Injection molding) รุ ่ น E-80B ของบริ ษั ท Elite Precision Machinery จํา กั ด สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ฮ่องกง) อุณหภูมิการฉี ดขึน้ รู ปจากบริเวณ Feed zone ถึง Metering zone อยู่ท่ี 190, 210, 220
และ 220 องศาเซลเซียส ตามลําดับ
การตรวจสอบสมบัตกิ ายภาพ เชิงกล และลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ทําการตรวจสอบความสามารถในการไหลด้วยเครื่อง Melt flow indexer รุ น่ WJ-400B บริษัท Chengde
shiyanji จํากัด สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามมาตรฐานทดสอบ ASTM D1238-13 อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส
นํา้ หนักกด 5.325 กิโลกรัม เวลาการทดสอบ 10 นาที ตรวจสอบความหนาแน่น (Density) ตามมาตรฐาน ASTM
D792-13 ตรวจสอบสมบัติเชิงกล ความต้านทานแรงดึง และค่าความเหนียวจากการดึง (Tensile toughness)
ด้วยเครื่อง Universal testing machine รุ ่น Autograph AG-I บริษัท Shimadzu จํากัด ความเร็วในการดึง 50
มิ ล ลิ เ มตร/นาที ตามมาตรฐานทดสอบ ASTM D638-14 ตรวจสอบอุณ หภูมิ ก ารโก่ ง ตัว ของพลาสติ ก ตาม
มาตรฐานทดสอบ ASTM D648-18 ด้วยเครื่อง HDT / Vicat Tester HV3 บริษัท INSTRON ประเทศสหรัฐอเมริกา
อุณหภูมิทดสอบในช่วงระหว่าง 35 – 150oC และตรวจสอบการกระจายตัวของผงยางและลักษณะสัณฐานวิทยา
ด้วยเทคนิ ค Scanning electron microscope (SEM) บริษัท FEI ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ ่น Nova NanoSEM
450 ความต่างศักย์ 5 kV โดยเตรียมชิน้ งานทดสอบหักในไนโตรเจนเหลวแล้วเคลือบทองก่อนการตรวจสอบ SEM

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลสมบัตทิ างกายภาพของ rHDPE ทีผ่ สมผงยางและสารเชือ่ มขวาง DCP
Table 1 แสดงความสามารถในการไหลของพลาสติก rHDPE ที่ผสมผงยางและสารเชื่อมขวาง DCP
ผลการทดลองพบว่าการเติม ACM-UPR และSBR-UPR ที่ปริมาณตัง้ แต่ 0-12 pph ในพลาสติก rHDPE ทําให้
ความสามารถในการไหลของพลาสติ ก rHDPE มี ค่ า ลดลง (ไหลได้ย าก) ตามปริ ม าณของผงยางที่ เ พิ่ ม ขึน้
เนื่องจากการเติมผงยางทําให้ค่าความหนืดของพลาสติก rHDPE มีค่าเพิ่ม โดยที่การเติมผงยางชนิด SBR-UPR
มีการไหลได้ยากกว่า (มีคา่ น้อยกว่า) ผงยางชนิด ACM-UPR เนื่องจาก SBR-UPR มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยใหญ่กว่า
ACM-UPR ส่วนกรณีการเติมสารเชื่อมขวาง DCP ผสมใน rHDPE ร่วมกับ ที่ปริมาณต่างๆ พบว่าการไหลตัวของ
พลาสติก rHDPE มีค่าลดลงอย่างมาก (ไม่ไหลตัว) เนื่องจาก พลาสติก rHDPE เกิดการเชื่อมขวางเป็ นโครงสร้าง
ตาข่ายที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่แข็งแรงสูง (Sanchez et al. (2016)) ส่วนในกรณีของพลาสติก rHDPE
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ผสมกับผงยาง ACM-UPR / SBR-UPR และร่วมกับ DCP พบว่าความสามารถในการไหลของพลาสติก rHDPE
มีคา่ ลดลงเช่นเดียวกัน ส่วนค่าความหนาแน่นโดยรวมของวัสดุเชิงประกอบพลาสติก rHDPE พบว่ามีคา่ อยู่ในช่วง
0.956-0.998 g/cm3 นอกจากนีก้ ารเติมผงยางส่งผลทําให้อุณหภูมิการโก่งตัวของพลาสติกมีค่าลดลงเมื่อเทียบ
กับ rHDPE ที่ไม่เติมผงยาง ทัง้ นีเ้ นื่องจากผงยางมีค่าความแข็งโดยรวมที่ต่าํ กว่า rHDPE ส่วนการผสม DCP ร่วม
ด้วย ทําให้อณ
ุ หภูมิการโก่งตัวของพลาสติกเพิ่มขึน้ เล็กน้อย เนื่องจากเกิดการเชื่อมขวางในโครงสร้างที่เพิ่มขึน้
Table 1 Flow-ability and density of rHDPE mixed with powdered rubber and peroxide crosslinking
agent.
Sample
Flow-ability Density
HDT
Sample
Flow-ability Density
HDT
3
o
3
(g/10min)
(g/cm )
( C)
(g/10min) (g/cm )
(o C)
rHDPE
6.78
0.960 67.2 ±2.0 SBR 8 pph
3.27
0.982
N/A
ACM 2 pph
6.72
0.961 61.5 ±0.9 SBR 10 pph
3.13
0.992 64.6 ±1.3
ACM 4 pph
5.93
0.965
N/A
SBR 12 pph
3.02
0.998
N/A
ACM 6 pph
5.15
0.967 62.5 ±1.2 DCP 0.1 pph
0.41
0.959 67.8 ±3.2
ACM 8 pph
5.03
0.968
N/A
DCP 0.2 pph
0.17
0.960
N/A
ACM 10 pph 4.92
0.972 61.1 ±3.0 DCP 0.3 pph
0.06
0.960 71.8 ±1.7
ACM 12 pph 4.77
0.974
N/A
DCP 0.4 pph
0.04
0.966
N/A
SBR 2 pph
4.90
0.968 62.1 ±3.4 DCP 0.5 pph
0.00
0.956 68.5 ±1.9
SBR 4 pph
4.23
0.973
N/A
ACM2/D0.1**
0.75
0.958 65.1 ±1.7
SBR 6 pph
3.52
0.976 63.4 ±1.7 SBR2/D0.1***
0.55
0.967 71.1 ±1.1
*N/A = Not available, **ACM2/D0.1= ACM 2 pph + DCP 0.1 pph, ***SBR2/D0.1= SBR 2 pph + DCP 0.1 pph

ผลทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของพลาสติก rHDPE ทีเ่ ติมผงยาง ACR-UPR และ SBR-UPR
ผลสมบัติเชิงกลของพลาสติก rHDPE ที่ผสม ACR-UPR และ SBR-UPR ที่ปริมาณ 0, 2, 4, 6, 8, 10
และ 12 pph แสดงใน Figure 1 พบว่าการเติมผงยางทัง้ สองเกรดในพลาสติก rHDPE ส่งผลทําให้คา่ มอดุลสั ของ
rHDPE มีค่าลดลง เนื่องจากการเติมวัสดุประเภทยางที่มีค่ามอดุลสั แรงดึง (Tensile modulus) โดยรวมตํ่ากว่า
พลาสติก rHDPE แสดงใน Figure 1(a) สําหรับค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) แสดงใน Figure
1(b) พบว่าการเติม ACM-UPR และ SBR-UPR ส่งผลทําให้ความต้านทานแรงดึงของ rHDPE มีคา่ ลดลงเล็กน้อย
ส่วนค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at break) ของพลาสติก rHDPE ที่ ผสมผงยางแสดงใน Figure 1(c)
พบว่าการเติม ACM-UPR ที่ปริมาณ 2-6 pph ส่งผลทําให้ค่าการยืดตัว ณ จุดขาดมีค่าเพิ่มขึน้ และพบอีกว่าเมื่อ
เพิ่ มปริมาณผงยางเติมในพลาสติก rHDPE ค่าการยื ดตัว ณ จุดขาดมีค่าลดลง ทั้งนี เ้ นื่ องจากผงยางเกิ ดการ
รวมตัวเป็ นกลุ่มก้อน (Agglomerates) ทําให้ความสามารถในการยืดตัวของ rHDPE ลดลง โดยที่การยืดตัว ณ
จุดขาดของ rHDPE ที่ผสม ACM-UPR มีค่ามากกว่าการผสม SBR-UPR ในพลาสติก rHDPE เนื่องจาก ACMUPR มีการกระจายตัวใน rHDPE ได้ดีกว่า SBR-UPR ค่าความเหนี ยว (Tensile toughness) แสดงใน Figure
1(d) พบว่าการเติม ACM-UPR ปริมาณ 2-6 pph และการเติม SBR-UPR ปริมาณ 2 pph พบว่าความเหนียวมี
ค่าเพิ่มขึน้ เนื่องจากผงยางสามารถกระจายตัวได้ใน rHDPE แต่เมื่อปริมาณของผงยางเพิ่มขึน้ ทําให้เกิดการเกาะ
กลุม่ ด้วยกันเอง ส่งผลทําให้ความเหนียวของพลาสติก rHDPE ลดลง
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Figure 1 Mechanical properties of rHDPE mixed with powdered rubber (a) Tensile modulus
(b) Tensile strength (c) Elongation at break and (d) Tensile toughness.
จากผลการทดลองสมบัติเชิงกลสามารถอธิ บายด้านการกระจายตัวและการเกาะกลุ่มของผงยางในพลาสติก
rHDPE ด้วยเทคนิ ค SEM แสดงใน Figure 2 โดยที่ Figure 2(a) และ Figure 2(b) ผสม ACM-UPR ปริมาณ 2
และ 12 pph ตามลําดับ และ Figure 2(c) และ Figure 2(d) ผสม SBR-UPR ปริมาณ 2 และ 12 pph ตามลําดับ
a)

ACM-UPR 2 pph

b)

ACM-UPR 12 pph

ACM-UPR particle
ACM-UPR agglomerate

Mag 1000x

Mag 1000x

40 µm
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d)
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Mag 1000x

Mag 1000x
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Figure 2 SEM morphology by SEM of rHDPE mixed with powdered rubber (a) ACM-UPR 2 pph
(b) ACM-UPR 12 pph (c) SBR-UPR 2 pph and (d) SBR-UPR 12 pph.
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ผลทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของพลาสติก rHDPE ทีเ่ ติมสารเชือ่ มขวาง DCP
Figure 3 แสดงสมบัติเชิงกลด้านมอดุลสั แรงดึงและความต้านทานแรงดึงของ rHDPE ที่เติมสารเชื่อม
ขวาง DCP ที่ปริมาณ 0.1-0.3 pph แสดงใน Figure 3(a) และ Figure 3(b) ตามลําดับ พบว่าการเติม DCP ส่งผล
ทําให้ค่ามอดุลสั แรงดึงและความต้านทานแรงดึงของ rHDPE เพิ่มขึน้ เนื่องจากสายโซ่โมเลกุลเกิดการเชื่อมขวาง
เป็ นโครงสร้างร่างแหที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึน้ (Sanchez et al. (2016)) และเมื่อปริมาณของ DCP เพิ่มขึน้ เป็ น
0.4-0.5 pph พบว่าค่ามอดุลสั แรงดึงและความต้านทานแรงดึงมีแนวโน้มลดลง ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากปริมาณของ
DCP ที่มากเกินไปทําให้เกิดปฏิกิริยาการตัดขาดสายโซ่โมเลกุล (Chain scission) ส่งผลทําให้นาํ้ หนักของสายโซ่
โมเลกุลของ rHDPE ลดลง ทําให้ความแข็งแรงมีค่าลดลง (แสดงใน Table 1) และค่าการยืดตัวและค่าความ
เหนียว แสดงใน Figure 3(c) และ Figure 3(d) ตามลําดับ พบว่าการเติม DCP ส่งผลทําให้การยืดตัวและความ
เหนียวของ rHDPE ลดลง เนื่องจากการเกิดเชื่อมขวางของสายโซ่โมเลกุล ทําให้สายโซ่ rHDPE เกิดการยึดตรึง
(Restriction) และมี ค วามแข็ ง แกร่ง เพิ่ ม ขึน้ (Cassidy et al. (2016)) และทําให้ชิ น้ งานทดสอบมี ค วามเปราะ
(Brittleness) (Fayolle et al. (2007))
ผลทดสอบสมบัตเิ ชิงกลของ rHDPE ทีผ่ สมผงยางร่วมกับสารเชือ่ มขวาง DCP
Table 2 แสดงสมบัติเชิงกลของ rHDPE ที่ผสมผงยาง ACM-UPR และผงยาง SBR-UPR ปริมาณ 2
pph ร่วมกับสารเชื่อมขวาง DCP ที่ 0.1 pph พบว่าค่ามอดุลสั แรงดึง และความต้านทานแรงดึงมีค่าเพิ่มขึน้ เมื่อ
เที ย บกับ rHDPE ที่ เติ ม ผงยาง และเมื่ อ เติ มสารเชื่ อมขวาง DCP ร่วมกับ ผงยาง ทําให้เกิ ด พัน ธะเชื่ อมขวาง
(Crosslink) ทําให้สายโซ่โมเลกุลของ rHDPE มีความแข็งแรงเพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด และค่า
ความเหนี ย วมี ค่ า ลดลง ทั้ง นี ้เ นื่ อ งจากการเชื่ อ มขวางที่ ม ากทํา ให้ส ายโซ่ โ มเลกุ ล rHDPE เกิ ด การยึ ด ตรึ ง
(Restriction) ส่งผลทําให้พลาสติกมีสมบัติดา้ นความยืดหยุ่นลดลง
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Figure 3 Mechanical properties of rHDPE mixed with DCP (a) Tensile modulus (b) Tensile strength
(c) Elongation at break และ (d) Tensile toughness
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Table 2 Mechanical properties of rHDPE mixed with powdered rubber and DCP
Mechanical properties

Sample

rHDPE
rHDPE/ACM 2 pph
rHDPE/SBR 2 pph
rHDPE/DCP 0.1 pph
rHDPE/ACM 2 pph/DCP 0.1
pph
rHDPE/SBR 2 pph/DCP 0.1
pph

Tensile
modulus
(MPa)
144 ±11
112 ±8
120 ±6
331 ±7
191 ±6

Tensile
strength
(MPa)
21.4 ±1.0
19.5 ±0.2
19.9 ±0.2
32.0 ±0.5
24.5 ±0.5

Elongation at break
(%)
202 ±40
380 ±39
241 ±21
52 ±4
76 ±2

Tensile
toughness
(J)
72 ±14
125 ±13
82 ±6
36 ±2
34 ±1

316 ±6

32.9 ±0.3

39 ±5

22 ±3

สรุ ปผลการทดลอง
1. การเติมผงยางอะคริเลต ผงยางสไตรีนบิวทาไดอีน และ DCP ทําให้ความสามารถในการไหลของพอลิเอ
ทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่นสูงไหลได้ยาก ความหนาแน่นโดยรวมมีค่าในช่วง 0.956-0.998 g/cm3 อุณหภูมิ
การโก่งตัวของพลาสติกลดลง ในขณะที่ การเติมสารเชื่ อมขวาง DCP ทําให้อุณหภูมิการโก่งตัวของพลาสติก
เพิ่มขึน้
2. การเติมผงยางเกรดสไตรีนบิวทาไดอีน และผงยางเกรดอะคริเลตในพอลิเอทิลีนรีไซเคิลชนิดความหนาแน่น
สูง ทําให้คา่ มอดุลสั แรงดึง ความต้านทานแรงดึงและความเหนียวมีค่าลดลง การเติมผงยางอะคริเลต ปริมาณ 26 pph และการเติมผงยางสไตรีนบิวทาไดอีน ปริมาณ 2 pph มีคา่ การยืดตัวเพิ่มขึน้
3. การเติม DCP ปริมาณ 0.1-0.3 pph ทําให้มอดุลสั แรงดึง และความต้านทานแรงดึงเพิ่มขึน้ แต่คา่ การยืดตัว
มีแนวโน้มลดลง และเมื่อเติมปริมาณ DCP เพิ่มขึน้ พบว่าค่ามอดุลสั แรงดึงและความต้านทานแรงดึงลดลง
4. การเติมผงยางอะคริเลตและผงยางสไตรีนบิวทาไดอีนปริมาณ 2 pph ร่วมกับ DCP ที่ปริมาณ 0.1 pph ทํา
ให้คา่ มอดุลสั แรงดึง และความต้านทานแรงดึงมีคา่ เพิ่มขึน้ ในขณะที่คา่ การยืดตัวและความเหนียวมีคา่ ลดลง
กิตติกรรมประกาศ
คณะวิจยั ขอขอบพระคุณทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยั เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับบริษัท เอส พี
พลาสติก อินดัสตรี จํากัด เลขที่สญ
ั ญา MSD61I0066 และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) บริษัท
สยามเอ็กเท็กซ์ จํากัด ให้สารเคมีวิจยั และบริษัท อินโนเวชั่น กรุ ป๊ จํากัด ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือทดสอบ
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การเคลื่อนทีข่ องควันซึ่งเป็ นผลกระทบจากระดับและตําแหน่งทีเ่ กิดไฟไหม้
และเวลาการอพยพคนในอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ ประเทศไทย
Effects of Fire Elevate and Location on Smoke Movement
and Time of People Evacuation in Road Tunnel of Thailand
ปั ญญวัฒน์ แก้วกุด่นั 1 ณัฐศักดิ์ บุญมี2*
Panyawat Kaewkudan1, Nathasak Boonmee2*

บทคัดย่อ

งานวิจยั นี ้ ศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของควันซึ่งเป็ นผลกระทบจากระดับและตําแหน่งที่เกิดไฟไหม้และ
เวลาการอพยพคนในอุโมงค์ทางลอด ประเทศไทย ด้วยแบบจําลองเพลิงไหม้พลศาสตร์ของไหลเชิ งคํานวณFire
Dynamics Simulator(FDS) โดเมนการคํานวณ กว้าง 8.5 เมตร สูง 5.4 เมตร ยาว 447 เมตร เกิดอุบตั ิเหตุไฟไหม้ท่ี
กลางอุโมงค์กับ passenger car, multi passenger car, bus และ collision โดยค่า Heat Release Rate(HRR) 5,
15, 30 และ 45 MW ตามลําดับพบว่า ในสภาวะที่ไม่มีการระบายอากาศ ลําควันเคลื่อนที่ในลักษณะควันไหลใต้
เพดานแบบจํากัด ความเร็ววิ กฤต อุณหภูมิความร้อนสูงและขึน้ กับค่า HRR ในสภาวะที่ มี ก ารระบายอากาศ
อุณหภูมิความร้อนด้าน upstream ลดลง และเกิ ดควันไหลย้อนเป็ นผลจากความเร็วการระบายอากาศน้อยกว่า
ความเร็ววิ กฤตของควันและตําแหน่ งกองเพลิงที่ เยื อ้ ง การมองเห็ นและเวลาการอพยพที่ ด า้ น upstream ได้รับ
ผลกระทบลดลง คนจะต้องอยู่ห่างจากกองเพลิงและพ้นจากช่วงควันไหลย้อน

ABSTRACT
This research was to determine the effects of fire elevate and location on smoke movement and
time of people evacuation in road tunnel of Thailand by using Fire Dynamics Simulator (FDS). The
calculation domain of the tunnel was 8.5 meters wide, 5.4 meters high and 447 meters long. Fire
accident with heat release rates of 5, 15, 30 and 45 MW were located in the tunnel center that occurred
to passenger car, multi passenger car, bus and collision of vehicles. The results showed the smoke
movement was confined ceiling jet, which the critical velocity and high temperature that depended on
the heat release rates in natural ventilation conditions. The temperature of upstream area was
decreased by mechanical ventilation systems and the occurrence of the black-layering length was
happening when the ventilation velocity was less than the critical velocity of the smoke and fire location
was eccentric. The effects of visibility and time of evacuation in the upstream were decreased when
people were away from the fire and smoke reflux.
Key Words :ventilation, critical velocity, black-layering length
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ปั จจุบนั การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเพิ่มมากขึน้ เพื่อแก้ไขปั ญหาการจราจร จากสถิติไฟไหม้ยานพาหนะ
ในกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2542-2559 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุ งเทพมหานคร แนวโน้มการเกิดไฟ
ไหม้เพิ่ มขึน้ โดยมากที่ สุด พ.ศ. 2558 รองลงมา พ.ศ. 2559 จํานวน 241 ครัง้ และ 233 ครัง้ ตามลําดับ วารุ ณี
(2018) วัสดุตกแต่งรถยนต์ส่วนใหญ่เป็ นวัสดุพลาสติกประเภทโพลิเมอร์ องค์ประกอบหลักของโครงสร้างโมเลกุล
เป็ นคาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน ซึ่งติดไฟง่าย เมื่อถูกเผาไหม้จะปล่อยควันและแก๊สพิษออกมา คนส่วน
ใหญ่ เ สี ย ชี วิ ต จากการสํา ลั ก ควั น Woodburn et al. (1996) ศึ ก ษาเชิ ง คํา นวณด้ว ย (computational fluid
dynamics, CFD) จําลองไฟไหม้ในอุโมงค์และใช้ kerosene เป็ นเชือ้ เพลิง HRR 2.7 kW พบว่าผลกระทบบริเวณ
รอบกองไฟที่ upstream ขึน้ กับตัวแปรความเร็วการระบายอากาศ สภาพการไหลแบบปั่ นป่ วน อัตราการปล่อย
พลังงานความร้อน และที่ downstream ตัวแปรคือ การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อน การแผ่รงั สีความ
ร้อน ความขรุ ขระของผิวผนัง ขอบเขตตําแหน่ง downstream ความลาดเอียง และสภาพการไหลแบบปั่ นป่ วน
โดยการแผ่รงั สีความร้อนและความขรุ ขระของผิวผนังเป็ นตัวแปรที่ส่งผลมากที่สดุ Kunsch et al. (2002) ศึกษา
พฤติกรรมการแพร่กระจายของแก๊สร้อน ประเมินค่า critical ventilation velocity, vC เพื่อป้องกันควันไหลย้อน
จากกองเพลิ ง พบว่ า vC จะขึ น้ กับ HRR และจะเข้า ใกล้ค่ า คงที่ เ มื่ อ HRR สูง และ Carvel et al. (2005) การ
แพร่กระจายของไฟในอุโมงค์ได้รบั อิทธิพลจากขนาดอุโมงค์ การระบายอากาศตามแนวยาวและช่องว่างระหว่าง
รถ โดยระยะการแพร่กระจายของไฟในถนน 1 เลนมากกว่าถนน 2 เลน Vauquelina et al. (2006) อิทธิ พลของ
ความกว้างอุโมงค์(W) ส่งผลต่อการควบคุมควัน จากอัตราส่วน W/H พบว่า vC ลดลงเมื่อ W มากขึน้ Hwang et
al. (2016) ใช้ CFD วิเคราะห์ไฟไหม้ในอุโมงค์ 2 แห่งซึ่งขนาดแตกต่างกันภายใต้ HRR พบว่า อุณหภูมิมีค่าสูงที่
ด้านบนของเพดาน กระจายความร้อนออกจากนั้นจึงค่อยๆ ลดลง Wu et al. (2000) ผลกระทบที่ มีต่อ vC คือ
ความรุ นแรงของไฟและลักษณะกายภาพของอุโมงค์ เมื่อ HRR สูง vC จะเป็ นอิสระจาก HRR และ Oka et al.
(1995) ศึก ษาการระบายอากาศเพื่ อ ควบคุม การไหลของควัน ซึ่ง เกิ ด จากการเผาไหม้ใ นอุโ มงค์พ บว่า การ
เปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า ง ขนาด ตํา แหน่ ง ของกองเพลิ ง มี ผ ลกระทบต่ อ ความเร็ ว วิ ก ฤต(vC) Wang et al. (2016)
ผลกระทบจากกองเพลิง 3 จุด ตามแนวรู ปตัดขวางอุโมงค์(รู ปโค้ง)พบว่า กองเพลิงที่จุดกึ่งกลางและซ้าย vC 2.5
m/s ส่วนกองเพลิงด้านติดกับกําแพง vC 2.8 m/s และกรณีท่ีมีควันไหลย้อยกลับเมื่อ v< vC ส่งผลกระทบต่อมนุษย์
และโครงสร้าง

อุปกรณ์และวิธีการ
การทดลองเชิ ง ตัวเลขเพื่ อศึก ษาพฤติ กรรมการไหลของลําควันจากกองเพลิ งในอุโมงค์ทางลอด ใช้
โปรแกรมจําลองพลศาสตร์อคั คีภยั (Fire Dynamics Simulator) โดยการจําลองลักษณะของการเคลื่อนที่ของไฟ
ด้วยระเบียบวิธีปริมาตรจํากัด(Finite Volume Method) แก้สมการอนุรกั ษ์มวล (Conservation of Mass) สมการ
อนุรัก ษ์มวลย่ อ ย (Conservation of Species) สมการอนุรัก ษ์โมเมนตัม (Conservation of Momentum) และ
สมการอนุรกั ษ์พลังงาน (Conservation of Energy) ดังนี ้
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

(1)

+ 𝛻𝛻 ⋅ 𝜌𝜌𝑢𝑢⃑ = 0

(𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖 ) + 𝛻𝛻 ⋅ 𝜌𝜌𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑢𝑢⃑ = 𝛻𝛻 ⋅ 𝜌𝜌𝐷𝐷𝑖𝑖 𝛻𝛻𝑌𝑌𝑖𝑖 + 𝑚𝑚̇𝑖𝑖 ′′′
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𝜕𝜕
𝑢𝑢
�⃑ + (𝑢𝑢
�⃑ ⋅ 𝛻𝛻)𝑢𝑢
�⃑� + 𝛻𝛻𝛻𝛻 = 𝜌𝜌𝑔𝑔⃑ + 𝑓𝑓⃑ + 𝛻𝛻𝛻𝛻
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜌𝜌 �

(3)

(4)
โดย 𝜌𝜌 ความหนาแน่น 𝑢𝑢�⃑ เวกเตอร์ความเร็ว 𝑌𝑌𝑖𝑖 เศษส่วนโดยมวลย่อยที่ 𝑖𝑖 𝑚𝑚̇𝑖𝑖 ′′′ อัตราการทําปฏิกิริยาต่อ
ป ริ ม า ต ร ข อ ง ม ว ล ย่ อ ย ที่ 𝑖𝑖 𝐷𝐷𝑖𝑖 สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร แ พ ร่ ข อ ง ม ว ล ย่ อ ย ที่ 𝑖𝑖 𝑝𝑝 ความดัน 𝑓𝑓⃑
แรงภายนอกที่กระทําต่อของไหล 𝜏𝜏 viscous stress tensor คือ ℎ เอนทัลปี 𝑞𝑞𝑟𝑟 ฟลักซ์การแผ่รงั สีความร้อน 𝑘𝑘
สัมประสิทธิ์การนําความร้อน 𝑇𝑇 อุณหภูมิ
สมการกลุม่ ควันไหลใต้เพดาน
𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌ℎ) + 𝛻𝛻 ⋅ 𝜌𝜌ℎ𝑢𝑢⃑ =

𝐷𝐷𝐷𝐷

− 𝛻𝛻 ⋅ 𝑞𝑞𝑟𝑟 + 𝛻𝛻 ⋅ 𝑘𝑘 𝛻𝛻𝛻𝛻 + ∑𝑖𝑖 𝛻𝛻 ⋅ ℎ𝑖𝑖 𝜌𝜌𝐷𝐷𝑖𝑖 𝛻𝛻𝑌𝑌𝑖𝑖

1. กลุ่มควันไหลใต้เพดานแบบอิสระ (unconfined ceiling jet) กลุ่มควันลอยตัวสูงขึน้ ในแนวดิ่งกระทบ
เพดาน จากนัน้ จะเปลี่ยนทิศทางการไหลในไปตามแนวเพดานอย่างอิสระ
𝑅𝑅� < 0.18
𝐻𝐻

อุณหภูมิท่ีระยะ 𝑅𝑅 ;

∆𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 16.9

𝐻𝐻 5/3
̇ 2/3
�𝑄𝑄�𝑅𝑅 �
∆𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 5.38
𝐻𝐻
1/3
𝑄𝑄̇

𝑅𝑅� > 0.18
𝐻𝐻

𝑅𝑅� < 0.15
𝐻𝐻

ความเร็วที่ระยะ 𝑅𝑅 ;

𝑄𝑄̇2/3

𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0.96 �

�

𝐻𝐻
𝑄𝑄̇ 1/3 𝐻𝐻 1/2

𝑅𝑅� > 0.15
𝐻𝐻

𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0.195 �

𝑅𝑅 5/6

(5)
(6)
(7)
(8)

�

2. กลุ่มควันไหลใต้เพดานแบบจํากัด (confined ceiling jet) ลักษณะการไหลของกลุ่มควันไหลจะถูก
บังคับโดยกําแพง Delichtsios 1981 พบว่า อัตราส่วนช่องว่างระหว่างคาน (𝑊𝑊) ต่อความสูงของกองเพลิงถึง
เพดาน ( 𝐻𝐻) มี ค่าระหว่าง 0.4-1.2 (0.4 < 𝑊𝑊/𝐻𝐻 < 1.2) และ 𝐿𝐿 ระยะห่ างจากกองเพลิ ง ตามแนวคาน เมื่ อ
𝐿𝐿 > 𝑊𝑊�2

∆𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐
∆𝑇𝑇0
𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑢𝑢0

=

=

0.37

𝐻𝐻 1/3

�𝑊𝑊�

0.27

1/3
�𝑊𝑊�𝐻𝐻�

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

[−0.16 �𝐻𝐻𝐿𝐿 � �𝑊𝑊𝐻𝐻� ]
1/3

(9 )
(10)

โดย 𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐 ความเร็วของลําควัน 𝑢𝑢𝑜𝑜 ความเร็วของลําควันที่ 𝐻𝐻 ∆𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 ผลต่างอุณหภูมิของลําควันไหลใต้เพดาน
กับอุณหภูมิอากาศ (∆𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑇𝑇∞) ∆𝑇𝑇0 ผลต่างอุณหภูมิลาํ ควันที่ 𝐻𝐻 𝑄𝑄̇ อัตราการปล่อยพลังงาน
ความร้อนกองเพลิง 𝐻𝐻 ความสูงของผิวกองเพลิงถึงเพดาน
Table 1 Type of Vehicles.
Type of Vichicle

Dimension,m

HRR,MW

Passenger car

1.8X4.6X1.45

5

Multiple passenger car

2.0X7.0X2.70

15

2.54X12.0X3.60

30

_

45

Bus
Collision

Figure 1 Tunnel fire experiment sketch.

HRR = อัตราการปล่อยพลังงานความร้อนสูงสุดเนื่องจาก

อุบตั ิเหตุไฟไหม้รถ / การชนกันจนเกิดกองเพลิง
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การสร้างแบบจําลอง ใช้คอมพิ วเตอร์ CPU AMD Ryzen 7 2700U with Vega Mobile Gfx 2.20 GHz
RAM 16.0 GB Hard disk 951.7GB และโปรแกรมพลศาสตร์ Pyrosim 2012 จําลองอุโมงค์ทางลอด(แบบจริง 2
ช่องทาง)โดยใช้ 1 ช่องทาง กว้าง 8.50 เมตร สูง 5.4 เมตร ยาว 447 เมตร 9 Jet Fans (APPROX 19.5 CMS) และ
กําหนดคุณสมบัติวสั ดุ แบ่งชิน้ ส่วนแบบจําลองออกเป็ นชิน้ ส่วนย่อย computation cell หรือ grid (Figure 1)เพื่อ
คํานวณหาค่าอุณหภูมิ ความเร็ว ระยะการมองเห็น สมมุติฐานไฟไหม้ยานพาหนะ (Table 1) ในสภาวะที่ไม่มีและ
มี 5, 9 Jet Fans ทํา งาน จํา ลองพฤติ ก รรมการไหลแบบปั่ นป่ วนของการเผาไหม้ ด ้ว ยวิ ธี Large Eddy
Simulation(LES)

พฤติกรรมการไหลของควัน

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการจําลองพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของลําควันในอุโมงค์ทางลอดจากอุบตั ิเหตุไฟไหม้ passenger car,
multiple passenger car, bus และ collision โดย HRR เท่ากับ 5, 15, 30 และ 45 MW ทําให้เกิดกองเพลิงบริเวณ
กลางอุโมงค์ซ่งึ เป็ นจุดวิกฤตพบว่า สภาวะที่ไม่มีการระบายอากาศ ควันไฟจากการเผาไหม้ลอยตัวขึน้ ในแนวดิ่ง
ไปกระทบพืน้ เพดานและเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ขนานตามแนวเพดานในลักษณะควันไหลใต้เพดานแบบ
จํากัด(confined ceiling jet) ใน 2 ทิศทางออกสู่ภายนอก ควันไฟจะสะสมตัวเป็ นชัน้ ควันแล้วลอยลงตํ่ากระจาย
ไปทั่วอุโมงค์ (Figure 2-1a, 2-2 a) โดยกองเพลิง 45 MW ลําควันเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็วและมีอณ
ุ หภูมิความร้อน
สูงสุด รองลงมาคือกองเพลิง 30, 15, 5 MW สภาวะที่มีการระบายอากาศโดยติดตัง้ ระบบระบายควันด้านบนของ
กําแพง ควันไฟจะถูกผลักไปยังด้าน downstream เพื่ อออกสู่ภายนอกตามทิ ศทางของแรงลม ทําให้อุณหภูมิ
ความร้อนและปริมาณควันที่ดา้ น upstream ลดลง(Figure 2-1 b, c, 2-2 b, c) ลักษณะเปลวไฟของกองเพลิงลุก
โชนจะโน้มเอียงไปตามแรงลมและผลจากตําแหน่งที่เยือ้ งกัน(Figure 3 ) กองเพลิง 15, 30 และ 45 MW เกิดควัน
ไหลย้อนขนานเพดาน(Table 2) ซึ่งบริเวณที่ ปะทะแรงลมน้อยควันไหลย้อนจะมีความยาวมาก Carvel et al.
(2005) การป้องกันอัคคีภยั โดยควบคุมการระบายอากาศจึงเป็ นการลดควันไหลย้อน ความเร็วการระบายอากาศ
(v) ≥ ความเร็วของควัน (vC) และ Kunsch et al. (2002) ความเร็ววิกฤตการระบายอากาศขึน้ กับความสูง ของ
อุโมงค์

การมองเห็นและเวลาการอพยพคน

ผลการศึก ษา พบว่าสภาวะที่ ไ ม่มี การระบายอากาศ ลําควันเคลื่ อนที่ ขนานเพดานและแพร่กระจาย
อุณหภูมิความร้อนไปตลอดความยาวอุโมงค์ซ่งึ ปริมาณชัน้ ควันสะสมลอยตัวลงตํ่าบดบังการมองเห็น ส่งผลต่อระบบ
การหายใจและการอพยพคน โดยกองเพลิง 45 MW ส่งผลกระทบมากที่สดุ (Figure 2-2 a) สภาวะที่มีการระบาย
อากาศด้วยระบบระบายควัน ความร้อนและควันไฟถูกระบายไปที่ดา้ น downstream ออกสู่ภายนอกทําให้ท่ีดา้ น
upstream เป็ นพืน้ ที่ท่ีไม่ได้รบั ผลกระทบจากอุณหภูมิความร้อน โดยกองเพลิง 5 MW ไม่พบปั ญหาควันไหลย้อน
ขณะที่กองเพลิง 45 MW ได้รบั ผลกระทบมากที่สดุ ควันไหลย้อนมาจากกองเพลิงเป็ นระยะ 85-100 เมตร(5 Jet
Fans)และ 30-35 เมตร(9 Jet Fans)(Figure 2-2 b, c) การมองเห็นที่ Z=2 m ที่บางช่วงเวลายังเป็ นอุปสรรค์สง่ ผล
กระทบต่อการอพยพคน(Figure 4, Table 2) โดยความปลอดภัยต้องคํานึงถึงตําแหน่งที่คนอยู่ ระยะห่างจากกอง
เพลิงและบริเวณที่ควันไหลย้อนซึง่ จะส่งผลกระทบ(NFPA 520, 2017) การมองเห็นชัดเจนในระยะ30 m(100 ft.)
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Top View: Smoke Movement

Temp (°c), (High)
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Temperature (t °c), Z = 5 m
B(37)
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S(120)
G(210) R(380) G(210)
Temperature (t °c), Z = 2 m
S(50)

G(65)

R(90)

S(120)

B(37)

G(65)

Yellow, Y

S(50) B(37)
Green, G

Side View:

Smoke Movement
Sky, S
Temperature (t °c), X = 0 m

B(37)

S(90)

G(160)

R(280)

G(160)

a) Multi passenger car (No Jet Fan) : Temp = ระดับอุณหภูม(ิ t °c)
Top View:

S(90)

B(37)

t °c ที่แพร่กระจายจากกองเพลิง
t °c สิง่ แวดล้อม 37°c

Smoke Movement

Red, R

Temperature (t °c), Z = 5 m
S(90)

(Low)

Temp (°c), (High)

Temp (°c), High
S(80)

Blue, B

G(115) R(230) G(135) B(37)

B(37)

Yellow, Y

Temperature (t °c), Z = 2 m
G(70)
Side View:

Y(85)

R(100)

B(37)

B(37)

Smoke Movement
Sky, S

Temperature (t °c), X = 0 m
S(80)

G(110)

Y(145) R(180) G(120) B(37)

B(37)

Blue, B
(Low)

b) Multi passenger car (5 Jet Fan)
Top View: Smoke Movement

Temp (°c), (High)
Red, R

Temperature (t °c), Z = 5 m
S(70)

Green, G

S(70) G(115) R(180) G(115) B(37)

B(37)

Yellow, Y

Temperature (t °c), Z = 2 m
G(75)
Side View:

Y(90) R(107) B(37)

B(37)

Smoke Movement
Sky, S

Temperature (t °c), X = 0 m
S(70)

Green, G

S(75)(110) Y(145) R(180) G(120) B(37)

B(37)

Figure 2-1 Temperature on the longitudinal of tunnel (Multi passenger car).
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c) Multi passenger car (9 Jet Fan)
Top View: Smoke Movement

Temp (°c), (High)
Red, R

Temperature (t °c), Z = 5 m
S(210) G(385) R(753) G(385)

B(37)
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Smoke Movement
Sky, S
Temperature (t °c), X = 0 m
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S(170)

B(37)

(Low)

a) Collision (No Jet Fan)
Top View: Smoke Movement
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Side View:
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Smoke Movement
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Temperature (t °c), X = 0 m
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Blue, B

(Low)
Temp (°c), (High)

b) Collision (5 Jet Fan)
Top View: Smoke Movement
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B(37)

Temperature (t °c), Z = 5 m
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Red, R
B(37)

Yellow, Y
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Temperature (t °c), X = 0 m
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Figure 2-2 Temperature on the longitudinal of tunnel (Collision).
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c) Collision (9 Jet Fan)

Passenger car

a) No Jet Fan

Multi passenger car a) No Jet Fan

b) 5 Jet Fans

c) 9 Jet Fans

b) 5 Jet Fans

c) 9 Jet Fans

Bus

a) No Jet Fan

b) 5 Jet Fans

c) 9 Jet Fans

Collision

a) No Jet Fan

b) 5 Jet Fans

c) 9 Jet Fans

Figure 3 Temperature for Fire Accident of Vehicle for a middle.

Figure 4 Visibility for Fire Accident of peoples: a) Multi passenger car b) Collision.
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Table 2 Experimental Result.
Fire accident
Experimental Result

Location

Passenger car
No JF 5 JF

Back-layering
length(m)

upstream

0

Multiple passenger car

9 JF No JF 5 JF

0

Vissibility(m)

downstream <10 10-30 25-30 <10

(Z=2 m)

upstream

<10

30

30

Bus

9 JF No JF 5 JF

Collision
9 JF No JF 5 JF

13-15 8.5-10

21-35 19-28

7-30 15-25 <10

<10

<10

30

30

<10

9 JF

85-100 30-35
<10

<10

<10

<10 25-30 27-30 <10 10-30

30

สรุ ป

พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของลําควัน ช่วงแรกเป็ นควันไหลใต้เพดานแบบอิสระจากนัน้ จึงเปลี่ยนเป็ นควัน
ไหลแบบจํากัดตามความยาวอุโมงค์ โดยความเร็วของควัน การแพร่กระจายความร้อนสัมพันธ์กับ HRR และ
ตําแหน่งกองเพลิง การติดตัง้ ระบบระบายควันสามารถลดปริมาณควันและอุณหภูมิความร้อนที่ดา้ น upstream
ได้ แต่ตอ้ งคํานึงถึงการป้องกันควันไหลย้อน (v ≥ vC) เนื่องจากพืน้ ที่ท่ีเกิดควันไหลย้อนมีผลต่อความปลอดภัยของ
คน ความชัดเจนในการมองเห็นโดยปราศจากสิ่งบดบัง การหายใจ และเวลาการอพยพ
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การศึกษาการลําเลียงนํ้าและแร่ธาตุในพืชโดยการใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
Plant Water and Nutrients Uptake Activity via Temperature Measurement
ปิ ยะรส มาลีเจริญ1 ชนทัต บุญเฉลียว1 และ ทวีเดช ศิรธิ นาพิพฒ
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บทคัดย่อ

พฤติกรรมที่แสดงถึงการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของพืชคือการลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุ ซึ่งในปั จจุบนั มี
การศึกษากิ จกรรมการลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุในพืชใบเลีย้ งคู่หลากหลายวิธีการ โดยมีการศึกษาทัง้ ในห้องแลปของ
สถาบันการศึกษา รวมถึงเครื่องมือที่มีผลิตขายตามท้องตลาด ดังเช่น Sap Flow sensor ที่ใช้ในการวัดอัตราการลําเลียง
นํา้ และแร่ธาตุ แต่เนื่องจากเครือ่ งมือชนิดนีม้ ีราคาค่อนข้างสูงสําหรับเกษตรกรในประเทศไทย ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ ึงเป็ นการ
ออกแบบระบบการอุปกรณ์ตรวจวัดสภาวะแวดล้อมและการลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุของต้นไม้ โดยระบบที่ทาํ การออกแบบ
จะอาศัยหลักการวัดอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างสองจุดเพื่อนํามาวิเคราะห์การไหลของนํา้ และแร่ธาตุ ในการทดลองจะ
มีการใช้เซนเซอร์วดั อุณภูมิ คือ TMP36 และ Thermocouple โดย ทําการทดลองกับต้นไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ต้นมะม่วง ต้น
แคนา ต้นกันเกรา และต้นผกากรอง โดยทัง้ หมดจะอยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน จากนัน้ จึงมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์
กับ NodeMCU (ESP32 devkit v1) เพื่ อ ส่ง ข้อ มูล ไปยัง Thingspeak ซึ่ง เป็ น Cloud Platform ผลการทดลองสามารถ
นํามาวิเคราะห์พฤติกรรมการลําเลียงนํา้ โดยจะพบว่าพฤติกรรมการลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุของต้นไม้สามารถตรวจจัดได้
จากอุณหภูมิที่ตา่ งกัน

ABSTRACT
The factor that affects plant growth directly is the water and nutrients. Nowadays, the activity
of transporting water and minerals in dicotyledon can be research in many ways including the laboratories
of institutions and commercial equipment such as sap flow sensor, but this instrument has a relatively
high price for agriculture in Thailand. Therefore, this research aims to study and design equipment to
measure the transport of nutrients and water in the sapwood of the dicotyledon. The system design to
measure the temperature difference between two points of tree trunk in order to analyze the flow of water
and minerals. TMP36 and Thermocouple were used to measure temperature in sap layer of the trees:
mango, Kankrao, Lantana and D.rheedii in the different environment. Then the sensors will be connected
to microcontroller (ESP32 Devkit v1) to send data to Thingspeak. The result found that sensors can detect
the behavior of water Nutrients Uptake Activity from the tree.
Key words: Sap Flow, IoTs, Temperature sensors
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คํานํา
ในปั จจุบนั การทําการเกษตรในประเทศไทยมีความพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก และมีการประยุกต์ใช้
หลักการ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการจะเพิ่มผลผลิตทางเกษตรนั้น
เกษตรกรจะต้องทราบปั จจัยที่มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อให้สามารถดูแลพืชที่ปลูกได้
อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ซึ่งพฤติกรรมภายในลําต้นของพืชใบเลีย้ งคู่ท่ีเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาใน
หนึ่ง วัน หรื อตามฤดูก าล ได้แ ก่ พฤติ ก รรมการลําเลี ย งนํา้ และแร่ธ าตุท่ี เ กิ ด ขึน้ ในลําต้น ในงานวิ จัย นี จ้ ะเป็ น
การศึก ษาพฤติ กรรมการลําเลียงนํา้ และแร่ธ าตุใ นลําต้นของพื ชใบเลีย้ งคู่ เพื่ อช่ วยให้เกษตรกรสามารถวาง
แผนการจัดการดูแลพืชได้ โดยใช้เครื่องมือช่วยวัดพฤติกรรมการลําเลียงแร่ธาตุและสารอาหารที่เกิดขึน้ การวัด
อัตราลําเลีย้ งนํา้ และแร่ธาตุในลําต้น ของพื ช (Smith and Allen,1996) นั้น โดยทั่วไปแล้วสามารถทําได้ 3 วิธี
ได้แก่
• วิธีสมดุลความร้อน (Stem heat balance method)
• วิธีวดั คลื่นความร้อน (Heat pulse method)
• วิธีวดั การกระจายความร้อน (Thermal dissipation method)
การวัดด้วยการใช้ Sap Flow Meter (Figure 1) นัน้ เป็ นการวัดโดยตรงในลําต้นพืช (สุภทั ร์, 2012) และ
มีการให้ความร้อนแก่ลาํ ต้นพืช เพื่อวัดความต่างระหว่างอุณหภูมิ จึงสามารถทําให้เห็นพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ในแต่
ละช่วงของพืชชนิดนัน้ ๆ ได้ โดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในของลําต้น ซึ่งจะวัดจากพฤติกรรมของ
การกระจายความร้อนที่ เกิ ดขึน้ แต่เนื่องราคาเครื่องมือค่อนข้างสูง (Brett et. al, 2018) ทางผูว้ ิจัยจึงได้มีการ
ประยุกต์ออกแบบเครื่องมือในการอัตราการไหลภายในลําต้นพืช โดยเนื่องจากการไหลของนํา้ และสารอาหารใน
ลําต้นพืชจะเป็ นการไหลจากรากไปสู่ใบ (David M. Hillis et. al, 2014) ดังนัน้ จึงมีการวัดอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน
สองตําแหน่งตามแนวตัง้ เพื่อหาพฤติกรรมการลําเลียงที่เกิดขึน้ ในแต่ละวันของต้นไม้ และมีการใช้เซนเซอร์ท่ีหา
ได้ในท้องตลาด ซึ่งราคาไม่สูงมากนัก ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี Internet of Things (IOTs) ด้วยการเชื่ อมต่อ
ผ่าน Wi-Fi เพื่อเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดไว้บน Cloud sever ซึ่งจะทําให้ลดการสูญหายของข้อมูล และสามารถ
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ยอ้ นหลังได้ ทําให้เกษตรสามารถปรับปรุ งวิธีการดูแลพืชให้เป็ นไปตามความต้องการ ณ
ขณะนัน้ ซึง่ จะส่งผลให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากขึน้

Figure 1 Sap Flow Meter.
(ที่มา : http://www.ictinternational.com/products/sfm1/sfm1-sap-flow-meter)
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
การตรวจวัดอุณหภูมทิ ี่เปลี่ยนไปในลําต้นของต้นไม้

ในการทดลองจะมี ก ารใช้เซนเซอร์ทั้ง TMP36 และ Thermocouple ในการวัด การเปลี่ ย นแปลงของ
อุณหภูมิท่ีเกิดขึน้ ภายในต้นไม้ เพื่อทําการเปรียบเทียบแนวโน้มของอุณหภูมิท่ีวดั ได้ในเซนเซอร์ทงั้ สองชนิด โดย
ภาพรวมของระบบ (Figure 2) คือ เซนเซอร์จะส่งข้อมูลค่าที่วดั ได้ไปยัง ESP32 devkit V1 ที่สามารถเชื่อมต่อกับ
Wi-Fi ได้ จากนัน้ จึงส่งต่อข้อมูลไปยัง Thingspeak ที่เป็ น Cloud platform เพื่อเก็บและแสดงผลข้อมูลก่อนจะ
นํามาใช้ในงานวิเคราะห์ตอ่ ไป

2

1

4

3

No.
1 and 4
2
3
5

5

Tree
Mango
Kankrao
Lantana
D.rheedii Seem

Figure 2 The overview system.
ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ทใี่ ช้ในการทดลอง
• ESP32 devkit V1 คือ บอร์ดที่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth 4.2 BLE
• DHT 22 คือ โดยสามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -40 ถึง 80 องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อน
± 0.5 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์วดั ได้ในช่วง 20 ถึง 90 % ความคลาดเคลื่อน ± 2%
• DS18B20 คือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิท่ี มี probe กันนํา้ สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -55 ถึง
125 องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อน ± 0.5 องศาเซลเซียส (DALLAS, 2015)
• Thermocouple งานวิจยั นีไ้ ด้เลือกใช้ thermocouple type K ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง 270 ถึง 1260 องศาเซลเซียส โดยมีความคลาดเคลื่อนที่ ± 2.2 องศาเซลเซียส
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• TMP36 คือ เซนเซอร์วดั อุณหภูมิท่ีสามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -40 ถึง 125 องศาเซลเซียส
ความคลาดเคลื่อนในการวัดอยู่ท่ี ± 2 องศาเซลเซียส
การบันทึกและเก็บข้อมูลบน Cloud platform
ในการทดลองนีจ้ ะมีการเลือกใช้ cloud platform คือ Thingspeak ซึง่ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็ นที่เก็บ
ข้อมูลของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน IOTs (ปิ ยะรส, 2018) ซึง่ ข้อมูลที่บนั ทึกได้จะถูกนํามาวิเคราะห์แนวโน้ม
ต่อไป (Figure 3)

Figure 3 Data transmission from Thingspeak to csv file.
วิธีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิในลําต้นของต้นไม้
ในการทดลองนีจ้ ะมีการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดตามตําแหน่งต่าง ๆ โดยจะมีการติดตัง้ เซนเซอร์สาํ หรับ
วัด อุณ หภูมิ ใ นต้น ไม้ทั้ง หมด 2 จุด ในอากาศ 1 จุด และในพื น้ ดิ น 1 จุด (Figure 4) ซึ่ง ระยะ a จะมี ค่า 10
เซนติเมตร ในต้นกันเกรา ระยะ 15 เซนติเมตรในต้นมะม่วง (1) และต้นผกากรอง และมีระยะ 100 เซนติเมตรใน
ต้น มะม่วง (2) และต้น แคนา ส่วนระยะ b จะมี ค่า 60 เซนติ เ มตร ในต้น กันเกรา ระยะ 20 เซนติ เ มตรในต้น
ผกากรอง ระยะ 100 เซนติเมตรในต้น มะม่วง (2) และมีระยะ 30 เซนติเมตรในต้นมะม่วง (2) และต้นแคนา
สําหรับระยะ c จะมีคา่ 20 เซนติเมตร ในการทําการทดลองจะมีการแบ่งเซนเซอร์ท่ีใช้ในการวัดอุณหภูมิในลําต้น
พืชเป็ นสองกลุ่มคือ TMP36 และ Thermocouple โดยจะมีการใช้ TMP36 วัดอุณหภูมิในต้นมะม่วง (2) และต้น
แคนา ส่วน Thermocouple วัดอุณหภูมิในต้น มะม่วง (1) กันเกรา และผกากรองตามลําดับ โดยอุณหภูมิ ใ น
พืน้ ดินจะใช้ DS18B20 ทําการวัดในระยะที่ลึกลงไป 20 เซนติเมตร และอุณภูมิอากาศในอากาศจะถูกวัดโดย
DHT22 การเก็บข้อมูลจะทําทัง้ หมด 7 วัน เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ของพืชนิดต่าง ๆ กันใน
การลําเลียงนํา้ และสารอาหารจากรากสูป่ ลายยอดของลําต้น
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DHT22

Sensor 1
a

a = distance from sensor 1 to sensor 2
b = distance from sensor 2 to ground
c = distance from ground to sensor 3

Sensor 2
b
Ground
Sensor 3

c

Figure 4 The position of sensors on the tree.

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดลองผลการวัดอุณหภูมิภายในลําต้นโดยใช้เซนเซอร์ TMP 36 และ Thermocouple พบว่า
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงเวลา 7 วัน จะพบว่าอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนจะมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันใน
ต้นไม้ทงั้ 4 ชนิด (Figure 5) โดยจะมีอณ
ุ หภูมิต่าํ ในช่วงกลางคืน และมีอณ
ุ หภูมิสงู ในช่วงกลางวัน และจะสูงที่สดุ
ในช่วงเที่ยงวัน เป็ นแสดงให้วา่ มีการลําเลียงเกิดขึน้ ภายในลําต้นมากในช่วงที่มีแดดมาก โดยมีทิศทางการลําเลียง
จะเริ่มจากส่วนที่อณ
ุ หภูมิต่าํ กว่า(Downstream) ไปสูส่ ว่ นที่มีอณ
ุ หภูมิสงู กว่า (Upstream)

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)
Figure 5 The graph shows temperature changes within the tres in 7 days. (a) mango tree (1)
(b) Kankrao (c) Lantana were measured trunk’s temperature by Thermocouple (d) mango
tree (2) (e) D.rheedii Seem were measured trunk’s temperature by TMP36 .
จากผลการวัดอุณหภูมิในรอบ 24 ชั่วโมงของต้นมะม่วง (2) ที่ทาํ การวัดโดยใช้เซนเซอร์ TMP36 พบว่า
อุณหภูมิจะมีค่า 27-29 องศาเซลเซียสในช่วง 0.00 – 7.00 น. จากนัน้ จะเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จนกระทั่งสูงสุด
ประมาณ 33 องศาในช่ ว ง 14.00 น. ก่ อ นจะลดลงจนถึ ง ช่ ว ง 29 องศาเซลเซี ย ส ส่ ว นที่ อุ ณ หภู มิ ต่ ํา กว่ า
(Downstream) จะตัดกับ อุณหภูมิสูงกว่า (Upstream) ในช่วงเวลา 9.00 น. ที่อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส และ
เวลา 19.00 น. ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ส่วนอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิในชัน้ ดินที่วดั ได้นนั้ จะพบว่าการเพิ่มขึน้ ของอุณหภูมิอากาศ มีความ
สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ ของอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไปภายในลําต้นของต้นไม้ (Figure 6, Figure 7) โดยเมื่ออุณหภูมิ
ในอากาศเพิ่มขึน้ อุณหภูมิท่ีวดั ได้ในลําต้นก็เพิ่มขึน้ ไปด้วย แต่อณ
ุ หภูมิในดิน (Figure 7) นัน้ มีการเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก โดยมีคา่ การเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 27.5 - 29.5 องศาเซลเซียส สําหรับความชืน้ ในอากาศ (Figure 8)
นั้นจะมีความสัมพันธ์กับการลําเลียง โดยเมื่อความชื น้ ตํ่า แสดงถึงอากาศแห้ง ปากใบพื ชจะเปิ ดเพื่ อคายนํา้
ดังนัน้ การลําเลียงก็จะมีอตั ราเพิ่มขึน้ เมื่อความชืน้ โดยรอบสูง ปากใบจะปิ ด ทําให้อตั ราการลําเลียงตํ่าไปด้วย
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Figure 6 Temperature changes within trunk of mango tree in 7 days.

Figure 7 Variation of air temperature around mango tree (2) and soil temperature within mango tree
(2)’s Trunk in one day.

Figure 8 Variation of Humidity around mango tree (2)’s Trunk in one day

สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองเก็ บค่าอุณ หภูมิ แ ละวิ เ คราะห์ผลอุณหภูมิ ภ ายในต้นพื ชทั้งหมด 4 ชนิ ด คื อ มะม่วง
กันเกรา แคนา และผการอง พบว่าพฤติกรรมการลําเลียงนํา้ และสารอาหารที่ตรวจวัดได้ มีแนวโน้มสอดคล้องกัน
โดยกราฟที่ ได้ในช่วง 7 วันของทั้ง 4 ต้นจะมีความชันเพิ่มขึน้ เมื่อต้นไม้ได้รบั แสงแดด โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุด
ในช่วง 11.00- 14.00 น.ของทุกวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นไม้มีการลําเลียงนํา้ และสารอาหารมากขึน้ เมื่อได้รบั
แสงแดดมากขึน้ รวมถึง ทั้ง TMP36 และ Thermocouple สามารถใช้งานเพื่อตรวจวัดแนวโน้มพฤติกรรมการ
ลําเลียงนํา้ และแร่ธาตุของต้นไม้ได้โดยอาศัยความต่างของอุณหภูมิสองจุดตามแนวตัง้ ของลําต้นได้ ซึง่ การใช้งาน
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จะมีความต่างจาก sap flow meter ที่วางขายตามท้องตลาด โดยจะไม่มีการให้ความร้อนแก่ตน้ พืช ในอนาคต
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานทางการเกษตรเพื่อให้หาความต้องการของพืช ณ ขณะนัน้ ๆ ได้อย่างแม่นยํา
เป็ นการช่วยเกษตรกรพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตต่อไป
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การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพในการโดยสารของรถไฟฟ้ าบีทเี อสชนิด EMU-A1 และ EMU-B1
บนเส้นทางสายสุขุมวิทจากสถานี N8 ถึง สถานี E14
A Comparative Study of Ride Quality between EMU-A1 and EMU-B1 Trains of BTS on
Sukhumvit Line from N8 to E14 Stations
คณวรรธก์ ใจสะอาด1,2 วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์1 และ วิชยั ศิวะโกศิษฐ1*
Kanawat Jaisaard1,2, Wiroonsak Santipach1, and Wichai Siwakosit1*

บทคัดย่อ

บทความนีแ้ สดงการศึกษาเปรียบเทียบค่าคุณภาพในการโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสชนิ ด EMU-A1
และ EMU-B1 ที่ ให้บริการบนเส้นทางสายสุขุมวิทจากสถานี N8 (หมอชิ ต) ไปถึงสถานี E14 (แบริ่ง) โดยการ
คํานวณค่าเวอร์ตงุ ซาลจากความเร่งของขบวนรถไฟในแนวยาว แนวดิ่ง และแนวขวาง จากการเคลื่อนที่ของรถไฟ
ผ่าน 21 ช่วงสถานี และนํามาเปรียบเทียบกับคุณภาพในการโดยสารตามมาตรฐาน ISO 2631 ผลการคํานวณ
จากค่าความเร่งในแนวยาว แนวดิ่ง และแนวขวาง แสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าทัง้ สองขบวนมีคณ
ุ ภาพในการโดยสาร
ในเกณฑ์ปกติ โดยรถไฟฟ้า EMU-A1 มีคณ
ุ ภาพในการโดยสารที่ดีกว่ารถไฟฟ้า EMU-B1 บนเส้นทางสายสุขุมวิท
ในแนวตามยาว แนวดิ่ง และแนวขวาง โดยเฉลี่ยที่รอ้ ยละ 6.60 5.25 และ 4.21 ตามลําดับ

ABSTRACT
This paper presents a comparative study of ride quality between BTS’s EMU-A1 and EMU-B1
on Sukhumvit line from N8 (Morchit) to E14 (Bearing) stations by using Wertungzahl values, which are
calculated from longitudinal, vertical, and lateral accelerations of the trains from 21 intervals of stations.
The results are then compared with ride quality values according to ISO 2631 standard and indicate
that both of them are having normal ride quality. EMU-A1 has better ride quality than EMU-B1 on
Sukhumvit line. The average improvement on longitudinal, vertical, and lateral directions are 6.60%,
5.25%, and 4.21% respectively.

Key words: ride quality, train, Wertungzahl, ISO 2631
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คํานํา
การเดินทางในเขตเมืองกรุ งเทพมหานครในปั จจุบนั มีการใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากเป็ นการเดินทางที่สามารถควบคุมเวลาได้ดีและหลีกเลี่ยงปั ญหารถติดได้ บริษัทระบบขนส่งมวลชน
กรุ งเทพจํากัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส ได้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท และ รถไฟฟ้าสายสีลม ตัง้ แต่วนั ที่ 5
ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยในปั จจุบันมีการให้บริการรถไฟฟ้าห้าชนิดคือ EMU-A1 (Siemens) EMU-B1 (CRRC
Changchun) EMU-B2 (CRRC Changchun) EMU-A2 (Siemens เพิ่ ง เริ่ ม ให้ บ ริ ก ารในปี พ.ศ. 2562) และ
EMU-B3 (CRRC Changchun กํา ลัง ทดสอบขบวนรถ) บริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพจํา กั ด (ม.ป.ป.)
การศึกษานี เ้ ปรียบเที ยบความสบายในการโดยสารระหว่างรถไฟฟ้า EMU A1 และ EMU B1 ตามรู ปที่ 1 บน
เส้นทางสายสุขุมวิทระหว่างสถานี N8 (หมอชิ ต) ถึงสถานี E14 (แบริ่ง) ซึ่งรถไฟฟ้าทั้งสองชนิดมีลกั ษณะการ
ตอบสนองในขณะวิ่งให้บริการที่แตกต่างกัน การศึกษานีต้ อ้ งการแสดงให้เห็นว่าคุณภาพในการโดยสาร (Ride
Quality) ของรถไฟฟ้ าทั้ง สองชนิ ด นั้นมี ค่าอยู่ในระดับ ใด และมี ค วามแตกต่างกันหรื อไม่ในการให้บ ริก ารแก่
ผูโ้ ดยสารในแต่ละช่วงสถานีบนเส้นทางสายสุขมุ วิท

Figure 1 EMU-A1 (Left) and EMU-B1 (Right) Source: โอเคเนชั่น (2553).

อุปกรณ์และวิธีการ

คุณภาพในการโดยสาร
คุณภาพในการโดยสารหมายถึงการโดยสารยานพาหนะที่ไม่มีความสั่นสะเทือนหรือแรงที่มากระทําต่อ
ผูโ้ ดยสารในระหว่างที่เคลื่อนที่ท่ีมากจนเกินไป โดยสามารถแสดงค่าคุณภาพในการโดยสารได้จากค่าเวอร์ตงุ
ซาล (Wertungzahl) 𝑊𝑊𝑊𝑊 (Andersson et al., 2014) ซึ่งคํานวณได้จากค่าเฉลี่ยกําลังสอง (RMS) ของความเร่ง
ในห้องโดยสารที่มีการปรับตามค่าถ่วงนํา้ หนักความถี่ (Frequency Weighted) 𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 ตามสมการ
𝑊𝑊𝑊𝑊 = 4.42(𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 )0.3
1 𝑇𝑇
𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = � � [𝑎𝑎𝑤𝑤 (𝑡𝑡)]2 𝑑𝑑𝑑𝑑 �
𝑇𝑇 0
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โดย 𝑇𝑇 คือคาบเวลาที่ใช้คาํ นวณค่าเฉลี่ยกําลังสองและ 𝑎𝑎𝑤𝑤 (𝑡𝑡) คือความเร่งในห้องโดยสารที่มีการปรับตามค่า
ถ่วงนํา้ หนักความถี่ ตามรู ปที่ 2 โดยเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 2631 ซึ่งมีการถ่วงนํา้ หนักความเร่งในแนวดิ่ ง
(Vertical) ของตัว รถเป็ น wk และมี ก ารถ่ ว งนํา้ หนัก ความเร่ง ในแนวตามยาว (Longitudinal) และแนวขวาง
(Lateral) ของตัวรถเป็ น wd ค่า 𝑊𝑊𝑊𝑊 ที่เป็ นปกติของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอยู่ในช่วง 2.3 ถึง 2.8 โดยมีเกณฑ์ความ
สั่นสะเทือนในการโดยสารและคุณภาพในการโดยสารเทียบกับค่า 𝑊𝑊𝑊𝑊 ตามตารางที่ 1 (Andersson et al., 2014)
wd
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wk

-10
-20

-30
-40
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Figure 2 Frequency weighting of vertical (wk), longitudinal, and lateral (wd) accelerations according to
ISO 2631 Source: Andersson et al. (2014).
Table 1 Level of vibrations and ride comfort according to 𝑊𝑊𝑊𝑊.
Vibration Level
𝑊𝑊𝑊𝑊
1
Just noticeable
2
Clearly noticeable
2.5
Pronounced but not unpleasant
3
Strong but tolerable
3.5
Very stong and unpleasant
4
Extremely strong and unplesant
5
Source: Andersson et al. (2014)

Ride Quality
Very good
Good
Tolerable
Not tolerable
Dangerous

การวัดค่าความเร่งและการประมวลผล
อุป กรณ์วัด ค่ า ความเร่ ง ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษานี ้เ ป็ น ชนิ ด Extech VB300 3-Axis Accelerometer Data
Logger ทําการบันทึกค่าความเร่งในแนวดิ่ง แนวตามยาวตัวรถไฟ และแนวขวางตัวรถไฟ โดยทําการบันทึกค่า
ทุก 0.05 วินาที ซึ่งเท่ากับความถี่ 20 Hz ตลอดเส้นทางสายสุขุมวิท มีการติดตัง้ อุปกรณ์วดั ค่าความเร่งที่บริเวณ
ห้องพนักงานขับรถที่หัวขบวนรถไฟฟ้า EMU-A1 และ EMU-B1 ที่บริเวณพืน้ ห้องคนขับเพื่อป้องกันการรบกวน
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การให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร หลังทําการวัดนําข้อมูลมาคํานวณตามรู ปที่ 2 และสมการที่ 1 และ 2 โดยใช้โปรแกรม
MATLABTM โดยมีการคํานวณค่า 𝑊𝑊𝑊𝑊 ระหว่างการเดินรถในสายสุขมุ วิทจากสถานี N8 (หมอชิต) ไปถึงสถานี E14
(แบริ่ง) รวม 22 สถานี 21 ช่วงของการเคลื่อนที่ และทําการเปรียบเทียบค่าคุณภาพในการโดยสารระหว่างขบวน
รถไฟทัง้ สองต่อไปว่าอยู่ในระดับใดและมีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละช่วง

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ตัวอย่างค่าความเร่งที่ได้จากการวัดระหว่างสถานี N8 (หมอชิต) และ N7 (สะพานควาย) ของรถไฟฟ้า
EMU-A1 และ EMU-B1 เป็ นไปดังรู ปที่ 3 และ 4 สังเกตได้ว่าการพิจารณาการสั่นสะเทือนจากค่าความเร่งในทุก
แนวไม่สามารถแยกแยะระดับการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันระหว่าง EMU-A1 และ EMU-B1 ได้อย่างชัดเจน
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Figure 3 Longitudinal, vertical, and lateral accelerations of EMU-A1 from N8 to N7 on Sukhumvit line.
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Figure 4 Longitudinal, vertical, and lateral accelerations of EMU-B1 from N8 to N7 on Sukhumvit line.
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คุณภาพของการโดยสารสามารถแสดงได้จากการคํานวณค่า 𝑊𝑊𝑊𝑊 ของ EMU-A1 และ EMU-B1 ในทุกช่วงสถานี
โดยสามารถแสดงได้ตามรู ปที่ 5 และรู ปที่ 6 ตามลําดับ สังเกตว่าไม่มีสถานี N6 เนื่องจากยังไม่มีการสร้างสถานี
Longitudinal

3
2
1
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

3

Vertical

2
1
0

3

Lateral

2
1

N8-N7
N7-N5
N5-N4
N4-N3
N3-N2
N2-N1
N1-CEN
CEN-E1
E1-E2
E2-E3
E3-E4
E4-E5
E5-E6
E6-E7
E7-E8
E8-E9
E9-E10
E10-E11
E11-E12
E12-E13
E13-E14

0

Figure 5

𝑊𝑊𝑊𝑊 values of EMU-A1 on Sukhumvit line.

Longitudinal

3
2
1
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Vertical

3
2
1
0

Lateral

3
2
1

Figure 6

N8-N7
N7-N5
N5-N4
N4-N3
N3-N2
N2-N1
N1-CEN
CEN-E1
E1-E2
E2-E3
E3-E4
E4-E5
E5-E6
E6-E7
E7-E8
E8-E9
E9-E10
E10-E11
E11-E12
E12-E13
E13-E14

0

𝑊𝑊𝑊𝑊 values of EMU-B1 on Sukhumvit line.

195

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

ค่ า 𝑊𝑊𝑊𝑊 ของ EMU-A1 ในแนวตามยาว แนวดิ่ ง และ แนวขวางมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 2.2567 2.5475 และ 2.4408
ตามลําดับ ทําให้มีคณ
ุ ภาพในการโดยสารอยู่ในระดับดี (Good) ตามตารางที่ 1 แต่ในแนวดิ่งมีการสั่นสะเทือนใน
ระดับที่ชดั เจนแต่ไม่แย่นกั (Pronounced but not unpleasant) ในขณะที่ค่า 𝑊𝑊𝑊𝑊 ของ EMU-B1 ในแนวตามยาว
แนวดิ่ง และ แนวขวางมีคา่ เฉลี่ยที่ 2.4246 2.6798 และ 2.5430 ตามลําดับ ซึง่ มีคา่ สูงกว่าค่าของ EMU-A1 ในทุก
แนว แต่โดยรวมยัง คงมี คุณ ภาพในการโดยสารในระดับ ดี ต ามตารางที่ 1 แต่ใ นแนวดิ่ ง และแนวขวางมี ก าร
สั่นสะเทือนในระดับที่ชัดเจนแต่ไม่แย่นัก รู ปที่ 7 แสดงร้อยละของความแตกต่างของค่า 𝑊𝑊𝑊𝑊 ของ EMU-B1 ที่
มากกว่า EMU-A1 เทียบกับค่า 𝑊𝑊𝑊𝑊 ของ EMU-A1 ในทุกช่วงสถานี สังเกตได้วา่ โดยทั่วไปคุณภาพในการโดยสาร
ของ EMU-A1 ดีกว่า EMU-B1 ในทุกช่วงแต่มีคา่ ใกล้เคียงกันในช่วง N7-N5 (สะพานควาย-อารีย)์ E12-E13 (อุดม
สุข-บางนา) และ E13-E14 (บางนา-แบริ่ง) และมีค่าต่างกันมากในช่วง CEN-E1 (สยาม-ชิดลม) E2-E3 (เพลิน
จิต-นานา) และ E3-E4 (นานา-อโศก) โดย EMU-A1 มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพในการโดยสารที่ดีกว่า EMU-B1 ใน
แนวตามยาว แนวดิ่ง และแนวขวางที่รอ้ ยละ 6.60 5.25 และ 4.21 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ค่า 𝑊𝑊𝑊𝑊 ของทุกช่วง
สถานี และทุกแนวการเคลื่อนที่ มีค่าสูงสุดที่ 2.7803 ซึ่งเป็ นค่าในแนวดิ่งของ EMU-B1 ในช่วง E3-E4 (นานาอโศก) ซึง่ ยังคงมีคา่ ในเกณฑ์ปกติของการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
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Figure 7 Percentage of differences of 𝑊𝑊𝑊𝑊 between EMU-A1 and EMU-B1 on Sukhumvit line.

สรุ ป

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพในการโดยสารระหว่างรถไฟฟ้า EMU-A1 และ EMU-B1 แสดงให้เห็นว่า
รถไฟฟ้าทัง้ สองขบวนมีคณ
ุ ภาพในการโดยสารที่แตกต่างกัน ผลการคํานวณจากค่าความเร่งในแนวยาว แนวดิ่ง
และแนวขวาง แสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าทัง้ สองขบวนมีคณ
ุ ภาพในการโดยสารในเกณฑ์ปกติ โดยรถไฟฟ้า EMUA1 มีคณ
ุ ภาพในการโดยสารที่ดีกว่ารถไฟฟ้า EMU-B1 บนเส้นทางสายสุขุมวิทในแนวตามยาว แนวดิ่ง และแนว
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ขวาง โดยเฉลี่ยที่รอ้ ยละ 6.60 5.25 และ 4.21 ตามลําดับ การตรวจวัดค่าคุณภาพในการโดยสารเป็ นประจําจะ
ช่วยให้ผใู้ ห้บริการเดินรถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของขบวนรถไฟฟ้าและทางวิ่งได้ และสามารถใช้เป็ นข้อมูลใน
การปรับปรุ งขบวนรถไฟฟ้าหรือทางวิ่งได้เมื่อค่า 𝑊𝑊𝑊𝑊 มีคา่ สูงกว่าปกติ
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างเหง้ามันสําปะหลัง
DESIGN AND DEVELOPMENT OF CASSAVA ROOT WASHING MACHINE
ประสิทธิชัย มะลอย1*, ธีรพงศ์ ผลโพธิ์1
PrasittHichai Maloy1* Teerapong Pholpo1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบ สร้างและพัฒนา เครื่องล้างเหง้ามัน โดยเครื่องประกอบด้วย 5
ส่วนที่สาํ คัญ คือ 1.ชุดโครงสร้างของเครื่อง 2.ชุดตระแกรงทรงกระบอก 3.ชุดส่งกําลัง 4.ชุดปั๊ ม หัวฉีด ถาดรองนํา้
และถาดรวมนํา้ 5.ช่องป้อนและช่องออกของเหง้ามันสําปะหลัง ซึ่งมีหลักการทํางานโดยอาศัยมอเตอร์ตน้ กําลัง
ขนาด ½ แรงม้า 3 เฟส ซึ่งส่งกําลังขับกับเกียร์ทดที่มีอตั ราทดเท่ากับ 60:1 และส่งกําลังผ่านเพลา ซึ่งมีลอ้ สําหรับ
ขับชุดตระแกรงทรงกระบอกติดอยู่ ภายในตระแกรงทรงกระบอก (Drum) จะมีท่อนํา้ ประกอบด้วยชุดหัวฉี ด
แรงดันสูง เพื่อฉีดชะล้างทําความสะอาด ทดสอบที่ความเร็วรอบ 15, 20 และ 25 รอบต่อนาที (rpm) และมุมเอียง
ของตระแกรงทรงบอกที่ระดับ 3, 4 และ 5 องศา โดยมีการฉีดนํา้ ชะล้างร่วมด้วยที่แรงดันคงที่ 5 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร (kg/cm2) ผลการทดสอบพบว่าความเร็วรอบที่ดที ่ีสดุ ที่ 25 รอบต่อนาที (rpm) และมุมเอียงที่ดีท่ีสดุ ที่ 5
องศา มีประสิทธิ ภาพในการทําความสะอาดอยู่ท่ี 87.33 เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถล้างเหง้ามันสําปะหลังได้
350 กิโลกรัมต่อชั่วโมง (kg/hr ) มีอตั ราการใช้นาํ้ 20 ลิตรเฉลี่ยต่อครัง้ และมีอตั ราการใช้ไฟรวม 1.12 กิโลวัตต์ต่อ
ชั่วโมง (kW/hr) คิดเป็ น 4.40 บาทต่อชั่วโมง

ABSTRACT
This research aims to design construct and develop of cassava root washing machine. Using
engineering knowledge to wash a cassava root before entering biomass pelletizing process. The
machine has the following key components are: 1) the structure of machine, 2) the grating cylinder
(drum), 3) Transmission system, 4) Pump nozzle and water tray, and 5) Feed tray and out tray cassava
root. The machine was using a power motor ½ hp 3-phase which connected with gearbox (60:1), to
drives through the shaft. There is wheel located at the shaft. Inside the grating cylinder (drum), there is
a pipe consisting of a set of high-pressure nozzles. Machine operation test used the speed of the drum
at 15, 20 and 25 rpm at the angle of the drum 3, 4 and 5 degrees respectively. There are water spraying
with constant pressure at 5 kg/cm2. The result showed that the best is 25 rpm at 5-degree, cleaning
efficiency is 87.33 percent, the capacity is 350 kg/hr, water consumption rate is 20 lite per time and
power consumption rate total is 1.12 kW hr-1 (4.40 baht per hour).
Key words: Cassava root, Washing machine
* Corresponding author; e-mail address: benwatoye_80@hotmail.com
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คํานํา
มันสําปะหลังเป็ นพืชสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็ นพืชที่ปลูกง่ายทนทาน ต่อสภาพ
ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และสามารถเจริญเติบโตได้ในพืน้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่าํ จากแนวโน้มสถานการณ์
ของมันสําปะหลัง ปี 2560 ของประเทศไทยพบว่า มีพืน้ ที่ เพาะปลูก 8.9 ล้านไร่ และมีผลผลิตที่ ได้คือ หัวมัน
สําปะหลัง 30.4 ล้านตัน (สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง, 2560) ซึ่งเกษตรกรจะนําหัวมันสําปะหลังส่ง
ขายให้กบั โรงงาน เพื่อนําไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น มันเส้น แป้งมันสําปะหลัง อาหารสัตว์ เป็ นต้น โดย
ประเทศไทยเป็ นผูส้ ่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง อันดับหนึ่งของโลก (สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558) เหง้ามันสําปะหลังเป็ นส่วนเหลือทิง้ จากกระบวนการเพาะปลูกและการแปร
รู ปมันสําปะหลัง มีคณ
ุ สมบัติแข็งแรง ไม่แตกหักง่าย การนําเหง้ามันสําปะหลังสดมาย่อยให้มีขนาดเล็ก แล้วนําไป
ตากแห้งเพื่อลดความชืน้ ทําให้มีความสามารถในการลุกติดไฟได้และให้ค่าพลังงานความร้อนเทียบเท่ากับไม้ฟืน
ซึ่งปั จจุบนั ได้มีการนําเหง้ามันสําปะหลังไปแปรรู ป เป็ นเชือ้ เพลิงชีวมวลป้อนในระบบเผาไหม้พลังงานความร้อน
อันเป็ นต้นกําลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดการนําเข้าเชื อ้ เพลิงจากต่างประเทศ ลดการใช้เชื อ้ เพลิง
ฟอสซิลและเป็ นการลดขยะที่ เหลือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการนําเหง้ามันสําปะหลังมาใช้ผลิตเป็ น
เชือ้ เพลิงชีวมวล ต้องผ่านกระบวนการทําความสะอาดก่อน เนื่องจากมันสําปะหลังเป็ นพืชที่อยู่ใต้ดิน จึงทําให้หวั
และเหง้ามันสําปะหลังที่ขุดขึน้ มาจากไร่ ไม่สะอาด มีเศษดิน เศษทรายปะปนอยู่ หากไม่ทาํ ความสะอาดก่อน
นําเข้ากระบวนการแปรรู ปจะส่งผลให้คา่ พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ลดลง เพราะมีวสั ดุแปลกปลอม
ปะปนอยู่ และซิลิกา้ ในเม็ดทราย จะหลอมละลายในเตาเผาชีวมวลเนื่องจากโดนความร้อนสูง ซึง่ ส่งผลให้เตาเผา
มีประสิทธิภาพลดลงอีกด้วย จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้มีแนวคิดที่จะออกแบบ สร้างและพัฒนาเครื่องล้างเหง้า
มันสําปะหลัง เพื่อช่วยในการล้างทําความสะอาดเหง้ามันสําปะหลังให้สะอาดจากสิ่งสกปรก เช่น เศษดิน เศษ
ทราย ที่ติดอยู่ตามเหง้ามันสําปะหลังก่อนนําเข้าสูก่ ระบวนการแปรรู ปอัดเม็ด อันจะทําให้เตาเผามีความเสียหาย
และการเผาไหม้มีประสิทธิภาพลดลง ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อออกแบบ สร้าง พัฒนา ทดสอบ
ความสามารถในการทํางาน และประสิทธิภาพในการทําความสะอาดของเครื่องล้างเหง้ามันสําปะหลัง

อุปกรณ์และวิธีการ
การออกแบบเครื่องล้างเหง้ามันสําปะหลัง
เครื่องต้นแบบล้างเหง้ามันสําปะหลังมีสว่ นประกอบที่สาํ คัญ (Figure 1 ) ดังนี ้ 1)ชุดโครงเครื่อง 2)ชุดตระ
แกรงทรงกระบอก 3) ชุดส่งกําลัง 4) ชุดปั๊ ม หัวฉีด ถาดรองนํา้ และถาดรวมนํา้ และ5)ช่องป้อนและช่องออกของ
เหง้ามันสําปะหลัง มีขนั้ ตอนการทํางานคือ ป้อนเหง้ามันสําปะหลังลงไปในช่องป้อนเหง้ามันสําปะหลังด้านหัว
ของตัวเครื่อง มันสําปะหลังจะถูกลําเลียงเข้าไปภายในชุดตระแกรงทรงกระบอก (Drum) ซึ่งภายในตระแกรง
ทรงกระบอก จะมีท่อนํา้ ประกอบด้วยชุดหัวฉีดแรงดันสูง เพื่อฉีดชะล้างทําความสะอาด ในขณะเดียวกัน ชุดดรัม
จะหมุนตลอดกระบวนการ โดยใช้แรงขับเคลื่อนของล้อขับที่ติดกับเพลา จากนัน้ เหง้ามันสําปะหลังที่ทาํ ความ
สะอาดเสร็จแล้วจะลําเลียงมาจนสุดส่วนท้ายของชุดดรัม และเคลื่อนที่ออกจากชุดดรัมโดยผ่านช่องออกด้านท้าย
ของตัวเครื่อง
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Figure 1 Cassava root washing machine.
ความเร็วรอบและมุมเอียงของตระแกรงทรงกระบอกทีด่ ที สี่ ุดในการทําความสะอาดเหง้ามันสําปะหลัง
ทําได้ดงั นี ้
ในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ ขนาด ½ แรงม้า (Hp) 3 เฟส นัน้ จะใช้อินอินเวอร์เตอร์ (inverter)
ปรับความถี่ หามอเตอร์ท่ีการทดสอบความเร็วที่ 15, 20 และ 25 รอบต่อนาที (rpm) และที่มมุ เอียงของตระแกรง
ทรงกระบอก 3, 4 และ 5 องศา ตามลําดับ หลังจากนัน้ ทําการเปิ ดระบบนํา้ โดยควบคุมความดันให้อยู่คงที่ 5
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร(kg/cm3) แล้วป้อนเหง้ามันสําปะหลังจํานวน 5 กิโลกรัม (kg) เข้าสู่ภายในตระแก
รงทรงกระบอก ทําการจับเวลาการทํางานของเครื่องตัง้ แต่เริ่มจนสิน้ สุดกระบวนการ โดยจะทําการทดลอง จํานวน
5 ครัง้ ในแต่ละความเร็วรอบและมุมเอียง ที่ทาํ การแยกสิ่งสกปรกออกมากับนํา้ ที่ผ่านการล้างเหง้ามันสําปะหลัง
โดยใช้ผา้ ขาวบางกรองสิ่งสกปรก แล้วนําสิ่งสกปรกไปอบด้วยตูอ้ บลมร้อน ที่อณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียล (˚C)
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง (hr) จากนัน้ ทิง้ ไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิหอ้ ง เพื่อเป็ นการปรับระดับความชืน้ ให้อยู่ในสภาวะอากาศปกติ
แล้วทําการชั่งนํา้ หนัก นําสิ่งสกปรกที่ผ่านการอบ มาเข้าเครื่องเขย่าเป็ นเวลา 10 นาที ผ่านรู ตะแกรงขนาด 30,
50 และ 80 mesh ตามลําดับ เพื่อทําการแยกทรายออกจากเศษสิ่งสกปรก ทําการชั่งนํา้ หนักของทรายที่ออกมา
จากสิ่งสกปรก เก็บข้อมูลและทําการวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป
การวิเคราะห์ผลมีวิธีดังนี้
จากการทดลอง เพื่อหาความเร็วรอบและมุมเอียงของชุดตระแกรงทรงกระบอกที่ดีท่ีสดุ โดยวิเคราะห์ผล
จากนํา้ หนักทรายที่ได้จากการกระบวนการชะล้าง จากนัน้ นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของความสะอาดของเหง้า
มันสําปะหลัง โดยมีขนั้ ตอนการสร้างเกณฑ์ความสะอาดความเร็วรอบและมุมเอียงของชุดตระแกรงทรงกระบอก
ที่ดีท่ีสดุ โดยวิเคราะห์ผลจากนํา้ หนักทรายที่ได้จากการกระบวนการชะล้าง จากนัน้ นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ของความสะอาดของเหง้ามันสําปะหลัง โดยมีขนั้ ตอนการสร้างเกณฑ์ความสะอาดมีวิธีดงั นี ้
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ทําการเตรียมเหง้ามันสําปะหลังจํานวน 5 กิโลกรัม (kg) ใส่ในถาดเพื่อทําความสะอาด จากนัน้ เติมนํา้ ลง
ในถาดและใช้แปรงขนอ่อนขัดทําความสะอาดจนไม่มีทรายติดอยู่กรองสิ่งสกปรกจากนํา้ ที่ ใช้ในการทําความ
สะอาดเหง้ามันสําปะหลังด้วยผ้าขาวบาง เพื่อแยกสิ่งสกปรกนําสิ่งสกปรกที่ได้มาชั่งนํา้ หนัก และอบที่อณ
ุ หภูมิ
105 องศาเซลเซียส (เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง) นําสิ่งสกปรกที่อบแล้วมาชั่งนํา้ หนัก และเข้าเครื่องเขย่า เพื่อทําการ
แยกทรายชั่งนํา้ หนักทรายที่ได้ทาํ ซํา้ จํานวน 5 ครัง้ แล้วจดบันทึก
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ความสามารถในการทําความสะอาดของการล้างเหง้ามันสําปะหลัง
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) พบว่า ที่ความเร็วรอบ 15 และ 20 รอบต่อ
นาที (rpm) ไม่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในความสะอาด ในขณะที่ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที (rpm)
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างประสิทธิภาพความสะอาด และพบว่าที่มมุ เอียง 3, 4 และ 5 องศา ตามลําดับ มีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างประสิทธิ ภาพความสะอาด โดยที่ ความเร็วรอบ 15 รอบต่อนาที (rpm) มุมเอียง 3, 4 และ 5 องศา มี
เปอร์เซ็นต์ความสะอาดเท่ากับ 26.72, 46.46 และ 40.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ที่ความเร็วรอบ 20 รอบต่อนาที
(rpm) มุ ม เอี ย ง 3, 4 และ 5 องศา มี เ ปอร์เ ซ็ น ต์ค วามสะอาดเท่ า กั บ 17.33, 42.39 และ 64.95 เปอร์เ ซ็ น ต์
ตามลําดับ และที่ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที (rpm) มุมเอียง 3, 4 และ 5 องศา มีเปอร์เซ็นต์ความสะอาดเท่ากับ
16.67, 49.83 และ 87.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (Figure 2)

Figure 2 The graph shows the relationship between Speed round of Cylindrical basket (rpm) and
capacity to clean up (kg/hr).

ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดของการล้างเหง้ามันสําปะหลัง
จากผลการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) พบว่า ที่ความเร็วรอบ 15
และ 20 รอบต่อนาที (rpm) ไม่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในความสะอาด ในขณะที่ความเร็วรอบ 25 รอบ
ต่อนาที (rpm) มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างประสิทธิภาพความสะอาด และพบว่าที่มมุ เอียง 3, 4 และ 5 องศา ตามลําดับ
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มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างประสิทธิภาพความสะอาด โดยที่ความเร็วรอบ 15 รอบต่อนาที (rpm) มุมเอียง 3, 4 และ 5
องศา มีเปอร์เซ็นต์ความสะอาดเท่ากับ 26.72, 46.46 และ 40.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ที่ความเร็วรอบ 20 รอบ
ต่อนาที (rpm) มุมเอียง 3, 4 และ 5 องศา มีเปอร์เซ็นต์ความสะอาดเท่ากับ 17.33, 42.39 และ 64.95 เปอร์เซ็นต์
ตามลําดับ และที่ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที (rpm) มุมเอียง 3, 4 และ 5 องศา มีเปอร์เซ็นต์ความสะอาดเท่ากับ
16.67, 49.83 และ 87.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และพบว่าที่ความเร็ว 15 รอบต่อนาที (rpm) มุมเอียง 5 องศา มี
ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดน้อยกว่ามุม 4 องศา สาเหตุเกิดจากแท่นมอเตอร์ตน้ กําลังเกิดการเคลื่อนที่
ทําให้สายพานส่งกําลังหย่อน ทําให้การส่งกําลังไม่เต็มประสิทธิ ภาพ จึงทําให้ประสิทธิภาพก็ลดลงตามไปด้วย
(Figure 3)

Figure 3 The graph shows the relationship between Speed round of Cylindrical basket (rpm) and
Performance to cleaning (%).

สรุ ปผลการทดลอง
ผลจากการทดลองเครื่องล้างเหง้ามันสําปะหลัง พบว่า ที่สภาวะการทํางานที่ดีท่ีสุดในการล้างเหง้ามัน
สําปะหลัง ที่ความเร็วรอบ 25 รอบต่อนาที (rpm) มุมเอียง 5 องศา มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาด 87.33
เปอร์เซ็นต์ สามารถล้างเหง้ามันสําปะหลังได้ 350 กิโลกรัมต่อชั่วโมง (kg/hr) โดยเครื่องล้างเหง้ามันสําปะหลังมี
อัตราการใช้นาํ้ เฉลี่ย 20 ลิตรต่อครัง้ การทดลอง และอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมอยู่ท่ี 1.12 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
(kW/hr) คิดเป็ นค่าไฟฟ้า 4.4 บาทต่อชั่วโมง (Baht/hr)
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Comparative Analysis for Thai-Lao Friendship Bridge No.1 Under SRT U20 Train and Full
Road Traffic Load.
Bounvilay Mixaykham1,2*, Prapot Kuntong1, Wichai Siwakosit1

ABSTRACT

This paper presents a comparative study for Thai-Lao friendship bridge No.1 Under SRT U20
train and full road traffic load. The purpose of this study is to find out whether the bridge could withstand
the loads within allowable flexural stress value using finite element model. The results indicate that all
compressive flexural stress values are well within the allowable stress used in the design for this bridge.
SRT U20 load has produced larger stress values than those of the full traffic road load.

Key words: Thai-Lao friendship bridge, finite element
*
Corresponding author; email address: meemixay@gmail.com
1
Kasetsart University Rail Engineering Center, Faculty of Engineering, Kasetsart University
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INTRODUCTION
The Mekong river bridge project have been a joint project between the governments of
Australia, Thailand and Lao PDR. The Mittraphab bridge or friendship bridge No. 1 (Figure 1) was built
across the Mekong river between Nongkhai in Thailand and Thanaleng near Vientiane in Laos PDR.
The bridge contributes significantly to the economic and social development of the region and to
strengthen the bilateral relationship between Thailand and Lao PDR [Wikipedia]. This 1,174 meters with
8 piers continuous frame bridge was designed to carry two lanes of road traffic with provision for a
single meter gauge railway track of the state railway of Thailand (SRT). The project began construction
in October 1991 and opened to road traffic in April 1994, while the railway track on the bridge was
completed and a passenger train service started operation in May 2009. Freight train operation started
in August 2019 after 25 Years of service. The 15 ton axle load is mutually agreed for railway operation
across the bridge, however this limiting axle load value may prohibit modern SRT locomotives with axle
load of 16 ton and 20 ton for freight operation on the bridge. This study analyses deflection behaviour
of the existing bridge structure by finite element method for load capacity evaluation of the bridge. This
paper is intended to study the effects of the SRT locomotive with 20 ton axle load in comparison with
the full road traffic load permitted on the bridge for better understanding of the proper axle load on the
bridge.

Figure 1 Thai-Lao friendship bridge No.1. Source: [Wikipedia]
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A review of railway bridge design and a book on pre-stressed concrete bridge design can be found in
reference No. 2 and reference No. 3, while the information related to the bridge in this study is from
reference No. 4 and reference No.5.

MATERIALS AND METHODS
Finite Element Analysis (FEA) is a method used to study a selected midspan section between
pier No.9 and pier No.10 as the representation of the bridge structure as shown in Figure 2. The model
by FEA software (MSC PATRAN-NASTRANTM 2018) with 3D solid element has the total element of
188,760 elements and total node of 233,155 nodes whereby the tendon pre-stress is created by total
compressive load into the selected cross section following the as built drawing and design report [Lao
Railway].

LAO PDR

THAILAND

Figure 2 Selected midspan section for the analysis between pier No.9 and pier No.10.
Source: [Lao Railway]
FEA model verification is carried out by comparisons of strain values under static load test of
the bridge from reference No.4 and strain values from the FEA model at the selected midspan section.
The locations of strain measurements is shown in Figure 3. Figure 4 shows the FEA model.

Strain Gauges
SG07

SG13

SG08

SG14

Strain Gauges

Figure 3 Strain gauge measurement positions at the selected midspan section.
Source: [Lao Railway]
206

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

Figure 4 FEA model of the selected section.
The property of concrete for FEA model is shown in table 1 [Lao Railway], where the
road traffic and SRT U20 loads are shown in figure 4. Bridge loading considered in structural analysis
and load-carrying capacity evaluation of the bridge structure consists of the full road traffic trailer (22
wheel truck) with maximum gross load of 53 tons in comparison with SRT U20 load of 120 ton locomotive
with a 64 ton freight car at the bridge span.
Table 1 Concrete property for the FEA model.
Ultimate Compressive Strength
(MPa)
Modulus of Elasticity
(MPa)
Poisson’s Ratio
Source:[5]

20,000 kg
20,000 kg
20,000 kg

45
33,540
0.25

16,000 kg
20,000 kg
20,000 kg
20,000 kg
16,000 kg

Figure 4 Vehicle traffic loads on the bridge

16,000 kg
16,000 kg

Source: Adapted from [Lao Railway]
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RESULTS AND DISCUSSIONS
Table 2 shows strain values from strain gauge measurement [Lao Railway] versus strain values
from FEA model in this study with similar load condition. The results from the FEA model is agreeable
with experimental results. Table 3 shows flexural pre-stressed values at the selected midspan section
of the bridge.
Table 2 Micro strain values.
Strain gage
position
Top
Bottom

SG 07
SG 13
SG 08
SG 14

L/2 ( ∆ )
Test
FEA
report

L/2
Test
report
-6
-6
31
24

FEA
-10
-10
18
18

30

Difference (%)

28

6.67

Table 3 Flexural pre-stressed values at mid span section of the bridge.
Mid Span Section
Compressive Stress Value
Top
5 MPa
Bottom
14 MPa
Source: [Lao Railway]
Figure 5 and figure 6 shows flexural stress values from a case of full traffic road load and a
case of SRT U20 load respectively. The compressive flexural stresses value from the full road load case
in combination with pre-stressed values on the mid span section are 6.98 MPa on the top of the section
and 12.02 MPa on the bottom of the section. For SRT U20 case they are 7 MPa for the top section and
11.5 MPa for the bottom section. From allowable compressive stress value of 18 MPa in reference 4,
these values are well within the allowable limit for this bridge.

CONCLUSION
This study shows that the Thai-Lao friendship bridge No.1 should be able to withstand both
SRT U20 and full road traffic load according to finite element model simulation, The model is agreeably
verified with experimental results.
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Figure 5 Flexural stress values from full road traffic load.

Figure 6 Flexural stress values from SRT U20 load.
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทําความเย็น
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กรณีศึกษา โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

Analysis and Design of Ventilation System in Refrigerating Machinery Room Case
Study Frozen Food Factory
ยุพาวรรณ อารีช่วย1,* และ อภิชาต แจ้งบํารุง2
Yupawan Areechuay 1,* and Apichart Chaengbamrung2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทําความเย็นห้อง 1 ที่ได้มีการ
ออกแบบและปรับปรุ งระบบระบายอากาศเรียบร้อยแล้วว่ามีความสอดคล้องตามกฎหมาย และมาตรฐานการ
ระบายอากาศในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบระบบระบายอากาศในห้อง
เครื่องทําความเย็นห้อง 2 เมื่อวิเคราะห์การออกแบบระบบระบายอากาศ พบว่าห้องครื่องทําความเย็นห้อง 1
มีการออกแบบระบบระบายอากาศที่มีอตั ราการระบายอากาศเกินกว่ากฎหมาย และมาตรฐานการระบายอากาศ
ที่กาํ หนดในสภาวะปกติ แต่การออกแบบการระบายอากาศในสภาวะฉุกเฉินยังตํ่ากว่ามาตรฐาน และได้ทาํ การ
ออกแบบระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทําความเย็น 2 ที่อตั ราการระบายอากาศ 6,400 ลบ.ฟุตต่อนาที เพื่อให้
สามารถรองรับสภาวะฉุกเฉินและระบายก๊าซแอมโมเนียออกสู่นอกห้องได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดก๊าซแอมโมเนีย
รั่วไหลภายในห้อง

ABSTRACT
This research aims to analyze the ventilation system in the Refrigerating Machinery Room 1. It
has designed and improved to comply with law and ventilation standards in both normal and
emergency conditions. This is used as a guideline for designing ventilation systems in the refrigerating
machinery room 2. After analyzing the design of the ventilation system, it found that the refrigerating
machinery room one has been designed the system rate over the law and standard in normal condition.
However, the design of the ventilation system is still below for the standard in an emergency condition.
The ventilation system in refrigerating machinery room two was designed with the ventilation rate at
6,400 cubic feet per minute. This is for handling the emergency condition, and quickly release ammonia
gas outside the room when ammonia gas leaks inside the room.
Key Words: Ventilation, Refrigerating Machinery Room
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สถานประกอบกิจการผลิตอาหารสําเร็จรู ปแช่แข็ง มีการนําระบบเครื่องทําความเย็นมาเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตอาหาร มีการใช้แอมโมเนียเป็ นสารทําความเย็น สถานประกอบกิจการที่ทาํ การศึกษาครัง้ นีม้ ี
ห้องเครื่องทําความเย็นจํานวน 2 ห้อง คือ ห้องเครื่องทําความเย็น 1 ทําหน้าที่ทาํ ความเย็นจ่ายให้กับเครื่องแช่
แข็งเร็ว (Individual Quick Frozen) ไลน์การผลิต 1 และห้องเครื่องทําความเย็น 2 ทําหน้าที่ทาํ ความเย็นจ่าย
ให้กบั เครื่องแช่แข็งเร็วไลน์การผลิต 2 และ 3 ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีว่าแอมโมเนียที่ใช้จัดว่าเป็ นก๊าซพิษตัวหนึ่ง ซึ่ง
สามารถทําให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานจนถึงขัน้ เสียชีวิตได้ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุทาํ ให้แอมโมเนียเกิดการรั่วไหล
แล้วจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ชุมชนโดยรอบ หรือทําให้เกิดการเสียชีวิตทันทีกรณีท่ีมีแอมโมเนีย
รั่วไหลที่มีความเข้มข้นสูง ดังตัวอย่าง วันที่ 25 มีนาคม 2548 โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง สาเหตุเกิดจาก
ความผิดพลาดในระบบจ่ายแอมโมเนียหรือเกิดการขยายตัวของแอมโมเนี ยทําให้หน้าแปลนวาล์วจ่ายโก่ งงอ
แอมโมเนียจึงรั่วไหลออกมา ทําให้มีผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ 75 ราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553) และที่ผ่านมา
สถานประกอบกิจการได้เคยประสบเหตุ เช่น การรั่วไหลแอมโมเนียขณะเติมแอมโมเนียเข้าระบบ การระบายไอ
แอมโมเนียผ่านนํา้ ปริมาณมากทําให้เกิดค่าความเข้มข้นแอมโมเนียสูง และอุปกรณ์ในห้องเครื่องทําความเย็น
ชํารุ ดทําให้แอมโมเนียรั่วไหลออกจากระบบภายในห้อง ซึง่ พบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานจําเป็ นต้องเข้าไปปฏิบตั ิงาน หรือ
ตรวจสอบอุปกรณ์ ท่อ วาล์วหรือจุดที่เกิดปั ญหาทําให้แอมโมเนียเกิดการรั่วไหลภายใต้สภาวะที่ยงั มีแอมโมเนีย
ฟุ้งกระจายอยู่ภายในห้อง เพื่ อควบคุมสถานะการณ์การแพร่กระจาย หรือลดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษากฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทําความ
เย็น เช่น กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็ นสารทํา
ความเย็นในโรงงาน พ.ศ. 2554 คูม่ ือมาตรฐานวิธีการตรวจสอบโรงงาน ห้องเย็น (ประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับ
ที่ 92) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2549 และรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยระบบทําความเย็น ของสํานัก
เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วิศวกรรมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 2559 และมาตรฐาน ANSI/IIAR (American National Standard
Institute/International Institute of Ammonia Refrigeration) เพื่ อทําการวิ เ คราะห์ก ารออกแบบระบบระบาย
อากาศภายในห้องเครื่องทําความเย็น 1 ภายหลังจากการปรับปรุ งระบบระบายอากาศแล้ว และใช้เป็ นแนวทาง
ในการออกแบบระบบระบายอากาศห้องเครื่องทําความความเย็น 2 ให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่
กําหนด เพื่อรองรับกับสภาวะเหตุฉกุ เฉินสารแอมโมเนียรั่วไหล

อุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษาครัง้ นีเ้ พื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบระบายอากาศของห้องเครื่องทําความเย็นโดยคํานวณ
จากอัตราการการระบายอากาศภายในให้สอดคล้องตามกฎหมาย และมาตรฐานที่กาํ หนดเพื่อสามารถรองรับ
สภาวะฉุกเฉินแอมโมเนียรั่วไหลภายในห้องเครื่องทําความเย็น ซึง่ มีวิธีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาทฤษฎีและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ศึกษากฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศห้องเครื่องทําความเย็น
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จากผลการศึกษากฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการอัตราการระบายอากาศภายในห้อง
เครื่องทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียตามกฎหมายและมาตรฐาน ได้กาํ หนดอัตราการระบายอากาศสภาวะที่ปกติ
และสภาวะฉุกเฉิน (Table 1)
Table 1 Minimum ventilation rates in refrigeration machinery room.
Law and ventilation standards
Ventilation (Air flow rate)
Normal
Emergency
1. Ministerial Regulations on Safety Measures Refrigeration
3 ACH
Systems Using Ammonia as Refrigerants in Factory 2011.
2. Air Conditioning and Ventilation Standard by The
Q = 70√G
2.5 L/s
Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s
Patronage.
3. American National Standard Institute /International Institute
20 ACH
30 ACH
of Ammonia Refrigeration (ANSI/IIAR).
Q = Air flow rate L/s G = mass of the refrigerant filling quantity in kg
1.2 ศึกษาคุณสมบัติท่ วั ไปของสารทําความเย็น และความเป็ นอันตรายของก๊าซแอมโมเนีย
ก๊ าซแอมโมเนี ย เป็ นสารเคมีท่ี ถูกจัดจําแนกความอันตรายไว้เป็ นประเภท (Class) 2.3 ก๊ าซพิ ษและกัด
กร่อน และยังจัดเป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
คุณสมบัติทางกายภาพของแอมโมเนีย (สุภาณี ,2553) สามารถดํารงอยู่ได้ทงั้ ในสภาพของก๊าซและก๊าซ
เหลวภายใต้ความดัน แอมโมเนียมีนาํ้ หนักเบากว่าอากาศ สามารถละลายนํา้ ได้ดี ก๊าซแอมโมเนียจะรวมตัวกับ
ความชื ้น ในอากาศ ทํา ให้เ กิ ด เป็ น หมอกควัน สี ข าวของแอมโมเนี ย ที่ เ บาและหนัก กว่ า อากาศอยู่ป ะปนกัน
โดยทั่วไปจะมีการใช้สารทําความเย็น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2549) ด้วยกัน 2 ชนิดคือ สารทําความเย็นที่เป็ น
สารฟรีออน และสารแอมโมเนีย ระบบทําความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียซึง่ เป็ นสารพิษ จะเป็ นอันตรายร้ายแรงกว่า
ระบบทําความเย็นที่ใช้สาร ฟรีออน โดยเฉพาะปั ญหาการรั่วไหลของสารแอมโมเนีย ซึ่งหากมีการรั่วไหลทันทีท่ีมี
ความเข้มข้น 0.005 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรจะเริ่มได้กลิ่น และเริ่มเกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจที่ความ
เข้มข้ม 0.05 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และหากมีการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังหรือร่างกายจะทําให้เกิดการไหม้ของ
ผิวหนังอย่างรุ นแรงและอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้ ตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรการทําความร้อน การทําความ
เย็นและการปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (ASHRAE) จําแนกสารทําความเย็นตามความเป็ นอันตรายในการใช้
ออกเป็ น 8 กลุ่ม คือ A1 A2 A2L A3 B1 B2 B2L และ B3 สําหรับกลุม่ A1 จัดเป็ นอันตรายน้อยสุดและกลุ่ม B3
เป็ นอันตรายมากที่สดุ ตามลําดับ โดยสารแอมโมเนีย (R717) จัดอยู่ในกลุม่ 2BL คือ เป็ นสารติดไฟน้อย มีความ
เป็ นพิษมาก
ความเป็ น อันตรายของแอมโมเนี ย จัด เป็ น สารที่ มี ความเป็ นพิ ษสูง เป็ น อัน ตรายต่ออวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น ดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ การสูดดมแอมโมเนียเข้าไปจะทําให้ระคายเคืองจมูก ลําคอ
หากได้รบั ปริมาณมากๆ จะทําให้หายใจติดขัด เจ็บหน้าอก หลอดลมบีบเกร็ง ปวดบวมได้ การสัมผัสผิวหนังจะทํา
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ให้เกิดผื่นแดง ปวด ผิวหนังอักเสบ หากสัมผัสแอมโมเนียในสถานะของเหลวจะทําให้เกิดแผลไหม้จากความเย็น
จัดกัดกร่อน(Cold burn) เมื่อกระเด็นเข้าตาอาจตาบอดได้ หากสัมผัสแอมโมเนียในระยะเวลานาน จะทําให้เป็ น
โรคทางเดินหายใจ
1.3 ศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดแอมโมเนียรั่วไหลในห้องเครื่องทําความเย็น
ตามคู่มือมาตรฐานวิธีการตรวจสอบโรงงานห้องเย็น (ประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับที่ 92) (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,2549) ได้กล่าวถึงอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ จากการรั่วของสารแอมโมเนียในระบบทําความเย็นส่วนใหญ่
เกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
1.3.1 การชํารุ ดของอุปกรณ์เนื่องจากการผุกร่อน และการหมดอายุใช้งานของชิน้ ส่วน เช่น ระบบควบคุม
แรงดันสูงและแรงดันนํา้ มันไม่ทาํ งานเนื่องจากอุปกรณ์ชาํ รุ ด ใช้วสั ดุท่ีไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิต่าํ ได้
1.3.2 การเกิดแรงดันสูงผิดปกติในระบบ เนื่องจากระบบนํา้ หล่อเย็นไม่ทาํ งาน เดินเครื่องที่แรงดันไอทางสูง
เกินไป และอุปกรณ์ควบคุมทางด้านแรงดันสูง (Hi – Pressure Control) ไม่ทาํ งาน
1.3.3 เกิดจากการขยายตัวของของเหลวในระบบ เนื่องจากติดตัง้ วาล์วกันกลับ (Check Valve) ผิดทาง มี
สารแอมโมเนี ย เหลวที่ อุณ หภูมิต่ าํ ตกค้างระหว่างวาล์วขณะทําการปิ ด วาล์ว ทําให้ส ารแอมโมเนี ย เหลวที่ มี
อุณหภูมิต่าํ รั่วเข้าชุดคอล์ยทําความเย็น (Evaporator) ขณะหยุดการใช้งาน ไม่ปิดวาล์วจ่ายสารแอมโมเนียขณะ
หยุดใช้งาน ไม่มีลิน้ ควบคุมแรงดันคร่อมเครื่องวัด และไม่มีลิน้ ควบคุมแรงดันในระบบท่อของเหลวของระบบ
เครื่องสูบหมุนเวียน
1.3.4 เกิดความผิดพลาดของผูค้ วบคุม เนื่องจากผูค้ วบคุมขาดประสบการณ์และการฝึ กอบรมที่ถกู ต้องไม่
เข้าใจถึงการทํางานของระบบและอุปกรณ์ในระบบที่ถูกต้อง ประมาทเลินเล่อ เช่น ประเก็นฝาสูบแตกเนื่องจาก
ขันน๊อตฝาสูบไม่แน่นบริเวณคอมเพรสเซอร์ ขันเกลียวข้อต่อวาล์วไม่แน่นเมื่อเติมสารแอมโมเนียเข้าระบบ
2. สํารวจพืน้ ที่ และศึกษาระบบระบายอากาศที่ติดตัง้ ภายในห้องเครื่องทําความเย็น 1,2
2.1 ห้องเครื่องทําความเย็น 1 มีขนาดพื น้ ที่ 50 ตารางเมตร และปริมาตรห้องเท่ ากับ 250 ลูกบาศก์เ มตร
ภายในห้องไม่มีช่องหน้าต่างหรือช่องเปิ ดใดๆทัง้ นัน้ มีเพียงประตูเข้าหลักขนาดความกว้าง 1.4 เมตร สูง 2 เมตร
และประตูทางออกฉุกเฉินกว้าง 1 เมตร สูง 2 เมตร ภายในห้องมีการติดตัง้ อุปกรณ์เครื่องทําความเย็น ได้แก่
คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทําหน้าที่ดดู นํา้ ยาในสภาพที่เป็ นไอจากเครื่องระเหย เพื่อทําให้ความดันใน
เครื่องระเหยลดตํ่าลงจนสามารถทําให้นาํ้ ยากลายเป็ นไอและสร้างความเย็น พร้อมทัง้ อัดให้นาํ้ ยามีความดัน
สูงขึน้ จนสามารถควบแน่นเป็ นของเหลวในคอนเดนเซอร์และส่งนํา้ ยาผ่านอุปกรณ์ตา่ งๆในวงจร
อุ ป กรณ์ แ ยกนํ้า ยาเหลวหรื อ แอคคิ ว มู เ ลเตอร์ (Accumulator) ติ ด ตั้ ง ระหว่ า งเครื่ อ งระเหยและ
คอมเพรสเซอร์ ทําหน้าที่ป้องกันของเหลวกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ โดยนํา้ ยาที่ยงั เดือดไม่หมดจากเครื่องระเหยจะ
ตกลงด้างล่างคอมเพรสเซอร์จะดูดเฉพาะนํา้ ยาที่เป็ นไอจากด้าบน ขณะทํางานนํา้ มันหล่อลื่นที่ปนอยู่กับนํา้ ยา
เหลวด้านล่างจะถูกดูดกลับมาใช้ในการหล่อลื่นใหม่
อุ ป กรณ์ แ ยกนํ้า มั น หล่ อ ลื่ น (Oil Separator) ติ ด ตั้ ง ที่ ท างออกของคอมเพรสเซอร์ ทํา หน้ า ที่ แ ยก
นํา้ มันหล่อลื่นที่ปนออกมากับนํา้ ยาให้กลับไปอ่างนํา้ มันหล่อลื่น เพื่อรักษาระดับนํา้ มันหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์
ไอนํา้ ยาที่ถกู แยกออกจึงถูกส่งไปเข้าคอนเดนเซอร์เพื่อใช้งานต่อไป
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ถังพักสารทําความเย็นด้านความดันตํ่า (Low Pressure Receiver) ติดตัง้ อยู่ทางออกของคอนเดนเซอร์
ทําหน้าที่รบั นํา้ ยาเหลวที่ควบแน่นจากคอนเดนเซอร์เพื่อส่งไปทําความเย็นในเครื่องระเหย สถานะที่เป็ นของเห
ลาวไว้ดา้ นล่าง ส่วนแก๊สที่ไม่กลั่นตัวจะลอยอยู่ดา้ นบนและสารทําความเย็นที่มีสถานะเป็ นของเหลวจะถูกส่งไป
ยังตัวควบคุมสารทําความเย็น
ถังพักสารทําความเย็นด้านความดันสูง (High Pressure Receiver) ถังเก็บสารทําความเย็นสถานะแก๊ส
ร้อนความดันสูง เพื่อส่งต่อไปยังคอนเดนเซอร์
ห้องเครื่องทําความเย็น 1 มีการปรับปรับปรุ งระบบระบายอากาศโดยทําการติดตัง้ ท่อระบายลมขนาด
12 x 20 นิว้ ติดตัง้ พัดลมในการเติมอากาศเข้า (Supply Fan) ขนาด 4,000 ลูกบาศก์ฟตุ ต่อนาที และติดตัง้ พัดลม
เพื่อดึงอากาศออกสู่ภายนอก (Exhaust Fan) ขนาด 4,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที พร้อมทัง้ ติดตัง้ หัวดูดแบบฝาชี
ครอบ (Canopy Hood) บริเวณเหนือเครื่องคอมเพรสเซอร์ทงั้ 2 เครื่อง (Figure 1)

Figure 1 Refrigerating machinery room 1.
2.2 ห้องเครื่องทําความเย็น 2 มีขนาดพื น้ ที่ 66 ตารางเมตร หรือปริมาตรห้องเท่ากับ 231 ลูกบาศก์เมตร
ภายในห้องมีช่องเปิ ด ภายในห้องจะมีช่องระบายอากาศจํานวน 2 ช่อง ช่องที่ 1 จะเป็ นแบบช่องตะแกรง กว้าง
2.5 เมตร ยาว 1.2 เมตร ช่องที่ 2 จะเป็ นช่องหน้าต่างด้านบนเปิ ด 90 องศา กว้าง 2.5 เมตร ยาว 0.90 เมตรและ
ด้านล่างเป็ นแบบช่องตะแกรง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 0.90 เมตร ภายในห้องมีการติดตัง้ พัดลมบริเวณผนังฝั งประตู
ทางเข้า จํานวน 2 ตัว เพื่อระบายความร้อนภายในห้องเครื่องทําความเย็น (Figure 2)

Figure 2 Refrigerating machinery room 2.
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3. วิเคราะห์ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องทําความเย็น 1 ภายหลังการปรับปรุ งเปรียบเทียบกับกฎหมาย
และมาตรฐานการระบายอากาศห้องเครื่องทําความเย็น
4. ออกแบบระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องทําความเย็น 2 ให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่
กําหนด

ผลการทดลองและวิจารณ์
วิเคราะห์ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องทําความเย็น 1 ภายหลังการปรับปรุ งเปรียบเทียบกับกฎหมาย
และมาตรฐานการระบายอากาศห้องเครื่องทําความเย็น
1. วิเคราะห์ตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็นที่ใช้เป็ นสาร
ทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ.2554
โดยการหาอัตราการไหลของอากาศ (Q) สภาวะปกติ คํานวณได้จาก
Q = V × ACH
เมื่อ
Q
= อัตราการไหลของอากาศหน่วยลูกบาศก์ฟตุ ต่อนาที (cfm)
V
= ปริมาตรห้องมีหน่วยเป็ นตารางฟุต
ACH = จํานวนรอบของการไหลเวียนอากาศต่อหนึ่งชั่วโมง
1

Q = 250×35.315×3×
60
Q = 441.43 cfm
2. วิเคราะห์ตามระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท.031001-59
โดยการหาอัตราการไหลของอากาศ (Q) สภาวะปกติ คํานวณได้จาก
Q = A × 2.5 L/s
เมื่อ
Q
= ปริมาณอากาศไหลในหน่วยลูกบาศก์ฟตุ ต่อนาที (cfm)
A
= พืน้ ที่หอ้ งมีหน่วยเป็ นตารางเมตร
Q = 50 × 2.5 L/s
Q = 125 L/s หรือเท่ากับ 264.86 cfm
โดยการหาอัตราการไหลของอากาศ (Q) สภาวะฉุกเฉิน คํานวณได้จาก
เมื่อ
Q
G

Q = 70√G

= ปริมาณอากาศไหลในหน่วยลิตรต่อวินาที
= มวลของสารทําความเย็นในหน่วยกิโลกรัม ที่บรรจุอยู่ในระบบที่ใหญ่ท่ีสดุ ที่ติดตัง้ ใน
ห้องเครื่องทําความเย็น เท่ากับ 1,786 กิโลกรัม
Q = 70√1,786
Q = 2,958.28 L/s หรือเท่ากับ 6,268.24 cfm

3. วิเคราะห์ตามมาตรฐาน American National Standards Institute of Ammonia Refrigeration
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(ANSI/IIAR)
โดยการหาอัตราการไหลของอากาศ (Q) สภาวะปกติ คํานวณจาก
Q = V × ACH
เมื่อ
Q
= อัตราการไหลของอากาศหน่วยลูกบาศก์ฟตุ ต่อนาที (cfm)
V
= ปริมาตรห้องมีหน่วยเป็ นตารางฟุต
ACH = จํานวนรอบของการไหลเวียนอากาศต่อหนึ่งชั่วโมง
1
Q = 250×35.315×20×
60
Q = 2,942.89 cfm
โดยการหาอัตราการไหลของอากาศ (Q) สภาวะฉุกเฉิน คํานวณจาก
1

Q = 250×35.315×30×
60
Q = 4,414.33 cfm
การวิเคราะห์ระบบระบายอากาศจากการคํานวณหาอัตราการไหลของอากาศภายในห้องเครื่องทําความ
เย็น 1 ภายหลังการปรับปรุ งที่เพิ่มอัตราการไหลของอากาศภายในห้อง 4,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เปรียบเทียบ
กับกฎหมายและมาตรฐานการระบายอากาศห้องเครื่องทําความเย็นในสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉิน (Table 2)
Table 2 Analysis of ventilation system in refrigerating machinery room 1.
Law and ventilation Minimum ventilation (cfm)
After improvement of ventilation (%)
standards
Normal Emergency
Normal
Emergency
1. Law
441
9
15
0.64
2. Thai standard
265
6,268
3. National standard
2,943
4,414
1.36
0.91
1. Law = Ministerial Regulations on Safety Measures Refrigeration Systems Using Ammonia as Refrigerants in Factory 2011.
2. Thai standard = Air Conditioning and Ventilation Standard by The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage.
3. National Standard = American National Standard Institute /International Institute of Ammonia Refrigeration (ANSI/IIAR).

ผลออกแบบระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่ องทําความเย็น 2 ให้สอดคล้ องตามกฎหมายและ
มาตรฐานทีก่ าํ หนด
จากการคํานวณหาความต้องการอัตราการไหลภายในห้องเครื่องทําความเย็น 2 สภาวะปกติท่ี 2,719.26
ลบ.ฟุ ต /นาที ซึ่ง ได้จ ากการคํา นวณความต้อ งอัต ราการระบายอากาศอย่ า งน้อ ย 20 ACH ตามมาตรฐาน
American National Standard Institute /International Institute of Ammonia Refrigeration (ANSI/IIAR) และ
สภาวะฉุกเฉินที่ 6,400 ลบ.ฟุต/นาที ซึง่ ได้จากการคํานวณความต้องอัตราการระบายอากาศตามมาตรฐานระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 พ.ศ.
2559 เพื่อให้การออกแบบระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องสามารถรองรับสถานะการการเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ทางผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การคํานวณและออกแบบระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องทําความเย็น 2 (Table
3)
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Table 3 Guideline for design ventilation systems in the refrigerating machinery room 2.
Description
Coefficient (C) Velocity
Velocity
(fpm)
pressure
(in.wg)
1.Major loss
Straight Duct 16 ft 1 Pcs.
0.1
2.Minor loss (Fitting : Supply air duct)
2.1 D Elbow, Rectangular, Mitered,
H/W=0.643
1.3
1164
0.08447
2.2 G Symmetrical Wye, Dovetail,
Rectangular, H/W=0.223
0.223
1164
0.08447
2.3 A Contraction, round and
Rectangular, Gradual to Abrupt,
0.17
1396
0.12150
A1/A=4, θ=90
0.61
1396
0.12150
2.4 B Transition, Rectangular, A1/A=4,
θ=60
4
1396
0.12150
2.5 G Damper, Butterfly, Airfoil Blade,
Rectangular,θ=30
2.6 Equipment, EAG 2 Pcs.
Total
Safety Factor 20%
Total Static Pressure

Static
loss
(in.wg)
0.0160

0.1098
0.0188
0.0207
0.0741
0.4860
0.1660
0.891
0.178
1.070

สรุ ปผล
จากการวิเคราะห์ระบบระบายอากาศในห้องเครื่องทําความเย็น 1 ที่ ทาํ การติดตัง้ พัดลมเพื่ อระบาย
อากาศออก(Exhaust Fan) ขนาด 4,000 ลูกบาศก์ฟตุ ต่อนาที โดยมีการคํานวณอัตราการไหลของอากาศภายใน
ห้องสอดคล้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และมาตรฐาน ANSI/IIAR 2-2008 ที่ 441.44, 264.86 และ 2,942.62 ลบ.ฟุต /นาที ตามลําดับ การวิ เ คราะห์
เลือกใช้พัดลมมีขนาดเพียงพอและเหมาะสมในกรณี ท่ีมีการระบายอากาศในสภาวะปกติ แต่ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานในสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะต้องทําการปรับปรุ งระบบระบายอากาศให้มีอตั ราการไหลอากาศไม่นอ้ ยกว่า
6,268.24 ลบ.ฟุต/นาที เพื่อระบายก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลภายในห้อง
สําหรับคํานวณการออกแบบระบบระบายอากาศห้องเครื่องทําความเย็น 2 สภาวะปกติท่ี 2,719.26
ลบ.ฟุต/นาที และออกแบบระบบระบายอากาศในสภาวะฉุกเฉินที่ 6,400 ลบ.ฟุต/นาที เป็ นการออกแบบเพื่อใช้
งานในสภาวะฉุกเฉิน เพื่อระบายก๊าซแอมโมเนียออกสูภ่ ายนอกห้องให้เร็วที่สดุ วัตถุประสงค์ของการระบายออก
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เพื่ อดึงก๊ าซที่ มีความเข้มข้นมากไปเจื อจางในอากาศและลดการสัมผัสปริมาณก๊ าซแอมโมเนี ยที่ เข้มข้น มาก
ภายในห้อง ซึง่ ก๊าซแอมโอเนียที่มีความเข้มข้นมากอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายแก่ผปู้ ฏิบตั ิงานได้
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ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิชาต แจ้งบํารุ ง ที่ได้กรุ ณาให้คาํ ปรึกษา แนะนํา และให้
ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาครัง้ นี ้ จนสําเร็จลุลว่ งตรงตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตงั้ ไว้
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การพัฒนาประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนด้วยกระบวนการยืนยันตัวตนแบบครั้งเดียว
สําหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
The Improvement of Authentication System for University Applications Using Single Sign-On
มหาราช ทศศะ1*
Maharat Tossa1*

บทคัดย่อ

การใช้งานแอปพลิเคชันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกระบบต้องมีระบบการลงบันทึกเข้าใช้ เพื่อระบุและ
ตรวจสอบสิทธิ การเข้าใช้แอปพลิเคชันของผูใ้ ช้งาน รู ปแบบการยืนยันตัวตนที่นิยมใช้ผ่านโปรโตคอลแอลดีเอพี
(LDAP) อย่างไรก็ตามการยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอลแอลดีเอพี แอปพลิเคชันต้องมีระบบการลงบันทึกเข้าใช้ มี
ความเสี่ยงในการใช้งาน ในกรณี แอปพลิเคชันมีช่องโหว่ใหม่ ที่ ยังไม่เคยพบมาก่อนในส่วนของโปรแกรมหรือ
ระบบปฏิบตั ิการ การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนแบบครัง้
เดียวด้วยโปรโตคอลโอออท 2.0 สําหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบการยืนยันตัวตนด้วย
โปรโตคอลแอลดีเอพี โดยจําลองสร้างการเรียกใช้บริการยืนยันตัวตนไปยังเครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรี ทําการ
วัดโหลดการทํางานของหน่วยประมวลผล และหน่วยความจํา ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการยืนยันตัวตนแบบครัง้
เดียว ช่วยให้ผใู้ ช้ได้รบั ความสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึน้ สามารถลดความเสี่ยงจากการดักจับรหัสผ่าน
ของผูใ้ ช้บนแอปพลิเคชันได้ และลดการใช้งานทรัพยากรระบบได้รอ้ ยละ 85

ABSTRACT

All application on the internet need to use the login system to identify and authenticate users.
LDAP is used popularly for authentication but if the system vulnerability which not found before that
cause the system risk. The objective of this research is studying and analysis the efficiency of Single
Sign-On using OAuth 2.0 protocol authentication to compare different systems with LDAP protocol
authentication on the university’s Information systems. Simulation based on Directory Server; processor
and memory work load. The result of research shows that Single Sign-On using OAuth 2.0 protocol
authentication provide more convenient and safety system for users, reduce the risk of password
hacking and can reduce the system resource usage by 85%.

Key words: authentication, single sign-on, identity provider, access token
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คํานํา

การใช้งานแอปพลิเคชันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีใช้งานอย่างแพร่หลาย ผูใ้ ห้บริการแอปพลิเคชัน
จําเป็ นต้องมีระบบการลงบันทึกเข้าใช้ (login) เพื่อระบุและตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานของผูใ้ ช้บริการ รู ปแบบ
การยืนยันตัวตน (authentication) ที่นิยมใช้โดยใช้ผ่านโปรโตคอลแอลดีเอพี (LDAP) ซึง่ เป็ นโปรโตคอลมาตรฐาน
ที่ ตอ้ งใช้ขอ้ มูลบัญชีผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน สําหรับการยื นยันตัวตนกับเครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรี (directory
server) การดําเนินการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่ใช้งานกับเครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรี ต้องได้รบั อนุญาตให้
สามารถเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบสิทธิของบัญชีผใู้ ช้กบั รหัสผ่าน พบว่าการยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอลแอลดีเอพีมี
ความเสี่ยงในการใช้งาน เนื่องจากแอปพลิเคชันต้องมีระบบการลงบันทึกเข้าใช้ของตนเอง กรณีแอปพลิเคชันมี
ช่องโหว่ใหม่ท่ียงั ไม่เคยพบมาก่อนของโปรแกรมหรือระบบปฏิบตั ิการ (vulnerability) ผูไ้ ม่ประสงค์ดีสามารถดัก
จับข้อมูลบัญชีผูใ้ ช้และรหัสผ่านของผูใ้ ช้บริการ ร่วมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ แล้วนําข้อมูลไปใช้ในการเข้าถึง
ระบบโดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือสร้างความเสียหาย กรณีท่ีมีแอปพลิเคชันปลายทางมีจาํ นวนมาก หรือการเข้าใช้
บริการที่ไม่ครบขัน้ ตอนการทํางานตามโปรโตคอล เช่น การขอเปิ ดการเชื่อมต่อ แล้วไม่ยกเลิกการเชื่อมต่อ ส่งผล
ให้เครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรี ต้องรอสถานะตอบยืนยันว่าปิ ดการเชื่อมต่อบริการไดเรกทอรี หรือไม่
ไดเรกทอรีเซอร์วิส (directory services) คือการบริหารจัดการข้อมูลผูใ้ ช้จากส่วนกลาง มีเครื่องแม่ข่าย
บริการไดเรกทอรีทาํ หน้าที่เก็บข้อมูลรายละเอียดของผูใ้ ช้ทงั้ หมด เช่น ชื่อบัญชีผใู้ ช้ รหัสผ่าน ที่อยู่ รวมถึงสิทธิการ
เข้าใช้ง านระบบต่างๆ ไดเรกทอรี เซอร์วิส ออกแบบให้มี ลัก ษณะการอ่านมากกว่า การบัน ทึก ข้อ มูล ทําให้มี
ประสิทธิ ภาพในการทํางานสูง ให้บริการผ่านโปรโตคอลแอลดีเอพี (Lightweight Directory Access Protocol
หรือ LDAP) (Sermersheim, 2006) บน TCP/IP ที่ พัฒนาจากมาตรฐาน X.500 เพื่ อสร้างมาตรฐานไดเรกทอรี
ใหม่ท่ีง่ายและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน สําหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรีกบั เครื่องลูก
ข่าย แบบไคลเอนต์-เซิรฟ์ เวอร์

a
b
Figure 1 LDAP protocol authentication (a) and OAuth 2.0 protocol authentication (b).
การยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียว (Single Sign-On: SSO) เป็ นวิธีการเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัย และ
อํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ ช้โดยการยืนยันตัวตนเพียงครัง้ เดียว ผ่านโปรโตคอลโอออท 2.0 สามารถเข้าใช้แอป
พลิเคชันทุกระบบที่มีสิทธิโดยไม่ตอ้ งยืนยันตัวตนซํา้ ลดระยะเวลา และความยุ่งยากในการเข้าใช้งาน
โอออท 2.0 (Hardt, 2012) เป็ นมาตรฐานการตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนกับผูใ้ ห้บริการพิสจู น์และ
ยืนยันตัวตน (Identity Provider หรือ IDP) แอปพลิเคชันใช้ขอ้ มูลโทเค็นการเข้าถึง (access token) แทนการใช้
บัญชี ผูใ้ ช้และรหัสผ่านในการยื นยันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของผูใ้ ช้ ขั้นตอนการร้องขอข้อมูลโทเค็นการเข้าถึง
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เรียกว่าการให้สิทธิอนุญาต (authorization grant) รู ปแบบที่เหมาะสมกับการให้บริการเว็บแอปพลิเคชัน คือ แบบ
รหัสการอนุญาต (authorization code)
การวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนด้วยกระบวนการ
ยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียว ด้วยโปรโตคอลโอออท 2.0 (OAuth 2.0) [RFC 6749] ที่ใช้กระบวนการร้องขอข้อมูล
โทเค็นการเข้าถึงในรู ปแบบรหัสการอนุญาต (authorization code) สําหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
โดยเปรียบเที ยบกับวิธีการยื นยันตัวตนเดิมที่ ใช้โปรโตคอลแอลดีเ อพี ในด้านความมั่นคงปลอดภัยและด้าน
ประสิทธิภาพ

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรทีศ่ ึกษา
สมาชิกเครือข่ายนนทรีสถานะปั จจุบนั ทัง้ หมด มีจาํ นวน 82,821 บัญชี แบ่งออกเป็ น นิสิต 73,307 บัญชี
บุคลากร 9,514 บัญชี แอปพลิเคชันที่เข้าใช้บริการระบบยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอลแอลดีเอพี จํานวน 175 แอป
พลิเคชัน และแอปพลิเคชันที่เข้าใช้บริการโปรโตคอลโอออท 2.0 จํานวน 10 แอปพลิเคชัน
Identity Management
(IDM)

LDAP-SSO1
LDAP-SSO2

Multi-master

LDAP1

LDAP2

Slave

LDAP3

LDAP4

\

Identity
Provider

OAuth 2.0 protocol

LDAP protocol

Figure 2 LDAP protocol and OAuth 2.0 protocol authentication’s structure
เครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรีสาํ หรับโปรโตคอลแอลดีเอพี จํานวน 4 เครื่อง มีโครงสร้างการเชื่อมต่อ
แบบ Multi-master และ Slave ข้อมูลบัญชี ผูใ้ ช้เท่ากันทุกเครื่องให้บริการแบบไคลเอนต์-เซิรฟ์ เวอร์ โดยไม่มี
Load Balancing ให้บริการ แอปพลิเคชันเลือกลําดับการเชื่อมต่อใช้บริการไดเรกทอรีเซอร์วิสเอง สําหรับเครื่อง
แม่ข่ายบริการไดเรกทอรีโปรโตคอลโอออท 2.0 จํานวน 2 เครื่อง มีโครงสร้างการเชื่อมต่อแบบ Active/Standby
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. เครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรีสาํ หรับทดสอบประสิทธิ ภาพ และเครื่องลูกข่ายสําหรับวัดทดสอบ
ประสิทธิ ภาพ โดยเครื่องแม่ข่ายติดตัง้ ซอฟต์แวร์ “389 Directory Server” ที่พัฒนาโดย Red Hat ในฐานะส่วน
หนึ่งของโครงการ Fedora
Client Application
(JMeter)

LDAP

Directory Server
(389 DS)

Figure 3 The performance testing of authentication’s structure with network connection by 1Gb/s.
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Table 1 Directory Server and Client Application’s performance testing.
Processors
Memory
Storage
Directory server
2vCPU Intel(R)
2GB
50GB
Xeon(R) 2.40GHz
Client application
4vCPU Intel(R)
4GB
50GB
Xeon(R) 2.40GHz

Operating system
Linux CentOS7
64bit
Windows 8.1

2. ซอฟต์แวร์ทดสอบประสิทธิภาพ Apache-Jmeter-5.1.1
3. โปรแกรมตรวจสอบโหลดการทํางานบนเครื่องแม่ข่ายระบบปฏิบตั ิการ Linux
3.1. iostat ใช้ตรวจสอบโหลดการทํางานหน่วยประมวลผล และหน่วยจัดเก็บข้อมูล
3.2. vmstat ใช้ตรวจสอบโหลดการทํางานหน่วยความจํา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลบันทึกสถิติการยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอลแอลดีเอพี จากเครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรี จํานวน
4 เครื่อง และสถิติการยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียวด้วยโปรโตคอลโอออท 2.0 จากเครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรี
สําหรับการยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียว เนื่องจากทํางานแบบ Active/Standby จึงใช้ขอ้ มูลสถิติจาํ นวน 1 เครื่อง
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็ นเวลา 31 วัน แบ่งออกเป็ น 2 ช่วงเวลา คือ วันทําการ
จํานวน 21 วัน และวันหยุดราชการจํานวน 10 วัน
การวัดประสิทธิ ภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ทดสอบ Apache-Jmeter ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่พฒ
ั นา
โดย Apache Software Foundation มีความสามารถทดสอบโหลดเพื่อวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบ สําหรับจําลองสร้างคําสั่งร้องขอใช้บริการ (LDAP request) ไปยังเครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรีท่ีสร้าง
ขึน้ ใหม่ เพื่อหาผลลัพธ์โหลดการทํางานสูงสุด (maximum load) ของปริมาณงาน (throughput) ที่ระบบสามารถ
รองรับการให้บริการ โดยเริ่มจากจําลองการเรียกใช้บริการยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอลแอลดีเอพี ในระดับตํ่า (10
request per seconds) เพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ ต่อเนื่องทุกวินาทีจนซอฟต์แวร์ท่ีให้บริการระบบยืนยันตัวตนไม่สามารถ
ตอบสนองต่ อ การเรี ย กใช้ง านได้ห รื อ มี ค่ า ผิ ด พลาด (error) เกิ ด ขึ น้ ทํา การวัด โหลดการทํา งานของหน่ ว ย
ประมวลผล (processors) หน่วยความจํา (memory) และผลลัพธ์ของปริมาณงานที่ได้ (throughput)
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ นช่วงวันทําการและช่วงวันหยุดราชการ แล้วนําข้อมูลมาคํานวณ
ค่าเฉลี่ยรายวันแต่ละช่วงเวลา แบ่งออกเป็ นทุกชั่วโมงจํานวน 24 ชุด ตัง้ แต่เวลา 00:00 – 23:59 น. การเข้าใช้
บริ ก ารยื น ยัน ตัว ตนด้ว ยโปรโตคอลแอลดี เ อพี มี ค่ า เฉลี่ ย รายวัน ช่ ว งวัน ทํา การ จํา นวน 692,411 ครั้ง ช่ ว ง
วันหยุดราชการ จํานวน 291,179 ครัง้ พบว่าช่วงวันทําการมีปริมาณการใช้งานที่สงู กว่าช่วงวันหยุดราชการร้อย
ละ 57.95 จึงนําข้อมูลช่วงวันทําการ เป็ นข้อมูลสถิติตงั้ ต้นสําหรับการทดสอบ โดยข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วย
โปรโตคอลแอลดีเอพี จํานวน 29,483 บัญชี เปรียบเทียบกับการยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียวด้วยโปรโตคอลโอออท
2.0 พบว่าการลงชื่อเข้าใช้ลดลง 602,488 ครัง้ หรือร้อยละ 87.01 การวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงนําข้อมูลดังกล่าว เป็ นข้อมูล
ทดสอบสําหรับเปรียบเทียบ
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Table 2 Average statistics of authentication on workday.
Type of authentication
Number of Account
Number of authentication
Number of authentication per account
Maximum of workload (time/hour)
Maximum of workload (time/second)

Data
LDAP
OAuth 2.0
29,483 2,699
692,411 8,257
23.48
3.05
59,957
819
16.65
0.23

Comparative information
LDAP
OAuth 2.0
29,483 29,483
692,411 90,196
23.48
3.05
59,957
8,947
16.65
2.5

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ด้านความมั่นคงปลอดภัย
การยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียวด้วยโปรโตคอลโอออท 2.0 มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามประเภทความ
พยายามรวบรวมข้อมูล ในการดักจับข้อมูลบัญชีผูใ้ ช้และรหัสผ่านบนเว็บแอปพลิเคชัน มากว่าการให้บริการ
ยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอลแอลดีเอพี
Table 3 The result of security data analysis.
Result
LDAP
Sniffing password
practicable
Session Hijacking and
practicable
Man-in-the-Middle Attacks

OAuth 2.0
impracticable
difficult to practical
(the state parameter as a session key)

ตัวอย่างการจําลองเหตุการณ์ของการดักจับข้อมูลรหัสผ่านของผูใ้ ช้ บนเว็บแอปพลิเคชัน

a

b
Figure 4 Simulation of LDAP protocol authentication (a) / OAuth 2.0 protocol authentication (b).
ภาพที่ 4 (a) การยืนยันตัวตนด้วยโปรโตคอลแอลดีเอพี แอปพลิเคชันต้องมีระบบการลงบันทึกเข้าใช้
(login) ของตนเอง กรณีมีช่องโหว่ใหม่ท่ียงั ไม่เคยพบมาก่อนของโปรแกรมหรือระบบ (vulnerability) ผูไ้ ม่ประสงค์
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สามารถปรับแก้ไขแอปพลิเคชันหรือระบบเพื่อดักจับข้อมูลบัญชีผูใ้ ช้และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
ของผูใ้ ช้ได้ ภาพที่ 4 (b) การยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียวด้วยโปรโตคอลโอออท 2.0 นัน้ แอปพลิเคชันไม่มีฟอร์ม
หรือระบบการลงชื่อเข้าใช้ของตนเอง การยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้อยู่ท่ีผูใ้ ห้บริการพิสจู น์และยืนยันตัวตนส่วนกลาง
เพื่ อ ความปลอดภัย กรณี ท่ี ผูไ้ ม่ป ระสงค์ดี บุกรุ กแอปพลิ เคชัน ได้ส าํ เร็จ ก็ ไ ม่ส ามารถดัก จับข้อมูลรหัสผ่านได้
เนื่องจากผูใ้ ห้บริการพิสจู น์และยืนยันตัวตน ใช้ขอ้ มูลโทเค็นการเข้าถึงแทนการใช้บัญชีผูใ้ ช้และรหัสผ่านในการ
ยืนยันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของผูใ้ ช้
ด้านประสิทธิภาพ
จากการทดสอบการเรียกใช้งานพร้อมกันจํานวนมากไปยังเครื่องแม่ข่ายบริการไดเรกทอรี ได้ผลลัพธ์
ประสิทธิ ภาพของบริการยืนยันตัวตน สามารถรองรับการยืนยันตัวตนพร้อมกันเริ่มต้นขัน้ ตํ่าที่ 10 ครัง้ ต่อวินาที
และเพิ่มจํานวนการยืนยันตัวตนต่อเนื่อง ระบบสามารถรองรับการให้บริการได้สงู สุด (maximum load) ที่ 170
ครัง้ ต่อวินาที ผลลัพธ์ของปริมาณงาน (throughput) ได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด ไม่มีค่าผิดพลาดเกิดขึน้ โหลด
การทํางานของหน่วยประมวลผลมีคา่ ประมาณร้อยละ 50 โหลดการทํางานของหน่วยความจํามีค่าประมาณร้อย
ละ 10 และเมื่อทําการเพิ่มจํานวนการยืนยันตัวตนไปจนถึง 200 ครัง้ ต่อวินาที พบว่าโหลดการทํางานของหน่วย
ประมวลผลมีค่าคงที่รอ้ ยละ 50 หน่วยความจํามีค่าคงที่รอ้ ยละ 10 ผลลัพธ์ของปริมาณงานที่ได้ ใช้ระยะเวลา
มากกว่าที่กาํ หนด และมีคา่ ความผิดพลาดเพิ่มสูงขึน้
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Figure 5 The performance testing of LDAP protocol authentication.
จากข้อมูลผลลัพธ์การทดสอบวัดประสิทธิภาพเบือ้ งต้น ภาพที่ 5 และข้อมูลสถิตกิ ารใช้งานยืนยันตัวตน
ของผูใ้ ช้ช่วงวันทําการ ของตารางที่ 2 โดยนําข้อมูลการยืนยันตัวตนค่าสูงสุด ของโปรโตคอลแอลดีเอพี 16.65 ครัง้
ต่อวินาที และโปรโตคอลโอออท 2.0 จํานวน 2.51 ครัง้ ต่อวินาที สําหรับการเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพ
Table 4 The result of efficiency data analysis.
Maximum workload
Maximum of authentication (time/second) 170
Service support per second
Processors (MHz)
2457.6
Memory (MB)
204.8
224

LDAP
16.65 (9.79%)
90.21%
240.6
20.05

OAuth 2.0
2.51 (1.48%)
98.52%
36.4
3

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

Processors

400

Memory

40

240.6
200

20.05

20

MB

MHz

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

35.9

2.99

0
LDAP

0

OAuth 2.0

LDAP

a
Figure 6 Processor workload (a) and Memory workload (b).

OAuth 2.0

b

จากผลลัพธ์การทดสอบประสิทธิภาพเพื่อวัดโหลดการทํางานสูงสุด ที่ระบบสามารถรองรับการให้บริการ
ยื นยันตัวตนเพิ่ มได้สูงสุด สําหรับโปรโตคอลแอลดีเอพี รองรับการให้บริการเพิ่มได้ 153.35 ครัง้ ต่อวินาที และ
โปรโตคอลโอออท 2.0 รองรับการการให้บริการเพิ่มได้ 167.49 ครัง้ ต่อวินาที พบว่าโหลดการใช้งานโปรโตคอล
โอออท 2.0 ใช้หน่วยประมวลผล และหน่วยความจําน้อยกว่า โปรโตคอลแอลดีเอพี ประมาณร้อยละ 85
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Figure 7 System resource usage.
ดังนัน้ สรุ ปได้ว่า การให้บริการยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียวด้วยโปรโตคอลโอออท 2.0 สามารถลดการใช้
งานทรัพยากรของระบบได้ประมาณร้อยละ 85

สรุ ป
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบยืนยันตัวตนด้วยกระบวนการยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียว (single sign-on)
ผ่านโปรโตคอลโอออท 2.0 ช่วยให้การยืนยันตัวตนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยมากขึน้ เนื่องจากผูใ้ ช้งาน
ยืนยันตัวตนเพียงครัง้ เดียวสามารถใช้งานได้ทุกแอปพลิเคชันที่มีสิทธิใช้งาน และจากการทดสอบประสิทธิ ภาพ
ระบบพบว่าการใช้งานแบบยืนยันตัวตนครัง้ เดียว ผ่านโปรโตคอลโอออท 2.0 ทําให้ลดการใช้งานทรัพยากรของ
ระบบได้รอ้ ยละ 85
สามารถลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามประเภทความพยายามรวบรวมข้อมูล ของการดักจับบัญชีผใู้ ช้และ
รหัสผ่านบนแอปพลิเคชันได้ โดยใช้ขอ้ มูลโทเค็นการเข้าถึง (access token) แทนการใช้บญ
ั ชีผใู้ ช้และรหัสผ่านใน
การยืนยันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของผูใ้ ช้ อย่างไรก็ตามต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
225

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

การให้บริการตรวจสอบสิทธิ และยืนยันตัวตน IDP ให้เหมาะสมต่อความต้องการใช้งานในองค์กร ควรมีระบบ
ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ ที่สามารถตรวจจับและป้องกันการบุกรุ ก (IDS/IPS) บนระบบเครือข่ายได้ และควร
ประชาสัมพันธ์การให้บริการยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียว นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสําหรับการให้บริการยืนยัน
ตัวตน รวมถึงช่องทางและแนวทางในการปรับปรุ งแอปพลิเคชันจากระบบยืนยันตัวตนเดิมสู่ระบบใหม่ เนื่องจาก
ต้องใช้ระยะเวลาสําหรับการพัฒนาและทดสอบระบบให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มจํานวนแอปพลิเคชันในการเข้าร่วมระบบยืนยันตัวตนแบบครัง้ เดียวให้มากขึน้ แนวทางการศึกษาเพิ่มเติมใน
อนาคต ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อให้ทราบข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่รูปแบบการให้บริการ
การใช้งาน รวมถึงความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียต่อการให้บริการยืนยันตัวตน

กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั งานวิจยั ครัง้ นีส้ าํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดีดว้ ย ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ให้คาํ แนะนําแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ๆ ท่าน ที่
ช่ วยประสิ ทธิ ประสาทวิ ชาแก่ ข ้าพเจ้า ขอขอบคุณเพื่ อนร่วมงานทุกท่ านที่ ช่ วยสนับสนุน ท้ายที่ สุดนี ข้ อกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ผูอ้ ยู่เบือ้ งหลังความสําเร็จที่ให้ความช่วยเหลือ และกําลังใจตลอดมา
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การศึกษาผู้โดยสารเพือ่ การเปลี่ยนสายในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า ณ สถานีเตาปูน
A Study on Transferring Passengers in Morning Peak Time at Tao Poon Station
สุพล วิสุทธิสมบูรณ์1* และ วิชยั ศิวะโกศิษฐ1

Suphon Wisuthisomboon1* and Wichai Siwakosit1

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีศ้ กึ ษาถึงปั ญหาการเปลี่ยนถ่ายระหว่างสายของ ระบบโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมที่สถานีเตาปูนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าซึ่ง มี
ความหนาแน่นของผูโ้ ดยสารที่รอคอยบริเวณชานชาลาสูง โดยครอบคลุมถึงพฤติกรรมเดินทางของโดยสาร ความ
ตรงต่อเวลาในการให้บริการ ความถี่ของการให้บริการ ระยะเวลาในการรอคอย และการเปลี่ยนถ่ายผูโ้ ดยสาร
เพื่อลดความหนาแน่นของผูโ้ ดยสารที่รอคอยอยู่ในบริเวณชานชาลาของสถานี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ
ปรับปรุ งความถี่ของการให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล จะช่วยลดความหนาแน่นของสถานีเตาปูนได้ดี ซึ่ง
ต้องมีการเพิ่มจํานวนขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าอย่างเหมาะสม

ABSTRACT
This paper studies a problem of passenger transfer between Blue line and Purple line projects
at Tao Poon interchange station during morning peak hours which causes overcrowded boarding
platform area for the Blue Line. Passenger behaviour, punctuality, operational frequency, waiting time
and passenger tranfer are accounted for in this study. The results show that an improvement of
operational frequency of the Blue line may alleviate the overcrowed boarding platform problem
effectively, which will require additional number of train of the Blue line for the morning peak hours
operation.

Key words: railway, transferring, passenger, peak time, headway
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คํานํา
สถานี เตาปูนเป็ นสถานีท่ีใช้ในการเปลี่ยนถ่ายผูโ้ ดยสารระหว่างโครงการระบบรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัช
มงคล (สายสีนาํ้ เงิ น) และโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ในช่วงเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม 2562 สถานีเตาปูนเกิดปั ญหาชานชาลาที่ใช้ในการรอขึน้ รถไฟฟ้าสายสีนาํ้ เงินมีผโู้ ดยสารที่เปลี่ยนถ่าย
มาจากรถไฟฟ้าสายสีมว่ งรอคอยอย่างหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (07.00 – 09.00 น.) ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ
ในการศึกษาถึงที่มาของปั ญหาดังกล่าวและแนวทางในการบรรเทาปั ญหาที่เกิดขึน้

อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
ระบบ CCTV ,โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่,อุปกรณ์บนั ทึกภาพและเสียง,
คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ และเครื่องสแกน

วิธีการ
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการตรวจเอกสาร คือ ศึกษาตัวชีว้ ดั มาตรฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัว
แปรแทรกซ้อนที่มีผลต่อการผูโ้ ดยสาร
เก็บข้อมูลการวิจยั และสังเกตลักษณะการเดินทางข้ามสาย เก็บข้อมูลผูโ้ ดยสารที่ใช้งานจริง เพื่อให้ได้
เวลาที่เกิดขึน้ จริง จับเวลาและสังเกตผูโ้ ดยสารจากสถานที่จริง และ CCTV
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สรุ ปผลนําข้อมูลมาวิเคราะห์เวลาที่ได้จากการวัด เพื่อคํานวณค่าออกมาเป็ นค่า
เปอร์เซ็นต์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ปัญหาที่ให้คา่ เกินเกณฑ์ท่ีกาํ หนด และวิธีการปรับปรุ งที่เหมาะสม
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
ระยะห่างระหว่างขบวนรถ (Headway) คือ เวลารอรถไฟขบวนถัดไปหลังจากที่รถไฟขบวนก่อนหน้า
ออกไปจากชานชาลา จะแบ่งช่วงเวลาการให้บริการออกเป็ นดังตารางที่1 (Table 1)
Table 1 Service time period.
Duration
Peak hours
Normal hours
Off-peak hours

Passenger volume
Moderate - Dense
Moderate
Little

ความหนาแน่นของผูโ้ ดยสารในขบวนรถจะแบ่งออกเป็ นระดับต่างๆ 5 ระดับ ตามตารางที่ 2
Table 2 Principle of passenger density in train.
Levels
W0
W1
W2
W3
W4 (Crush Load)

Description

Train without a passenger.
Train boarding all passenger seats
Train boarding all passenger seats and passengers stand density 4 persons/m2
Train boarding all passenger seats and passengers stand density 6 persons/m2
Train boarding all passenger seats and passengers stand density 8 persons/m2
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การแก้ไขปั ญหาความหนาแน่นมีหลายวิธี) Sirikijpanichkul, A., (2018 ได้ยกตัวอย่าง เช่น การเพิ่ ม
จํานวนขบวนรถ หรือ ตูโ้ ดยสาร, การจัดการเดินรถ, การเพิ่มจํานวนราง, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูโ้ ดยสารให้
เดินทางนอกช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และการออกแบบการสัญจรในชานชาลาโดย (R.Vuchic, 2005) ได้อธิบายเวลา
ผูโ้ ดยสารขึน้ ลงขบวนรถ รถไฟประเภท Metro เท่ากับ 3ตู้ X 4ประตู =12 ประตู ต่อ 1 ขบวน ใช้เวลาระบบ 3 วินาที
เวลาขึน้ รถ 0.6-1.4 วิ น าที /คน เวลาลงรถ 0.5 -1.2 วิ น าที /คน และระยะเวลาการเปิ ด -ปิ ด ประตู (Seriani, S.,
(2018ได้แบ่งขัน้ ตอนออกเป็ น เสียงเตือนเริ่ม) เสียงประกาศชื่อสถานี), รถไฟถึงสถานี, เสียงเตือนประตูเปิ ดและ
ประตูเริ่มเปิ ด, ประตูเปิ ดเต็มบาน, ประกาศให้ผูโ้ ดยสารลงจากรถ,ประกาศให้ผโู้ ดยสารเข้าไปด้านในที่ว่าง, เสียง
สัญญาณปิ ดประตูรถ, ประตูรถเริ่มปิ ด, ประตูรถปิ ด, จบขัน้ ตอน

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การสุ่มวันทดลองเลือกจากวันที่ผโู้ ดยสารใช้บริการระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง กับ สายสีนาํ้ เงินที่มาก
ที่สดุ ของเดือนจากการเก็บข้อมูลจํานวนผูโ้ ดยสารทัง้ เดือนซึ่งจะแสดงเห็นถึงปั ญหาการเปลี่ยนถ่ายระหว่างสาย
ของผูโ้ ดยสารอย่างเด่นชัดแต่จะไม่เลือกวันที่เกิดปั ญหาระบบขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า ระดับ Major ขึน้ ไป คือ
เกิดเหตุลา่ ช้ามากกว่า 15 นาที เนื่องจากจะไม่ได้สะท้อนความสามารถในการขนถ่ายผูโ้ ดยสารที่แท้จริงของระบบ
โดยครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้เลือกวันตัวอย่างมาทําการทดลอง 2 วัน ได้แก่ วันศุกร์ท่ี 7 มิถนุ ายน 2562 กับ วันจันทร์ท่ี
26 สิงหาคม 2562 โดยสาเหตุหนึ่งที่ผูว้ ิจยั ไม่เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของทัง้ เดือนเพราะจะทําให้ค่าจํานวนผูโ้ ดยสารที่
หนาแน่นสูงสุดนัน้ หายไปและค่าเฉลี่ยนัน้ จะไม่ใช่คา่ ที่เกิดขึน้ จริงซึง่ จะไม่สะท้อนถึงปั ญหาที่เกิดขึน้ อย่างชัดเจน
จํานวนผูโ้ ดยสารเดินทางในสถานีเตาปูน ฝั่ งขาล่อง หรือ SB (Southbound) จากวันศุกร์ท่ี 7 มิถนุ ายน 2562
ช่วงเวลาเช้าและเย็นซึง่ จะเห็นว่าช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าจะมีระยะเวลาที่นอ้ ยกว่าและจํานวนผูโ้ ดยสารมากกว่าช่วง
เย็นจึงทําให้เกิดปั ญหา ณ สถานีเตาปูน ดังนัน้ ผูว้ ิจยั เล็งถึงปั ญหาและทําการวิจยั ช่วงเวลาดังกล่าว ดังตารางที่ 3
(Table 3)
Table 3 Passenger volume at tao poon station blue line sb platform, 7 June 2019.
Peak time in Passenger volume Passenger volume From Peak time in Passenger volume from
morning

from Purple line

Purple line and Tao Poon

evening

Blue line and Tao Poon

(PPDPH)

station (PPDPH)

07.00-08.00

5,324

7,608

16.00-17.00

1,387

08.00-09.00

6,609

9,423

17.00-18.00

3,722

18.00-19.00

6,375

19.00-20.00

5,836

station (PPDPH)

การคิดความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารต่อทิศทางต่อชั่วโมง (PPDPH) และค่า Load Factor (L.F.)
คือ ค่าความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารสายสีม่วงในชัน้ ชานชาลาสายสีนาํ้ เงิน ฝั่ งขาล่อง โดยคิดจากค่า
ปริมาณผูโ้ ดยสารที่ต่อแถวชัน้ ชานชาลาสายสีนาํ้ เงิน ฝั่ งขาล่องในช่วงชั่วโมงนัน้ หารด้วย ค่าความสามารถสูงสุด
ในการรองรับผูโ้ ดยสารของชัน้ ชานชาลาสายสีนาํ้ เงิน ฝั่ งขาล่อง โดยถ้า L.F. มีค่ามากกว่า 1 หมายถึงปริมาณ
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ผูโ้ ดยสารนัน้ มีปริมาณมากกว่าความสามารถในการรองรับของชัน้ ชานชาลาสายสีนาํ้ เงินผูใ้ ห้บริการอาจมีการ
จัดลําดับการให้บริการหรือการกัน้ ผูโ้ ดยสารชัน้ สายสีม่วงไม่ให้ลงมาชัน้ สายสีนาํ้ เงินเพื่อระบายผูโ้ ดยสารในชัน้ สี
นํา้ เงินก่อน ซึ่งอาจทําให้ผโู้ ดยสารเดินทางล่าช้าขึน้ ดังแสดงข้อมูลของวันศุกร์ท่ี 7 มิถุนายน 2562 ในตารางที่ 4
(Table 4)
Table 4 Capability passengers/hour/direction of sb platform and Load Factor (L.F.), 7 Jun 2019.
Time
Accumulated
Maximum
Number of
Maximum
L.F.
passenger capacity of Blue
Trips/Hour
capacity of Blue (Pass/
volume In-Out Line Train (W4) Headway 6.58 min
Line Train
(MaxBL)
(Pass)
(MaxBL)
07.00-08.00 7,608 persons 1,140 persons 8 trips
9,120 PPHPD
0.83
08.00-09.00 9,423 persons 1,140 persons

8 trips

9,120 PPHPD

1.03

ความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารสายสีม่วงในชัน้ ชานชาลาสายสีนาํ้ เงิน ฝั่ งขาล่อง ตามตารางที่ 5
(Table 5) แสดง PPDPH ของชัน้ สายสีมว่ ง เวลา 08.00 – 09.00 ปริมาณเฉลี่ยจํานวนผูโ้ ดยสารต่อขบวนรถสาย
สีม่วง พืน้ ที่ชนั้ ชานชาลาสายสีนาํ้ เงิน ฝั่ งขาล่อง ความสามารถรองรับสูงสุดของชัน้ ชานชาลาสายสีนาํ้ เงินและ
ความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารจากสีม่วงได้ 3.45 เที่ ยว ถ้าเกิ ดมีเที่ ยวที่ 4 เกิ ดขึน้ โดยไม่มีการระบาย
ผูโ้ ดยสารก็จะเต็มชัน้ ชานชาลาสายสีนาํ้ เงินได้จนผูใ้ ห้บริการต้องจัดลําดับการให้บริการ
Table 5 Maximum capacity of SB Platform at Tao Poon station, 7 Jun 2019 ,08.00 – 09.00.
Passenger
Average
Area of Southbound Maximum
Capacity for receiving
volume from

passengers Purple Blue Line platform

capacity of

passengers Purple

Purple Line

Line volume/Trip

(for passengers in

Blue Line

Line

(Pass-PPL)

queue)

(3 persons/m2)

(Max-cap/Pass-PPL)

(Max-cap)
6,609 PPDPH 826 persons

950 m2

2,850 persons

3.45 trips

*Remark : Didn’t take the volume of passengers from Tao Poon station in calculate.
การจับเวลาความถี่ขบวนรถช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (7:00 – 9:00 น.) ของวันจันทร์ท่ี 26 สิงหาคม ดังรู ปที่ 1
(Figure 1) แสดงให้เห็นว่าความถี่ ของขบวนรถไม่ได้สมํ่าเสมอเนื่องจากช่วงก่อนชั่วโมงเร่งด่วนตารางเดินรถ
รถไฟฟ้าจะวิ่งจากสถานีตน้ ทางไปสิน้ สุดปลายทางทุกขบวน ขณะที่เข้าชั่วโมงเร่งด่วนจะมีรถไฟบางขบวนสิน้ สุด
การให้บริการที่สถานีสวนจตุจกั ร เพื่อนําขบวนรถกลับไปรับผูโ้ ดยสารในเมืองเพื่อลดความหนาแน่นของผูโ้ ดยสาร
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0:06:02

0:05:30

0:05:42

0:12:50

0:06:58

0:07:26

0:06:30

0:06:19

0:04:27

0:03:15

0:07:25

0:06:45

0:04:28

0:02:41

0:07:03

0:06:50

0:06:06

0:06:37

0:03:42

0:02:57

0:03:15

HEADWAY

Goverde (2005) ได้แบ่งการล่าช้าแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การล่าช้าแบบปฐมภูมิ (Primary delay) คือ
ความล่าช้าที่ ตอ้ งเกิ ดขึน้ ไม่สามารถลดหรือหลีกเลี่ยงได้ และการล่าช้าแบบทุติยภูมิ (Secondary delays) คือ
ความล่าช้าที่ขึน้ จากภายในระบบ แต่สามารถลดและหลีกเลี่ยงได้ (Xiaojuan and Zhang Qi, 2013) ได้ศึกษา
การขนส่งจากสถานนีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่ง การปรับตารางเดินรถให้เหมาะสมจะช่วยลดความล่าช้า ให้เกิดความ
เหมาะสมมี 2 ประเภท คือ 1. การรวมเวลาเข้าออกตัง้ แต่เข้าประตูถึงสถานีปลายทาง 2. การปรับเวลาล่าช้าเป็ น
ขัน้ เป็ นตอนจากสถานีตน้ ทางถึงสถานีปลายทาง ซึ่งงานวิจยั นีไ้ ด้ความว่า ยิ่งมีผโู้ ดยสารเปลี่ยนถ่ายมากเท่าไรก็
จะให้เกิดความล่าช้าเพิ่มมากขึน้ การเพิ่มเวลาเดินทางที่มากกว่าความเป็ นจริงในการเดินรถนัน้ สามารถลดความ
ล่าช้า และลดค่าใช้จ่ายได้ การมีขบวนรถมากเท่าไรก็จะทําให้ลา่ ช้าเพิ่มมากขึน้

TIME

0:36:00
0:28:48
0:21:36
0:14:24
0:07:12
0:00:00

Sample (100%)
Timetable
55%
6:53:01
6:56:16
6:59:13
7:02:55
7:09:32
7:15:38
7:22:28
7:29:31
7:32:12
7:36:40
7:43:25
7:50:50
7:54:05
7:58:32
8:04:51
8:11:21
8:18:47
8:25:45
8:38:35
8:44:17
8:49:47
8:55:49

Headway

Figure 1 Headway of Blue Line SB in Morning Peak Hours, 26 Aug 2019, 7.00 A.M. – 09.00 A.M.
กราฟแสดงความถี่ของขบวนรถ เส้นตัวอย่างที่วดั (Sample) คิดเป็ น 100% กับ เส้นตามตารางเดินรถ
(Timetable) จะเห็นว่ามีหลายช่วงที่ความถี่ของขบวนรถมาเร็วกว่าตาราง ตามตาราง และช้ากว่าตาราง ผลคือมี
ความคลาดเคลื่อน -61% - 84% จาก Timetable ซึ่งการทําให้ความถี่ ตามตัวอย่างที่ วดั ไม่มีการล่าช้าเกิ นกว่า
ตารางเดิ น รถจะต้อ งลดค่ า ลงเหลื อ 55% แต่ จ ะส่ ง ผลให้ค วามถี่ บ างช่ ว งตํ่า กว่ า 2 นาที (Sangphong and
Ratanavaraha, 2017) ได้อธิบายไว้ว่า กรณีระบบ Fixed block ระยะรถไฟที่ให้บริการที่ว่ิงด้วยความเร็วเท่ากัน
บนบล๊อครางรถไฟที่ไม่เท่ากันโดยบล๊อครางรถไฟที่ยาวที่สดุ คือ ระยะห่างระหว่างขบวน (Headway) ที่จะทําได้
ตํ่าที่สดุ ซึง่ ในระบบรถไฟฟ้าสายสีนาํ้ เงินมีสามารถรองรับความถี่ของขบวนรถได้ 2 นาที/ขบวน
ทําให้เกิดขึน้ ไม่ได้จริง ค่าที่มีความเป็ นไปได้มากที่สดุ และส่งผลดีท่ีสดุ คือ 75% จากผลการวัดทดลอง ซึง่
จะมีความถี่ท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง 4-5 นาที แสดงดังรู ปที่ 2 (Figure 2)

Time

75%
230%

Figure 2 Headway of Blue Line in morning peak hours (under various conditions), 26 Aug 2019.
Eldeeb (2018) ได้แบ่งพืน้ ที่การหมุนเวียนของผูโ้ ดยสารเป็ นพืน้ ที่ความปลอดภัย (Safety zone) พืน้ ที่
รอคอย (Waiting zone) พืน้ ที่ผูโ้ ดยสารหมุนเวียนหรือผ่านเพื่อสัญจรต่อ (Circulating zone) พืน้ ที่เก็บอุปกรณ์
ด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือ อุปกรณ์ตดั ไฟ (Equipment zone) โดยกําหนดระยะ ดังภาพที่ 3
(Figure 3)
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Figure 3 The Divide of zone in platform.
การวัดปริมาณเส้นผูโ้ ดยสารที่ตกค้างช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า จะแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ รายละเอียดแสดง
ด้านล่าง และดังรู ปที่ 4 (Figure 4)

Figure 4 Level of Density in Tao Poon Station.
ระยะปลอดภัย (Safety zone) จะอยู่ห่างจากชานชาลา 0.5 ม. ซึง่ ถูกกัน้ ด้วยประตูกนั้ ชานชาลา และเส้น
เหลือง ระยะรอคอย (Waiting zone) ในชานชาลาจะอยู่ท่ี Level 1 และอาจเลยมาถึง Level 2-3 ได้ แต่ Level
4-5 ควรเป็ นระยะหมุนเวียน (Circulating zone) เพื่อให้ผูโ้ ดยสารสามารถสัญจรเพื่อเปลี่ยนขบวนรถหรือสัญจร
ออกจากสถานีได้สะดวก ซึ่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าหรือช่วงที่เกิ ดปั ญหารถไฟฟ้า สายสีนาํ้ เงิ นขัดข้อง โดย
อาจจะต้องมีการใช้พืน้ ที่ถงึ Level 4-5 เพื่อให้ผโู้ ดยสารรอคอยขบวนรถ สายสีนาํ้ เงิน
ระดับ 0 ผูโ้ ดยสารตกค้างอยู่ประมาณครึง่ ชานชาลา สามารถขึน้ ได้ใน 1 ขบวนรถ
ระดับ 1 ผูโ้ ดยสารตกค้างอยู่ประมาณเต็มชานชาลา สามารถขึน้ ได้ใน 1 ขบวนรถ
ระดับ 2 ผูโ้ ดยสารตกค้างอยู่ประมาณเต็มชานชาลา และพืน้ ที่สญ
ั จรไม่เกิน 1/5 ส่วน สามารถขึน้ ได้ใน
2 ขบวน
ระดับ 3 ผูโ้ ดยสารตกค้างอยู่ประมาณเต็มชานชาลา และพืน้ ที่สญ
ั จรไม่เกิน 2/5 ส่วน สามารถขึน้ ได้ใน
2 ขบวน
รถระดับ 4 ผูโ้ ดยสารตกค้างอยู่ประมาณเต็มชานชาลา และพืน้ ที่สญ
ั จรไม่เกิน 3/5 ส่วน สามารถขึน้ ได้
ใน 3 ขบวน
รถระดับ 5 ผูโ้ ดยสารตกค้างอยู่ประมาณเต็มชานชาลา และพืน้ ที่สญ
ั จรมากกว่า 3/5 ส่วน สามารถขึน้ ได้
ในอย่างน้อย 3 ขบวนรถ จนถึงเต็มความจุของชัน้ ชานชาลาสายสีนาํ้ เงิน โดยระดับ 0-1 เป็ นสภาวะปกติ ระดับ
2-3 เป็ นสภาวะหนาแน่น ระดับ 4-5 เป็ นสภาวะหนาแน่นมาก
เส้นปริมาณเฉลี่ย และเส้นของความสามารถของความจุขบวนรถสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งจะเห็นว่าเส้น
ปริมาณผูโ้ ดยสารจะสูงกว่าความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารของขบวนรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลใน 1 ขบวน
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โดยประมาณ 300 คน ซึ่งจะส่งผลให้มีผูโ้ ดยสารตกค้างอยู่บนชัน้ ชานชาลาไม่สามารถระบายได้ในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วน ดังรู ปที่ 5 (Figure 5)
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Figure 5 Passenger volume in morning peak hours at Tao Poon station Blue Line SB platform,
7 June 2019.
การวัดปริมาณผูโ้ ดยสารชั้นชานชาลา สายสีนาํ้ เงิน สถานีเตาปูน ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า โดยความจุ
สูงสุดของชัน้ ชานชาลา สายสีนาํ้ เงิน สถานีเตาปูน ฝั่ งขาล่อง (ไปหลักสอง) อยู่ท่ี 2,850 คน
ซึ่งในเส้นตัวอย่างที่วดั (Sample) จะที่มีช่วงเวลา 7:29 – 7:32 น. ซึ่งมีความถี่ขบวนรถช่วงนีอ้ ยู่ท่ี 7:03
จะมีปริมาณผูโ้ ดยสารใกล้เต็มความจุของชัน้ ชานชาลา สายสีนาํ้ เงิน สถานีเตาปูน ฝั่ ง SB ดังนัน้ เพื่อป้องกันไม่ให้
ผูโ้ ดยสารเกินความจุของชัน้ ชานชาลา สายสีนาํ้ เงิน สถานีเตาปูน ฝั่ งขาล่อง จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดความถี่ของ
ขบวนรถเกิน 7 นาทีต่อขบวน ในช่วงที่มีผโู้ ดยสารสูงสุด ภายใต้เงื่อนไขจํานวนผูโ้ ดยสารใช้บริการในปั จจุบนั เส้น
ตามตารางเวลา (Timetable) คือ ปริมาณผูโ้ ดยสารบนชัน้ ชานชาลาถ้าวิ่งตรงตามตารางเวลา ซึ่งจะเห็นว่ามีบาง
ช่วงตัวอย่างที่วดั กับตามตารางมากกว่าและน้อยกว่า แต่ช่วงปั ญหาที่ตรงกันคือ ช่วงเวลา 7:29 – 7:32 น. ซึง่ เป็ น
ช่ วงเวลาที่ ปริ มาณผูโ้ ดยสารบนสถานี เตาปูนมี มากที่ สุด เส้น ตามตารางการเดิ นรถตามสัญญา (5 min) คื อ
ความถี่ขบวนรถ 5 นาทีต่อขบวน ซึ่งจะทําให้ปริมาณผูโ้ ดยสารไม่เต็มความจุของชัน้ ชานชาลาสายเฉลิมรัชมงคล
เส้นความถี่ 2 นาที (2 min) คือ ความสามารถสูงสุดในการออกแบบระบบรถไฟฟ้า ให้มีความถี่ขบวนรถ 2 นาที
ต่อขบวน ดังรู ปที่ 6 (Figure 6)

2 min
5 min

Time

Figure 6 Volume Passengers at Tao Poon Station Blue Line SB Platform in Morning Peak Hours and
Calulate under Condition, 7 Jun 2019.
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สรุ ป

การศึกษาผูโ้ ดยสารเพื่อการเปลี่ยนในครัง้ นีแ้ สดงถึงความสามารถในการรองรับของชัน้ ชานชาลาสาย
สี น าํ้ เงิ น ของสถานี เตาปูน ภายใต้เงื่ อนไขต่างๆในสภาวะปกติ ความถี่ ท่ี เหมาะสมที่ ส ามารถรองรับ ปริ มาณ
ผูโ้ ดยสารตัวอย่างจากสายสีม่วง และจากสถานี เตาปูนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า ทั้งนี ป้ ริมาณผูโ้ ดยสารอาจ
เปลี่ยนไปถ้าเกิดจากเนื่องจากความล่าช้าจากระบบรถไฟฟ้า พฤติกรรมของผูโ้ ดยสาร ระบบขนส่งมวลชนอื่น
สภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือ ปั จจัยภายนอกที่เปลี่ยนไป ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงการเดินรถให้เหมาะสมจึง
เป็ นสิ่งจําเป็ นเพื่อลดความแออัดภายในสถานี ทําให้เดินทางความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลาและเวลารอคอยตํ่า
ถ้าเดินรถด้วยระยะห่างระหว่างขบวนได้ ไม่เกิน 5 นาที โดยเพิ่มขบวนรถ และภายใต้ปัจจัยสถานีเตาปูน เป็ น
สถานี ตน้ ทาง ปริมาณผูโ้ ดยสารดังตัวอย่ างจะไม่เ กิ ดปริ มาณผูโ้ ดยสารเต็มชัน้ ชานชาลาสายสีนาํ้ เงิ น แต่ใน
อนาคตจะมีการเปิ ดส่วนต่อขยายจะต้องมีการศึกษาปริมาณผูโ้ ดยสารเพิ่ มเติมเพื่อให้สามารถรองรับปริม าณ
ผูโ้ ดยสารได้อย่างเหมาะสม
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การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลือง
An Experimental Study of Spontaneous Ignition of Soybean Meal
มนตรี เมธาวินวิวัฒน์1 และ ณัฐศักดิ์ บุญมี2*
Montri Matawinwiwat1 and Nathasak Boonmee2*

บทคัดย่อ

การลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลืองสามารถเกิดขึน้ ได้ภายในไซโลที่มีขนาดใหญ่และสามารถพัฒนาขึน้
เป็ นเปลวไฟจนเป็ นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้ จึงได้มีการศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลือง
บทความนีน้ าํ เสนอวิธีการกําหนดขนาดที่ปลอดภัยจากการเกิดการลุกไหม้ได้เองสําหรับไซโลเก็บกากถั่วเหลืองที่
มีขนาดใหญ่ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือพลังงานกระตุน้ (E) และ Pre-exponential factor (A∆hc /k) โดยหาได้จาก
การทดลอง จากสองวิธีท่ีช่ือว่า วิธี Frank-Kamenetskii และวิธีจุดตัดอุณหภูมิ ค่าพลังงานกระตุน้ ที่ได้จากการ
ทดลองคื อ 86.3 kJ/mol (Frank-Kamenetskii) และ 91.8 kJ/mol (จุด ตัด อุณ หภูมิ ) สามารถประมาณขนาดที่
ปลอดภัยสําหรับการจัดเก็บไซโลรู ปทรงกระบอกขนาดใหญ่ โดยความสูงในการจัดเก็บสูงสุดที่จะไม่เกิดการลุก
ไหม้ได้เองคือ 3.8 เมตร, 3.0 เมตร และ 2.4 เมตร สําหรับอุณหภูมิส่ิงแวดล้อม 40oC, 45oC และ 50oC ตามลําดับ

ABSTRACT
Spontaneous ignition of soybean meal can promote self-ignition inside a large silo storage and
eventually the spontaneous ignition process may develop to a flaming fire. Therefore a series of
experiments of spontaneous ignition of soybean have been carried out. This paper presents a method
to determine a safe size for a large silo storage of soybean meal from spontaneous ignition. The relevant
kinetic parameters which are the activation energy (E) and the apparent pre-exponential factor
(A∆hc /k) were determined from experiment. Two methods namely the Frank-Kamenetskii and the
crossing point. The activation energies experimentally determined were 86.3 kJ/mol (FrankKamenetskii) and 91.8 kJ/mol (Crossing point). The large cylinder shape silo storage safe sizes have
been estimated, the maximum storage height that spontaneous ignition does not occur shall be 3.8 m,
3.0 m and 2.4 m for the surrounding temperatures of 40oC, 45oC and 50oC respectively.

Key words: soybean meal, spontaneous ignition, safe storage size
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คํานํา

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์นิยมใช้กากถั่วเหลืองซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากการสกัดนํา้ มันถั่วเหลือง
มาเป็ นวัตถุดิบสําหรับอาหารสัตว์ เนื่องจากกากถั่วเหลืองมีโปรตีนสูง สามารถผลิตได้ง่าย และรวดเร็วจึงทําให้มี
ปริมาณมากและราคาไม่สงู การจัดเก็บกากถั่วเหลืองภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์สว่ นใหญ่ไม่นิยมเก็บแบบเท
กอง (Bulk size) เพราะต้องใช้พืน้ ที่มากในการจัดเก็บในขณะที่โรงงานมีพืน้ ที่จาํ กัด แต่จะนิยมเก็บในไซโลโดย
ควบคุมให้มีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตในช่วงระยะเวลาหนึ่งและยังสามารถนําวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิตได้
อย่างสะดวก ปั ญหาที่เกิดขึน้ จากการจัดเก็บกากถั่วเหลืองในไซโลคือการเกิดการระอุขนึ ้ ภายในจนกลายเป็ นเพลิง
ไหม้ เนื่ องจากถั่วเหลืองเกิ ดปฏิ กิริยาเคมีคายความร้อนด้วยตัวเอง (Self-heating) จนเกิ ดการลุกไหม้ได้ดว้ ย
ตัวเอง ตัวอย่างกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ไซโลเก็บถั่วเหลืองในประเทศกัมพูชา มูลค่าความเสียหายประมาณ 20
ล้านบาท (ไทยรัฐ, 2552) เพื่อป้องกันปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงทําการศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกาก
ถั่วเหลืองซึง่ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้
การลุก ไหม้ได้เองของกากถั่วเหลืองมี หลายปั จจัย ผู้วิจัย มุ่ง เน้นศึกษาปั จ จัยเฉพาะด้านขนาด และ
อุณหภูมิซ่ึงมีผลต่อการลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลือง โดยใช้ทฤษฎี ของ Frank-Kamenetskii (Frank, 1969)
และวิธีจดุ ตัดอุณหภูมิในการวิเคราะห์ (ณัฐศักดิ,์ 2560) ซึง่ ในอดีตมีนกั วิจยั ทําการศึกษาการลุกไหม้ได้เองโดยใช้
ทฤษฎีของ Frank-Kamenetskii ในการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น การลุกไหม้ได้เองของกองกากอ้อยในประเทศไทย
(Nathasak and Pongsak, 2017) การศึก ษาเชิ ง ทดลองการลุก ไหม้ไ ด้เ องของกากอ้อ ย (พงษ์ ศัก ดิ์ , 2558)
การศึกษาเชิงทดลองการจุดติดไฟแบบสพอนเทเนียสของขีเ้ ลื่อย (เบญจมาศ, 2558) การศึกษาเชิงทดลองการลุก
ไหม้ได้เองของแกลบข้าว (เพ็ญอาภา, 2559)

ทฤษฎีการลุกไหม้ได้เอง

การวิเคราะห์การลุกไหม้ได้เองใช้วิธีของ Frank-Kamenetskii (Frank, 1969) จะใช้ตวั เลข Damkohler
(δ) ซึ่งตัวเลขนีห้ มายถึง อัตราส่วนระหว่างพลังงานเคมีเนื่องจากการเผาไหม้ต่อพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจาก
การนําความร้อน โดยค่าตัวเลข Damkohler (δ) มีคา่ ตามสมการที่ (1)
δ= �

E
-R�T
2(
ro A∆hc )e ∞

E
��
R�T∞

kT∞

�

(1)

โดยที่ E คื อ พลัง งานกระตุ้น , R� คื อ ค่ า นิ จ คงที่ ข องแก๊ ส , T∞ คื อ อุณ หภู มิ ส่ิ ง แวดล้อ ม, A คื อ Preexponent factor, ∆hc คือ ความร้อนของการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิง, k คือ สภาพการนําความร้อนของเชื อ้ เพลิง
และ ro คือ ขนาด (ณัฐศักดิ,์ 2560; James G. Quintiere, 2006)
จากสมการที่ (1) นํามาจัดรู ปใหม่และใส่คา่ ล็อคทัง้ สองข้างของสมการ จะได้สมการที่ (2)
T2ig
E 1
E A∆hc
ln �δc � 2 �� = - � � + ln �� � �
��
(2)
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R� Tig
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k
เที ย บสมการที่ (2) กั บ สมการเส้น ตรง y = m1 x + c1 เมื่ อ m1 คือความชัน และ c1 คือจุดตัดแกน
T2

E

1
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R�

Tig

y โดยกําหนดให้ y = ln �δc ig2 �, m1 = - � �, x =

E
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และ c1 = ln �� � �
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1

ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ ถ้าพล๊อตกราฟเส้นตรงระหว่างตัวแปรทัง้ สอง ความชันของกราฟจะให้ค่า E/R� และ
Tig

ค่าจุดตัดแกน y จะให้ค่า c1 นําค่าทัง้ 2 แทนลงในสมการจุดตัดแกน y (c1) จะสามารถคํานวณหาค่า AΔhc ⁄k
ของเชือ้ เพลิงได้ นํามาคํานวณหาค่า Damkohler (δ) เพื่อไปเปรียบเทียบกับค่า Damkohler วิกฤติ (δc ) หาก
ค่า δ สูงเกินกว่าค่า δc แสดงว่าเชือ้ เพลิงดังกล่าวสามารถเกิดการลุกไหม้ได้ดว้ ยตัวเอง ที่สภาวะการพาความ

ร้อ นที่ ผิ วเชื อ้ เพลิง มีค่ามาก (Bi→∞) ตัวเลข Damkohler วิ ก ฤตจะมี ค่าขึน้ อยู่กับรู ป ทรงเรขาคณิ ต ของก้อน
เชื อ้ เพลิงเท่านัน้ ในกรณี ของก้อนเชือ้ แพลิงรู ปทรงกระบอกที่มีรศั มี ro และครึ่งหนึ่งของความสูง lo เท่ากันค่า
Damkohler วิกฤติมีคา่ เท่ากับ 2.84 โดยคํานวณมาจากสมการที่ (3)
ro 2
(3)
δc = 2.0+0.841 � �
lo
วิธีการคํานวณหาค่า E/R� จากการทดลองมี 2 วิธีคอื
1 .วิธีของ Frank-Kamenetskii
ดังการวิเคราะห์การลุกไหม้ได้เองของ Frank-Kamenetskii ข้างต้นทําให้ได้ค่า E/R� และค่า AΔhc ⁄k
ซึ่งจะต้องหาค่าอุณหภูมิท่ีทาํ ให้เกิดการลุกไหม้ได้เองที่ต่าํ ที่สุดของเชือ้ เพลิงที่ทดลองในแต่ละภาชนะบรรจุรูป
ทรงกระบอกที่มีขนาดแตกต่างกันมากกว่าหนึ่งขนาด ทําให้ตอ้ งทําการทดลองแบบลองผิดลองถูกหลายครัง้ และ
ใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละครัง้
2 .วิธีจดุ ตัดอุณหภูมิ (Crossing point)
เพื่อแก้ปัญหาที่จะต้องทําการทดลองหลายครัง้ Jones et al.(1996; 1998) ได้เสนอทางเลือกในการหา
ค่า E/R� ของเชือ้ เพลิงจากการทดลองด้วยวิธีจุดตัดอุณหภูมิ พิจารณาที่อุณหภูมิก่ึงกลาง (To ) ตัดกับอุณหภูมิ
ตูอ้ บ (T∞ ) โดยเมื่อจุดที่อณ
ุ หภูมิตดั กันจะพบค่าแกร์เดียนของอุณหภูมิภายในเนือ้ วัตถุจะมีค่าเท่ากับศูนย์ (∇T =
0) ดังนัน้ สมการอนุรกั ษ์พลังงานของชิน้ ทดสอบเมื่อ dT/dx = 0 ที่จุดตัดอุณหภูมิจะลดรู ปดังสมการที่ (4) ซึ่งใน
ทุกๆการทดลองจะพบจุดตัดอุณหภูมิเสมอไม่ว่าอุณหภูมิของตูอ้ บ (T∞ ) จะเท่าหรือไม่เท่ากับค่าอุณหภูมิท่ีทาํ ให้
เกิดการลุกไหม้ได้เอง (Tig ) ก็ตาม
-E
∂T
'''
�
R
T
̇
(4)
ρCp � = QR = Ae CP ∆hc
∂t CP
เมื่อตัวห้อย CP หมายถึงค่าของตัวแปรที่จดุ ตัดอุณหภูมิ (Crossing point)
จากสมการที่ (4) นํามาจัดรู ปใหม่และใส่คา่ ล็อคทัง้ สองข้างของสมการ จะได้สมการที่ (5)
E 1
A∆hc
∂T
ln � � � = - � �
+ ln �
�
(5)
∂t CP
R� TCP
ρCp
เ ที ย บ ส ม ก า ร ที่ (5) กั บ ส ม ก า ร เ ส้ น ต ร ง y = m2 x + c2 เ มื่ อ m2 คือความชัน และ
∂T

E

1

∂t CP

R�

TCP

c2 คือจุดตัดแกน y โดยกําหนดให้ y = ln � � �, m2 = - � �, x =
∂T

ln � � � มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ
∂t CP

1

TCP

A∆hc

แ ล ะ c2 = ln �

ρCp

� จ ะ เ ห็ น ว่ า

ถ้าพล็อตกราฟเส้นตรงระหว่างตัวแปรทัง้ สอง ความชันของกราฟจะให้

ค่า E/R� เช่นเดียวกันกับวิธีของ Frank-Kamenetskii และสามารถหาค่าได้ในทุกๆอุณหภูมิของตูอ้ บ (T∞ ) และ
ทุกๆขนาดของชิน้ ทดสอบที่ทาํ การทดลอง
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อุปกรณ์และวิธีการ

การทดลองหาอุณหภูมิการลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลือง ดําเนินการโดยเริ่มจากเก็บตัวอย่างจากกอง
กากถั่วเหลืองเพื่อใช้เป็ นชิน้ ทดสอบ กําหนดภาชนะบรรจุ (Basket) รู ปทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศุนย์กลางเท่ากับ
ความสูงขนาด 5.5, 7.0 และ 8.0 เซนติเมตร และติดตัง้ เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermocouple จํานวน 4 จุด ได้แก่ท่ี
กึ่ง กลางของชิ น้ ทดสอบ (TC = Center temperature) ระหว่างกึ่ง กลางของชิ น้ ทดสอบกับ ผิ วด้านนอกของชิ น้
ทดสอบ (TM = Midpoint temperature) ผิ วด้านนอกของชิ น้ ทดสอบ (TS = Surface temperature) และภายใน
ตูอ้ บ (T∞ = Oven temperature) ตาม Figure 1 (a) จากนัน้ นํากากถั่วเหลืองใส่ภาชนะที่กาํ หนด นําภาชนะบรรจุ
กากถั่วเหลืองชั่งนํา้ หนักแล้วนําเข้าตูอ้ บ ตัง้ ค่าตูอ้ บให้ทาํ งานตามอุณหภูมิท่ีกาํ หนด (ปรับอุณหภูมิครัง้ ละ 1.0oC(
โดยวิธีลองผิดลองถูก เพื่อหาค่าอุณหภูมิส่ิงแวดล้อม (T∞ ) ณ.จุดที่ทาํ ให้อุณหภูมิก่ึงกลางของชิน้ ทดสอบมีค่า
มากกว่าอุณหภูมิผิวของชิน้ ทดสอบและเกิดการลุกไหม้ได้เอง (Tig )

TS

TM

T∞

TS
Top view
TM Side view TC
(a) Thermocouple installation locations
Figure 1 Experiment setup and sample after test.
TC

T∞
(b) Spontaneous characteristics

ผลและวิจารณ์
เมื่ ออุณ หภูมิ ส่ิ ง แวดล้อ มมี ค่าเพี ย งพอที่ จ ะทําให้อุณ หภูมิ ก่ึง กลางมี ค่ามากกว่าอุณ หภูมิ ผิ วของชิ ้น
ทดสอบจนเกิดการลุกไหม้ได้เองจะเป็ นการลุกไหม้ท่ีเริ่มจากจุดกึ่งกลางของชิน้ ทดสอบและขยายวงกว้างออกไปสู่
ด้านผิวของชิน้ ทดสอบ การลุกไหม้ทาํ ให้เนือ้ ของกากถั่วเหลืองเปลี่ยนเป็ นสีดาํ เนื่องจากเกิดกระบวนการไพโรไล
ซิส และปฏิกิริยาเคมีคายความร้อนออกมาตาม Figure1 (b)
ผลการทดลองของชิน้ ทดสอบรู ปทรงกระบอกขนาด 8.0 เซนติเมตร พบว่าอุณหภูมิตอู้ บที่ทาํ ให้อณ
ุ หภูมิ
กึ่งกลางมีคา่ มากกว่าอุณหภูมิผิวจนเกิดการลุกไหม้ได้เอง (Tig ) คือ 168oC ส่วนอุณหภูมิตอู้ บที่ 167oC ไม่เกิดการ
ลุกไหม้ได้เอง ดัง Figure 2 (มีการทดลองซํา้ ที่ 167oC เพื่อยืนยันอุณหภูมิท่ีไม่เกิดการลุกไหม้ได้เอง) สําหรับผล
การทดลองในภาชนะบรรจุขนาด 5.5 และ 7.0 เซนติเมตร ได้ค่า Tig คือ 184oC และ 174oC ตามลําดับ เมื่ อ
ภาชนะบรรจุมีขนาดใหญ่ขนึ ้ จะทําให้ระยะทางในการนําความร้อนจากอุณหภูมิก่งึ กลางไปสู่ขอบของภาชนะมาก
ขึน้ เป็ นผลให้ประสิทธิภาพในการนําความร้อนลดลงเกิดการสะสมความร้อนที่จุดกึ่งกลางมากขึน้ จึงทําให้เกิด
การลุกไหม้ได้เองที่อณ
ุ หภูมิต่าํ กว่าภาชนะบรรจุท่ีมีขนาดเล็ก
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(a) Temperature causes spontaneous ignitions (b) Temperature does not cause spontaneous ignitions
Figure 2 Ignition temperature of cylinder shape container size 8 cm.
วิธีของ Frank-Kamenetskii เพือ่ หาค่า E/R� และค่า AΔhc ⁄k
T2

x=

1

Tig

นําค่า Tig ที่ได้จากการทดลองในแต่ละขนาดภาชนะบรรจุมาคํานวณค่าแกน y = ln �δc ig2 � และแกน
ro

จะได้กราฟเส้นตรงตาม Figure 3 สมการเส้นตรงคือ y = -10377x + 43.182 จะได้ความชันของกราฟคือ

E/R� = 10377 K และ AΔhc ⁄k = 5.47x1014 K/m2 แทนค่ า E/R� และ AΔhc ⁄k ลงในสมการที่ (1) จะได้ค่ า
ตัวเลข δ ดังสมการที่ (6)

T2

1

ro

Tig

Figure 3 A liner plot of y = ln �δc ig2 � vs x =
วิธีจุดตัดอุณหภูมิเพือ่ หาค่า E/R�

r20 -10377⁄T
∞
δ = 5.676x10 � 2 � e
T∞
18

(6)

∂T

นําค่าความชันที่ จุดตัดกันของอุณหภูมิก่ึงกลาง � � � กับทุกๆอุณหภูมิของตูอ้ บ (T∞ ) และทุกๆ
∂t CP
∂T

ขนาดของชิน้ ทดสอบที่ทาํ การทดลองมาคํานวณค่าแกน y = ln � � � และแกน x =
∂t CP

1

TCP

จะได้กราฟเส้นตรง

ตาม Figure 4 สมการเส้นตรงคือ y = -11039x + 19.522 จะได้ความชันของกราฟคือ E/R� = 11039 K
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1
TCP

เปรียบเทียบค่า E (Activation Energy) ของทัง้ 2 วิธี
ค่า E ซึง่ เป็ นค่าพลังงานกระตุน้ ที่ต่าํ ที่สดุ ที่จะทําให้เกิดการลุกไหม้ได้ดว้ ยตัวเองของเชือ้ เพลิง ที่ได้จากวิธี
ของ Frank-Kamenetskii เท่ากับ 86.3 kJ/mol และจากวิธีจดุ ตัดอุณหภูมิ (Crossing point) เท่ากับ 91.8 kJ/mol
พบว่ า มี ค่ า แตกต่ า งกัน ประมาณ 6.4% ความแตกต่ า งที่ เ กิ ด ขึ น้ อาจเกิ ด จากการติ ด ตั้ง เครื่ อ งวัด อุ ณ หภู มิ
Thermocouple ที่จดุ กึ่งกลางไม่ตรงกันในแต่ละครัง้ การทดลอง ทําให้จดุ ตัดอุณหภูมิเกิดความคลาดเคลื่อนขึน้
การประมาณการจัดเก็บกากถั่วเหลืองในไซโลทีป่ ลอดภัย
โดยปกติการจัดเก็บกากถั่วเหลืองจะเก็บในไซโลรู ปทรงกระบอกตาม Figure 5 และจากผลการวิเคราะห์
ข้างต้น สามารถนํามาประยุกต์ใช้วิเคราะห์หาขนาดของไซโลสําหรับจัดเก็บกากถั่วเหลืองที่ปลอดภัยได้
ro

2l
o

Figure 5 Silo in cylinder shapes.
จากเงื่อนไขการลุกไหม้ได้ดว้ ยตัวเองของเชือ้ เพลิงจะเกิดขึน้ เมื่อค่า δ สูงกว่าค่า δc นําค่า δ ดังสมการ
ที่ (6) มาเท่ากับค่า δc ของรู ปทรงกระบอกดังสมการที่ (3) จะได้สมการที่ (7) ซึ่งทําให้สามารถหาสภาวะวิกฤติ
ของ ro, lo และ T∞ ได้ ทําให้สามารถหาผลเฉลยของสมการนีไ้ ด้ตาม Figure6
r20 -10377⁄T
ro 2
18
∞
5.676x10 � 2 � e
= 2.0+0.841 � �
(7)
T∞
lo
จาก Figure 6 คือผลเฉลยของความสัมพันธ์ของรัศมีและครึ่งหนึ่งของความสูงของกากถั่วเหลืองรู ป
ทรงกระบอกที่อณ
ุ หภูมิ 40oC, 45oC และ 50oC โดยพืน้ ที่ใต้กราฟคือบริเวณขนาดของไซโลที่ปลอดภัยที่จะไม่เกิด
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การลุก ไหม้ไ ด้เ องของอุณ หภู มิ นั้น ๆ ซึ่ง จากตัว อย่ า งกากถั่ว เหลื อ งที่ น ํา มาทดลองเป็ น กากถั่ ว เหลื อ งจาก
โรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่ง ความสูงในการจัดเก็บสูงสุดที่จะไม่เกิดการลุกไหม้ได้เองคือ 3.8 เมตร, 3.0 เมตร
และ 2.4 เมตร สําหรับอุณหภูมิส่งิ แวดล้อม 40oC, 45oC และ 50oC ตามลําดับ

Figure 6 Safety curve plot based on a cylinder shape of soybean meal stockpile.

สรุ ป
การศึกษาเชิ งทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากถั่วเหลือง เพื่ อหาคุณสมบัติการลุกไหม้ได้เองโดยใช้
ทฤษฎีของ Frank-Kamenetskii และวิธีจุดตัดอุณหภูมิในการวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยบรรจุกากถั่วเหลืองใน
ภาชนะรู ป ทรงกระบอกเส้นผ่ านศูน ย์กลางเท่ ากับความสูง ขนาด 5.5, 7.0 และ 8.0 เซนติ เ มตร และควบคุม
อุณหภูมิภายในตูอ้ บตามที่กาํ หนดเพื่ อหาอุณหภูมิตอู้ บที่นอ้ ยที่สุดที่ จะทําให้เกิ ดการลุกไหม้ได้เอง ได้ค่า E/R�
เท่ากับ 10377 K และค่า A∆hc /k เท่ากับ 547.x1014 K/m2 นํามาประมาณค่าขนาดของไซโลในการจัดเก็บกาก
ถั่ ว เหลื อ งที่ ป ลอดภั ย ไม่ เ กิ ด อัค คี ภั ย ที่ มี ส าเหตุ ม าจากการลุ ก ไหม้ไ ด้เ อง โดยใช้ภ าพกราฟผลเฉลยของ
ความสัมพันธ์ของรัศมีและครึ่งหนึ่งของความสูงของกากถั่วเหลืองทรงกระบอกที่อณ
ุ หภูมิต่างๆ โดยพืน้ ที่ใต้กราฟ
คือบริเวณที่ปลอดภัยที่จะไม่เกิดการลุกไหม้ได้เองของอุณหภูมินนั้ ๆ ซึง่ จากตัวอย่างกากถั่วเหลืองที่นาํ มาทดลอง
เป็ นกากถั่วเหลืองจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่ง ความสูงในการจัดเก็บสูงสุดที่จะไม่เกิดการลุกไหม้ได้เอง
คือ 3.8 เมตร, 3.0 เมตร และ 2.4 เมตร สําหรับอุณหภูมิส่ิงแวดล้อม 40oC, 45oC และ 50oC ตามลําดับ
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การศึกษาเชิงทดลองการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบ
Spontaneous Ignition of Husk Experiment
พัชรา วะนํ้าค้าง1 และ ณัฐศักดิ์ บุญมี2*
Patchara Wanamkang1 and Nathasak Boonmee2*

บทคัดย่อ
บทความฉบับ นี น้ าํ เสนอผลการศึก ษาเชิ ง ทดลองการลุก ติ ด ไฟแบบสพอนเทเนี ย สของแกลบ โดย
ทําการศึกษาค่าจลนศาสตร์การลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบตามทฤษฎีของ Frank-Kamenetskii มีการ
ทําการทดลองในภาชนะรู ป ทรงเรขาคณิ ต ที่ ต่างกัน จํานวน 2 รู ป ทรง คื อ ภาชนะทรงลูก บาศก์ และภาชนะ
ทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับความสูง กําหนดการทดสอบในตัวอย่างขนาด (ความกว้างหรือเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง) เท่ากับ 12, 15, และ 18 เซนติเมตร จากการทดลองได้คา่ จลนศาสตร์ท่ีมีความเกี่ยวข้อง (ค่าพลังงาน
กระตุน้ และ pre-exponential factor) อีกทั้งยังในบทความนี ม้ ีการกล่าวถึงผลของความแตกต่างที่ เกิ ดขึน้ ใน
ตัวอย่างต่างรู ปทรง พร้อมทัง้ อธิบายถึงการประมาณการกองเก็บให้ปลอดภัยจากการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส
อีกด้วย
ABSTRACT
This paper presents an experimental study of the spontaneous ignition of husk. The kinetic
parameters of husk spontaneous ignition were determined experimentally based on the classical
spontaneous ignition theory of Frank-Kamenetskii. The experiments were carried out for two geometric
shapes: a cubical basket and a cylindrical basket with a diameter equal to its height. The sample sizes
(length or diameter) of 12, 15, and 18 cm were employed in the tests. Based on the experimental results,
the relevant kinetic parameters (the activation energy and the apparent pre-exponential factor) were
determined. The effects of the sample geometrical shape and the safe storage size from spontaneous
ignition have been discussed in this work.

Key words: husk, spontaneous Ignition, Ignition of Husk
* Corresponding author; e-mail address: fengnab@ku.ac.th
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คํานํา

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็ นแหล่งปลูกข้าวที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของโลก โดยมีเนือ้ ที่สาํ หรับปลูกข้าวมากถึง
ประมาณ 114,000 ล้านตารางเมตร ปริมาณผลผลิตประมาณ 32 ล้านตันต่อปี (สมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย, 2561)
วัสดุแหลือทิง้ จากกระบวนการสีขา้ วอย่างแกลบ (เปลือกข้าว) จํานวนมากจะถูกกองเก็บไว้เป็ นกองขนาดใหญ่
เพื่ อรอการนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆต่อ แทนการนําไปกําจัด อาทิ เช่น ผสมอาหารสัตว์, วัสดุปูพืน้ โรงเรือน และ
ปรับ ปรุ ง ดิ น เนื่ อ งจากแกลบอุ ด มไปด้ว ยปริ ม าณสารอิ น ทรี ย ์ท่ี มี ป ระโยชน์ห ลายชนิ ด แกลบที่ เ หลื อ จาก
กระบวนการสีขา้ วนัน้ มีมากถึง 0.21 ตัน ต่อตันข้าวสาร แกลบจํานวนมหาศาลเหล่านีม้ กั ถูกกองเก็บไว้แบบง่ายๆ
ซึ่งมีความสี่ยงที่จะเกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส (Spontaneous Ignition) นํามาซึ่งความสูญเสียได้ง่าย
ตามปั จจัยที่มีผลต่อการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส คือ ขนาดของกองเก็บ, ลักษณะความพรุ น, ความชืน้ และ
การปนเปื ้อน ตัวอย่างเหตุการณ์เพลิงไหม้ท่ีมีตน้ เพลิงจากกองแกลบที่กองเก็บไว้เป็ นกองขนาดใหญ่ในสภาพ
อากาศร้อน เช่น ไฟไหม้กองแกลบโรงไฟฟ้าใน จ.ร้อยเอ็ด ไทยรัฐออนไลน์, (2559) ไฟไหม้กองแกลบโรงไฟฟ้าชีว
มวลใน จ.อยุธยา เดลินิวส์, (2558) และไฟไหม้กองเก็บปุ๋ ยใน จ.นครราชสีมา ข่าวสด, (2559) จากตัวอย่ าง
เหตุการณ์เพลิงไหม้ทาํ ให้ผูว้ ิจยั ตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยจากการกองเก็บแกลบอย่างไม่ถูกต้อง
จึงต้องการจําลองการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบ เพื่อศึกษาปั จจัยในการเกิดการลุกติดไฟแบบสพอน
เทเนียสของกองแกลบและลักษณะการกองเก็บที่ปลอดภัย จะเป็ นการช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภยั จาก
กองเชือ้ เพลิงได้
ในอดีตมีนกั วิจยั ทําการศึกษาการลุกติดไฟได้เองของแกลบตามทฤษฎี Frank-Kamenetskii โดยทําการ
ทดลองตัวอย่างในภาชนะทรงลูกบากศ์ท่ีมีความยาวด้านเท่ากับ 8, 9 และ 10 เพื่อคํานวณกาการกองเก็บแกลบ
ในลักษณะทรงกระบอกที่ปลอดภัย) Pen-apa, (2016
การศึก ษาเชิ ง ทดลองการลุก ติ ด ไฟแบบสพอนเทเนี ย สในครั้ง นี ้ ทํา การศึก ษาตามวิ ธี ข อง FrankKamenetskii เพื่ อ หาค่า Activation Energy (E/ R�) และ Pre-Exponential Function (A∆hc /k) ของแกลบ ทํา
การเปรียบเทียบความสามารถในการลุกติดไฟระหว่างการกองเก็บแกลบเป็ นรู ปทรงลูกบากศ์และทรงกระบอก
พร้อมทัง้ หาขนาดการกองเก็บที่ปลอดภัยจากการลุกติดแบบสพอนเทเนียสของแกลบ โดยผลที่คาดว่าจะได้รบั
จากการทดลองครัง้ นี ้ คือ ปั จจัยที่มีผลต่อการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบ และหาลักษณะการกองเก็บ
แกลบให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้ผูท้ ่ีมีการกองเก็บแกลบทัง้ ในส่วนที่มีแกลบเป็ นวัตถุในกระบวนการและวัสดุ
พลอยได้จากกระบวนการ ทราบถึงความเสี่ยงของการกองเก็บแกลบที่ดาํ เนินการอยู่เดิมและเป็ นแนวทางในการ
ปรับการกองเก็บแกลบให้อยู่ในลักษณะปลอดภัยจากอัคคีภยั

ทฤษฎีการเกิดลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส

ทฤษฎีของ Frank-Kamenetskii คํานวณหา Activation Energy (E/ R�) และ Pre-Exponential Function
(A∆hc /k) เนื่องจากค่าทัง้ สองเป็ นคุณสมบัติของเชือ้ เพลิงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามขนาด รู ปทรง และอุณหภูมิ
และสมมติให้อตั ราการเผาไหม้เป็ นไปตามอัตราการเกิดปฏิกิริยาอันดับศูนย์ของอาร์เรเนียส สามารถเขียนสมการ
ของอัตราการคายความร้อนจากการเผาไหม้ได้ คือ
'''

Q̇ = (A∆hc )e

E

-R�T

(1)
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เมื่อ Q̇ ''' คือ อัตราการปล่อยพลังงานความร้อนจากกระบวนการเผาไหม้ตอ่ ปริมาตร (kW/m3), A คือ PreExponential factor, ∆hc คือ ความร้อนเนื่องจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง (kJ/kg), E คือ พลังงานกระตุน้ (J/mole),
R� คือ ค่านิจคงที่ของแก๊ส (8.314 J/mol.K) และ T คือ อุณหภูมิ (K)
ค่า δ) Damkohler Number( แสดงอัตราส่วนระหว่างพลังงานเนื่องจากการเผาไหม้ ต่อพลังงานที่สญ
ู เสียไปจาก
กระบวนการนําความร้อน โดยค่า δ จะเพิ่มขึน้ เมื่ออุณหภูมิแวดล้อม T∞ เพิ่มขึน้ การคํานวณหาค่า δ เพื่อ
วิเคราะห์หาความสามารถในการเกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส สามารถคํานวณได้จากสมการที่ (2) โดย
ต้องทราบค่า E/ R� และ A∆hc /k ซึง่ เป็ นคุณสมบัติของเชือ้ เพลิงโดย หาได้จากการทดลองนําเชือ้ เพลิงมาควบคุม
อุณหภูมิส่งิ แวดล้อม
E

δ = �RT � �
∞

-

E

r20 (A∆hc )e RT∞
kT∞

(2)

�

เมื่อ A คือ Pre-exponent factor, ∆hc คือ ค่าความร้อนของการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิง, E คือ พลังงานกระตุน้ , R�

คือ ค่านิจคงที่ของแก็ส, T∞ คือ อุณหภูมิส่งิ แวดล้อม และ r0 คือขนาด (James G. Quintiere, 2006) โดยวัตถุจะ
เกิ ดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนี ยส เมื่อ ค่า δ มีค่ามากกว่า δc )Critical Damkohler Number (เนื่ องจากมี
ความร้อนสะสมอยู่ภายในก้อนเชือ้ เพลิงทําให้อณ
ุ หภูมิเพิ่มขึน้ จนนําไปสู่การจุดติดไฟ ซึ่ง δc แสดงสภาวะวิกฤต
เมื่ออัตราการปล่อยพลังงานความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีภายในกองเชือ้ เพลิงมีค่ามากกว่าอัตราการสูญเสียความ
ร้อนที่ผิวเชือ้ เพลิง ขึน้ กับลักษณะรู ปทรงของการจัดเก็บเชือ้ เพลิง (Robert G. Zalosh, 2002) ดังนี ้
ลูกบาศก์ ด้านยาว2r0 ;
(3)
δc = 2.52
เมื่อ r0 คือ ครึง่ หนึ่งของความยาวด้าน
ทรงกระบอกรัศมี r0 ยาว 2l0

r0 2

δc = 2+0.841 � �
l0

Figure 1 Storage size

(4)

เมื่อ r0 คือ รัศมี และ l0 คือ ครึง่ หนึ่งของความสูง

อุปกรณ์และวิธีการ
การทดลองหาอุณหภูมิการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของแกลบ ดําเนินการโดยเริ่มจากการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างแกลบ จัดเตรียมภาชนะบรรจุตวั อย่างรู ปทรงลูกบาศก์มีความยาวด้าน 12, 15, และ 18 เซนติเมตร และ
ภาชนะทรงกระบอกขนาดความสูงเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 12, 15, และ 18 เซนติเมตร ติดตัง้ พร้อมตัง้ ค่า
อุปกรณ์วดั อุณหภูมิ (Thermocouple K-Type) จํานวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณจุดกึ่งกลางของชิน้ ทดสอบ บริเวณจุด
กึ่งกลางระหว่างจุดกึ่งกลางและผิวชิน้ ทดสอบ บริเวณผิวชิน้ ทดสอบ และภายในตูค้ วบคุมอุณหภูมิ ดัง Figure
2(c) ทําการอบชิน้ ทดสอบภายในตูค้ วบคุมอุณหภูมิ ปรับตัง้ ค่าอุณหภูมิโดยการสุ่ม และเพิ่มลดอุณหภูมิครัง้ ละ
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1oC เพื่อหาค่าอุณหภูมิท่ีทาํ ให้ชิน้ ทดสอบเกิดการลุดติดไฟแบบสพอนเทเนียส (Tig) หลังจากมีการให้ความร้อน
อุณหภูมิท่ีจุดกึ่งกลางของชิน้ ทดสอบมีค่าน้อยกว่า อุณหภูมิภายในเตาอบในช่วงแรกเนื่องจากความชืน้ ภายใน
วัสดุทดสอบ เมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งอุณหภูมิท่ีก่งึ กลางชิน้ งานมีค่าสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว แสดงถึงความสามารถใน
การจุดติดไฟแบบสพอนเทเนียสของชิน้ ทดสอบ

(a) Husk sample
(b) Cubic and cylinder basket
(c) Thermocouple set up
Figure 2 Spontaneous ignition of husk experiment equipment and set up.

ผลและวิจารณ์
ชิน้ ทดสอบที่เกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส จะพบว่าเนือ้ แกลบบริเวณช่วงกลางของชิน้ ทดสอบ
เปลี่ยนเป็ นสีดาํ ดังแสดงใน Figure 3 เนื่องจากการเกิดกระบวนการไพโรไลซิสภายในก้อนทดสอบ ลักษณะขยาย
เป็ นวงกว้างรอบจุดกึ่งกลางสู่ผิวชิน้ งาน ส่วนเนือ้ แกลบที่ยงั ไม่เปลี่ยนเป็ นสีดาํ จะมีสีเข้มขึน้ เมื่อเทียบกับสีแกลบ
ก่อนนําเข้าตูท้ ดสอบ

Figure 3 Spontaneous ignition of husk in the basket.
1. อุณหภูมิลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส (Tig)
จากการทดลองของชิน้ ทดสอบทรงลูกบากศ์ และทรงกระบอกขนาด 12, 15 และ 18 เซนติเมตร พบว่า
ชิน้ งานทดสอบขนาดเล็กกว่า ใช้อุณหภูมิตอู้ บที่ทาํ ให้อุณหภูมิท่ีจุดกึ่งกลางมีค่ามากกว่าอุณหภูมิตอู้ บและเกิด
การลุกแบบสพอนเทเนียส (Tig) มากกว่าชิน้ งานทดสอบขนาดใหญ่กว่า ในทางตรงกันข้ามกลับใช้เวลาน้อยกว่า
ดังแสดงใน Figure 4 ค่า Tig ของชิ น้ ทดสอบทรงลูกบากศ์ ขนาด 12, 15 และ 18 เซนติเมตร เท่ากับ 182oC,
175oC และ 170oC ตามลําดับ และ ชิน้ ทดสอบทรงกระบอก ขนาด 12, 15 และ 18 เซนติเมตร เท่ากับ 183oC,
175oC และ170oC ตามลําดับ จากค่า Tig ที่ได้จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อภาชนะทดสอบมีขนาดใหญ่ขนึ ้
จะใช้อณ
ุ หภูมิแวดล้อมที่ทาํ ให้เกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสน้อยลง เนื่องจากภาชนะทดสอบที่ใหญ่กว่ามี
ความสามารถในการระบายความร้อนจากจุดกึ่งกลางที่ดอ้ ยกว่าภาชนะทดสอบที่ เล็กกว่า เกิดเป็ นความร้อน
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สะสมภายในกระทัง้ เกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสดังกล่าว อีกทัง้ เห็นได้ว่าชิน้ ทดสอบทัง้ สองรู ปทรงขนาด
15 เซนติเมตร และ ขนาด 18 เซนติเมตร มีค่า Tig เท่ากัน คือ 175oC และ 170oC อาจสรุ ปได้ว่าเมื่อชิน้ งาน
ทดสอบมีขนาดใหญ่ขนึ ้ รู ปทรงไม่มีผลต่ออุณหภูมิในการเกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของวัตถุ

Figure 4 Center temperature of husk sampling.
2. หาค่า E/ R� และ A∆hc /k
คํานวณเพื่ อหาค่า E/ R� และ A∆hc /k จากค่า Tig ที่ ได้จากการทดลอง ตาม Table 1 สําหรับ ชิ น้ งาน
ทดสอบทรงลูกบากศ์ และ Table 2 สําหรับชิน้ งานทดสอบทรงกระบอก ได้กราฟและสมการเส้นตรง
Table 1 Spontaneous ignition result of husk in cubic basket size 12, 15 and 18 cm.
Tig
Cube 2r0
r0
Tig
1
T2ig
x
=
δ
y
=
ln�δ
�
��
C
c
Tig
(oC)
r20
(mm)
(m)
(K)
120
150
180

0.060
0.075
0.090

182
175
170

455
448
443

2.52
2.52
2.52

18.79
18.31
17.93

0.00220
0.00223
0.00226

Table 2 Spontaneous ignition result of husk in cylinder basket size 12, 15 and 18 cm.
Tig
r0
Tig
Cylinder 2r0, 2l0
l0
T2ig
δ
y
=
ln�δ
�
��
C
c
(mm)
(oC) (K)
r20
(m)
(mm)
20
150
180

0.060
0.075
0.090

0.060
0.075
0.090

183
175
170

456
448
443
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2.84
2.84
2.84

18.92
18.43
18.05

x=

1

Tig

0.00219
0.00223
0.00226
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Figure 5 Linear equation of spontaneous ignition result.
จาก Figure 5 ความชันของกราฟ คือ E/ R� มีคา่ เท่ากับ 14483 K สําหรับทรงลูกบากศ์ และ 13396 K
สําหรับทรงกระบอก และคํานวณหาค่า A∆hc /k ได้เท่ากับ 6.71x1017 K/m2 และ 7.11x1016 K/m2 สามารถเขียน
สมการหาค่า Damkohler ตามสมการที่ (5 (และ สมการที่ (6(
ลูกบาศก์ ด้านยาว 2r0 ;

ทรงกระบอกรัศมี r0 ยาว 2l0 ;

δc = (9.72 x 10

21 )

r20 -14483
� 2 � e T∞
T∞

δc = (9.52 x 10

20 )

r20 -13396
� 2 � e T∞
T∞

(5)

(6)

3. เปรียบเทียบค่าพลังงานกระตุ้น (Activation Energy: E) ของแกลบ
เมื่อเปรียบเทียบค่าพลังงานกระตุน้ (E) ที่ได้จากการทดลองของทัง้ สองรู ปทรง รวมถึงเทียบกับการ
ทดลองอื่นได้ดงั แสดงใน Table 3 พบว่าค่า E ของแกลบทรงลูกบาศก์ และทรงกระบอก มีความใกล้เคียงกัน
ต่างกันน้อยกว่า 8% เป็ นไปตามทฤษฎีท่ีวา่ E เป็ นคุณสมบัติของเชือ้ เพลิงที่ไม่ขนึ ้ กับรู ปทรง แต่เมื่อเทียบกับการ
ทดลองอื่นพบความแตกต่าง คาดว่าเป็ นผลมาจากการใช้แกลบที่มีลกั ษณะทางกายภาพแตกต่างกัน เช่น พันธุ์
ข้าว ลักษณะความพรุ น ความหนาแน่น วิธีการจัดเก็บ อีกทัง้ การปนเปื ้อนของแกลบ
Table 3 Husk activation energy values.
Material (Shape)
Activation Energy: E (kJ/mole(
References
Husk (Cubic)
73.58
Pen-apa, (2016)
Husk (Cubic)
120.41
Present experiment
Husk (Cylinder)
111.37
Present experiment
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4. การประเมินลักษณะการกองเก็บทีป่ ลอดภัยจากการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส
จากข้อมูลข้างต้นที่วา่ หาก δ มากกว่า δ C เป็ นเงื่อนไขในการเกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส ดังนัน้
สามารถประเมินการกองเก็บที่ปลอดภัยได้จากการออกแบบการกองเก็บในลักษณะที่มี δ น้อยกว่า δ C โดย
สามารถคํานวณได้จาก สมการที่ (7) จะได้สมการที่ (8)
ทรงสี่เหลี่ยมขนาด 2r0 x 2l0 x 2S0 โดย r0 < l0 , S0 ;
r0 2 r0 2
r20 - 13396
20
(7)
0.873 �1+ � � + � � � = (9.52 x 10 ) � 2 � e T∞
l0
s0
T∞
ทรงกระบอกรัศมี r0 ยาว 2l0 ;

r0 2
r20 - 13396
20
2.0+0.841 � � = (9.52 x 10 ) � 2 � e T∞
l0
T∞

(8)

Figure 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิส่ิงแวดล้อมที่ทาํ ให้เกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสกับขนาด
การกองเก็บแกลบ โดยแสดงอุณหภูมิ 40oC – 50 oC ซึ่งเป็ นสิ่งแวดล้อมทั่วไปในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าทัง้
รู ปทรงสี่เหลี่ยมและทรงกระบอก กราฟแสดงขนาดกองเก็บลู่เข้าสู่อนันต์ ที่ T∞ เดียวกัน จึงสามารถกล่าวได้ว่า
เมื่อการกองเก็บมีขนาดใหญ่ขนึ ้ มากๆ รู ปทรงไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากในการเกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส
การประเมินการกองเก็บนัน้ สามารถประเมินได้จากกราฟ การกองเก็บใดๆที่อยู่ในพืน้ ที่ใต้กราฟมีความเสี่ยงตํ่าที่
จะเกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส เพื่อความปลอดภัยแนะนําให้กองเก็บแกลบที่ความสูงไม่เกิน 29 เมตร,
20 เมตร และ 15 เมตร ในอุณหภูมิแวดล้อมที่ 40oC, 45oC และ 50 oC ตามลําดับ

(a) Cubic
(b) Cylinder
Figure 6 Spontaneous ignition temperature and storage size relation.

สรุ ป

การใช้ท ฤษฎี ข อง Frank – Kamenetskii เพื่ อศึก ษาคุณ สมบัติ ก ารลุก ติ ด ไฟแบบสพอนเทเนี ย สของ
แกลบ พบ อุณหภูมิแวดล้อมที่ทาํ ให้เกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียสของชิน้ ทดสอบทรงลูกบากศ์ ขนาด 12,
15 และ 18 เซนติเมตร เท่ากับ 182oC, 175oC และ170oC ตามลําดับ และ ชิน้ ทดสอบทรงกระบอก ขนาด 12, 15
และ 18 เซนติเมตร เท่ากับ 183oC, 175 C และ170oC ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของเชือ้ เพลิงที่ไม่มี
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การเปลี่ยนแปลงตามขนาด รู ปทรง และอุณหภูมิ จากการวิเคราะห์ผลการทดลอง ได้ค่า E/ R� เท่ากับ 14483 K
สําหรับทรงลูกบาศก์และ13396 K สําหรับทรงกระบอก และค่า A∆hc /k เท่ากับ 6.71x1017 K/m2 สําหรับทรง
ลูกบาศก์และ 7.11x1016 K/m2 สําหรับทรงกระบอก
การประเมินการกองเก็บที่ปลอดภัยจากการเกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส สามารถประมาณได้
จากกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิส่งิ แวดล้อมที่กบั ขนาดการกองเก็บแกลบ การกองเก็บใดๆ ที่อยู่ใน
พืน้ ที่ใต้กราฟมีความเสี่ยงตํ่าที่จะเกิดการลุกติดไฟแบบสพอนเทเนียส
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แบบจําลอง CFD-DEM ของเมล็ดข้าวโพดในฟลูอิไดซ์เบด
CFD-DEM Simulation of Corn Particles in a Fluidized Bed
จักรกฤษณ์ วรรณผ่องใส1* ศุภกร เกตุเปลีย่ น1 แล ะปรีดา ปรากฏมาก1
Jakkrit Wannaphongsai1*, Supakorn Ketpien1 and Preeda Prakotmak1

บทคัดย่อ
การคํานวณเชิงพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (CFD) ร่วมกับวิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง (DEM)
แบบสามมิติ ถูกนํามาใช้เพื่อตรวจสอบการไหลของอนุภาครู ปทรงข้าวโพดในฟลูอิไดซ์เบดชนิดท่อทรงกระบอก
เฟสก๊าซถูกสร้างด้วยแบบจําลองปั่ นป่ วน 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 และการเคลื่อนที่ของอนุภาคจําลองด้วย DEM โดยคํานวณ
ด้วยวิธีปริมาตรเฉลี่ยแบบคาบเกี่ยวกันของสมการอนุรกั ษ์พลังงาน มวล และโมเมนตัมบนโดเมนที่ถกู แบ่งเป็ นช่วง
ระยะสัน้ ๆ อนุภาครู ปทรงข้าวโพดถูกสร้างขึน้ โดยทรงกลมหลายอัน (ได้แก่ 4, 6 และ 8 ทรงกลม) ส่วนอันตรกิริยา
ระหว่างอนุภาคกับอนุภาค และอนุภาคกับผนังถูกจําลองโดยประยุกต์การสัมผัสกันของ Hertz-Mindlin งานวิจยั
นีท้ าํ การศึกษาความเร็วตํ่าสุดของฟลูอิไดเซชัน (Umf) และความดันตกคร่อม (∆P) ด้วยอนุภาคข้าวโพดที่แตกต่าง
กัน 3 รู ปทรง ได้ศึกษาอิทธิ พลของความเร็วของของไหลและรู ปร่างอนุภาคที่มีต่อการถ่ายเทความร้อน ผลการ
จําลองพบว่า Umf เพิ่ มขึน้ ตามการเพิ่ มจํานวนและการจัดเรียงขององค์ประกอบทรงกลม เมื่อจํานวนอนุภาค
เพิ่มขึน้ Umf และΔPmax จะเพิ่มขึน้ เช่นกัน

ABSTRACT
Three dimensionally coupled computational fluid dynamics (CFD) and discrete element
method (DEM) were used to investigate the flow of corn-shaped particles in a cylindrical fluidized bed.
The gas phase was modeled with 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 turbulent model and the particle motion was modeled with
DEM. The particle motion is coupled with the volume averaged conservation of mass, momentum and
energy equations over discretized domain. The corn-shaped particles were constructed by a multisphere (i.e. 4, 6 and 8-spherical element). The particle-particle and particle-wall interaction is modeled
using Hertz-Mindlin no-slip contact. The minimum fluidization velocity (Umf) and pressure drops (∆P)
were studied with 3 different corn particles. The influence of fluid velocity and particle shaped on heat
transfer were discussed. The simulation results showed that the Umf increased with increasing the
number and the arrangement of the spherical elements. As the number of particles increased, the Umf
and ΔPmax increased.
Key words: CFD, corn, DEM, fluidized bed, multi-phase flow
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คํานํา

การไหลแบบหลายสถานะ (Multi-phase flow) โดยมีอนุภาคของแข็งเคลื่อนที่ไปพร้อมของไหล พบเห็น
ได้ห ลายรู ป แบบ เช่ น กระบวนการฟลูอิ ไ ดซ์เ บด (Tsuji et al., 1998; Ma and Zhao, 2017) สปาเต็ ด เบด
(Takeuchi et al., 2005) การขนถ่ายวัสดุ (Owen and Cleary, 2009) และระบบดักฝุ่ น (Yu et al., 2017) สําหรับ
กระบวนการอบแห้งเมล็ดข้าวโพดด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันถือว่าเป็ นระบบการไหลแบบหลายสถานะ โดยเมล็ด
ข้าวโพดจะถูก อากาศร้อ นจากด้านล่า งของห้องอบแห้ง ผลัก ดัน ให้เ มล็ด ข้า วโพดลอยตัวและตกลงสลับ กัน
ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลทําให้การถ่ายเทความร้อนและความชืน้ ระหว่างอากาศร้อนกับเมล็ดข้าวโพดเป็ นไปอย่าง
ทั่วถึงและสมํ่าเสมอ ในปั จจุบนั การศึกษาพลศาสตร์ของการไหลแบบหลายสถานะเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการ
เคลื่อนที่ดว้ ยการทดลองนัน้ ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนีก้ ารวัดค่าต่างๆ ในระหว่างการทดลองเป็ น
การรบกวนระบบทําให้ผลการทดลองมี ค วามถูกต้องน้อยลง วิธีวิเคราะห์อนุภ าคแบบไม่ต่อเนื่ อง (Discrete
element modeling, DEM) โดยคํานวณร่วม (Coupling) กับ พลศาสตร์ข องไหลเชิ ง คํานวณ (Computational
fluid dynamics, CFD) ได้รบั การยอมรับและเป็ นที่สนใจอย่างยิ่งในการศึกษาพฤติกรรมของการไหลแบบหลาย
สถานะโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง กระบวนการฟลูอิไ ดเซชันที่ มีทั้งอากาศและอนุภาคของแข็ ง เคลื่ อนที่ ไปพร้อ มกัน
เนื่องจากเทคนิคนีส้ ามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลของการเคลื่อนที่ของอนุภาคและการไหลที่ซบั ซ้อนได้โดยไม่
รบกวนลักษณะทางกายภาพของระบบ เช่น ตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค (Trajectory) และแรงที่
กระทําในแต่ละอนุภาคที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (Transient force)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ได้นาํ แบบจําลอง CFD-DEM มาทํานายการเคลื่อนที่ของอนุภาคในระบบ
ฟลูอิไดซ์เบดและสปาเต็ดเบดโดยที่รูปร่างอนุภาคเป็ นแบบทรงกลมเท่านัน้ (Ren et al., 2011; Rong and Zhan,
2010; Takeuchi et al., 2008) ซึ่งแตกต่างจากรู ปร่างของอนุภาคจริง ที่มีรูปร่างทรงรี ทรงกระบอก และแคปซูล
เป็ นต้น และมีงานวิจยั จํานวนน้อยที่จาํ ลองเมล็ดข้าวโพดให้ใกล้เคียงรู ปร่างจริง โดย Ren et al. (2012) ได้จาํ ลอง
รู ปร่างเมล็ดข้าวโพดด้วยวิธี Multi-sphere ในสปาเต็ดเบดที่ความเร็วลมต่างกันพบว่า ข้าวโพดที่สร้างจากจํานวน
4ทรงกลมมาต่อกันเป็ นหนึ่งเมล็ดสามารถทํานายผลการทดลองได้ดีกว่า 7 ทรงกลม นอกจากนี ้ Hilton et al.
(2010) และ Zhou et al. (2011) ได้ศกึ ษาพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของอนุภาครู ปทรงรี (Ellipsoidal particles) ที่มี
ต่อความดันภายในเบด และพบว่ารู ปร่างของอนุภาคมีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อความเร็วตํ่าสุดในการเกิดฟลูอิไดเซ
ชัน อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่ศกึ ษาอิทธิพลของรู ปร่างข้าวโพดในระบบฟลูอิไดซ์เบดยังมีไม่มากนัก ดังนัน้ งานวิจยั
นี ้ต ้อ งการศึก ษาพลศาสตร์ก ารเคลื่ อ นที่ ข องอนุ ภ าครู ป ทรงเมล็ด ข้าวโพดในห้อ งอบแห้ง ฟลูอิ ไ ดซ์เ บดด้วย
แบบจําลอง CFD-DEM และคํานวณหาความเร็วลมตํ่าสุดในการเกิดฟลูอิไดเซชันเพื่อเป็ นข้อมูลในการอบแห้ง
เมล็ดข้าวโพดด้วยเทคนิคนี ้

อุปกรณ์และวิธีการ

ในการสร้างแบบจําลองจําเป็ นต้องทราบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดุ การทดลองทําได้โดย
นําเมล็ดข้าวโพดไฮบริกซ์3 มีความชืน้ ประมาณ 22 w.b. มาวัดขนาด ความยาว(L) กว้าง(W) และหนา(T) ด้วย
ดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์จาํ นวน 50 ซํา้ แล้วหาค่าเฉลี่ย และนําขนาดของข้าวโพดที่วดั ได้ไปสร้างแบบจําลอง
เมล็ดข้าวโพดแบบ Multi-sphere ด้วยการนําทรงกลมมาเชื่ อมต่อกันเป็ นรู ปร่างที่ใกล้เคียงกับขนาดของเมล็ด
ข้าวโพดจริ ง โดยจําลองเป็ น 3 แบบ ได้แ ก่ 4, 6 และ 8-spherical ดัง แสดงใน Figure 1 ทรงกลมจะต่อแบบ
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ซ้อนทับกันบางส่วน โดยทั่วไปการเพิ่มจํานวนทรงกลมหลายอันจะได้รูปทรงที่ใกล้เคียงกับเมล็ดข้าวโพดแต่ตอ้ งใช้
เวลาในการจําลองปั ญหาเพิ่ มขึน้ อีกหลายเท่า พารามิเตอร์ต่างๆที่ ใช้ในแบบจําลองแสดงใน Table1 และ 2
สามารถสืบค้นที่มาของค่าเหล่านีจ้ ากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Ren et al., 2012; Wei et al., 2017)
8 mm
7.5 mm

4 spheres

6 spheres

8 spheres

Figure 1 Representation of corn grains using multi-sphere method.
Table 1 Physical and numerical parameters for CFD-DEM simulations.
Type
Corn

Acrylic
(Drying column)

Corn vs. Corn

Corn vs. Drying column

Simulation

Parameters
Density (kg/m )
Poisson ratio
Shear modulus, Gp(Pa)
Effective diameter,𝐷𝐷𝑒𝑒 (mm)
Density ( kg/m3)
Poisson ratio
Shear modulus, Gp(Pa)
Restitution coefficient, e
Coefficient of static friction, µs
Coefficient of rolling friction, µr
Restitution coefficient, e
Coefficient of static friction, µs
Coefficient of rolling friction, µr
Grid type
Grid number (CFD)
CFD time step (s)
DEM time step (s)
Simulation duration (s)

Value
1385
0.25
1.6 x 109
6.6.7-4
1180
0.33
1.6 x 109
0.59
0.28
0.3
0.59
0.34
0.4
Hexahedron
1736
30. x 10-4
3.0 x 10-6
8

3

Table 2 Values of parameters for case studies.
Parameters
Number of simulated particles
Total solid mass (g)
Surface area of a corn (mm2)
Volume of a corn (m3)
Air inlet velocity (m/s)
Air temperature (oC)
Initial particle temperature (oC)
Initial bed height (mm)

4spheres
5750
1013.76
171.70
1.839e-07

6 spheres
6120
1077.12
163.42
1.775e-07
1-3Umf
60
29
100

253

8 spheres
7200
1267.2
154.14
1.481e-07
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แบบจําลอง CFD-DEM
แบบจําลองที่สร้างขึน้ นีภ้ ายในฟลูอิไดซ์เบดมีอนุภาคของแข็งและของไหลซึ่งมีอนั ตรกิริยาระหว่างกัน
โดยอนุภาคของแข็งจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่คล้ายกับของไหล ในงานวิจยั นีท้ าํ การจําลองการไหลของอากาศ
(CFD) ด้วยวิธี Eulerian-Lagrangian ร่วมกับการวิเคราะห์อนุภ าคไม่ต่อเนื่ อง (DEM) การเคลื่อนที่ ของแต่ล ะ
อนุภาค (index 𝑖𝑖) มวล 𝑚𝑚𝑖𝑖 และปริมาตร 𝑉𝑉𝑖𝑖 ในระบบจะคํานวณโดยใช้กฎข้อที่สองของนิวตัน (Newton’s second
law) ดังนี ้
𝒅𝒅𝒗𝒗𝒊𝒊
𝒅𝒅𝟐𝟐 𝒓𝒓𝒊𝒊
𝑽𝑽𝒊𝒊 𝜷𝜷
(1)
𝒎𝒎
= 𝒎𝒎𝒊𝒊
= −𝑽𝑽𝒊𝒊 𝛁𝛁𝒑𝒑 +
�𝐮𝐮𝒈𝒈 − 𝒗𝒗𝒊𝒊 � + 𝒎𝒎𝒊𝒊 𝒈𝒈 + 𝑭𝑭𝒄𝒄,𝒊𝒊 + 𝑭𝑭𝑨𝑨,𝒊𝒊
𝒅𝒅𝒅𝒅

𝒅𝒅𝒕𝒕𝟐𝟐

𝟏𝟏 − 𝜺𝜺

เมื่อ vi คือความเร็ว และ ri คือเวกเตอร์แสดงตําแหน่งของอนุภาค i ส่วนแรงที่แสดงด้านขวาของสมการ
ที่ (1) คือ ความแตกต่างของความดัน (Pressure gradient) แรงต้านอากาศ (Drag) แรงโน้มถ่วง (Gravity) แรง
สัมผัส (Contact force) และแรงดึงดูดระหว่างมวล (Van der Waals) ซึง่ แรงนีจ้ ะไม่คิดในแบบจําลอง ในระหว่าง
การเคลื่อนที่อนุภาคจะเกิดการหมุนไปด้วยอธิบายจากสมการโมเมนตัมเชิงมุมดังนี ้
𝒅𝒅𝝎𝝎𝒊𝒊
(2)
𝑰𝑰𝒊𝒊
= 𝑻𝑻𝒊𝒊
𝒅𝒅𝒅𝒅

เมื่อ Ti คือทอร์ก Ii คือโมเมนต์ความเฉื่ อยของอนุภาค i ส่วนค่าสัมประสิทธิ์โมเมนตัม รายละเอียดการ
คํานวณค่า β โดยพิจารณาจากความพรุ น ε ของอนุภาคสืบค้นจาก ปรีดา และคณะ (2562) สําหรับของไหลจะ
พิจารณาให้อยู่ในรู ปการไหลแบบต่อเนื่อง (Continuum) ห้องอบแห้งจะถูกแบ่งในรู ปแบบตารางโครงข่าย (mesh)
การเคลื่อนที่ของของไหลจะถูกคํานวณโดยการเฉลี่ยปริมาตร (Volume-averaged) จากสมการ Navier-Stokes
และสมการ Continuity ดังนี ้
𝝏𝝏
(3)
�𝜺𝜺𝝆𝝆𝒈𝒈 � + 𝛁𝛁 ∙ �𝝆𝝆𝒈𝒈 𝜺𝜺𝐮𝐮𝒈𝒈 � = 𝟎𝟎
𝝏𝝏𝝏𝝏

สมการความปั่ นป่ วนของของไหล (Turbulence) เป็ นแบบ 𝑘𝑘 − 𝜀𝜀 และการถ่ายเทความร้อนในงานวิจัยนี ้
พิจารณาจากสมการที่ (4) โดยมีสมมติฐานที่ว่าอัตราการเพิ่มของพลังงานในอนุภาคแต่ละตัว(เทอมซ้ายมือ) จะ
เท่ากับอัตราการถ่ายเทความร้อนจากอากาศร้อนรวมกับการนําความร้อนระหว่างอนุภาค (เทอมขวามือ)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑝𝑝 𝐶𝐶𝑝𝑝 = ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐴𝐴𝑝𝑝 ∆𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃 + ℎ𝑐𝑐 ∆𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃
(4)
𝑑𝑑𝑑𝑑
1 2

เ มื่ อ 𝑚𝑚𝑝𝑝 , 𝐶𝐶𝑝𝑝 , 𝑇𝑇 คื อ ม ว ล ค ว า ม ร้ อ น จํ า เ พ า ะ แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง อ นุ ภ า ค ต า ม ลํ า ดั บ ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃
คือสัมประสิทธิ์การพาความร้อน 𝐴𝐴𝑝𝑝 คือพืน้ ที่ผิวของอนุภาค ∆𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃
คือผลต่างอุณหภูมิระหว่างอนุภาคกับอากาศร้อน ℎ𝑐𝑐 คือสัมประสิทธิ์การนําความร้อน และ ∆𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃
คือผลต่างอุณหภูมิระหว่างอนุภาค ที่มาของค่า ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃 และ ℎ𝑐𝑐 สามารถสื บ ค้น จากงานวิ จั ย ของ Hobbs (2009)
สําหรับแบบจําลอง CFD-DEM มีสมมติฐานดังนี ้ 1) อุณหภูมิ ความหนาแน่น และความหนืดของอากาศมีค่าคงที่
2) ไม่คิดการถ่ายเทมวลระหว่างเมล็ดข้าวโพดและอากาศ 3) การชนกันระหว่างเมล็ดข้าวโพดกับข้าวโพดและ
ระหว่างเมล็ดข้าวโพดกับผนังห้องอบใช้สมการของ Hertz-Mindlin (Mindlin and Deresiewicz, 1953) และเป็ น
แบบ Soft sphere model 4) เมล็ดข้าวโพดเป็ นแบบ Homogeneous
1 2
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หลักการคํานวณของวิธี CFD-DEM ซึง่ แสดงรายละเอียดของสมการที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดจากงานวิจยั ของ
ปรีดา และคณะ (2562) งานวิจัยนีไ้ ด้ทดลองหาจํานวน Grid ที่เหมาะสม (Grid independent) โดยกําหนดให้
Grid หยาบขึน้ เพื่อให้มีจุดคํานวณน้อยลงแต่ตอ้ งไม่ส่งผลกระทบต่อคําตอบที่ได้ วิธีการจําลอง CFD-DEM ด้วย
Ansys Fluent โดยคํา นวณแลกเปลี่ ย นข้อ มูล (Coupling) กับ EDEM สํา หรับ Model validation สื บ ค้น จาก
งานวิจยั ของ ปรีดา (2562ก)
Figure 2a แสดงขนาดโดเมนที่พิจารณาในกระบวนการฟลูอิไดซ์เบดภายในเบดบรรจุเมล็ดข้าวโพดให้มี
ความสูงเบดเริ่ มต้น 100 mm อากาศร้อนจะเข้าสู่เ บดทางด้านล่างโดยมี ความสมํ่าเสมอตลอดพื น้ ที่ ห น้าตัด
อากาศร้อนจะไหลออกทางด้านบนของห้องอบแห้งโดยโดเมนที่พิจารณาสร้างจากอะคริลิคใสเพื่อให้เห็นโปรไฟล์
การกระจายตัวของข้าวโพด ภาพรวมของระบบฟลูอิไดซ์เบดสําหรับการทดลองอบแห้งข้าวโพดเป็ นดัง Figure 2b
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Figure 2 a) CFD-DEM simulation domain of fluidized bed b) fluidized bed experimental setup.

ผลการทดลองและวิจารณ์

ความเร็วตํ่าสุดที่ทาํ ให้เกิดฟลูอิไดเซชันเป็ นพารามิเตอร์ท่ีสาํ คัญ เนื่องจากความเร็วของอากาศเข้าเบด
ตํ่าจะทําให้วัสดุภายในเบดมีสภาวะเบดนิ่ง ถ้าความเร็วอากาศสูงเกิ นไปวัสดุจะหลุดลอยออกไปจากเบด ใน
งานวิจยั นีจ้ าํ ลองการเกิดฟลูอิไดเซชันของอนุภาครู ปทรงข้าวโพด 3 แบบ ได้แก่ 4, 6และ 8 spheres เมื่อปล่อย
เมล็ดข้าวโพดให้ตกอย่างอิสระจนความสูงเบดเท่ากับ 100 mm เท่ากันทั้ง 3 กรณี ข้าวโพดแบบ 4, 6และ 8
spheres มีจาํ นวนเท่ากับ5750 , 6120และ 7200 ตามลําดับ เนื่องจากรู ปทรงแบบ 8 spheres มีลกั ษณะทาง
กายภาพที่มีผิวโค้งสัน้ กว่า เมื่อเรียงตัวในเบดสามารถอยู่ชิดกันได้มากขึน้ ทําให้เกิดช่องว่างในอากาศน้อยจึงมี
จํานวนเมล็ดข้าวโพดในเบดมากกว่ากรณี อ่ืน ดังแสดงใน Table 2 การจําลองเริ่มจากปล่อยอากาศให้ไหลเข้า
ทางด้านล่างของเบด โดยเพิ่มความเร็วอากาศจาก 0- 3m/s ภายในระยะเวลา 1.5s ด้วยคําสั่ง User defined
function (UDF) หลังจากข้าวโพดลอยตัวจะทําให้ความดันคร่อมเบดลดลง จากนัน้ คํานวณค่าความดันตกคร่อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วอากาศดังแสดงใน Figure 3 ผลการจําลองพบว่าขณะที่อากาศยังมีความเร็วตํ่า
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อนุภาคจะไม่ขยับตัว ลักษณะของเบดเช่นนีเ้ รียกว่าเบดนิ่ง (Fixed bed) ถ้าเพิ่มความเร็วของอากาศถึงระดับหนึ่ง
วัสดุจะเริ่มขยับตัวและจัดตัวอย่างเป็ นระเบียบ เรียกว่าฟลูอิไดเซชันตํ่าสุด (Minimum fluidizing velocity, Umf) ที่
จุดนีค้ วามดันจะมีคา่ สูงสุด เมื่อเพิ่มความเร็วอากาศต่อไปจนมีคา่ สูงกว่า Umf ความดันคร่อมเบดจะลดลง นํา้ หนัก
ของข้าวโพดถูกรองรับโดยกระแสของไหล
ในการจําลองจะกําหนดให้เมล็ดข้าวโพดทัง้ 3 แบบ มีนาํ้ หนักต่อหนึ่งเมล็ดเท่ากันคือ 0.1763g เพื่อ
สังเกตอิทธิพลของรู ปร่างที่มีตอ่ การลอยตัวและความดันในเบด Figure 3 พบว่าข้าวโพดทีมีรูปร่าง 8 spheres ค่า
ความดันตกคร่อมเบดสูงสุด (∆Pmax) เนื่องจากมีจาํ นวนเมล็ดที่ความสูงเบดเริ่มต้นเท่ากันมากกว่ากรณีอ่ืน การ
จัดเรียงตัวของข้าวโพด 8 spheres มีช่องว่างในเบดน้อยกว่าการเรียงตัวของข้าวโพด 4 และ 6 spheres อากาศ
ไหลจึงผ่านได้ยากกว่าความดันจึงมีค่าสูง นอกจากนีพ้ บว่าค่า Umf มีค่าเพิ่มขึน้ เมื่อใช้เมล็ดข้าวโพดที่มีจาํ นวน
Spheres มากขึน้ ค่าเฉลี่ยของ Umf มีค่าประมาณ 1.1 m/s ในการจําลองพลศาสตร์ของข้าวโพดจะใช้ความเร็วนี ้
เป็ นค่าอ้างอิงความเร็วตํ่าสุดในการเกิดฟลูอิไดเซชันในทุกกรณีการจําลอง
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Figure 3 Simulated minimum fluidization velocity (Umf) at different corn-shaped particles.

Differential pressure sensor

Figure 4 เปรียบเทียบโปรไฟล์การเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวโพด พบว่าการเกิดฟองอากาศในเบดระหว่าง
การทดลองและผลการจําลองแตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากในการทดลองเมล็ดข้าวโพดอาจมีขนาดที่ ไม่
เท่ากันทุกเมล็ดซึ่งควบคุมได้ยาก แต่การจําลองกําหนดให้มีขนาดเมล็ดเท่ากันได้ อาจเป็ นสาเหตุท่ีทาํ ให้ความ
พรุ นของเบดแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามโปรไฟล์การเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวโพดที่เวลาต่างๆ มีความคล้ายคลึงกัน
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Figure 4 Instantaneous snapshot of flow pattern in the fluidized bed at 3Umf
for different time steps of 6-spherical element.
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Figure 5 แสดงการลักษณะการกระจายตัวและความเร็วของเมล็ดข้าวโพดแบบ 6spheres ที่ความเร็ว
อากาศเท่ากับ Umf, 2Umf และ 3Umf ณ เวลา 4s ของการจําลอง โดยเลือกแสดงรู ปเป็ นระนาบตัดขวางหนา 2 cm
ในบริเวณกึ่งกลางเบด พบว่าเมล็ดข้าวโพดมีความเร็วเพิ่มขึน้ ตามความเร็วของอากาศที่เพิ่มขึน้ การใช้ความเร็ว
ของอากาศเท่ากับ Umf เมล็ดข้าวโพดจะลอยตัวขึน้ เล็กน้อยและเรียงชิดกันอย่างหนาแน่น โดยมีความเร็วเพียง
0.3 m/s ที่บริเวณด้านบนสุดของเบด แตกต่างจากความเร็วอากาศ 3Umf เมล็ดข้าวโพดกลุ่มที่อยู่ดา้ นบนสุดของ
เบดถูกยกให้ลอยด้วยกระแสอากาศและเกิดการแยกตัว โดยมีความเร็วอยู่ในช่วง 1.1-1. 2m/s (สเกลสีแดง (ภาย
ในเบดเกิ ดโพรงอากาศหลายจุด การใช้ความเร็วอากาศ 2Umf เพี ยงพอที่ จะทําให้เมล็ดข้าวโพดที่อยู่ดา้ นล่าง
หมุนเวียนไปทั่วเบด (ปรีดา และสถาพร, 2562) ช่วยทําให้อนุภาคผสมกันได้ดีมากขึน้ ลดปั ญหาการเกิดความเค้น
เนื่องจากการรับความร้อนมากเกินไป
~ 1.2
m/s
~ 0.3
m/s

Umf

2U

3U

Figure 5 Slice view of particle distribution and velocity for different inlet air velocities
of 6-spherical element at 4 s of simulation.

Number of contacts

Figure 6 แสดงจํานวนการสัมผัสกันระหว่างเมล็ดข้าวโพดในเบดที่ความเร็วอากาศ 3Umf พบว่าช่วง 0- 1
s จะเกิดการสัมผัสกันมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นช่วงที่เมล็ดข้าวโพดลอยตัวจากเบดนิ่งและโดนกระแสอากาศที่มี
ความเร็วและความดันสูงสุดจึงเกิ ดการชนกันมาก จํานวนการชนกันของเมล็ดข้าวโพดจะแปรผันตามจํานวน
เมล็ดในเบดโดยแบบ 8 spheres ซึง่ มีจาํ นวนเมล็ดมากที่สดุ จึงเกิดจํานวนการชนกันสูงกว่า 4 และ 6 spheres
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Figure 6 Simulated number of contacts for different corn-shaped particles at 3Umf.
Figure 7 เปรียบเที ยบความดันตกคร่อมเบด (Pressure drop) โดยกําหนดระดับอ้างอิ งอยู่ต าํ แหน่ ง
ทางเข้าของเบด Z=0 (ดังแสดงใน Figure 2a) ในการทดลองได้ทาํ การติดตัง้ เครื่องมือวัดความดันตกคร่อมเบด
ตามระยะความสูง (ดังแสงใน Figure 4) จาก Figure 7a พบว่าผลการทดลองมีค่าความดันคร่อมเบดที่ 3Umf.
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ใกล้เคียงกับความดันคร่อมเบดจากการจําลองเมล็ดข้าวโพด 4 spheres ที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ
Ren และคณะ (2012) นอกจากนี ้ Figure 7a พบว่าผลต่างความดันคร่อมเบดเทียบกับความดันที่ตาํ แหน่ง Z=0
จะเพิ่ มขึน้ ตามตามระยะความสูง Z ใดๆ ของเบด เนื่ องจากด้านล่างเบดมีเ มล็ดข้าวโพดเรียงชิ ดกัน อยู่ แ น่ น
หลังจากเมล็ดกลุ่มด้านบนลอยตัว ความพรุ นของอนุภาคภายในเบดมากขึน้ อากาศสามารถแทรกตัวและเกิด
ฟองอากาศไปทั่วทัง้ เบด เมล็ดข้าวโพดกลุ่มล่างจึงมีช่องว่างให้สามารถเคลื่อนที่ ความดันจึงมีค่าลดลงเรื่อยๆ
ตามระดับความสูงเบด ดังนัน้ ความดันตกคร่อมเบดจะมีค่าสูงตามจํานวนอนุภาคในเบดดังแสดงใน Figure 7a
เนื่องจากเมล็ดข้าวโพด 8spheres มีจาํ นวนเมล็ดและนํา้ หนักในเบดมากกว่าแบบอื่นๆ (ดังแสดงใน Table 2)
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Figure 7 Simulated minimum fluidization velocity (Umf) for a) different corn-shaped particles at 3Umf
b) different inlet air velocities at 6-spherical element.
Figure 7b แสดงอิทธิ พลของความเร็วอากาศที่มีต่อความดันตกคร่อมเบดของเมล็ดข้าวโพดแบบ 6
spheres พบว่าในช่วงความสูงเบด Z ตัง้ แต่ 0-100 mm ความเร็วอากาศตํ่า (Umf) จะมีค่า Pressure drop สูง
เมื่อเกินระยะความสูงของเมล็ดข้าวโพด (Z=100 mm) Pressure drop จะมีคา่ คงที่เนื่องจากเมล็ดข้าวโพดจะเริ่ม
ขยับตัวและจัดตัวอย่างเป็ นระเบียบ จาก Figure 7b ที่ระยะ Z มากกว่า 150 mm เมื่อเพิ่มความเร็วอากาศจะ
ส่งผลให้ Pressure drop จะมีค่าเพิ่มขึน้ เนื่องจากนํา้ หนักของข้าวโพดถูกรองรับโดยกระแสของไหลที่มีความเร็ว
สูง โดยพฤติกรรมนีเ้ กิดจากสมดุลของแรงจากอากาศที่กระทําต่อวัสดุ
Figure 8 แสดงการลักษณะการกระจายตัวและอุณหภูมิของเมล็ดข้าวโพดแบบ 8spheres ในช่วงเวลา
0-8 s ของการจําลอง โดยกําหนดความเร็วของอากาศร้อนคงที่เท่ากับ 3Umf (60oC) พบว่าในระยะเวลา 8 s เมล็ด
ข้าวโพดมีอณ
ุ หภูมิเพิ่มขึน้ จาก 29oC เป็ น 34oC
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Figure 8 Particle distribution and temperature for different time steps at 3Umf (3.3 m/s) of 8-spherical
element.
Figure 9a แสดงอิทธิ พลของรู ปร่างเมล็ดข้าวโพดที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศกับเมล็ด
ข้าวโพด พบว่าเมล็ดแบบ 8 spheres มีอณ
ุ หภูมิต่าํ กว่า 4 และ 6 spheres เล็กน้อย (ประมาณ 0.4oC ) เนื่องจาก
พืน้ ที่ผิวของเมล็ด 8 spheres มีค่าตํ่ากว่าแบบอื่นดังแสดงใน Table 2 ทําให้แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศได้
น้อยกว่า สําหรับ Figure 9b แสดงอิทธิพลของความเร็วอากาศร้อนที่มีอณ
ุ หภูมิของเมล็ดข้าวโพดแบบ 8 spheres
พบว่าความเร็วอากาศร้อนที่เพิ่มขึน้ จะทําให้เมล็ดข้าวโพดมีอณ
ุ หภูมิเพิ่มขึน้ จากผลการจําลองนีย้ งั ไม่สามารถ
ระบุได้ว่าอิทธิ พลของรู ปร่างเมล็ดข้าวโพดจะมีผลต่อการเพิ่มขึน้ ของอุณหภูมิเมล็ดข้าวโพดแบบ Multi-sphere
อย่างมีนยั สําคัญหรือไม่ เนื่องจากใช้เวลาจําลองการแลกเปลี่ยนความร้อนเพียง 8 s เท่านัน้ เป็ นข้อจํากัดในด้าน
CPU time ซึง่ ต้องทําการจําลองเพิ่มเติมต่อไป
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Figure 9 Predicted temperature for a) different corn-shaped particles at inlet air velocity of 3Umf.
b) different inlet air velocities at 8-spherical element.
จากการจําลองการเกิดฟลูอิไดเซชันของเมล็ดข้าวโพดแบบ Multi-sphere ทัง้ 3 แบบยังคงต้องอาศัย
เทียบกับผลการทดลอง (Validate) ที่วดั ค่าได้เช่น ความเร็วอากาศ ความดันตกคร่อมเบด เป็ นต้น เพื่อให้ทราบ
ว่ารู ปร่างเมล็ดข้าวโพดแบบใดที่สามารถเป็ นตัวแทนรู ปร่างเมล็ดข้าวโพดจริง
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สรุ ปผลและเสนอแนะ

แบบจําลอง CFD-DEM สามารถทํานายพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของเมล็ดข้าวโพดที่สร้างด้วยวิธี Multisphere ในระบบฟลูอิไดซ์เบดท่อทรงกลม จากผลการจําลองทําให้ทราบข้อมูลพืน้ ฐานดังนี ้ 1) ความเร็วตํ่าสุดที่
ทําให้เกิดฟลูอิไดเซชัน (Uml ) มีคา่ ประมาณ 1.1 m/s (ข้าวโพดมีความชืน้ 22 w.b. (2) การเพิ่มความเร็วอากาศจะ
ส่งผลให้ Pressure drop จะมีค่าเพิ่มขึน้ และเกิ ดโพรงช่องว่างอากาศกระจายทั่วเบด 3) เมื่อเพิ่มจํานวนเมล็ด
ข้าวโพดในเบด ค่า Umf และ Pressure drop จะมีค่าเพิ่มขึน้ 4) ความเร็วอากาศ 2Umf เป็ นค่าที่เพียงพอสําหรับ
การเกิดฟลูอิไดซ์เซชันเพื่อทําให้เมล็ดข้าวโพดเกิดการคลุกเคล้ากันอย่างทั่วถึง
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การออกแบบกลไก Scotch Yoke เพือ่ ควบคุมแผ่นบังคับความร้อนสําหรับเตาเผาเซรามิกส์
ต้นแบบแบบระบายความร้อนลง
Design of Scotch Yoke Mechanism for Damper Blade Control for Downdraft Ceramic Kiln
Prototype
สิทธิโชค สืบแต่ตระกูล1 และ ทวีเดช ศิรธิ นาพิพฒ
ั น์1 *
Sittichoke Subteatakul1 and Taweedej Sirithanapipat1*

บทคัดย่อ
ปั ญหาที่เกิดจากเตาเผาเซรามิกส์ คือการควบคุมบรรยากาศการเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์ให้เป็ นการ
เผาแบบบรรยากาศออกซิเดชันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพที่ดีแต่ในความเป็ นจริงอาจทําได้
ยากเนื่องจากมีหลายสาเหตุท่ีทาํ ให้บรรยากาศการเผาเป็ นรีดกั ชันแต่สาเหตุหลักที่สง่ ผลอย่างมากต่อการควบคุม
บรรยากาศการเผาเตาเซรามิกส์ให้เป็ นออกซิเดชันอยู่ตลอดเวลาคือ การปรับแผ่นบังคับความร้อน (damper
blade) เพื่อให้ได้บรรยากาศการเผาตามที่ตอ้ งการ การเลื่อนแผ่นบังคับความร้อนนีจ้ ะมีผลต่อบรรยากาศการเผา
ภายในเตาโดยจะให้เป็ นออกซิเดชันหรือรีดกั ชันถือเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการควบคุมบรรยากาศการเผา
ภายในเตาเผาเซรามิกส์ บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบกลไกควบคุมการเคลื่อนที่ของแผ่นบังคับความ
ร้อนโดยใช้หลักการของ Scotch Yoke Mechanism เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเผาเตาเซรามิกส์ตามที่ ตอ้ งการ
รวมถึงประหยัดแรงงานที่เกิดจากคน ลดต้นทุนในการผลิต ทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึน้ และสนับสนุนการ
ออกแบบระบบอัติโนมัติควบคุมการเผาเซรามิกส์ในอนาคตต่อไป

ABSTRACT
In firing ceramic kiln an oxidation firing is need to oxidation for a better of the products.
Reduction firing is the main reason unstable products to is not easy to reduction firing condition for an
downdraft ceramic kiln. Traditional to control oxidation firing the damper blade to be move for get
reduce of exhaust gas to maintain complete combustion firing condition ceramic kiln. This paper is
discuss about the design mechanism to promote apply the scotch yoke mechanism to damper blade.
The purpose automatic damper blade moving is to reduce the laborer cost and make good quality of
products the automatic control firing condition in ceramic kiln development concept.

Key words: firing condition, oxidation, reduction, damper blade, quick-return mechanism
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คํานํา

เตาเผาเซรามิกส์ถือเป็ นหัวใจสําคัญในกระบวนการผลิตเซรามิกส์เพราะผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ท่ี ผ่ าน
ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนผลิตมาอย่างดีแล้วจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์หากไม่ได้ผ่าน
กระบวนการเผาเพราะฉะนัน้ แล้วกระบวนการเผาจึงเป็ นสิ่งสําคัญต่อคุณภาพของชิน้ งาน ในกระบวนการเผานัน้
จะถูกแบ่งออกเป็ น กระบวนการแบบออกซิเดชัน หรือบรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชัน (Oxidation Firing) และ
กระบวนการเผาแบบรีดัก ชัน หรื อ บรรยากาศการเผาแบบรี ดักชัน (Reduction Firing) บรรยากาศการเผามี
ความสําคัญอย่างมาก เพราะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีภาชนะของชิน้ งาน สีออกไซด์ในการเคลือบ ถ้าเป็ นการ
เผาแบบออกซิเดชัน คือการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ซ่งึ เกิดจากบรรยากาศในเตามีออกซิเจนมากเกินพอ และเมื่อ
เผาไหม้แล้วจะมีออกซิเจนเหลืออยู่ ลักษณะการเผาแบบนีค้ ือ สะอาด ไม่มีควัน โลหะออกไซด์ซ่งึ เป็ นสารให้สีใน
เนือ้ ดินและในนํา้ เคลือบไม่ถูกดึงออกซืเจนไปใช้ในกระบวนการเผา เพราะมีออกซิเจนมากพอแล้ว ดังนัน้ สีของ
ชิ น้ งานจึง เป็ น สี ข องโลหะออกไซด์ เช่ น สี ท องแดง หรื อ สี เ ขี ย วของทองแดง ส่วนการไหม้แ บบรี ดัก ชัน หรื อ
บรรยากาศการเผาแบบรีดกั ชัน คือ การเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ในเตามีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะทําปฎิกริยา
กับเชือ้ เพลิง เมื่อเผาไหม้แล้วจะมีคาร์บอนมอนออกไซด์เหลืออยู่ในเตา เป็ นการเผาไหม้ท่ีใช้เชือ้ เพลิงสูง ภายใน
เตาจะทําให้อากาศเข้าไปในเตาน้อยกว่า ทําให้ภายในเตามีออกซิเจนไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ท่ีไม่
สมบูร ณ์จ ะเกอดก๊ าซคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO) เมื่ อมี ออกซิ เ จนในการเผาน้อยก็ จะได้สี แ ดงของคอปเปอร์
ออกไซด์หรือสีดาํ แดงออกมา ส่งผลให้เกิดผลเสียกับชิน้ งาน การเผาแบบรีดกั ชันนีเ้ ป็ นการเผาต่อเนื่องจากการเผา
แบบออกซิเดชันคือเริ่มทําการปรับบรรยากาศการเผาโดยใช้แผ่นบังคับความร้อน โดยจะปรับแผ่นบังคับความ
ร้อนตัง้ แต่อณ
ุ หภูมิ 950 องศาเซลเซียส เพื่อลดบรรยากาศการเผารีดกั ชันให้เป็ นการเผาแบบออกซิเดชันต่อไป
หน้าที่ของแผ่นบังคับความร้อนของเตาเผาเซรามิกส์เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการการเผามีความสําคัญ
อย่างมากและมีผลต่อชิน้ งานเซรามิกส์อย่างมาก เพราะความผิดพลาดที่เกิดจากการควบคุมแผ่นบังคับความ
ร้อน จะเป็ นผลให้ชิน้ งานต่างๆเกิดความเสียหาย ในงานวิจยั นีจ้ ะเน้นไปที่เตาเผาเซรามิกส์แบบระบายความร้อน
ลงเป็ น หลัก (Figure 1) แผ่ น บัง คับ ความร้อนที่ ติ ด ตั้ง ที่ ป ล่องของเตาเผาเซรามิ ก ส์แ บบระบายความร้อ นลง
(Figure 2)

Figure1 direction of exhaust gas
downdraft kiln.

Figure2 the damper blade for ceramic ceramics
downdraft kiln.

ดัง นั้น ในงานวิ จัย นี จ้ ึง เป็ น การศึก ษาทางด้านคิ เ นมาติ ก ส์แ ละออกแบบกลไกแบบ Scotch Yoke ที่
สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของแผ่นบังคับความร้อน โดยมีเป้าหมายเพื่อการนําไปประยุกต์ใช้เป็ นกลไกสําหรับ
ควบคุมบรรยากาศการเผาในเตาเผาเซรามิกส์ สามารถที่จะลดการเกิด Reduction Firing ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
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ของชิน้ งานและทําให้การเผาในเตาเป็ นการเผาแบบ Oxidation Firing ทําให้ชิน้ งานมีคณ
ุ ภาพที่ดีขึน้ ลดแรงงาน
ในกระบวนการเผา ลดต้นทุนในการผลิตและเพื่อเตรียมการสําหรับการควบคุมเตาเผาเซรามิกส์แบบอัตโนมัติ
ต่อไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั จึงได้วางแผนดําเนินงานวิจยั เป็ น 4 ขัน้ ตอนดังนี ้
1. การศึกษาการทํางานของแผ่นบังคับความร้อนทีม่ ีผลต่อบรรยากาศการเผาภายในเตาเผา
เซรามิกส์
การศึกษาในข้อนีเ้ ป็ นการศึกษาหน้าที่ความสําคัญของแผ่นบังคับความร้อนที่มีผลต่อบรรยากาศการเผา
ภายในเตาเผาเซรามิกส์ รวมถึงผลกระทบภายในเตาเผาเซรามิกส์เมื่อมีการปรับแผ่นบังคับความร้อนเลื่อนเปิ ดปิ ด เพื่อหาระยะชักสูงสุด (Stroke) ของแผ่นบังคับความร้อนเพื่อมาออกแบบกลไก Scotch Yoke
2. การศึกษาคิเนมาติกส์ของกลไก Scotch Yoke
คิเนมาติกส์ (Kinematics) ของกลไก Scotch Yoke เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ
ที่ สัมพันธ์กับชิ น้ ส่วนของกลไกรวมกัน เป็ นหลักการทําวานของกลไกและความสามารถในการไหวของกลไก
(Mobility) ที่มีระดับความเป็ นอิสระในการเคลื่อนไหว (Degree of Freedom, DOF) ที่กลไกมีอยู่ โดยทําการศึกษา
จากสมการของ Grubler ดังนี ้
M = 3(n − 1) − 2 g1 − 2 g 2
(1)
เมื่อ M คือ จํานวน DOF, n คือ จํานวนก้านต่อเชื่อมกลไก, g1 คือ จํานวนข้อต่อที่มี DOF=1, g 2 คือ จํานวน
ข้อต่อที่ มี DOF=2 การวิเคราะห์กลไก เมื่อกลไกมีการเคลื่อนไหวจะทําให้เกิ ดการเคลื่อนไหวจะทําให้เกิ ดการ
เคลื่อนที่ ความเร็วสูงสุด ความเร่งสูงสุดขึน้ ระหว่างการทํางาน โดยทําการศึกษาจากสมการการเคลลื่อนที่แบบ
Simple Harmonic Motion (S.H.M.) ของกลไก Scotch Yoke ดังนี ้
X = R cos(θ )
(2)
V = Rω sin(θ )
(3)
a = − Rω 2 cos(θ )
(4)
เมื่อ
X คือ การเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร)
V คือ ความเร็ว (มิลลิเมตรต่อวินาที)
2
a คือ ความเร่ง (มิลลิเมตรต่อวินาที )
ω คือ ความเร็วเชิงมุม (รอบต่อวินาที)

มิกส์

3. การออกแบบ พัฒนากลไก Scotch Yoke ร่ วมกับแผ่ นบังคับความร้ อนในการเผาเตาเซรา

เพื่อให้กลไกสามารถควบคุมแผ่นบังคับความร้อนเลื่อนเปิ ด-ปิ ดได้ จึงได้มีการออกแบบจําลองการติดตัง้
กับปล่องแก็สไอเสียของเตาเผาเซรามิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ รวมถึงการออกแบบ
เงื่อนไขการทํางานของกลไกบังคับความร้อนเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศการเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล

1. ผลการศึกษาการทํางานของแผ่นบังคับความร้อนทีม่ ีผลต่อบรรยากาศการเผาภายใน
เตาเผาเซรามิกส์
แผ่นบังคับความร้อน (Damper) คือ แผ่นอิฐทนไฟที่สอดใส่ไว้ในช่องทางที่ความร้อนจะระบายออกขึน้ สู่
ปล่อง โดยแผ่นอิฐนีจ้ ะเป็ นตัวบังคับให้ความร้อนไหลออกจากเตาได้ชา้ หรือเร็ว ซึ่งจะนิยมใช้กบั เตาเผาเซรามิกส์
แบบระบายความร้อนลง (Drown Draft Kiln) การเลื่อนแผ่นบังคับความร้อนนี จ้ ะมีผลต่อบรรยากาศการเผา
ภายในเตาด้วย โดยจะให้เป็ นแบบออกซิเดชันหรือรีดกั ชันก็ได้ รวมถึงการเลื่อนแผ่นบังคับความร้อนเข้า-ออก เป็ น
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความดันภายในเตาเผาเซรามิกส์ดว้ ย เมื่อเผาที่อณ
ุ หภูมิท่ีสงู ขึน้ เรื่อยๆจะทําให้ความดัน
ภายในเตาเผาเซรามิกส์สงู ขึน้ จําเป็ นที่จะต้องมีการเลื่อนดแผ่นบังคับความร้อนออกจากปล่องแก็นไอเสียเพื่อเป็ น
การระบายความดันภายในเตาเผาออกสูบ่ รรยากาศ

Figure 3 Controlling the heat control plate to allow the exhaust gas from the ceramic kiln to change
the atmosphere into oxidation-reduction.
วิธีการเผาแบบบรรยากาศออกซิเดชันกับเตาชัทเทิล (Shuttle Kiln) ที่ใช้แก็สเป็ นเชือ้ เพลิงโดยการเผานัน้
จะมีหลักการอยู่ว่าจะต้องทําให้บรรยากาศการเผาไหม้ของเชื อ้ เพลิงเป็ นไปอย่างสมบูรณ์โดยมีกาซออกซิ เจน
อย่างเพียงพอหรือมากเกินพอซึ่งทําได้ โดยการเปิ ด-ปิ ด แผ่นบังคับความร้อนของเตาให้หมด ซึ่งจะต้องทําการ
ปรับหัวพ่นไฟ (Burner) ให้เกิดการเผาไหม้โดยเร็วพอที่จะไล่แก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ให้หลุดออกจากเตาไป
โดยเร็วที่ สุด พร้อมกับการตรวจสอบโดยการวัดความดันแก๊สภายในเตาเผาโดยดูมาโนมิเตอร์ (Manometer)
ความดันของแก๊สจะต้องเป็ นลบ
2. ผลการศึกษาคิเนมาติกส์ของกลไก Scotch Yoke
การศึก ษาคิ เนมาติ ก ส์ (Kinematics) ของกลไก Four-Bar-Linkage แบบ Scotch Yoke พบว่า กลไก
Scotch Yoke มีส่วนประกอบของก้านต่อเชื่อม (Linkage) 4 ก้านต่อเชื่อม ซึ่งประกอบด้วยก้านต่อเชื่อม 1 เป็ น
โครงยึด ก้านต่อเชื่อม 2 และก้านต่อเชื่อม 4 เป็ นข้อเหวี่ยงหรือตัวโยก ส่วนก้านต่อเชื่อมที่ 3 เป็ นก้านส่งกําลัง ซึ่ง
ลักษณะการเคลื่อนที่ ของก้านต่อเชื่ อมทั้ง 4 ก้านต่อเชื่ อม ที่ สัมพันธ์กันทําให้กลไกนั้นสามารถทํางานให้เป็ น
จังหวะได้ พบว่าก้านต่อเชื่อม 1 ไม่มีการเคลื่อนที่เป็ นโครงยึดหรือโครงสร้าง (Structure) สําหรับประคองยึดกลไก
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ก้านต่อเชื่อม 2 มีลกั ษณะการเคลื่อนที่แบบการหมุน (Rotation) จะมีระยะห่างจากเส้นตรงที่ตงั้ ฉากกับระนาบ
การเคลื่อนที่ ซึ่งเส้นตรงนีจ้ ะเป็ นแกนหมุน ก้านต่อเชื่อม 3 จะประกอบติดอยู่บนก้านต่อเชื่อม 2 มีการเคลื่อนที่
แบบวงกลมตามก้านต่อเชื่อม 2 และเคลื่อนที่ขนึ ้ -ลง อยู่ในร่อง (Slot) ของก้านต่อเชื่อม 4 เพื่อส่งกําลังไปขับก้าน
ต่อเชื่อม 4 และก้านต่อเชื่อม 4 มีลกั ษณะการเคลื่อนที่ตาวแนวระนาบ (Plane Motion) แบบเชิงเส้น (Rectilinear
Translation) โดยเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรงตลอด เมื่อรวมการทํางานของก้านต่อเชื่อมทัง้ 4 ก้านเชื่อมต่อแล้ว กลไกจะ
มีหลักการทํางานแบบเปลี่ยนการหมุนเป็ นการเคลื่อนที่แบบชักไป-ชักกลับ ในแนวเส้นตรงที่มีความเร่งเพิ่มขึน้ เป็ น
สัด ส่วนกับ ระยะทางที่ เคลื่ อ นที่ หรื อ เป็ น การเคลื่ อนที่ แ บบ Simple Harmonic Motion และผลของการศึก ษา
ความสามารถการเคลื่อนไหวของกลไกที่มีระดับความเป็ นอิสระในการเคลื่อนไหว (Degree of Freedom ,DOF)
พบว่า กลไกมี DOF=1 ซึง่ เป็ นกลไกแบบบังคับ (Constrained Mechanism) มีทิศทางการเคลื่อนที่แบบถูกบังคับ
ไว้อย่างแน่นอน เมื่อออกแบบกลไก Scotch Yoke และจําลองคิเนมาติกส์ของกลไก Scotch Yoke ระยะทาง
ความเร็ว ความเร่ง Yoke ผ่านโปรแกรมช่วยในการออกแบบโดยกําหนดให้จานเหวี่ยงของกลไกมีความเร็วรอบที่
แตกต่างกัน ออกไปและนําค่าต่างๆจากการจําลองมาศึก ษาวิ เคราะห์หาการเคลื่อนที่ สูง สุด ความเร็วสูงสุด
ความเร่งสูงสุด ระหว่างการทํางานของกลไกจากสมการ Simple Harmonic Motion (S.H.M) ผลการจําลองคิเน
มาติกส์ของกลไก Scotch Yoke จะแสดงใน Table 1,2,3 และ Figure 4,5,6
Table 1 simulation result maximum displacement, maximum velocity, maximum acceleration of
Scotch Yoke mechanism for various motor spee
Motor Speed
5 RPM

Angle (deg)

List

90

180

270

360

0

-180

0

180

-47

0

47

0

Maximum Acceleration (mm/s2)

0

25

0

-25

Maximum Displacement (mm)

0

25

0

-25

Maximum Velocity (mm/s)

0

-180

0

180

-94

0

94

0

0

-180

0

180

-141

0

141

0

0

222

0

222

Maximum Displacement (mm)
Maximum Velocity (mm/s)

10 RPM

Maximum Acceleration (mm/s2)
15 RPM

Maximum Displacement (mm)
Maximum Velocity (mm/s)
2

Maximum Acceleration (mm/s )

หมายเหตุ : (-) หมายถึง การเคลื่อนที่ชกั กลับของกลไก Scotch Yoke
(+) หมายถึง การเคลื่อนที่ชกั ไปข้างหน้าของกลไก Scotch Yoke
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Figure 4 Displacement Velocity Acceleration plot
with respect to time @ Motor Speed 5 RPM.

Figure 5 Displacement Velocity Acceleration plot
with respect to time @ Motor Speed 10 RPM.

จาก - Table 1 และ Figure 4 จะเป็ นการจํ า ลองที่
ความเร็วรอบ 5RPM พบว่าต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่
ของระยะชัก (Stroke) 180 mm ภายใน 6 วินาที
จาก - Table 1 และ Figure 5 จะเป็ นการจํ า ลองที่
ความเร็วรอบ 10RPM พบว่าต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่
ของระยะชัก (Stroke) 180 mm ภายใน 3 วินาที
จาก - Table 1 และ Figure 6 จะเป็ นการจํ า ลองที่
ความเร็วรอบ 15RPM พบว่าต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่
ของระยะชัก (Stroke) 180 mm ภายใน 2 วินาที
เมื่อเปรียบเที ยบกับงานจริงในการดึงแผ่นบังคับความ
ร้อนจะอยู่ท่ีประมาณ วินาที ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้ ความเร็ว 3
10 รอบของจานข้อเหวี่ยงอยู่ท่ีRPM
Figure 6 Displacement Velocity Acceleration plot
with respect to time @ Motor Speed 15 RPM.
3. ผลการออกแบบ พัฒนากลไก Scotch Yoke ร่วมกับแผ่นบังคับความร้อนในการเผาเตาเซรา
มิกส์
จากผลการศึกษาในหัวข้อที่ 1 และ 2 เพื่อมาออกแบบกลไก Scotch Yoke ติดตัง้ กับปล่องแก๊สไอเสีย
ของเตาเผาเซรามิกส์แสดงใน Figure 7
267

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

Figure 7 damper blade control mechanism design concept.
การออกแบบกลไกควบคุม แผ่นบัง คับความร้อนมี วัต ถุประสงค์เพื่ อที่ จะควบคุมบรรยากาศการเผา
ภายในเตาเผาเซรามิกส์ให้เป็ นบรรยากาศการเผาออกซิเดชันหรือรีดกั ชัน แต่เนื่องจากการเผาที่เป็ นแบบรีดกั ชัน
คือการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงที่ไม่สมบูรณ์จะส่งผลเสียต่อคุณภาพชิน้ งาน เพราะภายในเตาเผามีก๊าซออกซิเจนไม่
เพียงพอ จึงทําให้เกิดเขม่าควันและก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ขึน้ ภายในเตาเผา ซึง่ การเผาบรรยากาศแบบ
รีดกั ชันนีอ้ ุณหภูมิความร้อนจะขึน้ ช้ากว่าการเผาแบบออกซิเดชัน ดูจาก Figure8 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิกบั เวลาที่จะเปลี่ยนแปลงค่อยๆช้าลงโดยจะสังเกตอยู่ท่ีประมาณ 950-1100 องศาเซลเซียส เพราะฉะนัน้
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจึงเป็ นตัวที่บ่งชีก้ ารเกิดบรรยากาศรีดกั ชันภายในเตาเผาเซรามิกส์ได้รวมถึงก๊าซ
คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ที่ได้จากการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ก็สามารถเป็ นตัวบ่งชีก้ ารเกิดรีดกั ชันได้เช่นกัน

Figure 8 Experimented Temperature profile of ceramic downdraft kiln at Lampang.
เมื่อทราบถึงสาเหตุของการเกิดรีดกั ชันภายในเตาเผาเซรามิกส์ การแก้บรรยากาศการเผารีดักชันให้
กลับมาเป็ นออกซิเ ดชันคื อการเลื่อนแผ่นบัง คับความร้อนเพื่ อให้ระบายแก็สไอเสี ยออกจากปล่องจึงทําให้มี
ออกซิเจนเข้ามาแทนที่ใหม่จึงทําให้เกิ ดการเผาไหม้ท่ี สมบูรณ์ขึน้ นัน้ ก็คือการเผาแบบออกซิเดชัน ผูว้ ิจัยจึงได้
ออกแบบระบบควบคุมกลไกแผ่นบังคับความร้อนให้สอดคล้องกับบรรยากาศการเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์
แสดงใน Figure 9
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Figure 9 Concept Block Diagram Control Oxidation Firing in Ceramic Kiln.

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาทัง้ 3 การศึกษาพบว่าแผ่นบังคับความร้อนมีผลต่อบรรยากาศการเผาภายในเตาเผา
เซรามิกส์สามารถปรับบรรยากาศการเผาได้ทงั้ ออกซิเดชันและรีดกั ชัน และออกแบบกลไกเพื่อบังคับการเคลื่อนที่
ของแผ่ น บัง คับ ความร้อ นโดยศึก ษาคิ เ นมาติ ก ส์ข องกลไก Scotch Yoke โดยผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยในการ
ออกแบบความเร็วของแผ่นจาน 10 รอบต่อนาที มีความเร็วสูงสุด 94 มิลลิเมตรต่อวินาทีและมีความเร่งสูงสุด99
มิลลิเมตรต่อวินาที การออกแบบกลไกเพื่อควบคุมแผ่นบังคับความร้อนนีม้ ีจดุ ประสงค์ในการควบคุมบรรยากาศ
การเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์ โดยศึกษาพฤติกรรมการเผาภายในเตาเผาเซรามิกส์พบว่าข้อบ่งชีท้ ่ีทาํ ให้เกิด
รีดกั ชันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเซรามิกส์เริ่มลดลง และปริมาณของ คาร์บอนมอนออกไซด์
(CO) เริ่มเพิ่มขึน้ เมื่อตรวจพบข้อบ่งชีเ้ หล่านี ้ จึงมีการปรับแผ่นควบคุมความร้อนเพื่อให้บรรยากาศการเผาภายใน
เตาเผาเซรามิกส์กลับสู่ออกซิเดชันเหมือนเดิม จากการศึกษาทัง้ 3 ผลการศึกษามีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบ
กลไกควบคุมการเคลื่อนที่ของแผ่นบังคับความร้อนโดยใช้หลักการของ Scotch Yoke Mechanism เพื่อให้เกิด
บรรยากาศการเผาเตาเซรามิกส์ตามที่ตอ้ งการ รวมถึงประหยัดแรงงานที่เกิดจากคน ลดต้นทุนในการผลิต ทําให้
ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพที่ดีขนึ ้ และสนับสนุนการออกแบบระบบอัติโนมัติควบคุมการเผาเซรามิกส์ในอนาคตต่อไป
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การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิง
A Performance Study of A Stirling Engine
เผชิญ จันทร์สา1* อดุลย์ พัฒนภักดี1 และ วิทยา พันธุเ์ จริญศิลป์ 1
Pachern Jansa1*, Adual Pattanapakdee1, Vitthaya Phunjareonsilp1

บทคัดย่อ
บทความนีเ้ ป็ นการทดลองหาสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิง โดยได้ประดิษฐ์เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบ
แอลฟาขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบและระยะชักของลูกสูบทัง้ 2 ชุดเท่ากันที่ 20 มิลลิเมตร
และ 30 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความยาวก้านสูบของลูกสูบฝั่ งรับความร้อนเท่ากับ 79 มิลลิเมตร ความยาวก้าน
สูบของลูกสูบฝั่ งระบายความร้อนเท่ากับ 58 มิลลิเมตร ใช้ความร้อนจากเปลวไฟของหัวเผาเครื่องเชื่อมแก๊สเป็ น
แหล่งให้ความร้อน การทดลองพบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเริ่มหมุนได้เมื่ออุณหภูมิกระบอกสูบฝั่ งรับความร้อน
เท่ากับ 248 องศาเซลเซียส ความแตกต่างอุณหภูมิผิวกระบอกสูบทัง้ 2 ฝั่ ง มีค่า 109 องศาเซลเซียส ความเร็ว
รอบการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงเท่ากับ 352 รอบต่อนาที และที่สภาวะคงตัวอุณหภูมิผิวกระบอกสูบฝั่ งรับความ
ร้อนเท่ากับ 305 องศาเซลเซียส ความแตกต่างอุณหภูมิผิวกระบอกสูบเท่ากับ 137.5 องศาเซลเซียส และความเร็ว
รอบการหมุน ของเพลาข้อ เหวี่ ย งเท่ากับ 789 รอบต่อนาที วิ เ คราะห์ก าํ ลัง บ่ ง ชี ส้ ูง สุด ได้เ ท่ากับ 85 วัต ต์ และ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนคาร์โนท์เฉลี่ยเท่ากับ 44.5 เปอร์เซ็นต์

ABSTRACT

This paper presents an experimental study to evaluate the performance of the artificial stirling
engine. The alpha type of a small stirling engine has been fabricated with bore and stroke of both of
hot cylinder and cold cylinder are 20 mm and 30 mm respectively. For the connecting rod length, there
are 79 mm for the hot cylinder and 58 mm for the cold cylinder. A frame of the burner of a gas welding
machine is used as the heat source for the artificial stirling engine. The results show that the artificial
stirling engine can start continually cranking with the speed of 352 rpm at the outside temperature
surface of hot cylinder is 248 °C and the surface temperature difference between hot and cold cylinder
is about 109 °C. The artificial stirling engine can operate to the maximum speed about 789 rpm with
the outside temperature surface of hot cylinder is 305 °C and the surface temperature difference
between hot and cold cylinder is 137.5 °C. The calculation can be found that the indicated power of
the artificial stirling engine is 85 W and the average thermal efficiency is 44.5 %
Key words :stirling engine, power of engine, thermal efficiency
*Corresponding author; e-mail address :pachern.ja@spu.ac.th
1
ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครือ่ งกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Mechanical System and Innovative Industrial Engineering, School of Engineering, Sripatum University, Bangkok
10900

270

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

บทนํา

เครื่องยนต์สเตอร์ลิง (Stirling engine) เป็ นเครื่องยนต์ระบบปิ ด 2 จังหวะ ที่ประกอบด้วยชุดลูกสูบและ
กระบอกสูบ 2 ชุด เชื่อมช่องทางเดินก๊าซถึงกัน ได้แก่ชุดลูกสูบ-กระบอกสูบรับความร้อนและชุดลูกสูบ-กระบอก
สูบระบายความร้อน ได้ถูกพัฒนาขึน้ เป็ นครัง้ แรกโดย Robert Stirling (ค.ศ. 1790-1878) เครื่องยนต์สเตอร์ลิง
เป็ นเครื่องยนต์สันดาปภายนอก ทําให้การประยุกต์ใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงมีประสิทธิ ภาพสูงกว่าเครื่องยนต์
สันดาปภายในและสามารถใช้กบั เชือ้ เพลิงได้หลายประเภท เช่น ความร้อนจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง ความร้อน
เหลือทิง้ จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม แหล่งความร้อนใต้พิภพ หรือความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ น
ต้น เครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็ นเครื่องยนต์ท่ีให้งานออกมาโดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิของก๊าซในระบบที่
ทําหน้าที่เป็ นของไหลทํางาน ความร้อนที่ป้อนให้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงจะทําให้ก๊าซในระบบมีอณ
ุ หภูมิและความ
ดันสูงขึน้ เกิดการขยายตัวของกระบอกสูบดันให้ลกู สูบเคลื่อนที่ได้งานออกมาที่เพลาข้อเหวี่ยง
การศึกษานี ม้ ีแนวคิดในการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแอลฟาขนาดเล็กขึน้ มา
เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่ มีอัตราส่วนของกําลังงานต่อปริมาตรสูง โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ี สามารถหาได้ง่าย
สําหรับ ใช้ศึก ษาเชิ ง ทดลองหาสมรรถนะการทํางานของเครื่ องยนต์ส เตอร์ลิง เพื่ อเป็ น แนวทางในการนําไป
ประยุกต์ใช้กบั แหล่งพลังงานความร้อนภายนอกที่เป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่หลากหลายต่อไป

การออกแบบและคํานวณ
การประดิษฐ์เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแอลฟาขนาดเล็ก
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงขนาดเล็กที่จะออกแบบเพื่อประดิษฐ์ขึน้ สําหรับการศึกษาและทดลองหาสมรรถนะ
นัน้ เป็ นเครื่องยนต์สเตอร์ลิงในรู ปแบบแอลฟา ซึง่ จะมีตาํ แหน่งการทํางานของลูกสูบฝั่ งเย็น (ฝั่ งระบายความร้อน)
กับลูกสูบฝั่ งร้อน (ฝั่ งรับความร้อน) ต่างกัน 90 องศา (Figure 1) ชุดกระบอกสูบฝั่ งร้อนและชุดกระบอกสูบฝั่ งเย็น
จะติดตัง้ ทํามุมตัง้ ฉากกัน โดยก้านสูบของชุดลูกสูบทัง้ 2 ฝั่ งจะมีจดุ ต่อเชื่อมกับเพลาข้อเหวี่ยงที่จดุ เดียวกัน

Figure 1 Graphic design of an artificial alpha type of a small stirling engine.
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ปริมาตรกระบอกสูบของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแอลฟาที่ประดิษฐ์ขนึ ้ นัน้ จะเป็ นปริมาตรของกระบอก
สูบ 2 กระบอกสูบรวมกัน ดังนัน้ การพิจารณาหาปริมาตรมากสุดและปริมาตรน้อยสุดจึงต้องพิจารณาตําแหน่ง
ของลูกสูบทั้งสองฝั่ งไปพร้อมๆกัน ซึ่งสามารถหาปริมาตรกระบอกสูบมากสุดและน้อยสุดได้จากสภาวะการ
ทํางานที่สมั พันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของก๊าซในกระบอกสูบ ซึ่งการหาปริมาตรมากสุดในกระบอกสูบ
พิจารณาขณะลูกสูบฝั่ งเย็นอยู่ท่ีตาํ แหน่งศูนย์ตายล่าง (Figure 2) และปริมาตรน้อยสุดในกระบอกสูบได้พิจารณา
ขณะลูกสูบฝั่ งเย็นอยู่ท่ีตาํ แหน่งศูนย์ตายบน (Figure 3)
Cold
Piston

Cold
Piston

Hot
Piston

Hot
Piston
Figure 3 The state with minimum volume.

Figure 2 The state with maximum volume.
Source: http://www.animatedengines.com/

ปริ ม าตรรวมในกระบอกสูบ ของเครื่ อ งยนต์ส เตอร์ลิ ง สามารถหาได้จ าก V = VH + VL โดยที่ VH คื อ
ปริมาตรของกระบอกสูบฝั่ งร้อน และ VL คือ ปริมาตรของกระบอกสูบฝั่ งเย็น ปริมาตรมากสุดในกระบอกสูบจะ
เป็ นตําแหน่งที่ลกู สูบฝั่ งร้อนมีระยะชักเท่ากับ L/2 และลูกสูบฝั่ งเย็นมีระยะชักเท่ากับ L (Figure 2) ซึ่งจะได้ Vmax
π d2 (L/2) π d2 (L)
โดยที่ d คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ และ L คือ ขนาดระยะชัก
= VH + VL =
+
4

4

ของลูกสูบ ส่วนปริมาตรน้อยสุดในกระบอกสูบจะเป็ นตําแหน่งที่ลกู สูบฝั่ งร้อนมีระยะชักเท่ากับ L/2 แต่ลกู สูบฝั่ ง
π d2 (L/2)
เย็นมีระยะชักเป็ นศูนย์ (Figure 3) ซึ่งจะได้ Vmin = VH =
โดยจะได้อัดตราส่วนการอัดเท่ากับ rc =
4

Vmax
Vmin

หลังจากการออกแบบเชิงกราฟิ กด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว ก็ได้ทาํ การประดิษฐ์เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบ
แอลฟาขนาดเล็ก (Figure 4) เพื่ อใช้สาํ หรับการศึกษาและทดลองหาสมรรถนะ โดยเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบ
แอลฟาขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ขนึ ้ มีชิน้ ส่วนต่างๆผลิตขึน้ จากอะลูมิเนียม ยกเว้นชุดปลอกกระบอกสูบและลูกสูบที่ใช้
ชุดหลอดแก้วของกระบอกฉีดยาซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบทัง้ 2 ชุดเป็ น 20 mm และมีขนาด
รัศมีของเพลาข้อเหวี่ยงเท่ากับ 15 mm ส่วนความยาวก้านสูบของชุดลูกสูบฝั่ งร้อนมีค่าเท่ากับ 79 mm และความ
ยาวก้านสูบของชุดลูกสูบฝั่ งเย็นมีคา่ เท่ากับ 58 mm
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Figure 4 The artificial alpha type of a small stirling engine.
การคํานวณหากําลังงานและประสิทธิภาพของเครื่องสเตอร์ลิง
ความดันในกระบอกสูบสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้กฎของก๊าซอุดมคติ PV = mRT โดยที่ R คื อ ค่ า คงที่ ข องก๊ าซ
m คือมวลของก๊าซ = ρVmax )ρ คือความหนาแน่นของอากาศ) และ T คืออุณหภูมิของก๊าซในกระบอกสูบ
การทํางานของวัฏจักรสเตอร์ลิงประกอบด้วย 4 กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซึง่ ประกอบไปด้วย
กระบวนการอุณหภูมิคงที่ 2 กระบวนการและกระบวนการปริมาตรคงที่ 2 กระบวนการ ดังกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างความดันกับปริมาตร (P-V diagram) และอุณหภูมิกบั เอนโทรปี (T-S diagram) ของก๊าซในกระบอกสูบ
(Figure 5)

Figure 5 P-V and T-S diagram of a stirling cycle.
การพิจารณาหาอุณหภูมิและความดันของก๊าซในกระบอกสูบของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงในแต่ละสถานะ
นัน้ สามารถวิเคราะห์ตามกระบวนการดังนี ้
กระบวนการที่1 → 2เป็ นการอัดตัวแบบกระบวนการอุณหภูมิคงที่ (Isothermal Compression
Process) ซึง่ จากสมการก๊าซอุดมคติ (สมการที่ 3) โดยที่ T2 = T1 จะได้วา่ P1V1 = P2V2 หรือ P2 = P1 x rc
กระบวนการที่ 2→ 3เป็ นการให้ความร้อนแบบกระบวนการปริมาตรคงที่ (Heat Addition at Constant
Volume Process) จากสมการก๊าซอุดมคติ โดยที่ V3 = V2 จะได้

P2 P3
P
= หรือ P3 = T3 × 2
T2 T3
T2

กระบวนการ 3→ 4เป็ นการขยายตัวแบบกระบวนการอุณหภูมิคงที่ (Isothermal Expansion Process)
จากสมการก๊าซอุดมคติ โดยที่ T4 = T3 จะได้วา่ P3V3 = P4V4 หรือ P4 = P3 ×
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และประสิทธิภาพเชิงความร้อนคาร์โนท์ของวัฏจักรสเตอร์ลิง ηth = 1 -

TL
TH

กําลังงานบ่งชีท้ ่ีได้จากเครื่องยนต์สเตอร์ลงิ เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงงานในกระบอกสูบอันเนื่องมาจาก
การขยายตัวและหดตัวของก๊าซซึ่งเป็ นสารทํางานที่มีการได้รบั และสูญเสียความร้อนในระหว่างวัฏจักร กําลังงาน
ที่เกิดขึน้ ในขณะใดขณะหนึ่งสามารถหาได้จากความดันภายในกระบอกสูบที่เปลี่ยนเป็ นแรงกระทํากับลูกสูบให้
เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็วขณะนัน้ ตามสมการ Pstir = F x Sp โดยที่ F คือแรงกระทํากับลูกสูบ (F = P x Ac เมื่อ Ac คือ
พืน้ ที่หน้าตัดของลูกสูบ ( Sp คือความเร็วเฉลี่ยของลูกสูบ ( Sp = 2LN เมื่อ N คือความเร็วรอบการหมุนของเพลา
ข้อเหวี่ยง(
กําลังงานบ่งชี ส้ ูงสุดที่ ได้จะเกิ ดขึน้ จากความเร็วเฉลี่ยของลูกสูบมีค่าสูงสุด ณ ขณะลูกสูบเคลื่อนถึง
ตําแหน่งกึ่งกลางของระยะชัก (ตําแหน่งของมุมเพลาข้อเหวี่ยงมีคา่ เท่ากับ 90 องศา (ซึง่ ความดันของกระบอกสูบ
ที่นาํ มาคิดแรงกระทํากับลูกสูบจะเป็ น P3.5 = P3 ×

2
rc

วิธีการทดลองและผลการทดลอง
วิธีการทดลองและเก็บข้อมูล
ในการทดสอบการทํางานของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแอลฟาขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ขนึ ้ จะทําการทดลอง
ให้ความร้อนกับชุดกระบอกสูบฝั่ งรับความร้อนโดยใช้เปลวไฟจากเครื่องเชื่อมแก๊ส จากนัน้ จะทําการวัดอุณหภูมิ
ผิวด้านนอกของกระบอกสูบทัง้ 2 ฝั่ งไปเรื่อยๆพร้อมๆกับการใช้มือคอยหมุนเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์สเตอร์
ลิง เมื่อเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเริ่มหมุนได้เองต่อเนื่องหลังจากการใช้มือช่วยหมุน ก็จะเริ่มจดบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ
ผิ วด้านนอกของกระบอกสูบทั้ง 2 ฝั่ ง และค่าความเร็วรอบการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงที่ วัดได้จ ากเครื่ อ งวัด
ความเร็วรอบทุกๆ 0.5 นาที
ชุดกระบอกสูบฝั่ งเย็น

ชุดกระบอกสูบฝั่ งรับ
ความร้อน
Figure 6 Experimental test of the artificial alpha type of small stirling engine.
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ผลการทดลอง

จากการทดลองการทํางานของเครื่ องยนต์ส เตอร์ลิ ง แบบแอลฟาขนาดเล็ก ที่ ป ระดิ ษฐ์ ขึน้ สามารถ
แสดงผลการวัดอุณหภูมิผิวกระบอกสูบและความเร็วรอบการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงที่ได้ดงั ต่อไปนี ้ (Table 1)
Table 1 Experimental results of the artificial alpha type of small stirling engine.
Time (min)
TH (°C)
TL (°C)
136.0
0
240
139.0
0.5
248
143.0
1.0
256
147.0
1.5
264
149.5
2.0
269
154.0
2.5
278
156.5
3.0
283
160.5
3.5
291
162.5
4.0
295
164.5
4.5
299
167.5
5.0
305

N (rpm)
0
352
370
374
384
471
522
618
652
768
789

จากผลทดลอง (Table 1) พบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขนาดเล็กแบบแอลฟาที่ประดิษฐ์ขึน้ สามารถเริ่ม
ทํางานเองได้เมื่ออุณหภูมิผิวของกระบอกสูบฝั่ งร้อนมีคา่ เท่ากับ 248 °C และอุณหภูมิผิวของกระบอกสูบฝั่ งเย็นมี
ค่าเท่ากับ 139 °C ซึ่งสามารถวัดความเร็วรอบการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงได้เท่ากับ 352 rpm จากนัน้ เมื่อให้
ความร้อนไปเรื่อยๆจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวของกระบอกสูบแต่ละฝั่ งมีค่าเพิ่ มขึน้ ด้วยผลต่างอุณหภูมิผิวของ 2
กระบอกสูบเพิ่มขึน้ เช่นกัน ซึ่งความเร็วรอบการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงก็มีค่าเพิ่มขึน้ ตาม จากนัน้ การทํางานของ
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงจะเข้าสูส่ ภาวะคงตัวในสภาพแวดล้อมขณะทําการทดลอง โดยมีค่าอุณหภูมิผิวของกระบอก
สูบฝั่ งร้อนสูงสุดเท่ากับ 305 °C มีอุณหภูมิผิวของกระบอกสูบฝั่ งเย็นสูงสุดเท่ากับ 167.5 °C และมีค่าความเร็ว
รอบการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงสูงสุดเท่ากับ 789 rpm และเมื่อนําข้อมูลที่ได้จากการวัดมาคํานวณหาอุณหภูมิ
และความดันของก๊าซในกระบอกสูบในแต่ละสถานะเพื่อวิเคราะห์หากําลังงานและประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลา
ของการทดสอบ (Table 2) เมื่อนําค่าความเร็วรอบการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงและแรงกระทํากับลูกสูบมาสร้างกราฟ
ความสัมพันธ์เทียบกับค่าอุณหภูมิแตกต่างระหว่างสองกระบอกสูบ (Figure 7, Figure 8) จะเห็นว่าเมื่อผลต่าง
ของอุณหภูมิกระบอกสูบเพิ่มขึน้ ความเร็วรอบการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงในช่วงแรกหลังจากเริ่มหมุน จะมีค่า
เพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อยจนกระทัง้ ความแตกต่างของอุณหภูมิมีค่าถึงประมาณ 120 °C จึงจะเริ่มทําให้ความเร็วรอบ
มีค่าเพิ่มสูงขึน้ เป็ นแนวโน้มของฟั งก์ชนั ของกราฟเส้นโค้ง ในส่วนของแรงกระทํากับลูกสูบนัน้ จะมีค่าเพิ่มขึน้ เมื่อ
ผลต่างของอุณหภูมิกระบอกสูบเพิ่มขึน้ โดยมีความสัมพันธ์กนั เป็ นฟั งก์ชนั ของกราฟเส้นตรง และเมื่อพิจารณา
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กราฟความสัมพันธ์ข องกําลังงานเที ยบกับค่าอุณหภูมิแ ตกต่างระหว่างสองกระบอกสูบ (Figure 9) พบว่ามี
ความสัมพันธ์กนั เป็ นฟั งก์ชนั ของกราฟเส้นโค้งเช่นเดียวกับกราฟของความเร็วรอบการหมุนเพลาข้อเหวี่ยง
จากนัน้ เมื่อนํากําลังงานและประสิทธิภาพมาสร้างกราฟความสัมพันธ์เทียบกับความเร็วรอบการหมุน
ของเพลาข้อเหวี่ยง จะเห็นว่ากําลังงานจะมีคา่ เพิ่มขึน้ ในลักษณะความสัมพันธ์แบบกราฟเส้นตรงตามค่าความเร็ว
รอบที่เพิ่มขึน้ ส่วนประสิทธิภาพเชิงความร้อนนัน้ จะมีคา่ ค่อนข้างคงที่แม้ความเร็วรอบจะมีคา่ เพิ่มขึน้ (Figure 10)
Table 2 Calculation results of the artificial alpha type of small stirling engine.
Pstir (W)
Time (min) ∆T (°C) N (rps)
P3.5 (kPa)
F (N)
Sp (m/s)
ηth (%)
0.0
322.9
101.4
0.00
0.0
43.3
0
104
5.9
327.1
102.7
0.35
36.2
44.0
0.5
109.0
6.2
331.3
104.0
0.37
38.5
44.1
1.0
113.0
6.2
333.8
104.8
0.37
39.2
44.3
1.5
117.0
6.4
338.5
106.3
0.38
40.8
44.4
2.0
119.5
7.9
341.1
107.1
0.47
50.4
44.6
2.5
124.0
8.7
345.3
108.4
0.52
56.6
44.7
3.0
126.5
10.3
347.3
109.1
0.62
67.4
44.8
3.5
130.5
10.9
349.4
109.7
0.65
71.5
44.9
4.0
132.5
12.8
352.5
110.7
0.77
85.0
45.0
4.5
134.5
13.2
45.1
5.0
137.5
112
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Figure 7 Crank speed compared to cylinder
surface temperature difference.
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Figure 8 Force exert on piston compared to
cylinder surface temperature difference.
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Figure 9 Power compared to cylinder surface
temperature difference.
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Figure 10 Power and thermal efficiency
compared to crank speed.

สรุ ป
จากการประดิษฐ์เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแอลฟาขนาดเล็กขึน้ มา พบว่าสามารถนํามาใช้ทดสอบการ
ทํางานได้โดยใช้แหล่งความร้อนภายนอกจากเปลวไฟของเครื่องเชื่ อมแก๊ ส ผลการทดสอบการทํางานพบว่า
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแอลฟาขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ขึน้ สามารถเริ่มหมุนได้ดว้ ยตัวเองอย่างต่อเนื่องที่ความเร็ว
รอบการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงเท่ากับ 352 rpm เมื่ออุณหภูมิผิวของกระบอกสูบฝั่ งร้อนมีค่าเท่ากับ 248 °C ด้วย
ผลต่ า งของอุ ณ หภู มิ ผิ ว ของกระบอกสู บ ทั้ ง 2 ฝั่ งเท่ า กั บ 109 °C และมี ก ารทํา งานเข้า สู่ ส ภาวะคงตั ว ใน
สภาพแวดล้อมขณะทําการทดสอบ เมื่ออุณหภูมิผิวของกระบอกสูบฝั่ งร้อนมีค่าเท่ากับ 305 °C ด้วยผลต่างของ
อุณหภูมิผิวของกระบอกสูบทัง้ 2 ฝั่ งเท่ากับ 137.5 °C โดยมีคา่ ความเร็วรอบการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงสูงสุดเท่ากับ
789 rpm จากผลการคํานวณและวิเคราะห์สมรรถนะพบว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแอลฟาขนาดเล็กที่ประดิษฐ์
ขึน้ มีความเร็วรอบการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงเพิ่มขึน้ เป็ นฟั งก์ชนั ของกราฟเส้นโค้งเช่นเดียวกับกราฟของกําลัง
งานเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึน้ ของผลต่างอุณหภูมิผิวกระบอกสูบทัง้ 2 ฝั่ ง ในขณะที่แรงจากความดันก๊าซภายใน
กระบอกสูบที่กระทํากับลูกสูบมีคา่ เพิ่มขึน้ เป็ นเชิงเส้นเส้นตรงเมื่อเทียบกับผลต่างอุณหภูมิผิวกระบอกสูบทัง้ 2 ฝั่ ง
ที่เพิ่มขึน้ ซึง่ เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแอลฟาขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ขนึ ้ มีผลการวิเคราะห์กาํ ลังงานบ่งชีส้ งู สุด 85 W
ที่ความเร็วรอบ 768 rpm และมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนคาร์โนท์เฉลี่ยเท่ากับ 44.5 %
อย่างไรก็ตามแรงกระทํากับลูกสูบที่นาํ ไปวิเคราะห์หากําลังงานของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแอลฟา
ขนาดเล็กนัน้ เป็ นผลการคํานวณที่ได้จากค่าความดันซึง่ ประเมินจากวัฏจักรการทํางานทางทฤษฎีของเครื่องยนต์
สเตอร์ลิง (แม้จะอ้างอิงจากอุณหภูมิท่ีได้จากการวัดในการทดสอบจริงก็ตาม) ดังนัน้ ในหากจะมีการศึกษาต่อไป
อาจมีการติดตัง้ เครื่องวัดความดันที่สามารถบอกค่าความดันของก๊าซในกระบอกสูบได้ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ท่ีมาจากข้อมูลของการทดสอบจริงทัง้ หมด
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บทคัดย่อ
จังหวัดอุทัยธานีเป็ นต้นกําเนิดของนํา้ หลายสายก็ตามแต่ในช่วงฤดูฝนจะเกิดนํา้ นํา้ ท่วมซํา้ ซากเกือบ
ทุก ปี และในช่วงฤดูแ ล้ง ไม่ส ามารถเก็บกักนํา้ ไว้ใ ช้ประโยชน์ได้ โครงการแหล่งนํา้ ขนาดเล็กจึง เป็ นแนวทาง
หนึ่งที่จะแก้ปัญหาในพืน้ ที่ โดยได้ทาํ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการแต่ละโครงการตามที่ราษฎรในพืน้ ที่
ร้องขอเพื่อประเมินราคาค่าก่อสร้างและพืน้ ที่รบั ประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับโครงการ แต่เนื่องด้วยโครงการที่ราษฎร
ร้อ งขอในแต่ล ะปี นั้นมี จ าํ นวนมากกว่างบประมาณที่ รัฐบาลสนับสนุน ดัง นั้น การจัด ลําดับ ความสําคัญ ของ
โครงการจึงเป็ นเครื่องมือที่ นาํ มาวิ เคราะห์ห าลําดับความสําคัญของแต่ละโครงการ ในการศึกษานี ไ้ ด้นาํ ผล
การศึกษาโครงการเบือ้ งต้นในพืน้ ที่จงั หวัดอุทยั ธานีจาํ นวน 25 โครงการ นํามาวิเคราะห์อตั ราส่วนผลประโยชน์ตอ่
เงินลงทุน (B/C Ratio) เพื่อจัดลําดับความสําคัญ ผลวิเคราะห์พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.22 ถึง 2.18 โดยมีโครงการที่มีคา่ อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ เงินลงทุนมากกว่า 1 จํานวน 8 โครงการ ซึง่
ถือว่าเป็ นโครงการที่มีความเหมาะสมและสมควรให้ดาํ เนินการก่อสร้างในลําดับต้นตามผลการวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์โครงการ

ABSTRACT

Uthaithani is always repetitiously flooded in the rainy season almost every year and unable to store
the water for utilization in the dry season. Thus, a small scale water resource project plan is one of the ways to
solve these problems. The researchers had studied the appropriateness of project that requested by local
people to estimate the construction cost and gainful area which proper with the project. Since the budget
supported by the government was insufficient with requested projects each year, so the project priority
arrangement was a tool of analysis to propose a better alternative. The data was collected from the study result
of 25 basic projects in Uthaithani to analyze the benefit-cost ratio (B/C Ratio) for arranging the priority. The
result of benefit-cost ratio valued between 0.22-2.18. The projects which valued over 1 consist of 8 projects
that mean there are appropriate to conduct the basic construction as an analysis result of project economic
field.

Key words: engineering economy, ranking, B/C ratio
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คํานํา

จังหวัดอุทัยธานี ตัง้ อยู่ภาคเหนือตอนล่าง บริเวณลุ่มนํา้ สะแกกรัง ซึ่งไหลสู่แม่นาํ้ เจ้าพระยา ที่อาํ เภอ
มโนรมย์ จัง หวัด ชัย นาท มี พื น้ ที่ ทั้ง หมด 6,730 ตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณ 4,206,404 ไร่ เป็ น พื น้ ที่ ท าง
การเกษตร 1,378,219 ไร่ และพืน้ ที่ป่าที่มีสภาพเป็ นพืน้ ที่คมุ้ ครอง ได้แก่ ป่ าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 2
แห่ ง เขตรัก ษาพัน ธุ์สัต ว์ป่ า 1 แห่ ง เขตห้ามล่าสัต ว์ป่ า 1 แห่ ง มี เ นื อ้ ที่ ร วม 2,828,185 ไร่ สภาพภูมิป ระเทศ
โดยทั่วไปเป็ นป่ าและภูเขามีความลาดเทจากทิศตะวันตก ลงมาทางทิศตะวันออก โดยทิศตะวันออกเป็ นเทือกเขา
สลับซับซ้อน พืน้ ที่ตอนกลางเป็ นดอนสลับพืน้ ที่ราบแบบลูกคลื่นด้นทิศตะวันออกของจังหวัด พืน้ ที่สว่ นใหญ่เป็ น
พืน้ ที่ราบลุม่ จังหวัดอุทยั ธานีเป็ นต้นกําเนิดของลํานํา้ หลายสาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
จากลักษณะพื น้ ที่ดังกล่าวทําให้จังหวัดอุทัยธานีประสบกับปั ญหาขาดแคลนนํา้ และหากปี ใดนํา้ มากหรือนํา้
หลากจะเกิ ดนํา้ ท่วมเป็ นประจํา เนื่ องจากไม่มีโครงการแหล่งนํา้ หรือ อาคารกั้นนํา้ ที่ จ ะแก้ไ ขปั ญหาดัง กล่ า ว
พอเพียง จากปั ญหานีห้ น่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทาน ได้ทาํ การศึกษาหาความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ของโครงการแหล่งนํา้ ขนาดใหญ่ หรือขนาดกลาง เพื่อให้ราษฎร ได้ใช้ประโยชน์ โดยมีการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํา้ ทับเสลาเป็ นโครงการขนาด และจากการศึกษาจากแผนที่ของกรมแผนที่ทหารมาตรส่วน 1: 50,000 พิกดั
และระวางที่ตงั้ โครงการบางโครงการ อยู่ในเขตพืน้ ที่ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กําหนด
เป็ นพืน้ ที่อนุรกั ษ์ตน้ นํา้ ลําธาร ชัน้ 1A ซึง่ ห้ามกระทําการก่อสร้างใดๆ ในเขตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2538 และสาเหตุอีกประการหนึ่งของปั ญหาในการก่อสร้างโครงการแหล่งนํา้ ขนาดใหญ่และขนาด
กลางคือ ต้องเสียพืน้ ที่ทาํ กินของราษฎรมากมักจะเกิดปั ญหาราษฎรไม่ยินยอมให้ทาํ การก่อสร้าง เพราะราษฎร
บางรายมีพืน้ ที่ทาํ กินน้อยและราษฎรรักถิ่นฐาน แต่ในขณะที่โครงการแหล่งนํา้ ขนาดเล็กใช้พืน้ ที่ก่อสร้างน้อย
ระยะเวลาก่อสร้างสัน้ และก่อสร้างในสถานที่ท่ีราษฎรต้องการตามความจําเป็ น
โครงการแหล่งนํา้ ขนาดเล็กจึงเป็ นแนวทางที่จะแก้ไขปั ญหาดังกล่าวซึ่งในปั จจุบันจังหวัดอุทัยธานีมี
แผนงานโครงการแหล่งนํา้ น้อยมากและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ทาํ การศึกษาหรือวางแผนเพื่อพัฒนา
โครงการแหล่ง นํา้ ขนาดเล็ก ครอบคลุม พื น้ ที่ ทั้ง จัง หวัด อุทัย ธานี การวางแผนเพื่ อพัฒ นาโครงการมี ขั้น ตอน
ดําเนินการ ด้านวิศวกรรมด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ จัดลําดับตามความเหมาะสมของโครงการ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดลําดับความสําคัญของโครงการแหล่งนํา้ ขนาดเล็กในเขต จังหวัดอุทยั ธานี

ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาตามโครงการนี ้ ศึกษาเฉพาะด้านความเหมาะสมของโครงการแหล่งนํา้ ขนาดเล็กเพื่อทํา
การวางแผนจัดการโครงการเพื่ อก่อสร้างแหล่งนํา้ ผิวดินขนาดเล็กให้กับราษฎร โดยขอบเขตการศึกษาครัง้ นี ้
ศึกษาเฉพาะความต้องการโครงการแหล่งนํา้ ขนาดเล็ก ในเขต จังหวัดอุทยั ธานี สรุ ปผลการศึกษาเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการแหล่งนํา้ ขนาดเล็กของ จังหวัดอุทยั ธานี
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ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย

พืน้ ทีศ่ ึกษา
จังหวัดอุทยั ธานี ซึ่งมีพืน้ ที่ทงั้ สิน้ 4,206,404 ไร่ ซึ่งต้องประสานงานกับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผูน้ าํ ชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพืน้ ที่ ในการพิจารณาแก้ไขปั ญหาในส่วนที่
เกี่ยวกับงานด้านส่งนํา้ ให้แก่พืน้ ที่เพาะปลูก ดําเนินการก่อสร้างงานตามแผนพัฒนาระบบส่งนํา้ ระบบระบายนํา้
ตลอดจนปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
แผนงานที่มีความพร้อมสําหรับโครงการก่อสร้าง ในเขตจังหวัดอุทัยธานีท่ีได้มีการศึกษาวางโครงการ
เบือ้ งต้นพบว่ามี 25 โครงการ อยู่ในเขตพืน้ ที่ อ.เมือง 1 โครงการ อ.ทัพทัน 4 โครงการ อ.บ้านไร่ 7 โครงการ
อ.ลานสัก 5 โครงการ และ อ.สว่างอารมณ์ 8 โครงการ โดยแสดงรายละเอียดดัง Table 1 และ Figure 1-2
วิธีการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็ นข้อมูลจากแผนงานของโครงการก่อสร้าง สํานักงานชลประทานที่ 12
ที่มีผลการพิจารณาโครงการที่มีความพร้อม จากฝ่ ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สํานักงานชลประทานที่ 12
มาใช้ในการวิเคราะห์
2. การวิ เ คราะห์ข ้อ มู ล เมื่ อ ได้ผ ลพิ จ ารณาโครงการที่ ต ้อ งการแล้ว นํา ข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ค ํา นวน
รายละเอียดด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์โครงการโดยการหาค่า Benefit- Cost Ratio โดย
อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน (Benefits – Cost Raito : B/C ratio)
อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน คือ มูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์รวมหารด้วย
มูลค่าปั จจุบนั ของ ต้นทุนรวม ซึง่ ผลประโยชน์จะเกิดขึน้ ตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการแม้วา่
การลงทุนจะผ่านพ้นไปแล้ว ในขณะที่ตน้ ทุนการก่อสร้างจะเกิดขึน้ เฉพาะในช่วงการลงทุนเท่านัน้
ส่วนต้นทุนที่อยู่ในรู ปของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การบํารุ งรักษา และทดแทนอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพจะเกิดขึน้
ตลอดช่วงอายุโครงการ ดังนัน้ เมื่อนําเอากระแสผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการที่ปรับเป็ นมูลค่าปั จจุบนั แล้ว
มาเปรียบเทียบกัน ก็จะได้มลู ค่าของ อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ซึ่งอาจจะได้ขนาดเท่ากับหนึ่ง มากกว่า
หนึ่ง หรือน้อยกว่าหนึ่งแล้วแต่กรณี
B/C ratio
=
PVB/PVC
n

∑ B (1 + r )
t =1
n

=

t

−t

∑ C (1 + r )
t =1

t

−t

เกณฑ์การตัดสินใจที่แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมและคุม้ ค่า คือ B/C ratio ≥ 1
2.1 ผลประโยชน์ของโครงการ (Benefit) ได้จ ากผลต่างก่อนและหลังก่ อสร้างของผลตอบแทนของ
ผลผลิตต่อไร่คณ
ู พืน้ ที่รบั ประโยชน์ โดยหากโครงการใดมีศกั ยภาพเก็บนํา้ ได้ในฤดูแล้งตามผลพิจารณาโครงการ
จะมีคา่ ผลตอบแทนเพิ่มจากพืน้ ที่รบั ประโยชน์ในฤดูแล้งด้วย
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2.2 หาค่ามูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์รวม (PVB) โดยนําผลประโยชน์โครงการที่หาได้จากข้อ 2.1
มาคิดเป็ นผลประโยชน์รายปี ระยะเวลา 20 ปี ตามอายุของอาคาร ที่อตั ราคิดลดร้อยละ 12
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิบ่งชีถ้ งึ จํานวนผลประโยชน์สทุ ธิท่ีได้รบั ตลอดระยะเวลาของโครงการ
ซึ่งอาจจะมีค่าเป็ นลบ ศูนย์ หรือบวก ขึน้ อยู่กับขนาด (Magnitude) ของมูลค่าปั จจุบันของผลประโยชน์ร วม
(PVB) หักด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนรวม (PVC) ของโครงการ
NPV =
PVB – PVC
n

Bt − C t

∑ (1 + r )

t

t =1
=
โดยที่ Bt
หมายถึง ผลประโยชน์ของโครงการในปี ท่ี t
Ct
หมายถึง ต้นทุนของโครงการในปี ท่ี t
r
หมายถึง อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบีย้
t
หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ (1, 2,..,n)
เกณฑ์ในการตัดสินใจ โครงการจะมีความเหมาะสมก็ตอ่ เมื่อ NPV > 0 หรือมีคา่ เป็ นบวก ซึง่ หมายถึง
มูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์รวมมีคา่ มากกว่ามูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนรวม (PVB > PVC)
2.3 ต้นทุนโครงการ (Cost) อ้างอิงจากการประมาณการเบือ้ งต้นจากผลพิจารณาโครงการ โดยฝ่ าย
พิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สํานักงานชลประทานที่ 12 นํามาใช้เป็ นค่าปั จจุบนั ของต้นทุนรวม (PVC)
3. เรียงลําดับความสําคัญของโครงการตามค่า Benefit- Cost Ratio ที่ได้ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา แล้วอภิปรายสรุ ปผลการศึกษา

Table 1 Table of regional irrigation office 12 construction projects planning information.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Project name
Ban Dong Weir
Moo 8 Nuan Ma Ka Weir
Don Sawat Regulator
Ban Noi Regulator
Ban Phai Khiao 2 Regulator
Huib E Keng Regulator
Beung Kum Sub Pumping Station
Nong Jik Yao Culvert
San Pho Pu Culvert
Ban Klong Mai Lai Weir
Ban Don Sai Weir
Wong Hin Weir
Phu Ta Lit Weir
Ban Mai Weir
Wong luang Weir
Lan Ka Weir
Klong Lek Weir
Huai Dua Weir
Huai Phu Ta Kian Weir
Koh Klang Culvert
Wong Toei Culvert
Luang Pho Wicha Regulator
Ban Klong Cha Nee Bon Reservoir
Ban Wong Na San Weir
Ban Klong Lam Pang Weir

Sub-district

District

Province

Khok Khwai
Nam Rop
Hu Chang
Phai Khiao
Phai Khiao
Taluk Du
Ko Thepho
Taluk Du
Taluk Du
Rabam
Bo Yang
Phai Khiao
Hu Chang
Khok Khwai
Phai Khiao

Ban Rai
Lan Sak
Ban Rai
Sawang Arom
Sawang Arom
Thap Than
Mueang
Thap Than
Thap Than
Lan Sak
Sawang Arom
Sawang Arom
Ban Rai
Ban Rai
Sawang Arom
Ban Rai
Sawang Arom
Ban Rai
Ban Rai
Sawang Arom
Thap Than
Lan Sak
Lan Sak
Lan Sak
Sawang Arom

Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani

Nong Bom Kluai

Bo Yang
Thap Luang
Nong Chok
Phai Khiao
Taluk Du
Pa O
Pa O
Pradu Yuen
Phai Khiao
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Construction cost
(MBath)

22.0000
30.0000
32.0000
40.0000
50.0000
40.0000
200.0000
15.0000
21.0000
11.3640
13.0000
28.0000
19.0000
32.0000
18.0000
18.0000
17.0000
28.0000
18.0000
15.0000
15.0000
50.0000
50.0000
20.0000
20.0000

Benefit area (rai)
Wet
Dry
500
1,200
600
500
1,500
500
1,500
500
500
400
500
400
500
2,500
1,000
300
1,000
1,000
300
500
500
3,000
1,500
500
500

500
1,500
400
400
500

500
500

300
500

500
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Figure 1 Graph of Benefit area.

Figure 2 Graph of construction cost.

ผลการศึกษาและวิจารณ์
แผนงานที่มีความพร้อมสําหรับโครงการก่อสร้าง ในเขตจังหวัดอุทัยธานีท่ีได้มีการศึกษาวางโครงการ
เบือ้ งต้นพบว่ามี 25 โครงการ อยู่ในเขตพืน้ ที่ อ.เมือง 1 โครงการ อ.ทัพทัน 4 โครงการ อ.บ้านไร่ 7 โครงการ อ.ลานสัก
5 โครงการ และ อ.สว่างอารมณ์ 8 โครงการ มีผลศึกษาจําแนกตามอําเภอดังนี ้
1. อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1 โครงการ ราคาค่าก่อสร้าง 200 ล้านบาท พืน้ ที่รบั
ประโยชน์ 1,500 ไร่ มีอตั ราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน เท่ากับ 0.25
2. อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี จํานวน 4 โครงการ ราคาค่าก่อสร้างอยู่ในช่วง 15-40 ล้านบาท พืน้ ที่
รับประโยชน์ 500 ไร่ ทุกโครงการมีอตั ราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน เท่ากับ 0.43-1.16
3. อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี จํานวน 7 โครงการ ราคาค่าก่อสร้างอยู่ในช่วง 18-32 ล้านบาท พืน้ ที่
รับประโยชน์ 300-2,500 ไร่ ทุกโครงการมีอตั ราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน เท่ากับ 0.22-2.18
4. อําเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี จํานวน 5 โครงการ ราคาค่าก่อสร้างอยู่ในช่วง 11-50 ล้านบาท พืน้ ที่
รับประโยชน์ 400-3,000 ไร่ ทุกโครงการมีอตั ราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน เท่ากับ 0.421-.22
283

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

5. อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี จํานวน 8 โครงการ ราคาค่าก่อสร้างอยู่ในช่วง 13-50 ล้านบาท
พืน้ ที่รบั ประโยชน์ 400-1,500 ไร่ ทุกโครงการ มีอตั ราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุน เท่ากับ 0.40-1.34
ทัง้ นีใ้ นการพัฒนาแหล่งนํา้ ขนาดเล็กของสนักงานชลประทานที่ 12 สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้ ให้กบั
เกษตรกรในทุกโครงการ เพียงแต่คา่ ก่อสร้างของแต่ละงานนัน้ อาจมีค่ามากกว่าผลผระโยชน์ท่ีจะได้รบั จึงทําให้ได้
ค่า B/C Ratio มีคา่ ตํ่ากว่า 1
โดยผลการวิเคราะห์อตั ราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุนทัง้ 25 โครงการแสดงรายละเอียดดัง Figure 3

Figure 3 Graph of Benefit-Cost Ratio.

สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์อตั ราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนทัง้ 25 โครงการ นํามาจัดลําดับความสําคัญจาก
ข้อมูลเบือ้ งต้นจากสําคัญมากไปหาสําคัญน้อย ซึ่งค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนมีค่าสูงสุด 2.18 และ
ตํ่าสุด 0.22 ซึง่ โครงการที่เหมาะสมต้องมีคา่ ไม่นอ้ ยกว่า 1 และโครงการที่มีคา่ อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ เงินลงทุน
มากกว่า 1 จํานวน 8 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 32 ของโครงการทัง้ หมดที่ตอ้ งการ และโครงการที่ มีอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อเงิ นลงทุนน้อยกว่า 1 จํานวน 17 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 68 ของความต้องการของจัง หวัด
อุทยั ธานี ดัง Table 2
จากตารางการวิเคราะห์อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงิ นลงทุนและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่ า บางโครงการมี ค่ า B/C ไม่ ถึ ง 1 แสดงว่ า ไม่ มี ค วามเหมาะสมในการก่ อ สร้า ง ในด้า น
เศรษฐศาสตร์ คือ ไม่คมุ้ ทุน แต่ในด้านสังคมจะมาตีราคาเป็ นเงินไม่ได้ เพราะถ้าไม่มีโครงการราษฎรมี ความ
เดือดร้อนจริงและเป็ นสิ่งที่ราษฎรมีความต้องการในสังคม ถ้าเกิดโครงการแล้วราษฎร์สามารถทําการเกษตร ซึ่ง
เป็ นอาชีพหลักได้ผลผลิตเพิ่มขึน้ รายได้เพิ่ม มีความอยู่ดีกินดี ภาวะจิตใจก็แจ่มใสอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุข
โดยการก่อสร้างโครงการเหล่านี เ้ กษตรที่ ได้รับ ความเดือดร้อนจะจะทําหนังสื อขอรับการสนับสนุนถึง สํา นัก
ชลประทานที่ 12 ผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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Table 2 Table of benefit-cost ratio and ranking.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Project name
Ban Dong Weir
Moo 8 Nuan Ma Ka Weir
Don Sawat Regulator
Ban Noi Regulator
Ban Phai Khiao 2 Regulator
Huib E Keng Regulator
Beung Kum Sub Pumping Station
Nong Jik Yao Culvert
San Pho Pu Culvert
Ban Klong Mai Lai Weir
Ban Don Sai Weir
Wong Hin Weir
Phu Ta Lit Weir
Ban Mai Weir
Wong luang Weir
Lan Ka Weir
Klong Lek Weir
Huai Dua Weir
Huai Phu Ta Kian Weir
Koh Klang Culvert
Wong Toei Culvert
Luang Pho Wicha Regulator
Ban Klong Cha Nee Bon Reservoir
Ban Wong Na San Weir
Ban Klong Lam Pang Weir

Sub-district

District

Province

Khok Khwai
Nam Rop
Hu Chang
Phai Khiao
Phai Khiao
Taluk Du
Ko Thepho
Taluk Du
Taluk Du
Rabam
Bo Yang
Phai Khiao
Hu Chang
Khok Khwai
Phai Khiao

Ban Rai
Lan Sak
Ban Rai
Sawang Arom
Sawang Arom
Thap Than
Mueang
Thap Than
Thap Than
Lan Sak
Sawang Arom
Sawang Arom
Ban Rai
Ban Rai
Sawang Arom
Ban Rai
Sawang Arom
Ban Rai
Ban Rai
Sawang Arom
Thap Than
Lan Sak
Lan Sak
Lan Sak
Sawang Arom

Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani
Uthai Thani

Nong Bom Kluai

Bo Yang
Thap Luang
Nong Chok
Phai Khiao
Taluk Du
Pa O
Pa O
Pradu Yuen
Phai Khiao

B/C
0.63
1.12
0.68
0.45
0.84
0.43
0.25
0.94
0.67
1.22
1.34
0.40
0.96
2.18
1.01
0.22
1.06
1.00
0.47
0.71
1.16
0.84
0.42
0.87
0.70

Ranking
18
5
16
20
13
21
24
10
17
3
2
23
9
1
7
25
6
8
19
14
4
12
22
11
15

จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว ในการพัฒนานัน้ จําเป็ นในทุก ๆ พืน้ ที่ แต่ตอ้ งพิจารณาตามขัน้ ตอนและ
ความจําเป็ น ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ จัดลําดับความสําคัญในภาพรวมทัง้ จังหวัดอุทยั ธานี
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo และ Modified NAM
Comparing the Performance of FLEXL, FLEX-Topo and Modified NAM Models
กัมพล อินสว่างวงศ์*1 และ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์1
Kamphon Insawangwong *1and Nutchanart Sriwongsitanon1

บทคัดย่อ
การศึก ษานี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อการประเมิ น นํา้ ท่ าด้วยแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าท่ า 3 แบบจําลอง ซึ่ง
ประกอบด้วย แบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo และ Modified NAM ซึ่งสามารถสอบเทียบแบบจําลองเพื่ อหา
พารามิเตอร์ท่ีควบคุมแบบจําลองได้โดยอัตโนมัติดว้ ยโปรแกรม MOSCEM ซึ่งเป็ นกระบวนการหาค่าที่เหมาะสม
ที่สดุ ด้วยฟั งก์ช่ นั วัตถุประสงค์ 3 ฟั งก์ช่ นั คือ การสร้างความเข้ากันได้ระหว่างปริมาณการไหลในภาพรวม (IKGE)
ปริมาณการไหลตํ่า ๆ (IKGL) และกราฟช่วงเวลาของปริมาณการไหล (IKGF) ที่ได้จากแบบจําลองและที่ได้จากการ
ตรวจวัด ในการศึกษานีไ้ ด้นาํ แบบจําลองทัง้ 3 แบบจําลอง มาประยุกต์ใช้ท่ีสถานีวดั นํา้ ท่าจํานวน 10 สถานี ใน
ลุ่มนํา้ ยม โดยข้อมูลถูกแบ่งเป็ น 2 ชุด คือประมาณ 70% เพื่อการสอบเทียบ (ค.ศ. 1985-2004) และ 30% เพื่อ
การตรวจพิสจู น์แบบจําลอง (ค.ศ.2005 -2013) ผลการศึกษาพบว่า FLEX-Topo ให้ค่า NSE ทัง้ ในช่วงการสอบ
เทียบและตรวจพิสจู น์แบบจําลองสูงกว่าทัง้ แบบจําลอง FLEXL และ Modified NAM เพียงเล็กน้อยคือมากกว่า
ประมาณ 1 %และ 4 %ในช่วงการสอบเทียบและสูงกว่าประมาณ 1 %และ 5 %ในช่วงการตรวจพิสจู น์ อย่างไรก็
ตาม แบบจําลอง FLEX-Topo มีความสามารถในการประเมินปริมาณการไหลตํ่า ๆ ได้ดีกว่าแบบจําลอง FLEXL
และ Modified NAM อย่างมีนัยสําคัญ โดยแบบจําลอง FLEX-Topo ให้ค่า IKGL ในช่วงการตรวจพิสูจน์สูงกว่า
แบบจําลอง FLEXL และ Modified NAM ประมาณ 11% และ 14% ตามลําดับ

ABSTRACT
This study aims to estimate runoff using three rainfall-runoff models comprising FLEXL, FLEXTopo and Modified NAM. Control parameters of these models can be automatically calibrated using
MOSCEM which is an optimization procedure based on three objective functions to set the relation
between the calculated overall flows (IKGE), low flows (IKGL) and flow-duration curve (IKGF) and the
observed data. These models were utilized at 10 stations located in Yom River Basin. The input data
were divided into 2 sets which are around 70% (1985-2004) for calibration and 30% (2005-2513) for
validation. The results show that FLEX-Topo provided a little higher NSE values during the calibration
and validation processes which are 1% and 4% higher than those of calculated using FLEXL and NAM
during the calibration and 1% and 5% higher during validation process. However, FLEX-Topo shows
significantly higher performance in
Key words: FLEXL, FLEX-Topo model, modified NAM model, MOSCEM, Yom River Basin
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คํานํา

การประเมินกราฟนํา้ ท่าและกราฟนํา้ ท่วมสามารถกระทําได้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม
วิธีการหนึ่งที่เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย คือ การใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ท่ีเรียกว่า แบบจําลองนํา้ ฝน-นํา้ ท่า
ซึ่งเป็ นแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านเข้าหลักคือข้อมูลฝน และข้อมูลด้านออกคือข้อ มูล
นํา้ ท่า ทัง้ นี ้ ข้อมูลด้านเข้ายังประกอบด้วยข้อมูลลักษณะทางกายภาพที่สาํ คัญของลุ่มนํา้ เช่น ขนาดพืน้ ที่ล่มุ นํา้
ความลาดชันของลํานํา้ สายหลัก ความลาดชันของพืน้ ที่ลมุ่ นํา้ ความยาวของลํานํา้ สายหลักจากจุดไกลสุดบนสัน
ปั นนํา้ จนถึงจุดออก สิ่งปกคลุมดิน (Land Use and Land Cover) ประเภทดิน (Soil Type) เป็ นต้น โดยตัวอย่าง
ของแบบจํา ลองนํ้า ฝน-นํ้า ท่ า ที่ ใ ช้ข ้อ มู ล เหล่ า นี ้ เช่ น แบบจํา ลอง SCS (Sharma and Surendra, 1992)
แบบจําลอง Modified NAM (นุชนารถ, 2560) แบบจําลอง URBS (Mapiam and Sriwongsitanon, 2009) เป็ น
ต้น อย่างไรก็ตาม แบบจําลองนํา้ ฝน-นํา้ ท่า ส่วนใหญ่ ไม่มีการนําลักษณะทางกายภาพที่ มีความละเอียดใน
ระดับสูงมาใช้เป็ นข้อมูลด้านเข้า อาทิเช่น ข้อมูลความสูงตํ่าของพืน้ ที่จากแบบจําลองระดับสูงเชิงเลข (Digital
Elevation Model, DEM) ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ ทาํ ให้ผลการประเมินนํา้ ท่าเกิ ดความผิ ดพลาด ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว Savenije (2010 (จึงได้ทาํ การพัฒนาแบบจําลอง FLEX-Topo ขึน้ มา โดยมีสมมติฐานว่า ลักษณะสูงตํ่า
ของสภาพภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางอุทกวิทยาของพืน้ ที่ลมุ่ นํา้
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo และ
Modified NAM ในการประเมินนํา้ ท่าสําหรับลุม่ นํา้ ยม โดยอัตโนมัติดว้ ยโปรแกรม MOSCEM ที่เป็ นกระบวนการ
หาค่าที่เหมาะสมที่สดุ ด้วยฟั งก์ช่ นั วัตถุประสงค์ 3 ฟั งก์ช่ นั คือ การสร้างความเข้ากันได้ระหว่างปริมาณการไหลใน
ภาพรวม ปริมาณการไหลตํ่า ๆ และกราฟช่วงเวลาของปริมาณการไหลที่ได้จากแบบจําลองและที่ได้จากการ
ตรวจวัด โดยผลลัพธ์ของงานวิจยั จะสามารถบ่งบอกถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียของแบบจําลองทัง้ 3 แบบจําลอง
ที่นาํ มาประยุกต์ใช้ตอ่ ไป

พืน้ ทีศ่ ึกษาและการรวบรวมข้อมูล

พืน้ ทีศ่ ึกษา
ลุ่มนํา้ ยมตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ระหว่างเส้นรุ ่งที่ 14°50´
เหนือ ถึงที่ 18°25´ เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99°16´ ตะวันออก ถึงที่ 100°40´ ตะวันออก ลุ่มนํา้ ยมมีขนาด
พืน้ ที่ลมุ่ นํา้ ทัง้ สิน้ 24,046 ตารางกิโลเมตร และมีความลาดชันลํานํา้ ประมาณ 1:700 โดยมีระดับความสูงระหว่าง
180 ถึง 360 เมตร (รทก.) ลุม่ นํา้ ยมประกอบด้วย 11 ลุม่ นํา้ สาขา คือ แม่นาํ้ ยมตอนบน แม่นาํ้ ควร นํา้ ปี ้ แม่นาํ้ งาว
แม่นาํ้ ยมตอนกลาง นํา้ แม่คาํ มี นํา้ แม่ตา้ ห้วยแม่สิม นํา้ แม่มอก นํา้ แม่ราํ พัน และแม่นาํ้ ยมตอนล่าง ลุม่ นํา้ ยมเป็ น
ลุ่มนํา้ ที่ไม่มีอ่างเก็บนํา้ ขนาดใหญ่ตงั้ อยู่ รวมทัง้ สภาพลํานํา้ จะแคบลงในช่วงท้ายนํา้ บริเวณช่วงระหว่างจังหวัด
สุโขทัยไปจนถึงจังหวัดพิจิตร ในขณะที่ปริมาณนํา้ ท่าเพิ่มขึน้ ทําให้เกิดปั ญหานํา้ ท่วมเป็ นประจําทุกปี
การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ป ระกอบการสอบเที ย บและตรวจพิ สูจ น์แ บบจํา ลองทั้ง 3 แบบจํา ลอง
ประกอบด้วยข้อมูล 4 ประเภท คือ (1) ข้อมูลอัตราการไหลรายวันที่ตรวจวัดโดยกรมชลประทานในลุม่ นํา้ ยม
ซึง่ คัดเลือกข้อมูลในระหว่างปี ค.ศ. 1985 ถึง ค.ศ. 2013 (29 ปี ) ที่น่าเชื่อถือได้ โดยสถานีวดั นํา้ ท่าที่ถกู คัดเลือกมี
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ทัง้ สิน้ 10 สถานี ซึ่งประกอบด้วย สถานีวดั นํา้ ท่า Y.1C, Y.3A, Y.6, Y14, Y16, Y17, Y20, Y31, Y33 และ Y.37
(Figure 1) ทัง้ นี ้ ลักษณะเฉพาะของสถานีวดั นํา้ ท่าเหล่านีแ้ สดงดังใน (Table 1) ซึ่งประกอบด้วย ขนาดพืน้ ที่รบั
นํา้ ฝน ศักย์การคายระเหย ความลึกฝนรายปี เฉลี่ย ปริมาณนํา้ ท่ารายปี เฉลี่ย และสัดส่วนระหว่างปริมาณนํา้ ท่า
(2) ข้อ มูล ความลึก ฝนรายวัน แบบกริ ด (Gauged Gridded Rainfall; GGR) ที่ ถู ก พัฒ นาขึ น้ ภายใต้ศูน ย์วิจัย
Remote Sensing Research Centre for Water Resources Management (SENSWAT) โดยนําข้อมูลฝนรายวัน
จากสถานี ต รวจวัด ทั่วประเทศจํานวน 1,779 สถานี มาตรวจสอบความถูก ต้องด้วยกระบวนการโค้ง ทับ ทวี
(Double mass curve) จากนัน้ นําข้อมูลฝนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาสร้างเป็ นข้อมูลฝนเชิงกริดด้วยวิธีส่วน
กลับของระยะทาง (Inverse Distance Weighted; IDW) สําหรับในการศึกษานีไ้ ด้ประเมินความลึกฝนจากข้อมูล
ฝนกริด GGR ที่ครอบคลุมพืน้ ที่รบั นํา้ ฝนของสถานีวดั นํา้ ท่าที่พิจารณาทัง้ 10 สถานี ดังกล่าวในลุม่ นํา้ ยม
(3) ข้อมูลศักย์การคายระเหยรายวัน (PET) ซึง่ รวบรวมจากข้อมูลศักย์การคายระเหยของพืชรายวันแบบกริดที่ถูก
พัฒนาขึน้ ภายใต้ศูนย์วิจัย SENSWAT โดยสร้างมาจากข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยารายวันจากสถานีตรวจอากาศ
103 สถานี ทั่วประเทศไทย โดยในการศึกษานีไ้ ด้ประเมินค่า PET รายวันที่ครอบคลุมพืน้ ที่รบั นํา้ ฝนของสถานีวดั
นํา้ ท่าที่พิจารณาทัง้ 10 สถานี ในลุ่มนํา้ ยม และ (4) ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ที่รวบรวมจากข้อมูลแบบจําลอง
ระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) จากนัน้ นําไปผ่านแบบจําลอง HAND เพื่อแบ่งสัดส่วนพืน้ ที่ล่มุ
นํา้ ออกเป็ น พืน้ ที่ลาดชัด พืน้ ที่ลาดลุม่ และพืน้ ที่ช่มุ นํา้ เพื่อประกอบการใช้งานแบบจําลอง FLEX-Topo

Figure 1 Locations of 10 selected Gauging stations in Yom River Basin.
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Table 1 Catchment characteristics of 10 selected gauging stations in Yom River Basin.
Station code
Y.1C
Y.3A
Y.6
Y.14
Y.16
Y.17
Y.20
Y.31
Y.33
Y.37

Catchment area
(Km2)
7,298
13,013
12,732
12,103
20,899
22,210
5,393
2,027
13,325
10,267

PET
(mm/yr)
1,242.6
1,243.6
1,242.0
1,239.3
1,294.2
1,287.6
1,263.2
1,283.7
1,245.7
1,230.8

Rainfall
(mm/yr)
1,281.0
1,292.0
1,295.3
1,299.4
1,257.7
1,254.5
1,300.5
1,333.1
1,288.0
1,278.7

Runoff
(MCM/yr)
2,357
3,784
3,682
3,405
4,946
4,747
1,715
855
3,674
2,937

Runoff/Rainfall
(%)
25.21%
22.51%
22.32%
21.65%
18.82%
17.04%
24.46%
31.66%
21.41%
22.37%

ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องในงานวิจัย
แบบจําลอง FLEXL
แบบจํา ลอง FLEXL ซึ่ง ย่ อ จากคํา ว่ า Flux Exchange จัด เป็ น แบบจํา ลองประเภทลัม พ์ (Lumped
Model) ที่ ท าํ การประเมิ น นํา้ ท่ าของลุ่มนํา้ ที่ พิ จ ารณา ณ สถานี ท่ี ท าํ การตรวจวัด โดยการเฉลี่ ย แบบทั่วพื น้ ที่
แบบจําลอง FLEXL ทําการแบ่งปริมาณการเก็บกักของพืน้ ที่ลมุ่ นํา้ ออกเป็ น 5 ชัน้ เก็บกัก ซึง่ ประกอบด้วย
(1) การเก็ บ กัก ในชั้น หิ ม ะ (Snow Reservoir, Sw) (2) การเก็ บ กัก ตามใบไม้ใ บหญ้าและพื น้ ผิ ว (Interception
Reservoir, Si) (3) การเก็บกักในชัน้ ดินที่ไม่อ่ิมตัวด้วยนํา้ (Unsaturated Soil Reservoir, Su) (4) การเก็บกักใน
ชัน้ ของนํา้ ท่าที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Fast Response Reservoir, Sf) และ (5) การเก็บกักในชัน้ ของนํา้ ท่า
ที่ มี ก ารตอบสนองอย่ า งเชื่ อ งช้ า (Slow Response Reservoir, Ss) (Gao et al., 2014) โดยโครงสร้า งของ
แบบจําลอง FLEXL แสดงดังใน (Figure 2 (a))
แบบจําลอง Modified NAM
Modified NAM ได้รับการปรับปรุ งโดยนุชนารถ (2560) จากแบบจําลอง NAM ที่ พัฒนาขึน้ โดย The
Danish Hydraulic Institute (DHI) โดยการตัดกระบวนการย่อย ๆ ที่ ไม่มีผลมากมายต่อการประเมินนํา้ ท่าใน
ภาพรวมของแบบจําลอง NAM ออกไป ทัง้ นี ้ แบบจําลอง NAM มีแนวความคิดในการแบ่งปริมาณการเก็บกักของ
พื น้ ที่ ลุ่มนํา้ ออกเป็ น 4 ส่วน คื อ (1) การเก็ บ กัก ในชั้น หิ ม ะ (Snow Storage) )2) การเก็ บ กัก ในชั้น ดิ นส่วนบน
(Upper Zone Storage) )3) การเก็บกักในชัน้ ดินส่วนล่าง (Lower Zone Storage) และ (4) การเก็บกักในชัน้ นํา้
ใต้ดิน (Groundwater Storage) สําหรับโครงสร้างแบบจําลอง Modified NAM แสดงดังใน (Figure 2 (b))
แบบจําลอง FLEX-Topo
แบบจําลอง FLEX-Topo เป็ น แบบจําลองที่ ได้รับการปรับ ปรุ ง จากแบบจําลอง FLEXL โดยเพิ่ ม การ
จํา ลองแบบที่ แ ตกต่ า งกัน ตามลัก ษณะภูมิ ป ระเภทซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท คื อ Hillslope, Terrace และ
Wetland ดังนัน้ จึงจัดเป็ นแบบจําลองประเภทกึง่ ดีสตริบิวท์ (Semi-distributed Model) อย่างไรก็ตาม
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การจําลองแบบในแต่ละประเภทของสภาพภูมิประเทศมีลกั ษณะการดําเนินงานแบบลัมพ์ (Lumped Model) คือ
การเฉลี่ยแบบทั่วพืน้ ที่ ทัง้ นี ้ การจําแนกความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศจะพิจารณาจากปั จจัย 2 ปั จจัย คือ
(1) ความแตกต่างของระดับความสูงของพืน้ ที่กับระดับความสูงของตําแหน่งที่เป็ นลํานํา้ ที่อยู่ใกล้สดุ (Highest
Above Nearest Drainage, HAND) (Rennó et al., 2008) และ (2) ความลาดชันของพืน้ ที่ (Slope) (Savenije,
2010) สําหรับโครงสร้างของแบบจําลอง FLEX-Topo แสดงดังใน (Figure 3)

a

b

Figure 2 (a) Structure of FLEXL Model (Gao et al. 2014)
(b) Structure of Modified NAM Model

Figure 3 Structure of FLEX-Topo Model (Gao et al. 2014)
โปรแกรม MOSCEM
โปรแกรม MOSCEM ได้รบั การพัฒนาขึน้ โดย Vrugt et al. (2003) เพื่อการหาค่าของชุดพารามิเตอร์ของ
แบบจํา ลองด้า นอุ ท กวิ ท ยาแบบหลายวั ต ถุ ป ระสงค์ (Multi-Objective Function) ได้โ ดยอั ต โนมั ติ (AutoCalibration) ทั้งนี ้ MOSCEM จะทําการสุ่มประชากรชุดแรกให้มีการกระจายตัวทั่วทั้งมิติดว้ ยวิธี Latin Hyper
Cube เพื่ อนําไปคํานวณฟั งก์ช่ ันวัตถุประสงค์สาํ หรับประชากรทุกตัวที่ สุ่มมา จากนั้นจึงทําการจัดลําดับของ
ประชากรแบบหลายวั ต ถุ ป ระสงค์ด ้ว ยกระบวนการ Pareto Ranking (Goldberg, 1989) และนํา ไปผ่ า น
กระบวนการลูเ่ ข้าโดยใช้อลั กอริทมึ Markov Chain Mote Carol (MCMC) เพื่อให้ได้ประชากรชุดถัดไป
โดยชุดพารามิเตอร์ชดุ สุดท้ายที่ได้จะเรียกว่า Pareto Front ซึง่ เป็ นชุดพารามิเตอร์ท่ีมีคา่ ของฟั งก์ช่ นั วัตถุประสงค์
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ที่ไม่แพ้พารามิเตอร์ชุดอื่น ๆ ทัง้ นี ้ ฟั งก์ช่ นั แบบหลายวัตถุประสงค์ท่ีนาํ มาใช้ในแบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo
และ Modified NAM ประกอบด้วย 3 ฟั งก์ช่ นั คือ การสร้างความเข้ากันได้ระหว่างปริมาณการไหลในภาพรวม
(IKGE) ปริมาณการไหลตํ่า ๆ (IKGL) และกราฟช่วงเวลาของปริมาณการไหล (IKGF) ที่ได้จากแบบจําลองและที่ได้จาก
การตรวจวัด โดยสมการที่ใช้ในการคํานวณแสดงดังในสมการที่ (1) โดยค่าที่ดีท่ีสดุ ที่แสดงการเข้ากันได้ระหว่าง
ปริมาณการไหลที่ได้จากแบบจําลองและที่ได้จากการตรวจวัดคือ 1
2

โดยที่ r

2

I = 1 − ��𝑟𝑟 − 1� + �𝛼𝛼 − 1� + �µ − 1�

2

(1)

คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear correlation coefficient) ของอัตราการไหล
ที่ได้จากการวิเคราะห์โดยแบบจําลอง (Qmodel) กับอัตราการไหลที่ได้จากการตรวจวัด (Qobserved)

𝛼𝛼 คือ อัตราส่วนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการไหลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยแบบจําลองกับ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการไหลที่ได้จากการตรวจวัด
µ คือ อัต ราส่วนของค่าเฉลี่ ย ของของอัต ราการไหลที่ ไ ด้จ ากการวิ เ คราะห์โดยแบบจําลองกับ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการไหลที่ได้จากการตรวจวัด
ทั้ง นี ้ ในการคํานวณหาค่า IKGL ดําเนิ น การโดยการนําค่ าปริ ม าณการไหลไป Take Log ก่ อนนําไป
คํานวณโดยใช้สมการที่ (1) เพื่อเป็ นการเพิ่มความสําคัญให้กบั ปริมาณการไหลตํ่า ๆ

การสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจําลอง

การสอบเที ยบแบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo และ Modified ได้ดาํ เนิ นการที่ สถานี วัดนํา้ ท่ าทั้ง 10
สถานี เพื่อหาชุดพารามิเตอร์ท่ีควบคุมแบบจําลองทัง้ 3 แบบจําลอง โดยใช้ขอ้ มูลนํา้ ฝน ข้อมูลนํา้ ท่า และข้อมูล
การคายระเหยของพืชอ้างอิง ในช่วงเวลาประมาณ 70% ของข้อมูลทัง้ หมด คือระหว่างปี ค.ศ.1985-2004 จากนัน้
จึงนําชุดพารามิเตอร์ท่ีควบคุมแบบจําลองที่ได้จากกระบวนการสอบเทียบมาใช้ในการตรวจพิสจู น์แบบจําลอง โดย
ใช้ข ้อ มูล ประมาณ 30% คื อ ในระหว่างปี ค.ศ. 2005-2013 ทั้ง นี ก้ ารสอบเที ย บแบบจําลองได้ด าํ เนิ น การโดย
อัตโนมัติดว้ ยโปรแกรม MOSCEM โดยใช้ฟังก์ช่ นั วัตถุประสงค์ 3 ฟั งก์ช่ นั อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ง่ายต่อการสรุ ปผล
การศึ ก ษาจึ ง ได้น ํา ตั ว แปร Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) ดั ง แสดงในสมการที่ (2) มาใช้ เ พื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพโดยรวมของแต่ละแบบจําลอง โดยที่ Oobsi คือ ปริมาณนํา้ ท่ารายวันที่ได้จากการตรวจวัด Omodi คือ
ปริมาณนํา้ ท่ารายวันที่ประเมินได้โดยแบบจําลอง และ AvgObs คือ ปริมาณนํา้ ท่าเฉลี่ยรายวันที่ได้จากการตรวจวัด
∑𝑁𝑁 (𝑄𝑄

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 1 − �∑𝑁𝑁𝑖𝑖=1(𝑄𝑄 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑖𝑖=1
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−𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )2

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 −𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 )

2

�

(2)

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo and Modified NAM แสดงดังใน
Table 4 โดยในตารางดัง กล่ า วได้แ สดงค่ า ทางสถิ ติ ซ่ึ ง ประกอบด้ว ยค่ า IKGE , IKGL , IKGF ซึ่ ง ใช้เ ป็ น ฟั ง ก์ช่ ั น
วัตถุประสงค์ในกระบวนการหาค่าของพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมที่สดุ รวมทัง้ ได้แสดงค่า NSE เพื่อให้ง่ายในการ
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของแต่ ล ะแบบจํา ลอง จากตารางดัง กล่ า ว แสดงให้เ ห็ น ว่ า ทุ ก แบบจํา ลองมี
ประสิทธิภาพในการประเมินนํา้ ท่าในภาพรวมใกล้เคียงกันทัง้ ในช่วงการสอบเทียบและตรวจพิสจู น์แบบจําลอง
โดยแบบจําลอง FLEX-Topo ให้ค่า NSE ในช่วงการสอบเทียบในภาพรวมของทัง้ 10 สถานี ที่ดีกว่าแบบจําลอง
FLEXL และ Modified NAM เล็กน้อย คือประมาณ 1 % และ 4 % ตามลําดับ และดีกว่าในช่วงการตรวจพิสูจน์
แบบจําลอง ประมาณ 1 % และ 5 % ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในส่วนของปริมาณการไหลตํ่า ๆ
พบว่า แบบจําลอง FLEX-Topo ให้ผลการประเมินที่ดีกว่าแบบจําลอง FLEX และ Modified NAM ในช่วงของ
ตรวจพิสูจน์อย่างเด่นชัด โดยมีค่า IKGL ซึ่งแสดงความเข้ากันได้ของปริมาณการไหลตํ่า ๆ ที่ได้จากแบบจําลอง
FLEX-Topo โดยมีค่าสูงกว่าแบบจําลอง FLEXL และ Modified NAM ประมาณ 11 % และ 14 % ตามลําดับ
ทัง้ นีไ้ ด้แสดงตัวอย่างผลการเปรียบเทียบระหว่างกราฟนํา้ ท่าที่ได้จากการสอบเทียบโดยทัง้ 3 แบบจําลอง และที่
ได้จากการตรวจวัดใน (Figure 4) ซึ่งเป็ นตัวอย่างที่สถานีวดั นํา้ ท่า Y.17 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แบบจําลอง FLEXTopo สามารถประเมินปริมาณการไหลตํ่า ๆ ได้ถูกต้องใกล้เคียงกับข้อมูลตรวจวัดมากกว่าแบบจําลอง FLEXL
และ Modified NAM สําหรับผลที่สถานีอ่นื ๆ ก็เป็ นไปในทํานองเดียวกัน
Table 4 Results of model calibration and model validation at 10 gauging stations using FLEXL,
FLEX-Topo and Modified NAM.
Model

Average and Range during calibration period

Average and Range during validation period

IKGE

IKGE

IKGL

IKGF

FLEXL

0.913
0.912
0.993
(.821-.958) (.865-.948) (.978-.998)

FLEX-TOPO

0.917
0.916
0.989
(.826-.934) (.800-.937) (.977-.997)

Modified NAM

0.904
0.902
0.983
(.805-.952) (.861-.945) (.959-.998)

NSE
0.834
(.638.929)
0.839
(.658.935)
0.809
(.617.913)
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IKGL

IKGF

0.827
0.801
0.855
(.591-.948) (.740-.837) (.605-.986)
0.822
0.899
0.853
(.662-.932) (.864-.933) (.678-.973)
0.808
0.767
0.840
(.617-.938) (.618-.823) (.628-.961)

NSE
0.807
(.614.889)
0.815
(.700.914)
0.776
(.535.940)
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Figure 4 Simulated and observed hydrographs between 2005 and 2013 at Y.17 produced by FLEXTopo, FLEXL and Modified NAM.

สรุ ปผลการศึกษา
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพของแบบจําลอง FLEXL, FLEX-Topo และ Modified NAM
ในการประเมิ น นํ้า ท่ า สํา หรั บ ลุ่ ม นํ้า ยม สรุ ป ได้ว่ า โปรแกรม MOSCEM มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากในการหา
ค่าพารามิเตอร์ท่ี ควบคุมแบบจําลองที่เหมาะสมโดยสามารถดําเนิ นงานได้แบบอัตโนมัติ สําหรับในส่วนของ
ความสามารถในการประเมินนํา้ ท่าของทัง้ 3 แบบจําลอง พบว่า ทัง้ 3 แบบจําลอง มีความสามารถใกล้เคียงกัน
โดยที่แบบจําลอง FLEX-Topo ให้ผลการประเมินนํา้ ท่าในภาพรวมที่ ถูกต้องมากกว่าแบบจําลอง FLEXL และ
Modified NAM เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม แบบจําลอง FLEX-Topo มีความเด่นในด้านการให้ความถูกต้องของผล
การประเมินปริมาณการไหลตํ่า ๆ มากกว่าแบบจําลอง FLEXL และ Modified NAM อย่างเห็นได้ชดั เจน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ที่ ใ ห้ก ารสนับ สนุน ทุน วิ จัย เพื่ อ การ
ดํา เนิ น งานของศู น ย์วิ จัย การรับ รู ้จ ากระยะไกลเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรนํ้า (SENSWAT) รวมทั้ง
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีให้การสนับสนุนทุนวิจยั

เอกสารอ้างอิง
นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์. 2560. อุทกวิทยาขัน้ สูง (ADVANCED HYDROLOGY). ภาควิชาวิศกรรม
ทรัพยากรนํา้ , คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 49-88.
Gao, H., M. Hrachowitz, F. Fenicia., S. Gharari. and H. H. G. Savenije. 2014. Testing the realism of a
topography-driven model (FLEX-Topo) in the nested catchments of the Upper Heihe, China.
Hydrology and Earth System Sciences. 18: 1895–1915.
Goldberg, D. E. 1989. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. AddisonWesley-Longman. Reading, MA.

294

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

Mapiam,P.P. and N. Sriwongsitanon. 2009. Estimation of the URBS model parameters for flood
estimation of ungauged catchments in the upper Ping river basin, Thailand. ScienceAsia.
35: 49-56.
Rennó, C.D., A.D. Nobre, L.A. Cuartas, J.V. Soares, M.G. Hodnett, J. Tomasella, and M. Waterloo. 2008.
HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM; mapping terra-firme rainforest
environments in Amazonia. Remote Sensing of Environment. 112: 3469–3481.
Savenije, H.H.G. 2010. HESS Opinions “Topography driven conceptual modelling (FLEX-Topo)”.
Hydrology and Earth System Sciences. 14: 2681– 2692.
Sharma, K.D. and S, Singh. 1992. Runoff estimation using Landsat Thematic Mapper data and the
SCS model. Hydrological sciences journal. 37, pp. 39-52.
Vrugt, J.A., H.V. Gupta, L.A. Bastidas, W. Bouten and S. Sorooshian. 2003. Effective and efficient
algorithm for multiobjective optimization of hydrologic models. Water Resources Research.
Vol. 39, No. 8, 1214.

295

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

การวิเคราะห์แรงดันและคุณภาพนํา้ ประปาที่พักอาศัยตัวอย่างที่ใช้ระบบถังพักและเครื่องสูบนํา้
Pressure and Water Quality Analysis in Residential Property Using Pump Tank System
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ระบบถังพักนํา้ และเครื่องสูบนํา้ สําหรับผูใ้ ช้
นํา้ ประเภทที่อยู่อาศัย โดยได้ทาํ การตรวจวัดข้อมูล ณ ตําแหน่งก่อนเข้าถัง ภายในถัง และหลังถังของบ้านพัก
อาศัยหลังหนึ่งในเขตบางเขน กรุ งเทพมหานครในช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 ผลการตรวจวัด พบว่า แรงดัน
จากมาตรผูใ้ ช้นาํ้ ก่อน/หลังถังพักนํา้ มีค่าเฉลี่ย 6.26 และ 19.41 เมตร ตามลําดับ ความเข้มข้นคลอรีนก่อน/หลัง
ถังมีค่าเฉลี่ย 0.35 และ 0.15 มก.ต่อลิตร ตามลําดับ อุณหภูมิผิวนํา้ ในถังบนดินมีหลังคาคลุมอยู่ระหว่าง 29.932.8OC การใช้ไ ฟฟ้าของเครื่อ งสูบนํา้ ทั้ง เดือนมีค่า 30.24 กิ โลวัต ต์- ชม. คิ ด เป็ น ค่าไฟฟ้าเท่ ากับ 82.09 บาท
(15.5% ของค่านํา้ ประปา) สุดท้ายผลการตรวจหาเชือ้ แบคทีเรียพบว่า ไม่พบเชือ้ ก่อนเข้าถังและบริเวณผิวนํา้ ใน
ถัง แต่พบเชือ้ แบคทีเรียในนํา้ ก้นถังและหลังถัง อย่างไรก็ตาม เชือ้ ที่พบมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์และเป็ นเชือ้ ที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์

ABSTRACT
The study aims to analyze the impact of pump tank systems for residential users by measuring
data at various locations upstream, inside and downstream of a tank of a residential property in
Bangkhen district, Bangkok, Thailand in October, 2019. The results show as follows. The average
pressures upstream and downstream of the tank were 6.26 and 19.41 m, respectively. The average
chlorine concentrations upstream and downstream of the tank were 0.35 and 0.15 mg/l, respectively.
The temperature ranged between 29.9-32.8oc. The monthly electricity consumption by the pump was
30.24 Kw-hr costing 82.09 baht (15.5% of water cost). Finally, bacteria detection results show that
bacteria was not detected at the upstream and surface of the tank, but it was detected at the bottom
and downstream of the tank. However, the amount of detected bacteria was below the standard and
not harmful species to humans.

Key words: Tank, Chlorine, Bacteria, MWA, Residential Customer
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คํานํา

ระบบจ่ายนํา้ ประปาในประเทศไทยมักประสบปั ญหาแรงดันนํา้ ตํ่า ส่งผลให้ผูใ้ ช้นาํ้ ต้องรับภาระในการ
ติดตัง้ ระบบถังพักนํา้ และเครื่องสูบนํา้ เพื่อสํารองนํา้ และเพิ่มแรงดันนํา้ ให้เพียงพอ รวมทัง้ นํา้ ประปาถูกส่งผ่าน
ระบบท่อที่มีอายุการใช้งานที่นานหลายสิบปี ซึ่งอาจมีการชํารุ ดเสียหายและรั่วซึม จึงส่งผลนํา้ ประปามีแรงดันที่
ไม่เพียงต่อความต้องการ โดยค่าเฉลี่ยของแรงดันนํา้ ในระบบท่อประปาทั่วทัง้ เขตบริการของการประปานครหลวง
อยู่ท่ีประมาณ 8-10 เมตร (การประปานครหลวง, 2561) ทําให้ผใู้ ช้นาํ้ จะต้องทําการติดตัง้ เครื่องสูบนํา้ และถังพัก
นํา้ ควบคู่ไปด้วย ดังนั้นนํา้ ที่ นาํ ออกมาใช้จะเป็ นนํา้ ที่ อยู่กน้ ถังพักนํา้ ที่ ถูก เก็บ กักไว้เป็ นเวลานาน ซึ่งปริมาณ
คลอรีนหลงเหลืออยู่อาจตํ่ากว่ามาตรฐาน และทําให้หมดความสามารถในการกําจัดเชื อ้ โรคที่ปนเปื ้อนมากับ
นํา้ ประปาสําหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้นาํ้ ทัง้ ที่ไม่จาํ เป็ นจาก
การติดตัง้ และใช้ระบบถังพักนํา้ และเครื่องสูบนํา้ จากปั ญหาข้างต้น จึงนําไปสู่การศึกษาผลกระทบของการใช้
ระบบเครื่ อ งสูบ นํา้ และถัง พัก นํา้ ภายในที่ อยู่อาศัยในมิ ติ ต่างๆ ได้แ ก่ แรงดัน ความเข้ม ข้น คลอรี น อุณ หภูมิ
แรงดันไฟฟ้า และการตรวจหาเชือ้ แบคทีเรีย ของบ้านพักอาศัยหลังหนึ่งในเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้
เข้าใจผลกระทบที่สอดคล้องกับสภาพความใช้งานจริงให้มากที่สดุ
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
ในการกําหนดแรงดันขัน้ ตํ่าอ้างอิงจากเกณฑ์คา่ แรงดันในระบบจ่ายนํา้ ของสหรัฐอเมริกา กําหนดแรงดัน
ขัน้ ตํ่าไว้ท่ี 14 เมตร หากแรงดันตํ่ากว่าเกณฑ์นี ้ นํา้ จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพราะมีโอกาสสูงที่
สารปนเปื ้อนจะเข้าสูร่ ะบบจึงมีขอ้ แนะนําให้ตม้ นํา้ ดื่มและล้างนํา้ ประปาที่คา้ งในพืน้ ที่ และเมื่อเกิดระบบสูญเสีย
แรงดันอย่างสมบูรณ์(แรงดันตํ่ากว่า 3.5 เมตร)เป็ นระยะเวลายาวนานในพืน้ ที่ใด ๆ ของระบบจ่ายนํา้ โดยไม่รวม
เหตุการณ์แรงดันตํ่าหรือติดลบชั่วขณะจากแรงดันนํา้ กระแทกเกิดจากการทํางานเป็ นรอบของปั๊ ม การทํางานของ
วาล์ว และเหตุการณ์คอ้ นนํา้ อื่น ๆ จําเป็ นต้องออกข้อแนะนําให้ตม้ นํา้ ดื่ มไปยังผูใ้ ช้น าํ้ ทั้งหมดในพื น้ ที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบ หลังจากที่แรงดันกลับมาและระบบคืนสูส่ ภาพปกติแล้ว ระบบท่อในพืน้ ที่ได้รบั ผลกระทบควรถูกปล่อย
นํา้ ประปาเดิมทิง้ อย่างสมบูรณ์ และต้องเก็บตัวอย่างนํา้ ทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มเพื่อให้สามารถตัดสินใจว่า
ระบบจ่ายนํา้ รักษาสภาพปราศจากการปนเปื ้อนของแบคทีเรียโคลิฟอร์ม

Figure 1 Recommended standards for water works.
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พืน้ ทีศ่ ึกษา
บ้านพักอาศัยในแขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร ห่างจากถนนพหลโยธิ นเป็ นระยะทาง
200 เมตร อยู่ในพืน้ ที่การจ่ายนํา้ ประปาของการประปานครหลวง สาขาบางเขน ห่างจากสถานีสบู จ่ายนํา้ บางเขน
ประมาณ 6 กิโลเมตร จดทะเบียนผูใ้ ช้นา้ํ ประเภท 1
ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีขอ้ จํากัดคือเป็ นเพียงการศึกษาตัวอย่างที่พกั อาศัยเพียงหลังเดียวเท่านัน้ เพื่อเป็ น
การตรวจสอบผลกระทบจากการติดตัง้ ระบบถังพักและเครื่องสูบนํา้ ในเบื อ้ งต้นและเป็ นการสุ่มเลือกตัวอย่าง
เท่านัน้ ผลที่ได้จงึ ไม่สามารถบอกถึงผลกระทบบ้านพักอาศัยทัง้ หมดที่ติดตัง้ ระบบถังพักและเครื่องสูบนํา้ ได้

Figure 2 Study Area Schematic Diagram.

วิธีการศึกษา
การศึกษานี ไ้ ด้ตรวจวัดหลายตัวแปรเพื่ อวิ เคราะห์คุณภาพนํา้ และภาระด้านค่าใช้จ่ าย ดังนี ้ การวัด
แรงดันนํา้ ได้ใช้เครื่องวัด ยี่หอ้ Primayer รุ ่น Primelog P1 ซึ่งสามารถวัดแรงดันได้ระหว่าง 0 ถึง 10 บาร์และมี
ความละเอียดระดับ ±0.1% โดยวัดที่จุด U/S Tap และ D/S Tap (Figure 2) ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา
17.30 น. ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. การวัดอุณหภูมิใช้เ ครื่องวัด ยี่ หอ้ Temp Data Logger รุ ่น
Temp Centre สามารถวัด อุณ หภูมิท่ี ค วามแม่น ยํา ±0.006 องศาเซลเซี ย ส โดยวัด ที่ จุด Surface (Figure 2)
ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. การวัดค่าพลังงานไฟฟ้า
จากเครื่องสูบนํา้ ใช้เครื่องวัดยี่หอ้ CNZjSC โดยวัดที่จุด Pump (Figure 2) ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2562 ถึง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
การวัดความเข้มข้นคลอรีนคงเหลืออิสระได้ใช้เครื่องวัด ยี่หอ้ HANNA รุ ่น HI701 ซึ่งสามารถวัดความ
เข้มข้นคลอรีนคงเหลืออิสระได้ระหว่าง 0.00 ถึง 2.50 ppm (mg/l) ความละเอียด 0.01 ppm (mg/l) และมีความ
แม่ น ยํ า ระดั บ ±0.03% โดยวั ด ที่ จุ ด U/S Tap, D/S Tap ,House 1st Floor และ House 2nd Floor (Figure 2)
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. การตรวจหาเชือ้ แบคทีเรีย
ได้ทาํ การเก็บตัวอย่างนํา้ ที่จดุ U/S Tap, Surface, Bottom และ D/S Tap (Figure 2) แล้วส่งไปวิจยั ที่คณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลักษณะถังเป็ นถังพักนํา้ สแตนเลส ยี่หอ้ jumbo ขนาด1100 L ตัง้ ไว้
บนพืน้ ดินในร่มมีหลังคากันแดด และเครื่องสูบนํา้ เป็ นเครื่องสูบนํา้ ยี่หอ้ kikawa รุ ่น KQ 40 ซึ่งเป็ นเครื่องสูบนํา้
ประเภทเหวี่ยงหนีศนู ย์
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ผลการทดลองและวิจารณ์

ผลการวิเคราะห์คลอรีน
จุดตรวจวัด U/S Tap มีความเข้มข้นคลอรีนที่มากกว่าทุกจุดตรวจวัด และความเข้มข้นที่ D/S Tap ก็มี
ปริมาณความเข้มข้นลดลง โดยความเข้มข้นคลอรีนที่ U/S Tap มีความเข้มข้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 มิลลิกรัมต่อ จะ
เห็นได้ว่าปริมาณความเข้มข้นเฉลี่ยที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขนั้ ตํ่าที่การประปากําหนดไว้ แต่ยงั มีช่วงเวลา
ที่ความเข้มข้นคลอรีนตํ่ากว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณาจากกราฟความเข้มข้นคลอรีนเฉลี่ย ณ เวลาต่างๆ จะพบว่า
ความเข้มข้นคลอรีนจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลากลางคืน และจะตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่การประปานคร
หลวงกําหนดอยู่ 3 เวลาคือ 1.00 น. 2.00 น. และ 22.00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่มีการใช้นา้ํ ตํ่าหรือมีนาํ้ ค้างท่อเป็ น
เวลานานจึงทําให้อายุนาํ้ นัน้ มากขึน้ คลอรีนในท่อเกิดการสลายตัวไปตามเวลา และพบว่าความเข้มข้นคลอรีน
เฉลี่ยหลังจากจุด D/S Tap จะมีความเข้มข้นตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ (WHO,
2011) เป็ นผลมาจากอายุนาํ้ จากการใช้ถงั พักนํา้ จึงสามารถกล่าวได้ว่านํา้ ที่ผ่านการใช้ถงั พักนํา้ ไม่สามารถดื่มได้
เพราะอาจเกิดการปนเปื ้อนจากการที่ปริมาณคลอรีนตํ่ากว่ากําหนด

Figure 3 Average chlorine concentration.
ผลการวิเคราะห์ความดัน
พบว่าความดันนํา้ ก่อนเข้าสู่ถงั พักนํา้ มีค่าเฉลี่ยของความดันมีค่าประมาณ 6.261 เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานแรงดันขัน้ ตํ่าที่กาํ หนด แต่แรงดันเพียงขัน้ ตํ่านีไ้ ม่เพียงพอต่อความต้องการใช้นาํ้ ในบ้านหลังนี ้ กล่าวคือ
แรงดันนํา้ ไม่เพียงพอที่จะส่งนํา้ ไปใช้งานยังชัน้ 2 ของบ้านได้ (นํา้ จะเบามากๆ) ทําให้ตอ้ งทําการติดตัง้ เครื่องสูบ
นํา้ เมื่ อ พิ จ ารณาร่วมกับ กราฟความดัน เฉลี่ ย ณ เวลาต่าง ๆ พบว่าจะมี ช่ วงเวลาที่ แ รงดัน นํา้ ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 2 ช่ วงเวลา คื อ 11.00 น.-16.00 น. และ 23.00 น.-4.00 น. โดยมี ค่าแรงดัน เฉลี่ ย ตํ่าที่ สุด คื อ เวลา
0.00 น. มีค่าแรงดันเฉลี่ยประมาณ 4.928 เมตร นอกจากนีย้ งั พบว่าความดันนํา้ หลังออกจากถังพักนํา้ มีคา่ เฉลี่ย
ของความดันมีค่าประมาณ 19.410 เมตรซึ่งเพียงพอต่อความต้องการแรงดันเพื่อส่งนํา้ ไปยังชัน้ 2 ของบ้าน เมื่อ
นํากราฟทัง้ 2 คือกราฟความดันเฉลี่ยก่อนเครื่องสูบนํา้ และความดันเฉลี่ยหลังเครื่องสูบนํา้ มาเปรียบเที ยบกัน
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พบว่าการประปานครหลวงจะคงแรงดันให้สงู ใน 2 ช่วงเวลาคือช่วงเช้าประมาณ 6.00 น. และ ประมาณ 21.00 น.
เพื่อให้แรงดันเพียงพอต่อความต้องการใช้นาํ้

Figure 4 Compare pressure between U/S Tap and D/S Tap.
ผลการวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้ าจากการติดตัง้ เครื่องสูบนํา้
ค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้าในช่วงที่ ตรวจวัดมีค่าเท่ากับ 0.89 กิ โลวัตต์ช่ ัวโมง มีค่ามากที่ สุดคือ 2.32
กิโลวัตต์ช่ วั โมง ซึ่งตรงกับวันที่มีการตรวจวัดค่าคลอรีนในบริเวณจุดตรวจวัดต่าง ๆ ทําให้มีการใช้เครื่องสูบนํา้
มากกว่าปกติ และค่าแรงดันไฟฟ้าตํ่าสุดมีค่าเท่ากับ 0.07 กิโลวัตต์ช่ วั โมง ในการคํานวณภาระค่าไฟฟ้าที่เกิดจาก
การใช้เครื่องสูบนํา้ คํานวณเป็ นตัวแทนของเดือนตุลาคม (1 ต.ค.-31 ต.ค.) เมื่อนําค่าไฟฟ้าที่เกิดขึน้ จากเครื่องสูบ
นํา้ รายเดือนมาทําการเฉลี่ยพบว่า หากมีการติดตัง้ เครื่องสูบนํา้ ขึน้ จะทําให้ผบู้ ริโภคต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้า
เดือนละประมาณ 82.09 บาท โดยคํานวณจากสมการการแปลงค่าพลังงานไฟฟ้าเป็ นค่าไฟฟ้า (การไฟฟ้านคร
หลวง, 2562)
พลังงานไฟฟ้า (ยูนิต หรือ KW-hour) = กําลังไฟฟ้า (W) X เวลา (ชั่วโมง) / 1,000
(1)
ค่าไฟฟ้า (บาท) = พลังงานไฟฟ้า (ยูนิต หรือ KW-hour) X ราคาต่อหน่วย
(2)
ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิในถังพักนํา้
อุณหภูมิมีค่าเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันในแต่ละวันอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่
เปลี่ยนไปในแต่ละ เมื่อนําอุณหภูมิทงั้ หมดที่ตรวจวัดมาทําการเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลาจะได้กราฟอุณหภูมิเฉลี่ย
ณ ช่วงเวลาต่างๆ ใน 24 ชั่วโมง พบว่าอุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะเริ่มเพิ่ มขึน้ ที่ เวลา 8.00 น.และเพิ่มขึน้ สูงสุด ณ
เวลา 18.00 น. อุณหภูมิเฉลี่ยที่คาํ นวณได้คือ 31.86 องศาเซลเซียส แล้วจะเริ่มลดลงจนกระทั่งลดตํ่าสุดที่เวลา
8.00 น. อุณหภูมิเฉลี่ยที่คาํ นวณได้คือ 31.07 องศาเซลเซียส
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Figure 5 Average Temperature.
ผลการวิเคราะห์การทดสอบตรวจหาเชือ้ โรค
ในการทดสอบการตรวจหาเชือ้ โรคในนํา้ ประปาได้ทาํ การเก็บตัวอย่างมาทัง้ หมด 4 ตัวอย่างจาก 4 จุด
ตรวจวัด คือ U/S Tap, Surface, Bottom และ D/S Tap (Figure 2) พบว่าจุดตรวจวัด U/S Tap และ Surface ไม่
พบเชื อ้ แบคที เรียทําให้สรุ ปได้ว่านํา้ ที่ ได้รับจากการประปานครหลวงมาถึงบ้านหลังนี ม้ ีความสะอาด แต่เมื่ อ
ตรวจวัดบริเวณ Bottom และ D/S Tap พบว่าเกิดเชือ้ แบคทีเรียเกิดขึน้ ที่บริเวณ Bottom และ D/S Tap โดยพบที่
บริ เ วณ D/S Tap มากกว่ า Bottom เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความเข้ม ข้น ของคลอรี น แล้ว ก็ ส ามารถระบุ ไ ด้ว่ า เชื ้อ
แบคทีเรียที่เกิดขึน้ มีส่วนมาจากความเข้มข้นของคลอรีนที่ต่าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เชือ้ ที่ตรวจพบมี
ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีสง่ ผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์และเป็ นเชือ้ ชนิดที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์

(a)

(b)

(c)
(d)
Figure 6 Bacteria detection results at (a) U/S Tap ,(b) Surface ,(c) Bottom and (d) D/S Tap
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สรุ ปผลและเสนอแนะ

จากผลการศึกษาเพื่ อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ระบบถังพักนํา้ และเครื่องสูบนํา้ สําหรับผูใ้ ช้น าํ้
ประเภทที่อยู่อาศัยพบว่า แรงดันจากมาตรผูใ้ ช้นาํ้ ก่อนเข้าถังพักมีคา่ แรงดันเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแรงดันขัน้
ตํ่าที่กาํ หนด แต่ยังมีบางช่วงเวลาที่แรงดันนํา้ ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานแรงดันขัน้ ตํ่า ส่งผลให้ผูใ้ ช้นาํ้ จําเป็ นต้อง
ติดตัง้ ถังพักนํา้ และเครื่องสูบนํา้ ผลการวิเคราะห์หาความเข้มข้นคลอรีนก่อนเข้าถังพักนํา้ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ขนั้ ตํ่า
ที่การประปากําหนดไว้ ทัง้ นีค้ วามเข้มข้นคลอรีนในนํา้ ประปาที่ออกจากถังพักมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ขนั้ ตํ่า ส่งผลให้
พบเชือ้ แบคทีเรียในนํา้ บริเวณก้นถังพักและนํา้ ที่ออกจากถังพัก ในขณะที่นาํ้ ก่อนเข้าถังพักและนํา้ บริเวณผิวบนถัง
พักไม่มีการพบเชื อ้ แบคที เรีย เนื่ องจากเชื อ้ แบคที เรียที่เกิ ดขึน้ มีส่วนมาจากความเข้มข้นของคลอรีนที่ต่ าํ กว่า
เกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนีพ้ บว่าการใช้ไฟฟ้ามีคา่ 30.24 กิโลวัตต์-ชม. พบว่าค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องสูบนํา้ คิด
เป็ น 15.5% ของค่านํา้ ประปา จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่าการติดตัง้ ระบบถังพักนํา้ และเครื่องสูบนํา้ ส่งผลเสีย
ด้านคุณภาพนํา้ และเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กบั ผูใ้ ช้นาํ้ อย่างไรก็ตามในงานวิจยั นีเ้ ป็ นการสุม่ ตัวอย่างบ้านพักเพียง
บ้านพักเดียวเท่านัน้ และตรวจวัดเพียงแค่ช่วงเวลาเดียว จึงทําให้ไม่เห็นผลลัพธ์ทงั้ หมดของการบริหารจัดการของ
การประปานครหลวงได้ได้อย่างชัดเจน หากต้องการให้เกิดความครอบคลุมควรจะทําการทดลองในบ้านหลาย ๆ
หลัง ณ บริเวณนัน้ และเก็บข้อมูลหลาย ๆ ช่วงเวลา หากต้องการจะเพิ่มคุณภาพนํา้ ในครัวเรือนที่ใช้ระบบถังพัก
นํา้ และเครื่องสูบนํา้ จะต้องติดตัง้ เครื่องจ่ายคลอรีนเพิ่ม เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนในระบบให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน

เอกสารอ้างอิง

การประปานครหลวง. 2561. รายงานประจําปี 2561 การประปานครหลวง ,ม.ป.ท.
การไฟฟ้านครหลวง. 2562. การคํานวณค่าไฟฟ้ า (Online).
https://www.mea.or.th/aboutelectric/116/280/form/11, 14 พฤศจิกายน 2562.
อดิ ชัย พรพรหมิ น ทร์. 2561. ชลศาสตร์ร ะบบจ่ า ยนํ้ า ประปา Hydraulics of Potable Water Distribution
Systems. ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมทรัพ ยากรนํ้า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์,
กรุ งเทพฯ.
IWA .2018. International Statistics for Water Services 2018. IWA Statistic and Economics, n.p.
U.S. Department of Energy. 2017. Water and Wastewater Annual Price Escalation Rates for Selected
Cities across the United States. U.S. Department of Energy. Washington, D.C.,U.S.A.
World Health Organization. 2003. Chlorine in Drinking-water Background document for development of
WHO Guidelines for Drinking-water Quality. World Health Organization, Geneva, Switzerland.
World Health Organization. 2011. Measuring chlorine levels in water supplies. World Health
Organization, Geneva, Switzerland.

302

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกนํา้ โดยใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงิน
Hydrogen Production by Photocatalytic Water Splitting over Ag-TiO2 powder
ชนาธิป แก้วรุ ่งฟ้ า1* กฤษณะ กอบวิทยา1 และ สัญญา สิรวิ ิทยาปกรณ์1
Chanathip Kaewroongfha1*, Krisana Kobwittaya1 and Sanya Sirivithayapakorn1

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาการใช้ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าไทเทเนี ย มไดออกไซด์เ จื อ เงิ น (Ag-TiO2) ในการแยกนํ้า โดยใช้
กระบวนการโฟโตแคตาไลติ ก สําหรับ การผลิ ต แก๊ ส ไฮโดรเจน จากการศึก ษา พบว่า ชุด ระบบปฏิ ก รณ์ท่ี ใ ช้
แหล่งกําเนิดแสง UV และมีการใช้ผง TiO2, 0.1 mol% Ag-TiO2, 0.5 mol% Ag-TiO2, 1 mol% Ag-TiO2, 3 mol%
Ag-TiO2 และ 5 mol% Ag-TiO2 เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้เท่ากับ ND (Not Detected),
0.027, 0.017, 0.053, 0.027 และ 0.013 µmol ตามลํา ดับ และชุ ด ระบบปฏิ ก รณ์ท่ี ใ ช้แ หล่ ง กํา เนิ ด แสง Vis
สามารถผลิ ต แก๊ ส ไฮโดรเจนได้เ ท่ ากับ ND, 0.014, 0.029, 0.043, 0.060 และ 0.067 µmol ตามลําดับ ดัง นั้น
ภายในระยะเวลา 2 ชั่ว โมงปริ ม าณแก๊ ส ไฮโดรเจนที่ ผ ลิ ต ได้ม ากที่ สุด คื อ 0.053 และ 0.067 µmol เมื่ อ ใช้
แหล่งกําเนิดแสง UV ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา 1 mol% Ag-TiO2 และแสง Vis ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา 5 mol% AgTiO2 ตามลําดับ นอกจากนี ้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนของระบบที่ใช้
แหล่งกําเนิดแสง UV และ Vis มีความแตกต่างกัน โดยหลักแล้ว ขึน้ อยู่กบั คุณลักษณะเชิงแสงของตัวเร่งปฏิกิริยา
นัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องว่างแถบระหว่างพลังงาน (energy gap)

ABSTRACT
The study on the use of silver-doped titanium dioxide (Ag-TiO2) for hydrogen production by
photocatalytic water splitting The results showed that, the reactor equipped with UV light bulb and
containing different TiO2, 0.1 mol% Ag-TiO2, 0.5 mol% Ag-TiO2, 1 mol% Ag-TiO2, 3 mol% Ag-TiO2 and
5 mol% Ag-TiO2 powder photocatalysts produced ND (Not Detected), 0.027, 0.017, 0.053, 0.027 and
0.013 µmol of hydrogen gas, respectively. For the reactor equipped with Vis light bulb, ND, 0.014,
0.029, 0.043, 0.060 and 0.067 µmol of hydrogen gas were generated respectively. Hence, for 2-hour
reaction time, highest amount of hydrogen gas produced is 0.053 and 0.067 µmol for the use of UV
light with 1 mol% Ag-TiO2 photocatalyst and Vis light with 5 mol% Ag-TiO2 photocatalyst, respectively.
Additionally, the results demonstrate that hydrogen production efficiency of UV and Vis light systems
are different, mostly depending on the optical properties of such photocatalysts, especially energy gap.
Key words: photocatalytic, water splitting, hydrogen, Ag-TiO2
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คํานํา

ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการเพิ่มขึน้ ของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้ความ
ต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึน้ ตามไปด้วย ซึง่ พลังงานที่มนุษย์นาํ มาใช้ในชีวิตประจําวันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศในปั จจุบนั แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานสิน้ เปลือง (Nonrenewable energy) และ
พลังงานทดแทน (Renewable energy) โดยพลังงานสิน้ เปลือง คือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งรวมถึงถ่านหิน
นํา้ มันดิบ นํา้ มันเชือ้ เพลิง และแก๊สธรรมชาติ ส่วนพลังงานทดแทน คือ พลังงานหมุนเวียนที่ได้จากกากอ้อย ชีว
มวล นํา้ แสงอาทิตย์ ลม และคลื่น เป็ นต้น
พลังงานส่วนใหญ่ท่ีใช้ในปั จจุบนั เป็ นพลังงานสิน้ เปลือง ซึ่งมีแนวโน้มว่าในอนาคตอาจเกิดปั ญหาการ
ขาดแคลนพลังงานได้ จึงมีการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึน้ ไฮโดรเจนเป็ น
หนึ่งในเชื อ้ เพลิงที่ ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็ นแหล่งพลังงานที่ สาํ คัญในอนาคต เนื่ องจากเชื อ้ เพลิงไฮโดรเจนนั้น
สามารถผลิตได้จากการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงอาทิตย์ จึงทําให้วฏั จักรของพลังงาน
และพลังงานที่ ได้มีค วามสะอาด แหล่ง ที่ ม าของพลัง งานทดแทนได้จาก 2 แหล่ง พลัง งานหลัก คื อ พลัง งาน
แสงอาทิ ตย์และพลังงานลม เมื่อพิ จารณาแหล่งพลังงานทั้งสองนี ้ พลังงานแสงอาทิ ตย์มีแนวโน้ม เป็ น แหล่ง
พลังงานสําหรับการผลิตไฮโดรเจนเป็ นพลังงานทดแทนได้มากกว่าการใช้พลังงานลม อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั มี
การผลิตไฮโดรเจนในเชิงพาณิชย์อยู่ 2 รู ปแบบ แบบที่ 1 ผลิตไฮโดรเจนโดยใช้กระแสไฟฟ้า คิดเป็ น 5% และแบบ
ที่ 2 ผลิตไฮโดรเจนจากเชือ้ เพลิงอื่นๆ คิดเป็ น 95% ในอดีตการผลิตไฮโดรเจนเป็ นพลังงานทดแทนไม่เป็ นที่นิยม
เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง ตัวอย่างเช่น การแยกนํา้ ด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrolysis) แต่ในปั จจุบนั การผลิตไฮโดรเจน
จากนํา้ โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็ นวิธีการผลิต
ไฮโดรเจนจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีตน้ ทุนตํ่าและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Ni et al., 2004)
การผลิ ต แก๊ ส ไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกนํา้ (Hydrogen Production by Photocatalytic Water
Splitting) เมื่อสารกึ่งตัวนําได้รบั พลังงานแสงหรือโฟตอนที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับผลต่างระหว่างพลังงานคอน
ดักชันแบนด์ (Conduction band) และพลังงานวาเลนซ์แบนด์ (Valence band) หรือเรียกว่าช่องว่างแถบระหว่าง
พลังงาน (energy gap) จะทําให้อิเล็กตรอนในวาเลนซ์แบนด์ถูกกระตุน้ และเคลื่อนที่ไปยังคอนดักชันแบนด์ เกิด
เป็ นคอนดักชันอิเล็กตรอน (eCB-) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเล็กตรอนที่ถูกกระตุน้ ด้วยโฟตอน (Photogenerated
electron) ในขณะที่ วาเลนซ์แบนด์จะเกิดเป็ นหลุมประจุบวกหรือวาเลนซ์โฮล (hVB+) ในขณะเดียวกันนํา้ จะให้
อิเล็กตรอนแก่วาเลนซ์โฮล ซึ่งได้ก๊าซออกซิเจนและโปรตอน (H+) จากนัน้ โปรตอนที่เกิดขึน้ จะไปรับคอนดักชัน
อิเล็กตรอน กลายเป็ นไฮโดรเจนโมเลกุลตามสมการดังต่อไปนี ้ (Chiarello et al., 2010)
TiO2 + hv → eCB- + hVB+
(1)
H2O + 2hVB+ → 1/2 O2+2H+
(2)
+
2H + 2eCB → H2
(3)
รวมสมการกระบวนการแยกนํา้ ทัง้ หมด
H2O + 2hv → H2 + 1/2 O2
(4)
การศึกษานี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการโฟโตแคตาไลติกสําหรับการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจาก
การแยกนํา้ โดยใช้ผง Ag-TiO2 เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ภายใต้สภาวะที่ใช้แหล่งกําเนิดแสงที่แตกต่างกันสอง
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ชนิ ด (แสงอัล ตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV) และแสงวิ ซิ เ บิ ล (Visible, Vis)) งานวิ จัย นี ศ้ ึก ษาปริ ม าณแก๊ ส
ไฮโดรเจนที่ผลิตได้เมื่อใช้แหล่งกําเนิดแสงที่แตกต่างกันและตัวเร่งปฏิ กิริยา TiO2 ที่มีการเจือ Ag ในปริมาณที่
แตกต่างกัน เพื่ อปรับปรุ งและพัฒนาระบบการผลิตแก๊ สไฮโดรเจนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก รวมถึง
ประสิทธิภาพของผง Ag-TiO2 ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน และ
การนําไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวเร่งปฏิกริ ิยา Ag-TiO2
เตรียมตัวเร่งปฏิริยา x mol% Ag-TiO2 (x=0, 0.1, 0.5, 1, 3 และ 5) ด้วยวิธี solid-state reaction โดยสาร
ตัง้ ต้นคือ TiO2 (KemAus; 99%), AgNO3 (Poch; 99.9%) และ Absolute Ethanol (QrëC; 99.9%) ขั้นตอนการ
เตรียมเป็ นดังนี(้ ดัดแปลงKobwittaya et al., 2017)
ชั่งผง TiO2 ตามปริมาณที่ตอ้ งการ จากนัน้ ชั่งผง AgNO3 โดยคํานวณปริมาณที่ตอ้ งการเทียบกับปริมาณ
TiO2 ที่ใช้ ผสมสารทัง้ สองชนิดด้วยโกร่งบดสารโดยใช้ Absolute Ethanol เป็ นตัวทําละลาย จากนัน้ กวนผสมสาร
40 นาที เมื่ อ กวนผสมเสร็จแล้วนําโกร่งบดสารที่ มีส ารเนื อ้ ผสมนี อ้ บที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซีย ส 60 นาที
จากนั้นตัง้ ทิ ง้ ไว้ให้เย็นใน desiccator ต่อมานําผงที่ ได้จากการอบใส่ Crucible แล้วนําไปเผาที่ อุณหภูมิ 600
องศาเซลเซียส 60 นาที (อัตราการเพิ่มขึน้ ของอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง) เมื่อเผาเสร็จ นําผงที่ได้บด
ด้วยโกร่งบดสารจะได้ผงตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-TiO2 ตามที่ตอ้ งการ สําหรับตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2 ที่ไม่มีการเจือเงิน
ใช้วิธีการเตรียมแบบเดียวกัน แต่ไม่มีการเติม AgNO3
การทดลองในชุดระบบปฏิกรณ์แสง
การทดลองถูกจัดให้อยู่ในชุดระบบปฏิกรณ์แสง (Photocatalytic reactor) ขนาด 1 ลิตร โดยแหล่งกําเนิด
แสงที่ใช้ คือ หลอดไฟอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet light bulb, UV) และหลอดไฟวิซิเบิล (Visible light bulb, Vis)
แหล่งกําเนิ ดแสงนีต้ ิดตัง้ ภายในถังปฏิกรณ์ท่ีบริเวณกึ่งกลางของถังปฏิ กรณ์ตามแนวตัง้ ของถัง มีการควบคุม
อุณหภูมิของนํา้ ภายในถังปฏิกรณ์ดว้ ยการใช้ระบบหล่อเย็น
ทดลองโดยการชั่งนํา้ หนัก TiO2 1 กรัม จากนั้นใส่ผง TiO2 1 กรัมนี ใ้ นนํา้ กลั่น 500 มิลลิลิตร และเติม
สารละลายเมทานอล (Honeywell; 99.8%) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงไป แล้วกวนผสมให้เข้ากันในชุดระบบ
ปฏิ ก รณ์แ สง (ยัง ไม่เ ปิ ด หลอดไฟ) จากนั้น ทําการไล่อากาศออกจากถัง ปฏิ ก รณ์โดยการเติ มแก๊ ส ไนโตรเจน
(99.999%) เข้าสูร่ ะบบ 40 นาทีก่อนเริ่มทําการทดลอง (ที่บริเวณด้านบนของถังปฏิกรณ์จะมี 2 วาล์ว โดย 1 วาล์ว
สําหรับไล่อากาศ และอีก 1 วาล์วสําหรับติดตัง้ ถุงเก็บแก๊ส)
เริ่มการทดลองด้วยการตัง้ ค่าเครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) ที่ความเร็วรอบ 600 รอบต่อนาที
และตั้ง ค่ า เครื่ อ งทํา ความเย็ น แบบนํ้า หมุ น วน (Cooling Bath Circulator) ที่ อุ ณ หภู มิ 18 องศาเซลเซี ย ส
เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในชุดระบบปฏิกรณ์แสงให้อณ
ุ หภูมิคงที่ท่ี 29±1 องศาเซลเซียส ทําการทดลองเป็ นเวลา
2 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาตามที่กาํ หนด นําถุงเก็บแก๊สไปวิเคราะห์หาปริมาณแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึน้
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สําหรับชุดการทดลองอื่นๆ ทําการทดลองตามรู ปแบบเดียวกันกับวิธีการทดลองข้างต้น แต่เปลี่ยนตัวเร่ง
ปฏิ กิริยาจาก TiO2 เป็ นตัวเร่งปฏิ กิริย าอื่นๆ ที่ ได้ทาํ การเตรียมไว้ (0.1 mol% Ag-TiO2, 0.5 mol% Ag-TiO2, 1
mol% Ag-TiO2, 3 mol% Ag-TiO2 and 5 mol% Ag-TiO2)
การวิเคราะห์ปริมาณแก๊สไฮโดรเจน
ทําการวิเคราะห์ปริมาณแก๊ สไฮโดรเจนด้วยเครื่องแก๊ สโครมาโทกราฟี (Gas chromatography, GCTCD, Shimadzu, GC-2014)
ปริมาตรของตัวอย่างแก๊สที่ใช้ฉีดเท่ากับ 1ml. ในการวิเคราะห์ปริมาณแก๊สไฮโดรเจนด้วยเครื่องแก๊สโคร
มาโทกราฟี (Gas chromatography, GC-TCD, Shimadzu, GC-2014)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการศึกษาการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากการแยกนํา้ โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก ด้วยชุดระบบ
ปฏิ กรณ์แสงที่ ใช้แหล่งกําเนิ ดแตกต่างกัน 2 ชนิ ด และผง TiO2 ที่ ไม่มีการเจื อเงิ นและมีการเจื อเงิ นที่ ป ริ ม าณ
แตกต่างกันเป็ นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าชุดระบบปฏิกรณ์แสงที่ใช้แหล่งกําเนิดแสงจากหลอดไฟอัลตราไวโอเลต
(Ultraviolet light bulb, UV) ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ ปริมาณแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิต
ได้แสดงใน Figure 1 เมื่อพิจารณาปริมาณแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้ พบว่า การใช้ตวั เร่งปฏิกิริยา TiO2 ที่ไม่มีการ
เจือเงินอาจมีปริมาณน้อยมาก ซึ่งเครื่องตรวจวัดไม่สามารถตรวจพบได้ (Not Detected, ND) หรือไม่สามารถ
ผลิ ต ได้เ ลย ต่ อ มาเมื่ อ ใช้ตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า TiO2 ที่ มี ก ารเจื อ เงิ น ที่ ป ริ ม าณ 0.1, 0.5, 1, 3, และ 5 mol% พบว่ า
ปริมาณไฮโดรเจนที่เกิดขึน้ นัน้ เท่ากับ 0.027, 0.017, 0.053, 0.027 และ 0.013 µmol ตามลําดับ
ในอีกชุดการทดลองหนึ่ง ดังแสดงใน Figure 2 เมื่อใช้หลอดไฟวิซิเบิล (Visible light bulb, Vis) การใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2 ที่ไม่มีการเจือเงิน ยังคงให้ผลเช่นเดิม แต่เมื่อใช้ตวั เร่งปฏิกิริยา TiO2 ที่มีการเจือเงินที่ปริมาณ
0.1, 0.5, 1, 3, และ 5 mol% พบว่า ปริมาณแก๊ สไฮโดรเจนที่ ผลิตได้นั้น มีปริมาณเพิ่ มขึน้ เรื่อย ๆ ดังนี ้ 0.014,
0.029, 0.043, 0.060 และ 0.067 µmol ตามลําดับ
จากผลการศึกษานี ้ ชุดระบบปฏิ กรณ์แสงที่ ใช้แหล่งกําเนิ ดแสงจากหลอดไฟ UV สามารถผลิตแก๊ ส
ไฮโดรเจนได้มากที่สดุ เท่ากับ 0.053 µmol ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อมีการใช้ตวั เร่งปฏิกิริยา 1 mol% AgTiO2 และในชุดระบบปฏิกรณ์แสงที่ใช้แหล่งกําเนิดแสงจากหลอดไฟ Vis พบว่า เมื่อใช้ตวั เร่งปฏิกิริยา 5 mol%
Ag-TiO2 ค่าปริมาณแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้มากที่สดุ สําหรับชุดการทดลองนี ้ เท่ากับ 0.067 µmol นอกจากนี ้ เมื่อ
พิจารณาการใช้แหล่งกําเนิดแสงที่แตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมนัน้ แสง UV มีความเหมาะสมต่อระบบที่มีการ
ใช้ตวั เร่งปฏิกิริยา 0.1 mol% Ag-TiO2, 0.5 mol% Ag-TiO2 และ 1 mol% Ag-TiO2 และแสง Vis มีความเหมาะสม
ต่อระบบที่มีการใช้ตวั เร่งปฏิกิริยา 3 mol% Ag-TiO2 และ 5 mol% Ag-TiO2 ลักษณะดังกล่าวนี ้ สามารถอธิ บาย
ได้ดว้ ยการพิจารณาช่องว่างแถบระหว่างพลังงาน (energy gap) ของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยที่ตวั เร่งปฏิกิริยา 0.1
mol% Ag-TiO2, 0.5 mol% Ag-TiO2 และ 1 mol% Ag-TiO2 มีช่วง energy gap ที่ใกล้เคียงกับช่วงความยาวคลื่น
ของแสง UV มากกว่าแสง Vis (Ni et al., 2007 และ Sun et al., 2012) ในทางกลับกัน ตัวเร่งปฏิกิริยา 3 mol%
Ag-TiO2 และ 5 mol% Ag-TiO2 มีช่วง energy gap ที่ใกล้เคียงกับช่วงความยาวคลื่นของแสง Vis มากกว่าแสง
UV (Navarro et al., 2009)
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Figure 1 Amount of hydrogen gas produced (µmol) by photocatalytic water splitting over different
photocatalysts. Light source: 1 UV light bulb. ND = Not Detected.

Figure 2 Amount of hydrogen gas produced (µmol) by photocatalytic water splitting over different
photocatalysts. Light source: 1 Vis light bulb. ND=Not Detected.
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สรุ ป

การศึ ก ษาการใช้ตั ว เร่ ง ปฏิ ริ ย าไทเทเนี ย มไดออกไซด์เ จื อ เงิ น (Ag-TiO2) ในการแยกนํ้า โดยใช้
กระบวนการโฟโตแคตาไลติกสําหรับการผลิตแก๊สไฮโดรเจน ภายใต้สภาวะที่ใช้แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet,
UV) และแสงวิ ซิ เ บิ ล (Visible, Vis) เป็ นแหล่ ง พลั ง งาน พบว่ า ผง 0.1 mol% Ag-TiO2, 0.5 mol% Ag-TiO2,
1 mol% Ag-TiO2, 3 mol% Ag-TiO2 และ 5 mol% Ag-TiO2 มีประสิทธิภาพในการใช้เป็ นตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับ
กระบวนการดังกล่าวภายใต้การกระตุน้ ด้วยแสงทัง้ สองชนิดในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน เมื่อพิจารณาปริมาณแก๊ส
ไฮโดรเจนที่ผลิตได้มากที่สดุ ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ปริมาณแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้ มีค่าเท่ากับ 0.053 และ
0.067 µmol เมื่อใช้แหล่งกําเนิ ดแสง UV ร่วมกับตัวเร่งปฏิ กิริยา 1 mol% Ag-TiO2 และแสง Vis ร่วมกับตัวเร่ง
ปฏิกิริยา 5 mol% Ag-TiO2 ตามลําดับ
ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม สําหรับ การประเมิ นค่าใช้จ่ ายและความคุม้ ค่าในการผลิต แก๊ ส ไฮโดรเจนจาก
กระบวนการแยกนํา้ โดยใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงินสามารถสรุ ปได้เบือ้ งต้นดังต่อไปนี ้
1. การเลือกใช้วัสดุท่ีทาํ เป็ นชุดระบบปฏิกรณ์แสง (Photocatalytic reactor) ซึ่งชุดระบบปฏิกรณ์แสง
(Photocatalytic reactor) สําหรับภายใต้สภาวะที่ ใช้แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV)เป็ นแหล่งพลังงาน
ต้องเลือกใช้วสั ดุท่ีเป็ นแก้วควอตซ์ (Quartz glass) เนื่องจากวัสดุชนิดนีส้ ามารถให้แสงผ่านเข้าไปในช่วงความ
ยาวคลื่ น 1-400 nm และในช่ วงความยาวคลื่ น มากกว่า 400 nm. จึง มี ร าคาที่ สูง ส่วนชุด ระบบปฏิ ก รณ์แสง
(Photocatalytic reactor) สําหรับภายใต้สภาวะที่ใช้แสงวิซิเบิล (Visible, Vis) เป็ นแหล่งพลังงาน ต้องเลือกใช้
วัสดุท่ีเป็ นแก้วบอโรซิลิเกต (Borosilicate glass) เนื่องจากวัสดุชนิดนีส้ ามารถให้แสงผ่านเข้าไปในช่วงความยาว
คลื่น 400-700 nm. จึงมีราคาตํ่ากว่า ในการทําชุดระบบปฏิกรณ์แสง (Photocatalytic reactor)
2. การเลื อ กแหล่ ง กํา เนิ ด แสงที่ ใ ช้ คื อ หลอดไฟอัล ตราไวโอเลต (Ultraviolet light bulb, UV) และ
หลอดไฟวิซิเบิ ล (Visible light bulb, Vis) ทั้งสองแหล่งกําเนิ ดนี ม้ ีราคาไม่ต่างกันแต่หลอดไฟอัลตราไวโอเลต
(Ultraviolet light bulb, UV) มีความอันตรายของรังสีมากกว่า ส่วนหลอดไฟวิซิเบิล (Visible light bulb, Vis) มี
ความปลอดภัยสามารถมองเห็นได้ดว้ ยดวงตาของมนุษย์และมีความยาวคลื่น 400-700nm. ซึง่ เป็ นช่วงความยาว
คลื่นของหลอดไฟที่ใช้กนั ทั่วไป อาจพัฒนาต่อยอดเป็ นแหล่งกําเนิดแสงที่คมุ้ ค่าและประหยัดสําหรับการผลิตแก๊ส
ไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกนํา้ โดยใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงิน
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ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยนํา้ ในทะเล
Efficiency of Floating Garbage Collecting Boat in Sea
ธุวานนท์ มิ่งเจริญผล1 สุชีลา พลเรือง1 และ วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์1
Tuwanon Mingjaroenpol1 , Sucheela Polruang1 , Varinporn Asokbunyarat1

บทคัดย่อ
การออกแบบและสร้างเรื อ เก็บขยะสําหรับ งานวิจัยในครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ สร้างเรือเก็บขยะที่
ควบคุมจากระยะไกลด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายสําหรับการปฏิบตั ิงานเก็บขยะที่ผิวนํา้ ทะเล และศึกษา
การทํางานรวมไปถึงประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะ ผลการทดสอบประสิทธิภาพเรือเก็บขยะพบว่า ช่วงกําลังของ
มอเตอร์ท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบตั ิงานอยู่ท่ี 60% สามารถเคลื่อนที่ในภาวะไร้การบรรทุกด้วยความเร็วสูงสุด
0.51 m/s ในภาวะบรรทุกเต็มพิกดั สามารถเคลื่อนที่ได้ 0.48 m/s ซึ่งการบรรทุกสูงสุดอยู่ท่ีไม่เกิน 10 kg/time มี
รัศมีการเลีย้ วซ้ายแคบสุดที่ประมาณ 1.9 m และขวา 3.0 m ระยะทางไกลสุดที่สามารถบังคับได้ประมาณ 170 m
ในที่ โ ล่ ง แจ้ง เรื อ สามารถใช้ง านได้ต่ อ เนื่ อ ง 1 - 1.5 hrs. ขยะลอยนํ้า ที่ ส ามารถเก็ บ ได้ เช่ น ขวดพลาสติ ก
ถุงพลาสติก ขวดแก้ว แก้วพลาสติก จํานวน 12 – 15 pcs ใช้เวลา 1 - 2 min ขึน้ อยู่กับระยะทางของขยะและ
ปั จจัยทางด้านคลื่น
คําสําคัญ: เรือเก็บขยะ, รีโมทคอนโทรล, ประสิทธิภาพ, ขยะ

ABSTRACT
The design and construction of a garbage collecting boat for this research aims to build a
remote-controlled garbage collection boat with a wireless remote-control system for garbage collection
operations at sea surface. And study the work including the efficiency of the garbage collecting boat.
The result of the performance test of the garbage collecting boat found that the optimum motor power
range for operations is 60%. Able to move without load at a maximum speed of 0.51 m/s and full load
conditions can move 0.48 m/s. Which the maximum loading is not more than 10 kg/time. With the
narrowest turning left radius of approximately 1.9m and right 3.0 m. The maximum distance that can be
controlled is about 170 m in the open air. The boat can be used continuously for 1 - 1.5 hrs. Floating
garbage that can be collected such as plastic bottles, plastic bags, glass bottles, plastic glass in the
amount of 12 - 15 pcs takes 1 - 2 min, depending on the distance of the garbage and the wave factors.
Key word: Garbage Collecting Boat, Remote-control, Efficiency, Garbage
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1
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
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คํานํา

โลกของเรานัน้ มีประชากรเพิ่มมากขึน้ ดังนัน้ ปั ญหาที่ตามมาคือเรื่องของขยะที่มีอยู่มากมาย เนื่องจาก
คนบางกลุ่มมัก ทิ ง้ ขยะไม่เป็ นที่ จึง ทําให้เกิ ดมลพิ ษขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น มลพิ ษทางนํา้ หรื อทางอากาศก็ ต าม ซึ่ง
ปลายทางของขยะเหล่านัน้ มักลงสู่ทะเลในที่สดุ อีกทัง้ ขยะบางชนิดมีการย่อยสลายได้ยาก อาจใช้เวลานานกว่า
450 ปี (Jain et al., 2017) โดยขยะทางทะเลไม่ เ พี ย งรบกวนความงามของทิ ว ทั ศ น์ส าํ หรับ ผู้อ ยู่ อ าศัย และ
นักท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่มนั เป็ นปั ญหาสิ่งแวดล้อมที่สาํ คัญมากที่จะส่งผลต่อการบริโภค การดํารงชีวิตอยู่ทางทะเล
ของมนุษย์และสัตว์ทอ้ งถิ่นที่อาศัยอยู่ ปั ญหาขยะทะเลส่งผลกระทบต่อทัง้ ชายหาดทะเล และชายฝั่ งทะเลที่อยู่ติด
กับพื น้ ดิน การเพิ่ มขึน้ ของของเสียทางทะเลมีสาเหตุมาจากปั จจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่นนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม ภาวะเศรษฐกิจสังคม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Ocean Conservancy, 2009)
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยเป็ น
หนึ่งในประเทศผูน้ าํ ด้านเศรษฐกิจ มีการเจริญเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย อย่างไรก็ตามการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศยังคงต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานสําคัญในการผลิต
และผลจากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว ทํา ให้ชุ ม ชนเมื อ งมี ก ารขยายตั ว มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตของ
ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ ยว ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิน
ศัก ยภาพในการรองรับ ของระบบนิ เ วศ ซึ่ง จะเห็ น ได้จ ากการที่ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ข าดความอุด มสมบู ร ณ์
สิ่งแวดล้อมมีคณ
ุ ภาพเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง และทําให้เกิดผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชน
ผูว้ ิจยั ได้เห็นถึงความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงได้ทาํ การสร้างอุปกรณ์สาํ หรับเก็บขยะที่ผิวนํา้ ทะเล
ขึน้ มา คื อ เรื อ เก็ บ ขยะ ซึ่ง เรื อลํานี ม้ ี คุณสมบัติ ในการควบคุมระยะไกล ตามการออกคําสั่ง ผ่านระบบ รี โมท
คอนโทรลและตัวเรือมีมอเตอร์สาํ หรับการขับเคลื่อนเรือเก็บขยะนีม้ ีความสามารถในการรวบรวมขยะที่ลอยอยู่บน
พืน้ ผิวนํา้ ทะเล เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก แก้วพลาสติก ขวดแก้ว ภาชนะบรรจุอาหาร และขยะอื่น ๆ โดยที่
ความสามารถในการเก็บขยะแต่ละชนิดจะมีปัจจัยขึน้ อยู่กบั ขนาดความถี่ช่องตะแกรงในห้องบรรจุขยะของตัวเรือ
และพฤติกรรมการลอยของชนิดขยะที่ผิวนํา้ การใช้เรือสําหรับเก็บขยะมีขอ้ ดีคือ การปฏิบตั ิงานในการเก็บขยะที่
ผิวนํา้ มีความง่ายมากขึน้ ผูป้ ฏิบัติงานไม่ตอ้ งลงเรือเพื่อไปเก็บขยะด้วยตัวเอง อีกทัง้ ยังสร้างความปลอดภัยต่อ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน (ประภาภรณ์ และคณะ, 2559)

อุปกรณ์และวิธีการ

1. การออกแบบวงจรสําหรับการขับเคลื่อนเรือ
วงจรการขับเคลื่อนของเรือจะมีดว้ ยกันอยู่ 2 ชุด ซึ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยทําการ
ติดตัง้ วงจรไว้ท่ีท่นุ ของเรือทัง้ 2 ข้าง ข้างละ 1 ชุด สําหรับการเลีย้ วบังคับซ้าย-ขวา และจะมี Servo motor เพื่อตัด
การทํางานของวงจรข้างใดข้างนึง เมื่อมีการสั่งบังคับเลีย้ ว แต่หากไม่มีการบังคับเลีย้ ว มีเพี ยงแค่การบังคับ
เดินหน้าหรือถอยหลังตรงๆ เพียงอย่างเดียว วงจรการทํางานของเรือจะทําพร้อมกันทัง้ 2 ข้าง ซึ่งแหล่งพลังงานที่
ใช้สาํ หรับการขับเคลื่อนของเรือนัน้ มาจาก Battery ขนาด 12V 9Ah ที่จ่ายไฟไปยัง Speed control motor เพื่อสั่ง
การให้ DC motor เกิดการทํางาน และใบพัดของเรือจึงหมุนในที่สดุ (Figure 1)
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Figure 1 Circuit diagram of a garbage collecting boat by a remote-control system.
2. การออกแบบส่วนต่างๆ ของเรือ
2.1 การออกแบบโครงสร้าง
ลักษณะของเรือจะมีท่นุ 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ที่ใช้สาํ หรับการลอยตัวของเรือ โดยจะมีโครงอลูมิเนียมยึดติด
เข้าด้วยกัน ซึ่งทุ่นของเรือทั้ง 2 ข้างนั้นถูกสร้างจากอะคริลิกใสที่มีความหนา 3 mm ทําการขึน้ รู ปในลักษณะ
ด้านหน้ามีความโค้งเข้าหากึ่งกลางเรือ มีความยาว 80 cm กว้าง 15 cm และด้านหลังเป็ นลักษณะสี่เหลี่ยมที่ทาํ
มุมเข้าหากึ่งกลางเรือ มีขนาด 65 องศา (Figure 2) และเจาะรู สาํ หรับติดตัง้ ใบพัดเรือไว้ท่ีดา้ นท้ายของทุ่นทัง้ 2
ข้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 mm (Figure 3) โครงสร้างอะลูมิเนียมออกแบบในลักษณะโครงถักสําหรับยึดติด
ทุ่นทัง้ 2 ข้างไว้ดว้ ยกัน อะลูมิเนียมที่ใช้สาํ หรับทําโครงสร้างขนาด 1.25×1.25 mm หนา 2 mm ความยาวของ
โครงอะลูมิเนียมจากด้านหน้าถึงด้านหลัง 44.5 cm กว้าง 55 cm (Figure 4) ขนาดของตะแกรงสําหรับใส่ขยะ
กว้าง 54.20 cm ยาว 50 cm สูง 17 cm ขนาดรู ตะแกรง 4×4 cm ความจุสาํ หรับใส่ขยะรวมคือ 46 L (Figure 5)

Figure 2 Boat buoys.

Figure 3 Hole for boat propeller.

Figure 4 Aluminum structures.

Figure 5 Waste sieve.

2.2 การสั่งการผ่านระบบ Remote control
การบังคับของเรือจะทําการบังคับจาก Remote control ที่จะปล่อยคลื่นความถี่ของสัญญาณ Radio ที่
2.4 GHz ซึ่งที่ เรือนั้น ก็จะได้รับการติดตัง้ ตัวรับสัญญาณจาก Remote control หรือเรียกอีกชื่ อหนึ่งว่า Radio
312

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

receiver ที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz. (Figure 6) และตัว Radio receiver นีเ้ อง จะมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของ
channel 1, channel 2 และ channel 3 ตามลําดับ
Channel 1 เป็ น ช่ อ งสัญ ญาณสํา หรับ สั่ง การ Servo motor ให้เ ปิ ด – ปิ ด ระบบของ Micro switch
(Figure 7) ซึง่ เป็ นตัวตัดการทํางานของมอเตอร์ขา้ งใดข้างนึงเมื่อมีการสั่งบังคับเลีย้ ว
Channel 2 เป็ นช่องสัญญาณสําหรับสั่งการทํางานของ Speed control motor (Figure 8) ที่เป็ นตัวสั่ง
การให้ DC motor เกิดการทํางาน
Channel 3 เป็ นช่องสัญญาณสําหรับสั่งการ Servo motor (Figure 9) เพื่อเปิ ด – ปิ ด ฝาหน้าของตะแกรง
ที่ใช้ในการกักเก็บขยะไว้ในเรือ

Figure 6 Remote Control and Radio Receiver.

Figure 7 Micro Switch.

Figure 8 Speed control motor.

Figure 9 Servo motor.

3. การทดสอบและประเมิณผล
ทําการทดสอบหาศักยภาพสูงสุดของเรือเก็บขยะ ที่สามารถทําได้ในแหล่งนํา้ นิ่งที่ไม่มีปัจจัยภายนอกมา
รบกวน ซึ่งจะแบ่งช่วงการทดลองเป็ น 3 ช่วง คือ ทดลองที่ช่วงกําลังของมอเตอร์ท่ี 50%, 60% และ 70% เพื่อหา
ค่ า กํา ลัง มอเตอร์ท่ี เ หมาะสมที่ สุด และการทดสอบจะทํา เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของเรื อ ในด้า นต่ า งๆ ดัง นี ้
1. ความเร็วสูงสุดของเรือขณะที่ไม่มีภาระบรรทุก ความเร็วสูงสุดของเรือขณะมีภาระบรรทุก และความสามารถ
ในการบรรทุกขยะสูงสุด 2. รัศมีการเลีย้ วแคบสุดของเรือ 3. เวลาที่สามารถทําได้ต่อการเคลื่อนที่ไปในจุดต่างๆ
รอบทิศทางของเรือ 4. ระยะบังคับเรือไกลสุดที่สามารถทําได้ 5. ทดสอบการเก็บขยะเสมือนจริงที่แหล่งนํา้ ทะเล
4. วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
วิธีการประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวมจะเกี่ยวกับต้นทุนในการใช้งานเรือเก็บขยะ โดยสมมุติวา่ ใช้เรือเก็บขยะ
แทนการใช้แรงงานคน ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวมจะประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธี
เส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเรือเก็บขยะ ได้ 5 years) ค่าเงินกูใ้ นการลงทุน (คิดดอกเบีย้ ที่ 6.875%)
และค่าเสียโอกาสของเงินทุน (คิดดอกเบีย้ ที่ 0.5%) ซึ่งเป็ นต้นทุนคงที่ทงั้ หมด จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
ของการเก็บขยะในทะเล และต้นทุนแปรผัน (Hunt, 2008) หลังจากนัน้ จึงทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
การใช้แรงงานคน และหาจุดคุม้ ทุนของเรือเก็บขยะ
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการวัดประสิทธิภาพของเรือในด้านความเร็วของเรือ
จากการทดสอบหาประสิทธิ ภาพของเรือเก็บขยะ ได้ทาํ การทดลองในแหล่งนํา้ ที่เป็ นนํา้ นิ่งซึ่งหากมีตวั
แปรอื่นเข้ามา เช่น ลม คลื่น อาจทําให้กระแสนํา้ เปลี่ยนแปลงไป ความเร็วจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่ง
ผลการทดสอบในด้านความเร็วสูงสุดขณะที่ไม่มีภาระบรรทุก (Table 1 )
Table 1 Control the boat at a constant speed by forcing forward and start the timer at the 0 m point to
finish at 5 m.
% Motor
Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 Average time Top speed
power
(sec)
(sec)
(sec)
(sec)
(m/s)
50%
9.71
11
10.69
10.47
0.48
60%
9.65
9.69
9.79
9.71
0.51
70%
9.25
9.82
9.02
9.36
0.53
ทดสอบความเร็วเรือสูงสุดขณะที่มีภาระบรรทุก โดยได้เลือกทดลองที่กาํ ลังมอเตอร์ 60% (Table 2)
Table 2 Control the boat at a constant speed by forcing forward with the increase of the load.
Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 Average time Top speed
Loading
(kg)
(sec)
(sec)
(sec)
(sec)
(m/s)
4

7.91

7.49

7.66

7.69

0.52

6

8.02

8

8.33

8.12

0.49

10

8.38

8.33

8.31

8.34

0.48

การหาภาระบรรทุกสูงสุดของเรือ พบว่า อยู่ท่ี 10 kg เนื่องจากเต็มความจุของตะแกรง (46 L)
ทดสอบรัศมีการเลีย้ วซ้ายและขวาแคบสุด
ซึง่ จะทําการทดลองบังคับควบคุมซํา้ 3 ครัง้ ในแต่ละด้าน และหาค่าเฉลี่ย (Table 3)
Table 3 Control the boat, turn left and right by beginning from 0 m to the end point.
Experiment
Left turning Average left turning Right turning Average right turning
radius (m)
radius (m)
radius (m)
radius (m)
1
2
3
2
1.9
1.9
3
3
3
1.8
3
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ทดสอบหาระยะเวลาทีใ่ ช้ต่อการเคลื่อนไปตําแหน่งต่าง ๆ
โดยใช้กาํ ลังมอเตอร์ท่ี 60% กําหนดระยะห่างระหว่างจุดเป้าหมายกับเรือเก็บขยะ 1 m (Table 4,
Figure 10) ซึง่ มีลกั ษณะการทดลองดังต่อไปนี ้ (Figure 11)

Figure 10 The position of the target point is 8 degrees.
Table 5 Control the boat to the specified position by controlling the boat within an area of 1 m radius.
Position
Experiment 1
Experiment 2
Experiment 3
Average time
(degree)
(sec)
(sec)
(sec)
(sec)
0
4.53
3.88
4.56
4.32
45

4.40

5.18

4.47

4.68

90

10.69

9.00

9.56

9.75

135

14.12

14.03

13.12

13.75

180

14.06

15.10

15.34

14.83

225

15.59

15.63

15.65

15.62

270

9.44

8.35

9.00

8.93

315

4.82

6.40

5.75

5.66

Figure 11 Picture of a test to force turning to different positions.
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ทดสอบระยะทีส่ ามารถบังคับใช้งานได้ของเรือเก็บขยะ
โดยวิธีการคือ วางเรือไว้ในจุดที่เป็ นพืน้ ที่โล่งไม่มีส่ิงกีดขวาง มาบดบังสัญญาณของรีโมทบังคับ และ
หลังจากนัน้ จะทําการเดินออกห่างจากเรือออกไปเป็ นแถวตรง โดยมีการวัดระยะทุกๆ 10 m แล้วกดบังคับเรือ
พบว่าระยะการควบคุมเรือเก็บขยะได้ไกลที่สดุ ในที่โล่งอยู่ท่ี 170 m ถ้าหากเกินกว่านีก้ ารควบคุมเรือจะมีอาการ
ติดขัด สัญญาณขาดหายทําให้ไม่สามารถบังคับเรือได้อย่างต่อเนื่อง
ทดสอบการเก็บขยะเสมือนจริงทีแ่ หล่งนํา้ ทะเล
วิธีการทดลองโดยการเก็บขยะที่พบเห็นโดยทั่วไปในทะเลจากการสํารวจเบือ้ งต้น ขยะที่พบเห็นบ่อยใน
ทะเลคือ ขวดนํา้ พลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว แก้วพลาสติก ถ้วยโฟม หลอดพลาสติก (Table 5, Figure 12)
Table 6 Try to collect 6 types of simulated waste collection in the designated area.
Boat garbage collection experiment results
Garbage type
Garbage size
Quantity (pcs)
Experimental results
Plastic water bottle
600 ml
12
The experiment was done 2 times, taking
a total of 91 sec and 88 sec. The average
is 90 sec, representing 7.5 sec / pc
Plastic bag
4”x6”, 6”x9”, 7”x11”,
12
The experiment was done 2 times, taking
9”x18”
a total of 40 sec and 67 sec. The average
is 54 sec, representing 4.5 sec/pc
Glass bottle
150 ml
12
The experiment was done 2 times, taking
a total of 94 sec and 90 sec. The average
is 92 sec, representing 7.67 sec/pc
Plastic glass
Ø8.5 cm 14oz.
15
The experiment was done 2 times, taking
a total of 97 sec and 124 sec. The average
is 111 sec, representing 7.4 sec/pc
Foam cup
Ø10 cm 280 ml
12
The experiment was done 2 times, taking
a total of 85 sec and 93sec. The average
is 89 sec, representing 8.9 sec/pc
Drinking straws
Ø0.7 cm x L 20 cm
12
Can't keep Because the size of the tube
is smaller than the sieve hole
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Figure 12 Test for garbage collection at sea.
ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของ เรือเก็บขยะในทะเล
จากผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม โดยคิดที่ ราคาเรือเก็บขยะ 25,000 baht อายุการใช้งาน
5 yrs อัตราดอกเบีย้ เงินกูค้ ิดที่ 6.875% และมีการคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ใช้ผคู้ วบคุมเครื่อง 1 คน (ค่าแรง
500 baht/day) โดยประเมินว่าความสามารถสูงสุดในการทํางานของเรือเก็บขยะต่อ 1 hr อยู่ท่ี 53.75 kg (รวม
เวลาเก็บขยะ บังคับเรือเข้าฝั่ ง ขนถ่ายขยะจากเรือ บังคับเรือไปเก็บขยะรอบถัดไป ทัง้ นีเ้ ป็ นปริมาณขยะสูงสุดที่
เก็บได้เมื่อขยะมีมากเพียงพอ) เท่ากับ 430 kg ต่อเวลาทํางาน 8 hrs (หรือคิดเป็ นปริมาณขยะที่สามารถเก็บได้
สูงสุด 430 kg/day) และมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดจากการใช้เรือเก็บขยะอยู่ท่ี 541.22 baht/day หรือคิดเป็ น 1.26
baht/kg ในขณะที่ถา้ ใช้แรงงานคนในการเก็บขยะในปริมาณเท่ากัน (430 kg) ค่าใช้จ่ายจะอยู่ท่ี 1340 baht/day
หรือคิดเป็ น 3.12 baht/kg โดยคิดจากค่าแรงงานคน จํานวน 4 คน คนละ 335 baht/day และเก็บขยะในนํา้ ได้คน
ละ 110 kg/day (Samseemoung et al., 2016) ดังนัน้ ถ้าใช้เรือเก็บขยะแทนแรงงานคนจะสามารถลดค่าใช้จ่าย
ได้ 798.78 baht/day และสามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 31.30 day หรือประมาณ 1 month

สรุ ป
เรื อ เก็ บ ขยะที่ ส ร้า งขึ น้ เพื่ อ เป็ น ต้น แบบในการพัฒ นาเรื อ เวอร์ชัน ถัด ไป โครงสร้า งของเรื อ ทํา จาก
อะลูมิเนียมขนาด 1.25×1.25 cm หนา 2 mm ยึดเข้ากับทุ่นของเรือ ซึ่งในตัวทุ่นทําจากอะคริลิค และภายในทุ่นมี
ช่องสําหรับใส่วงจรและแบตเตอรี่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในการขับเคลื่อนให้ใบพัดเรือทํางาน มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงทัง้ หมดถูกควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ระยะการควบคุมเรือประมาณ 170 m กําลังมอเตอร์ท่ีเหมาะสม
ที่สดุ สําหรับการใช้งานอย่างปลอดภัยคือ 60% มีความสามารถการทํางานอยู่ท่ี 53.75 kg/hr มีค่าใช้จ่ายในการ
ทํา งานอยู่ ท่ี 541.22 baht/day หรื อ คิ ด เป็ น 1.26 baht/kg และจะมี จุด คุ้ม ทุน อยู่ ท่ี ป ระมาณ 1 month (กรณี
ทํางานเต็มเวลาที่ 8 hrs/day) เห็นได้ชดั ว่าเรือเก็บขยะนัน้ มีประสิทธิ ภาพและความสามารถในการทํางานที่สงู
กว่าแรงงานคน ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ของเรือขณะไม่มีภาระบรรทุกประมาณ 0.51 m/s มีรศั มีการเลีย้ ว
ซ้ายแคบสุดที่ประมาณ 1.9 m และขวา 3.0 m การเก็บขยะขึน้ จากนํา้ แต่ละครัง้ ไม่เกิน 10 kg เนื่องจากเต็มความ
จุของตะแกรง เวลาในการเก็บขยะแต่ละครัง้ ประมาณ 4.50 – 8.90 sec/pc ขึน้ อยู่กับระยะทางของขยะ หากมี
ปั จจัยทางด้านคลื่นลมมาเกี่ยวข้องจะทําให้ขยะลอยไปไกลต้องใช้เวลาในการเก็บที่เพิ่มขึน้ อาจทําให้ขยะลอยไป
ไกลเกินกว่าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานจะมองเห็น ทําให้ไม่สามารถเก็บขยะชิน้ ดังกล่าวได้ และหากชนิดของขยะที่ทาํ การเก็บ
มีขนาดที่เล็กกว่ารู ของตะแกรงจะส่งผลให้ขยะที่เก็บหลุดลอดออกมาตามช่องดังกล่าวได้ แบตเตอรี่สาํ หรับการใช้
งานเรื อ ขนาด 12V18Ah จ่ ายแรงดัน ไฟให้กับมอเตอร์ทั้ง 2 ตัว ใช้ง านได้ป ระมาณ 1 – 1.5 hrs ในการประจุ
แบตเตอรี่แต่ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 4 hrs. นํา้ หนักเรือเก็บขยะขณะไม่มีภาระบรรทุกประมาณ 20 kg
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การประเมินผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัตทิ เี่ หมาะสม
สําหรับการจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย
Environmental and Economic Assessment along with Appropriate Practice for Green Meeting
in Thailand
กรรณิการ์ สรกล1* และ จีมา ศรลัมพ์ 1
Kannika Sorakon1* and Cheema Soralump1

บทคัดย่อ
แนวทางการปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดประชุมสีเขียวเป็ นสิ่งที่ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการนําไปปฏิบัติ
จริงในทุกองค์กร จากการสํารวจความสามารถในการดําเนินการ 5 ขัน้ ตอนหลัก คือ 1) การเชิญประชุม 2) การ
จัด เตรี ย มเอกสาร 3) การจัด เตรี ย มสถานที่ แ ละอุปกรณ์ 4) การจัด เตรี ย มอาหารและเครื่ องดื่ ม และ 5) การ
จัดเตรียมอื่นๆ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิ งลึก พบว่า การจัดเตรียมเอกสาร ในส่วนของการ
จัดพิมพ์เอกสารเป็ นสีขาว-ดํา สามารถทําได้มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 60.24 ส่วนการประเมินผลประโยชน์ทาง
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของการจัดประชุมสีเขียว 3 กรณี ศึกษา พบว่า กรณี ศึกษาที่ 1 2 และ 3 ช่วยลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก เมื่อเทียบกับการประชุมทั่วไป คิดเป็ นร้อยละ 38.76, 24.54 และ 0.17 ตามลําดับ และ
ลดค่าใช้จ่ายจากการดําเนินการ จํานวน 472, 303 และ 147 บาท ตามลําดับ ซึ่งผลกระทบที่ลดลงดังกล่าวจะ
มากหรือน้อยนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการดําเนินการของแต่ละหน่วยงาน
ABSTRACT
An appropriate practice for green meeting is essential to motivate the implementation in
organization. Based on the operating capability survey, It is divided in to five main steps, 1) meeting
invitation 2) meeting document arrangement 3) venue and equipment preparation 4) Food and
beverage arrangement and 5) other arrangements. The methods use questionnaires and in-depth
interviewing. The result found that meeting document arrangement, printing document in black and
white is the main step in operating capability, accounting for 60.24%. Moreover, the research conduct
three case studies on assessing environmental and economic benefits. The result found that green
meeting reduces greenhouse gas emission, compared to common meetings of case study 1, 2, and 3,
representing 38.76%, 24.54%, and 0.17%, respectively. Also, reduce operating cost for 472, 303 and
147 baht respectively. These impacts depend on operating capability of each organization.
Key words: green meeting, best practice, environmental assessment, economic assessment
* Corresponding author; e-mail address: Skannika.cma@gmail.com
1
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คํานํา
การประชุม คือ กิจกรรมของบุคคลกลุม่ หนึ่งซึง่ ได้มารวมตัวกันตามกําหนดนัดหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์
ต่างๆ กัน เช่น เพื่ อแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด เพื่ อแก้ปัญหา เป็ นต้น (Dcbsdcon, 2562) ทั้งนี อ้ าจเป็ น ใน
รู ปแบบที่ เป็ นการประชุมโดยทั่วไป การสัมมนา หรือการจัดกิ จกรรมต่างๆ โดยกิ จกรรมดังกล่าวมัก มีก ารใช้
ทรัพ ยากรและก่ อ ให้เกิ ด ของเสี ย จํานวนมาก อัน เป็ น ผลกระทบทางลบต่อสิ่ ง แวดล้อมอย่ างหลี ก เลี่ย งไม่ได้
สํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน).หรือ Thailand Convention &
Exhibition Bureau (TCEB) ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว จึงได้นาํ หลักการ Sustainable event มาประยุกต์ใช้ใน
“การจัดประชุมอย่างยั่งยืน” และพัฒนาแนวทางการจัดประชุมสีเขียว ( Green meeting) เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับ
การดํา เนิ น การ ประกอบกั บ องค์ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Thailand Business Council for
Sustainable Development - TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดทําแนวทางการจัดประชุมสีเขียวใน
องค์กร ซึ่งไม่พิจารณาการเดินทางและการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับการใช้บริการสถานที่จดั ประชุม โดยเผยแพร่
แนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กรและส่งเสริมการนําไปปฏิบตั ิ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ การลด
การใช้ท รัพยากรและพลังงาน การลดปริ ม าณขยะและของเสีย ที่ เ กิ ด ขึน้ ตลอดจนการสนับ สนุนให้มีการนํา
ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุท่ีทิง้ แล้วกลับมาใช้ประโยชน์
การดําเนินการที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบตั ิและส่งเสริมความรู เ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับ
การประชุมสีเขียวแล้ว แต่การรับรู แ้ ละความสนใจในการนําแนวทางการดําเนินการไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นประเทศไทย
ก็ยังไม่แพร่หลายมากนัก ประกอบกับไม่ได้มีการทบทวนเพื่ อปรับปรุ งแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมยิ่งขึน้
(นงค์นุช ศรีธนาอนันต์, 2559) การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงทําการสํารวจความคิดเห็นและความสามารถในการดําเนินการ
จัดประชุมสีเขียว การประเมินผลประโยชน์ดา้ นสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ พร้อมทัง้ ทางเลือกและแนวทาง
ปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดงานประชุมสีเขียว เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิอนั เป็ นการส่งเสริมการจัด
ประชุมสีเขี ยวอย่ างยั่งยื น และเกิ ด การพัฒนาแบบองค์รวมครอบคลุมในสามมิ ติ คื อ เศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์และวิธีการ

การศึก ษาทางเลื อกและแนวทางปฏิ บัติ ท่ี เหมาะสมสําหรับ การจัด งานประชุมสี เขี ย วนี ้ จะกําหนด
กรณีศกึ ษา 3 กรณีจาก 3 หน่วยงาน ครอบคลุม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน
โดยการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การสํารวจความคิดเห็นและความสามารถในการดําเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว
สํารวจความคิดเห็นและความสามารถในการดําเนินการจากการตอบแบบสอบถามของผูจ้ ัดประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้คาํ ถามปลายเปิ ด สําหรับ
ผูจ้ ดั ประชุม และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบปั จจัยและอุปสรรคในการดําเนินการจัดประชุมสีเขียว โดย
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ และ อาชีพ เป็ นต้น
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความสามารถในการดําเนินการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร โดย
แบ่งเป็ น 5 ขัน้ ตอน คือ 1) การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธ์ 2) การจัดเตรียมเอกสาร 3) การจัดเตรียมสถานที่
และอุปกรณ์ 4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และ 5) การจัดเตรียมอื่นๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ปรนัย ประกอบด้วย 5 ตัวเลือก กล่าวคือ ทําไม่ได้ ทําได้นอ้ ย ทําได้ปานกลาง ทําได้มาก และทําได้มากที่สดุ ทัง้ นี ้
กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้นาํ้ หนักของคะแนน 1-5 คะแนน ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 การประเมินผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์
การประเมินผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมนัน้ จะพิจารณาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง ในหน่วย
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งสามารถคํานวณได้จากค่าแฟคเตอร์ดงั ตารางที่ 1 และบัญชีรายการ
สิ่งแวดล้อมที่ถกู กําหนดจากกิจกรรมที่คาดว่าจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ครอบคลุมตัง้ แต่ การใช้ทรัพยากร
และพลังงาน ตลอดจนการกําจัดของเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่างการจัดประชุมทั่วไปกับการจัดประชุมสีเขียว
Table 1 Emission Factor for calculation of greenhouse gas emissions.

List

List

Emission Factor
(kgCO2eq)

Resource and energy use

Emission Factor
(kgCO2eq)

Waste management

Electricity
Paper / Paper boxes
0.5821
Paper
Plastic
1.8974
Plastic
Food waste
0.702
Paper boxes
2.636
Source: (Thailand Greenhouse Gas Management Organisation (TGO), 2019)

2.93
2.32
2.53

การประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ จะพิจารณาจากผลต่างของค่าใช้จ่ายระหว่างการจัดประชุม
ทั่วไปกับการจัดประชุมสีเขียว โดยกําหนดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ รวบรวมข้อมูลและ
คํานวณเป็ นค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้ ในหน่วย บาท (ไทย) ในรู ปตัวเงิน

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา

การสํารวจความคิดเห็นและความสามารถในการดําเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร
รวมถึงการประเมินผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของ 3 กรณีศกึ ษา กล่าวคือ กรณีศกึ ษา 1 การ
อบรมพนักงานประจําเดือนกันยายน 2562 ของศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา
13.00-17.00 น โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม 40 คน กรณีศกึ ษาที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน
2562 เวลา 13.30-16.30 น โดยมีผูเ้ ข้าร่วมประชุม 37 คน และกรณี ศึกษาที่ 3 สัมมนาเรื่อง การจัดการความรู ้
(Knowledge Management: KM) เพื่ อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนิ นงานด้านความหลากหลายทาง
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ชี วภาพ ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา
08.30-15.00 น โดยมีผูเ้ ข้าร่วมประชุม 70 คน นอกจากนี ย้ ังมีการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังสื่อออนไลน์
ต่างๆ โดยผลการศึกษามีดงั นี ้
ผลการสํารวจความคิดเห็นและความสามารถในการดําเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสีเขียว
จากการสํารวจผูจ้ ดั ประชุมซึ่งมีผตู้ อบแบบสอบถามจํานวน 84 คน เป็ นเพศชายร้อยละ 14.29 และเพศ
หญิง ร้อยละ 85.71 อาชีพส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ รองมาคือ พนักงานในองค์กร/
หน่วยงานเอกชน อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 61.91,
15.48, 10.71, 7.14 และ 4.76 ตามลําดับ โดยการศึกษาแบ่งเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธ์ จากการสํารวจความสามารถในการดําเนินการพบว่า
การลงทะเบียนออนไลน์ หรือการส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ มีคะแนน
สูง สุด กล่าวคื อ 4.14 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เ ลื อกว่าสามารถ
ดําเนินการได้มาก คิดเป็ นร้อยละ 46.99 รองมาคือ การใช้อีเมล์ในการส่งจดหมายเชิญ การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ อินทราเน็ต หรือจดหมายข่าว การระบุในจดหมายเชิญว่าเป็ นการจัดประชุมตามหลักการ Green
Meeting และการแจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมงดสวมเสือ้ สูทและเสือ้ นอกระหว่างการประชุม โดยเมื่อสัมภาษณ์เชิงลึก
พบว่า การใช้อีเมล์ในการส่งจดหมายเชิญและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ อินทราเน็ต หรือจดหมายข่าว
นั้น จําเป็ น ต้อ งมี ก ารติ ด ตามอย่ างต่อ เนื่ อง ซึ่ง หากมี หัวข้อประชาสัมพัน ธ์ห รื ออี เ มล์จ าํ นวนมาก อาจทําให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมพลาดการรับรู ข้ ่าวสารการประชุมได้ ส่วนแนวทางที่มีระดับคะแนนน้อยที่สดุ คือ การงดสวมเสือ้
สูทและเสือ้ นอกระหว่างการประชุม มีคะแนน 3.55 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เลือกว่าสามารถดําเนินการได้ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 39.76 ซึ่งสอดคล้องกับการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ที่มีการตอบแบบสอบถามจํานวน 62 คน พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเห็นด้วยเพียงร้อยละ 46.7 โดย
ผูท้ ่ี ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่ มกั มาจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่ มีรูปแบบปฏิ บัติท่ี เป็ นทางการ หรือเกิ ดจาก
วัฒนธรรมองค์กร ของหน่วยงานนัน้ ๆ
ในส่วนที่ 2 การจัดเตรียมเอกสาร พบว่า การจัดพิมพ์เอกสารการประชุมที่เป็ นสีขาว-ดํา มีคะแนนสูงสุด
กล่าวคือ 4.52 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกว่าสามารถดําเนินการได้
มากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 60.24 รองมาคือ การจัดพิมพ์เอกสารทัง้ 2 หน้า การจัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่
จําเป็ น พยายามสรุ ปข้อมูลให้สนั้ กระชับ และได้ใจความ การจัดพิมพ์สไลด์นาํ เสนอ 4-6 สไลด์/หน้า การเตรียม
ไฟล์เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถดาวโหลดได้จากอินเทอร์เน็ต และการเลือกใช้กระดาษรีไซเคิล ตามลําดับ
แม้ว่าการจัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จาํ เป็ น พยายามสรุ ปข้อมูลให้สนั้ กระชับ และได้ใจความ จะเป็ นวิธี
ปฏิบตั ิพืน้ ฐานของการจัดประชุม แต่ผตู้ อบแบบสอบถามที่เลือกว่าสามารถดําเนินการได้มากที่สดุ มีเพียงร้อยละ
44.58 อาจเนื่ องจากขาดการวางแผนและระยะเวลาที่ จาํ กัด ซึ่งหากมีการวางแผนที่ ดีจะช่วยให้การประชุมมี
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ประสิทธิ ภาพมากขึน้ นอกจากนีย้ ังส่งผลให้มีการจัดพิมพ์เอกสารการประชุมที่นอ้ ยลง ช่วยลดการใช้กระดาษ
ตลอดจนลดการใช้พลังงานอันเนื่องจากการใช้เวลาในการประชุมที่สนั้ ลง
ส่วนที่ 3 การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ พบว่า การเลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกับจํานวนผูเ้ ข้าร่วม
การประชุม มีคะแนนสูงสุด กล่าวคือ 4.37 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลื อ กว่าสามารถดํา เนิ น การได้ม ากที่ สุด คิ ด เป็ น ร้อยละ 48.78 รองมาคื อ การกําหนดและปรับ ตั้ง อุณ หภู มิ
เครื่องปรับอากาศไว้ท่ี 25-26 องศาเซลเซียส การเลือกใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง
การใช้วสั ดุท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้มาตกแต่งสถานที่ และการเตรียมถัง
ขยะที่สามารถแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล และขยะมูลฝอยทั่วไปอย่างเพียงพอและชัดเจน ตามลําดับ จาก
ผลการสํารวจข้างต้นประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การแยกขยะยังเป็ นประเด็นที่มีปัญหามากที่สดุ ซึ่ง
จําเป็ นต้องมีการให้ความรู ค้ วามเข้าใจ สร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนการ
จัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนให้พร้อม เพื่อให้สามารถคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 การจัดเตรียมอาหารและเครื่ องดื่ ม พบว่า การสนับสนุนวัตถุดิบสําหรับ เตรี ยมอาหารและ
เครื่องดื่มที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น มีคะแนนสูงสุด กล่าวคือ 4.23 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกว่าสามารถดําเนินการได้มากคิดเป็ นร้อยละ 45.78 รองมาคือ การจัดมุมเครื่องดื่ม
และอาหารว่างแบบบริการตัวเอง การจัดบริการอาหารจานเดียวหรือแบบบุฟเฟต์ตามความเหมาะสมของจํานวน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และการใช้ภาชนะที่ คงทนถาวรหรื อสามารถนํากลับ มาใช้ใหม่ได้ ตามลําดับ โดยจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าวถูกจํากัดด้วยงบประมาณ หรือปั จจัยอื่นๆ ร่วม
ด้วย นอกจากนีผ้ จู้ ดั ประชุมยังพบปั ญหาความไม่สดใหม่ของอาหารว่าง เนื่องจากเวลาที่จดั วางอาหารว่างเกิดขึน้
ก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลานาน และไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ปิดครอบ จึงมีความจําเป็ นในการหาวิธีในการจัดเตรียม
อาหาร ที่ยงั คงความสดใหม่ของอาหารอยู่เสมอ
ส่วนที่ 5 การจัดเตรียมอื่นๆ พบว่า การปิ ดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเป็ น stand-by mode มีคะแนน
สูง สุด กล่าวคื อ 4.27 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เ ลื อกว่ าสามารถ
ดําเนินการได้มากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 46.34 รองมาคือ การเตรียมภาชนะเพื่อรองรับเอกสารการประชุมที่ไม่ใช้
แล้ว เพื่อนําไปใช้เป็ นกระดาษรีไซเคิล และการเลือกใช้รางวัลหรือของที่ระลึกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การเลือกใช้รางวัลหรือของที่ระลึกที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนัน้ มีอปุ สรรคในเรื่อง
ของราคาสินค้าที่อาจแพงกว่าราคาสินค้าทั่วไป และแหล่งซือ้ สินค้า
จากการสํารวจทัง้ 5 ขั้นตอนของการดําเนินการจัดประชุมสีเขี ยว แสดงให้เห็นว่า การดําเนิ นการจัด
ประชุมสีเขียวจําเป็ นต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการวางแผนการดําเนินการอย่างเป็ น
ระบบ หาแนวทางปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน มีการเตรียมความพร้อมทัง้ ในด้านงบประมาณและ
อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ตลอดจนการสร้างความรู ค้ วามเข้าใจในการดําเนินการ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิท่ีถกู ต้อง
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ผลการประเมินผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์
การประเมินก๊าซเรือนกระจกและเปรียบเทียบผลการดําเนินการของทัง้ 3 กรณีศกึ ษา โดยพิจารณาจาก
กิจกรรมหลักสําหรับการประชุมสีเขียว สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2
Table 2 The greenhouse emissions of green meeting.
List
Resource and energy use
Electricity (kgCO2eq)
Paper (kgCO2eq)
Plastic (kgCO2eq)
Paper boxes (kgCO2eq)
Waste management

Case study 1

Case study 2

Case study 3

9.96
0.095

16.28
0.35

445.02
0

2.02

1.85

0

0.63

0

0

Paper / Paper boxes (kgCO2eq)

1.39

Plastic (kgCO2eq)

0.56

1.63

0

Food waste (kgCO2eq)

0

0.31

5.06

Total GHG emissions
Number of attendees
GHG emissions per person

14.66
40
0.37

20.42
37
0.55

450.08
70
6.43

ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกของทัง้ 3 กรณีศกึ ษา พบว่า การใช้ไฟฟ้า มีคา่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูงสุด ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การใช้กระดาษหรือพลาสติก การเกิดของเสีย เป็ นต้น ขึน้ อยู่กบั การดําเนินการของ
แต่ละหน่วยงาน ดังนี ้
กรณีศกึ ษาที่ 1 พบว่า การใช้ไฟฟ้า มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 67.94 รองมาคือ
การใช้พลาสติก การฝั งกลบกระดาษ การใช้กล่องกระดาษ การฝั งกลบพลาสติก และการใช้กระดาษ คิดเป็ น
ร้อยละ 13.78, 9.48, 4.30, 3.82 และ 0.65 ตามลําดับ
กรณีศกึ ษาที่ 2 พบว่า การใช้ไฟฟ้า มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 79.73 รองมาคือ
การใช้พลาสติก การฝั งกลบพลาสติก การใช้กระดาษ และการฝั งกลบเศษอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 9.06, 7.98,
1.71 และ 1.52 ตามลําดับ
กรณีศกึ ษาที่ 3 พบว่า การใช้ไฟฟ้า มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 98.88 รองมาคือ
การฝั งกลบเศษอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 1.12 ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากไม่มีการ
จัดพิมพ์เอกสาร มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการตนเอง ทําให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมตักอาหารอย่างพอเหมาะ
ไม่เหลือเป็ นของเสีย และมีการใช้ภาชนะที่คงทนถาวร นอกจากนีอ้ งค์กรยังมีนโยบาย และแนวทางปฏิบัติดา้ น
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน จึงส่งผลให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการใช้ไฟฟ้าจะมีค่าการ
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ปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสูงสุด เมื่อเที ยบกับทั้ง 3 กรณี ศึกษา ซึ่งสาเหตุเกิ ดจากการประชุมใช้ร ะยะเวลานาน
มากกว่ากรณีศกึ ษาอื่นๆ ประกอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ เป็ นต้น ยังเป็ นรุ น่ เก่าที่มีการใช้พลังงานสูง แต่
เนื่องจากหน่วยงานมีงบประมาณจํากัด จึงทําให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทนั ที หากสามารถปรับเปลี่ยนได้จะ
ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถงึ ร้อยละ 20.75
การประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากการดําเนินการนัน้ พบว่ากิจกรรมที่สามารถลดค่าใช้จ่าย
ได้โดยตรง คือ การใช้กระดาษ และหากวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการดําเนินการตามแนวทางการประชุมสีเขียว
ยังเกิดผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น มูลค่าขยะที่สามารถแยกได้ และการประหยัดต้นทุนในการคัดแยกและการกําจัด
ของเสียที่ปลายทาง โดยผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกและค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้กระดาษและการกําจัด
กระดาษหลังการใช้งาน โดยเปรียบเทียบระหว่างการประชุมทั่วไป และการจัดประชุมสีเขียว สามารถแสดงได้ดงั
ตารางที่ 3
Table 3 Comparison of paper use and waste paper during the normal meeting and green meetings.
List
Paper (kgCO2eq)
Waste paper (kgCO2eq)
Reduced GHG
emissions (kgCO2eq)
Reduced cost
per meeting (baht)

Normal
case 1
21.30
32.89

Case
study 1
0.095

Normal
case 1
13.66
21.10

Case
study 2
0.35

Normal
case 3
6.63
10.03

Case
study 3

54.10

34.41

16.66

472.50

303.03

147.00

0

จากกรณีศกึ ษาดังกล่าว นําไปสู่ทางเลือกและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการลด
ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการจัดประชุมสีเขี ย ว ทั้งในด้านการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเกิ ดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ เช่น
หลอดไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่อง LCD เป็ นต้น และการใช้ทรัพยากรต่างๆ
รวมถึงการเกิดของเสียหลังจากการประชุม โดยสามารถกําหนดแนวทางได้ 4 ระดับ ดังนี ้
ระดับที่ 1 ด้านนโยบาย โดยองค์กรควรมีการกําหนดนโยบาย และเป้าหมายที่ชดั เจน เพื่อกระตุน้ ให้เกิด
การปฏิบตั ิตามและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ระดับ ที่ 2 แนวทางที่ ส ามารถทําได้ทันที ซึ่ง มุ่ง เน้น ไปที่ ก ารปรับ เปลี่ย นพฤติ กรรม เช่ น การกําหนด
แนวทางปฏิบัติต่างๆ เป็ นต้น ตัวอย่างการปรับตัง้ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส โดยจาก
การศึกษาพบว่า การเพิ่มอุณหภูมิทกุ ๆ 2 องศาเซลเซียส จะช่วยประหยัดไฟฟ้า 1.32 kWh (tnews, 2019)
ระดับที่ 3 แนวทางที่ใช้เวลาในระยะสัน้ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความรู ค้ วามเข้าใจ การสร้างความตระหนัก
เช่น การจัดประชุมหรืออบรมภายในองค์กร ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกระดับ หรือการมีผนู้ าํ ซึง่ เป็ นตัวอย่างใน
การดําเนินการ เป็ นต้น
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ระดับที่ 4 แนวทางที่ใช้เวลาในระยะยาว ซึ่งเป็ นการปรับเปลี่ยนในระดับโครงสร้าง เช่น การออกแบบ
อาคารโดยใช้ผนังกระจกรอบอาคารที่สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
แสงสว่างลง การวางระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณลมจ่าย เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานมอเตอร์พัดลมของ
เครื่องส่งลมเย็น หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ตัวอย่างในกรณีศึกษาที่ 3 มีการใช้หลอดไฟ
ส่ อ งสว่ า งแบบหลอดฟลูอ อเรสเซนต์ T8 (36 วัต ต์ ) หากเปลี่ ย นเป็ น หลอดฟลูอ อเรสเซนต์ T5 (28 วัต ต์ )
จะสามารถลดการใช้พลังงานได้ ร้อยละ 22 ของการจัดประชุมแต่ละครัง้
นอกจากแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การจัดการและวางแผนการดําเนินการยังถือเป็ นสิ่งที่ ส าํ คัญ
สําหรับ การดําเนิ น การในทุกขั้นตอน ซึ่ง หากมี ก ารวางแผนที่ ดี มี แ นวทางปฏิ บัติ ท่ี ชัด เจน และมี ก ารกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก จะส่งผลให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ ในด้านการดําเนินการเพื่อช่วยลด
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ ม ลดค่าใช้จ่ าย รวมถึง การจัด การด้านงบประมาณ ซึ่ง เป็ น อุป สรรคอย่ างหนึ่ง ในการ
ดําเนินการ เพื่อให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สรุ ป
การจัดประชุมสีเขียว เป็ นแนวทางการดําเนินการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการ ซึ่งจําเป็ นต้องมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการนําไปใช้อย่างแท้จริง การวางแผน
และการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิท่ีชดั เจนในทุกขัน้ ตอนจึงเป็ นสิ่งจําเป็ น เนื่องจากแต่ละหน่วยงานอาจมีขอ้ จํากัด
และอุปสรรคในการดําเนินการที่ตา่ งกัน ทัง้ ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร งบประมาณ และรู ปแบบการดําเนินการ
ดังนั้นแนวทางการปฏิ บัติท่ีเหมาะสมนัน้ จึงต้องเกิ ดจากการร่วมมือกันภายในองค์กร ทั้งการคิดและกําหนด
แนวทางของตนเอง เพื่อให้เกิดการประชุมสีเขียวที่ย่ งั ยืนและเหมาะสม
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การลดเสียงดังจากเครื่องปั๊ มโลหะเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัตงิ าน
ในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
Noise Reduction from Stamping Machine for Safety to the Operator
in Automotive Parts Manufacturing Industry
ภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์1 เลิศชัย ระตะนะอาพร2 และกฤษ วงษ์เกษม2
Panuwich Supapichayanan1, Lertchai Ratana-Arporn2 and Kris Wonggasem2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเสียงดังที่เกิดจากการทํางานของเครื่องปั๊ มโลหะ และหาวิธีการ
ลดระดับเสียงให้อยู่ระดับที่ปลอดภัย โดยจากการตรวจวัดระดับเสียงดังสูงสุดที่เกิดขึน้ จากเครื่องปั๊ มโลหะบริเวณ
ถาดการไหลของแผ่นเศษชิน้ งานทัง้ หมด 3 จุด โดยจุดแรกคือจุดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จุดที่สองคือจุดผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประจําเครื่องปั๊ มโลหะ และจุดที่สามคือจุดผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยู่ใกล้เคียง โดยพบว่าก่อนการปรับปรุ งระดับเสียงที่จดุ
แรกเท่ากับ 107.75 เดซิเบลเอ จุดที่สองเท่ากับ 101.92 เดซิเบลเอ และจุดที่สามเท่ากับ 83.30 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็ น
ระดับเสียงที่เป็ นอันตรายต่อการได้ยินของผูป้ ฏิบัติงาน ภายหลังจากการปรับปรุ งทัง้ หมด 2 วิธีได้พบว่าวิธีท่ี 2
การใช้ลกู กลิง้ เหล็กพันด้วยวัสดุกนั กระแทกสามารถลดเสียงได้ดีท่ีสดุ โดยสามารถลดระดับเสียงที่จดุ แรกลงเหลือ
86.6 เดซิเบลเอ จุดที่สองลดลงเหลือ 80.83 เดซิเบลเอ และจุดที่สามลดลงเหลือ 70.39 เดซิเบลเอ ซึ่งเป็ นวิธีท่ี
สามารถลดเสียงดังทําให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
The objective of this research is to study noise levels measurement from the stamping machine
and find the method to reduce noise to safety levels. The researcher measures the noise levels at
discharge of products from three different positions: 1) at Stamping machine, 2) at the operator, 3) at
the operator who works around stamping machine. Noise levels measured before improvement from
three positions is 107.75 dB(A), 101.92 dB(A) and 83.30 dB(A), respectively. Those effect to the
operators for unsafe condition. After improvement by 2 methods at was found that the second method
(using dampening rollers) is the best method to reduce noise to safety level. That noise levels same
three position can be measured as 86.60 dB(A), 80.83 dB(A) and 70.39 dB(A), respectively.
Key Words: Noise reduction, Stamping machine, Automotive Parts Manufacturing
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คํานํา
เนื่องด้วยสถานประกอบกิจการที่นาํ มาเป็ นกรณี ศกึ ษาในครัง้ นี ้ เป็ นอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ตัง้ อยู่ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้มีการใช้เครื่องปั๊ มโลหะสําหรับการขึน้ รู ปชิน้ ส่วนโลหะเป็ นหลัก โดยจากการ
รวบรวมผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม 8 ชั่วโมงการทํางานประจําปี พ.ศ. 2562 พบว่าในแต่ละพืน้ ที่ท่ีมีการ
ทํางานกับเครื่องปั๊ มโลหะมีระดับเสียงตัง้ แต่ 85.3-90.9 เดซิเบลเอ ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กาํ หนดไว้ไม่ให้เกิน 85
เดซิเบลเอ (กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2559) อีกทัง้ องค์การอนามัยโลกได้นิยามไว้ว่า
ระดับความดังเสียงที่ เกิ นกว่า 85 เดซิเบลเอที่ ทุกความถี่ ถือเป็ นระดับเสียงที่ เป็ นอันตรายต่อการได้ยิน (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.) ทัง้ นีเ้ มื่อผูป้ ฏิบตั ิงานต้องทนรับสัมผัสเสียงดังเป็ นระยะเวลายาวนานและ
ต่อเนื่องสะสมติดต่อกันเป็ นเวลานานหลายปี ซึง่ จะส่งผลให้เกิดโรคจากการทํางานและอันเนื่องมาจากการทํางาน
เช่น การเกิดโรคความดันโลหิตที่สงู ขึน้ โรคหัวใจ โรคทางการได้ยิน เป็ นต้น ซึง่ มักจะไม่สามารถรักษาให้หายกลับ
เป็ นปกติได้ (อัถสิทธ์ รัตนารักษ์, 2560)
การศึกษาครัง้ มีแนวความคิดที่จะหาแนวทางการปรับปรุ งเพื่อลดเสียงดังจากเครื่องปั๊ มโลหะให้อยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบัติงานโดยการประยุกต์ใช้วสั ดุอปุ กรณ์ภายในสถานประกอบกิจการในการปรับปรุ ง
แก้ไขเพื่ อลดเสียงดังจากแหล่งกําเนิ ดด้วยวิธีก ารทางวิ ศวกรรม ทั้งนี ส้ ่ิงที่ ดาํ เนิ นการปรับปรุ งดังกล่าวอยู่บ น
พืน้ ฐานที่จะไม่ทาํ การเปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนการผลิต เวลาการทํางาน รวมไปถึงคุณภาพของชิน้ งาน

อุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุทใี่ ช้ในการทดลอง
งานวิจยั นีใ้ ช้แผ่นกันกระแทกอีวีเอโฟม (EVA foam) ขนาด 1 เซนติเมตร แผ่นเหล็กขนาด 2 มิลลิเมตร
ลูกกลิง้ เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.54 เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร แผ่นกันกระแทกอีพีอีโฟม (EPE foam) ขนาด
2 มิลลิเมตร และแผ่นพลาสติกใสพีวีซี (PVC Sheet) ขนาด 2 มิลลิเมตร ซึ่งเป็ นวัสดุท่ีสามารถหาได้ภายในสถาน
ประกอบกิจการที่ทาํ การศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง
งานวิจยั นีใ้ ช้อปุ กรณ์การทดลองประกอบด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง ยี่หอ้ CEL240 Type 2 Sound
Level Meter มาตรฐาน ANSI S1.4, IEC 60651 และ IEC 61672 โดยใช้เครื่องปรับเทียบความถูกต้องก่อนและ
หลังการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือยี่ หอ้ Casella Cel CEL-120/2 Sound Level Calibrator ซึ่งเป็ นแหล่งกําเนิ ด
เสียง 114 เดซิเบล ที่ความถี่ 1,000 เฮิรท์ พบว่าเครื่องวัดเสียงดังกล่าวสามารถตรวจวัดระดับเสียงก่อนและหลัง
ทําการทดลองได้ท่ี 114 เดซิเบล และตลับเมตรสําหรับวัดระยะห่างในหน่วยเซนติเมตร
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เครื่องปั๊ มโลหะทีใ่ ช้ในการทดลอง
เครื่องปั๊ มโลหะขนาด 300 ตัน มีโครงสร้างเป็ นรู ปตัวโอ (O-Frame) ซึ่งใช้แม่พิมพ์ประเภทตัดเฉื อนตัด
แยกส่ ว นของแผ่ น โลหะออกจากกั น ขนาดรวมระหว่ า งพั น ช์แ ละดายประกบกั น กว้า งxยาวxสู ง เท่ า กั บ
60x63x43.5 ลู ก บาศก์เ ซนติ เ มตร (Figure 1) โดยมี ก ารใช้วัต ถุ ดิ บ เป็ น แผ่ น เหล็ ก ชนิ ด ม้ว นความหนา 0.2
เซนติเมตร กว้าง 31.9 เซนติเมตร ซึง่ ได้ผลผลิตคือแผ่นชิน้ งานหนา 0.2 เซนติเมตร เส้นรอบชิน้ งาน 98 เซนติเมตร
นํ้า หนัก 650 กรัม แล้ว แผ่ น ชิ ้น งานไหลตกลงมายัง ถาดการไหลของแผ่ น เศษชิ ้น งานที่ เ ป็ น โลหะหนา 0.2
เซนติเมตร ขนาดกว้างxยาว เท่ากับ 34x62 ตารางเซนติเมตร และได้เกิดแผ่นเศษเหล็กหนา 0.2 เซนติเมตร เส้น
รอบรู ป 145 เซนติ เมตร นํา้ หนัก 450 กรัม ซึ่ง ไหลผ่ านถาดรองแผ่ นเศษเหล็ก หนา 0.2 เซนติ เ มตร กว้าง 36
เซนติ เ มตร ยาว 143 เซนติ เมตร ตกลงไปสูงถัง รวบรวมเศษเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ ากับ 80x150x75
ลูกบาศก์เซนติเมตร ฐานสูงจากพืน้ 7 เซนติเมตร (Figure 2)

A

B

C

E

D

Figure 1 Stamping machine, Weight rating 300 tons, Front view (A), Back view (B), Right view (C),
Left view (D), Blank Die (E).

F

I

G

H

Figure 2 Metal sheet coils (F), Product (G), Scrap (H), Scrap bin container (I).
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงดังทีเ่ กิดขึน้ จากเครื่องปั๊ มโลหะ
การตรวจวัด ระดับ เสี ย งดัง เพื่ อ นํา ค่ า ที่ ไ ด้ม าทํา การเปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลัง การปรับ ปรุ ง และ
เปรียบเทียบกับระดับเสียงที่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่งจะทําการบันทึกค่าระดับเสียงสูงสุดในหน่วยเดซิเบล
เอที่อา่ นได้จากเครื่องตรวจวัดระดับเสียงดังที่บนั ทึกค่าระดับเสียงที่เกิดขึน้ ในขณะที่แผ่นชิน้ งานตกกระทบกับถาด
1 ครัง้ ทําซํา้ จํานวน 10 ครัง้ แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ย ซึง่ จะตรวจวัดทัง้ หมด 3 จุด เพื่อให้ทราบถือระดับเสียงที่เกิดขึน้
จากเครื่องปั๊ มโลหะบริเวณถาดการไหลของแผ่นเศษชิน้ งาน การรับสัมผัสระดับเสียงดังของผูป้ ฏิบตั ิงานประจํา
เครื่องปั๊ มโลหะ และผูท้ ่ีปฏิบตั ิงานที่อยู่ใกล้เคียง โดยจุดแรกเป็ นจุดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ซึง่ จะตัง้ เครื่องมือตรวจวัด
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ระดับเสียงดังสูงจากพืน้ 150 เซนติเมตร และไมโครโฟนห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 30 เซนติเมตร จุดที่สองเป็ นจุด
การปฏิบัติงานของผูป้ ฏิบัติงานประจําเครื่องปั๊ มโลหะ ซึ่งจะตัง้ เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงดังสูงจากพืน้ 160
เซนติเมตร และไมโครโฟนห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 70 เซนติเมตร ซึ่งเป็ นความสูงเท่ากับใบหูและระยะห่าง
เท่ากับจุดที่ผูป้ ฏิบตั ิงานประจํา จุดที่สามเป็ นจุดผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยู่ใกล้เคียงที่รบั สัมผัสเสียงดัง ซึ่งจะตัง้ เครื่องมือ
ตรวจวัดระดับเสียงดังสูงจากพืน้ 160 เซนติเมตร และไมโครโฟนห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 700 เซนติเมตร ซึ่ง
เป็ นความสูงเท่ากับใบหูและระยะห่างเท่ากับจุดที่ผปู้ ฏิบตั ิงานใกล้เคียง
วิธีการหาวัสดุในการลดเสียงดังจากเครื่องปั๊ มโลหะ
รวบรวมข้อมูลแล้วทําการวิเคราะห์จุดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจากเครื่องปั๊ มโลหะบริเวณถาดการไหลของ
แผ่นเศษชิน้ งาน แล้วจัดหาวัสดุท่ีมีอยู่ภายในสถานประกอบกิจการที่เหมาะสมกับการลดเสียงดังนํามาออกแบบ
เพื่อลดระดับเสียงดังให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยบนพืน้ ฐานแนวคิดที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะกระบวนการ
ผลิต เวลาการทํางาน รวมไปถึงคุณภาพของชิ น้ งาน แล้วจัดทําเป็ นอุปกรณ์นาํ ไปติดตัง้ แทนที่ อุปกรณ์เดิม ที่
ก่อให้เกิดเสียงดัง

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของระดับเสียงดังทีเ่ กิดขึน้ จากจากเครื่องปั๊ มโลหะก่อนการปรับปรุ ง
จากการตรวจวัดเสียงระดับเสียงสูงสุดเฉลี่ยที่เกิดจากบริเวณการกระทบกระแทกระหว่างแผ่นชิน้ งานกับ
ถาดการไหลของแผ่นเศษชิน้ งาน พบว่าที่จุดก่อให้เกิดเสียงดังระยะจากแหล่งกําเนิดเสียง 30 เซนติเมตร มีระดับ
เสียงเฉลี่ยอยู่ท่ี 107.75 เดซิเบลเอ จุดการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานประจําเครื่องปั๊ มโลหะระยะจากแหล่งกําเนิด
เสียง 70 เซนติเมตร มีระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ท่ี 101.92 เดซิเบลเอ และจุดผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยู่ใกล้เคียงที่รบั สัมผัสเสียง
ดังระยะจากแหล่งกําเนิดเสียง 700 เซนติเมตร มีระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ท่ี 83.30 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่าที่จุดก่อให้เกิด
เสียงดังและจุดการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานประจําเครื่องปั๊ มโลหะมีระดับเสียงที่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบัติงาน
(Table 1)
Table 1 Noise measurement results before improvement.
No.
1
2
3
4
5
6

Noise Measurement results (Decibel A)
30 centimeters
70 centimeters
700 centimeters
106.0
101.4
84.6
105.2
99.7
83.1
109.5
103.4
82.5
106.4
104.0
84.3
106.5
103.2
82.3
109.0
104.3
84.8
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7
8
9
10
Average
Unsafe noise levels
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Noise Measurement results (Decibel A)
30 centimeters
70 centimeters
700 centimeters
109.7
100.1
83.2
105.9
102.1
82.0
110.0
101.3
81.9
109.3
99.7
84.3
107.75
101.92
83.30
> 85

ผลของการหาวัสดุในการลดเสียงดังจากเครื่องปั๊ มโลหะ
จากการรวมรวมข้อมูลแล้วทําการวิเคราะห์จุดที่ก่อให้เกิดเสียงดังจากจุดถาดการไหลของแผ่นชิน้ งาน
พบว่าการเกิดเสียงดังมาจาก 3 สาเหตุ คือ 1. การตกกระทบกระแทกระหว่างแผ่นชิน้ งานกับถาดการไหลของ
แผ่นชิน้ งานจึงทําให้เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงดัง 2. การเสียดสีกันขณะการไหลระหว่างแผ่นชิน้ งานกับ
ถาดการไหลของแผ่นชิน้ งาน 3. จุดยึดระหว่างถาดการไหลของแผ่นชิน้ งานกับแม่พิมพ์ชาํ รุ ดทําให้ยึดเกาะไม่แน่น
เมื่ อ แผ่ น ชิ น้ งานกระแทกถาดการไหลของแผ่นทําให้เ กิ ด การสันสะเทื อนมากขึน้ (Figure 3) โดยสําหรับ การ
ปรับปรุ งโดยวิธีท่ี 1 การปรับปรุ งด้วยการใช้แผ่นกันกระแทกอีวีเอโฟม (EVA foam) ขนาด 1 เซนติเมตร ยึดด้วย
กาวกับแผ่นเหล็กขนาด 2 มิลลิเมตร ที่ฝ่ ั งด้านตรงข้ามกับแผ่นชิน้ งานตกกระทบ และทําจุดยึดให้มีความมั่นคง
แข็งแรง (Figure 4) และวิธีท่ี 2 การปรับปรุ งด้วยการใช้ลกู กลิง้ เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.54 เซนติเมตร พัน
ด้วยแผ่นกันกระแทกอีพีอีโฟม (EPE foam) ซึ่งเป็ นวัสดุท่ีสามารถรับแรงตกกระทบกระแทกได้ดี แต่สามารถฉีก
ขาดได้ง่าย ซึง่ พันจนได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร และหุม้ ด้วยแผ่นพลาสติกใสพีวีซี (PVC Sheet) เพื่อ
ป้องกันการฉีกขาดซึ่งได้เส้นผ่าศูนย์กลางรวมเป็ น 5.4 เซนติเมตร ซึ่งเป็ นขนาดที่ใหญ่ท่ีสดุ ที่สามารถพันได้โดยที่
ลูกกลิง้ ลูกแรกสามารถหมุนได้โดยไม่ติดกับฐานรอง และเป็ นขนาดที่เมื่อแผ่นชิน้ งานตกกระทบแล้วจะไม่กระแทก
กับลูกกลิง้ เหล็ก (Figure 4) แล้วนําอุปกรณ์ทัง้ สองไปติดตัง้ แทนที่อุปกรณ์ก่อนการปรับปรุ ง เพื่ อเปรียบเทียบ
ระดับเสียงที่เกิดขึน้ (Figure 5)

Figure 3 Discharge unit for products before improvement.
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A
C
B

D

Figure 4 Discharge of products after improvement, using EVA Foam, Above (A), Below (B),
using dampening rollers, Side view (C), Top view (D).

A

B

C

Figure 5 Discharge of products before and after improvement, Before improvement (A), After
improvement by using EVA Foam (B), After improvement by using dampening rollers (C).
ผลของระดับเสียงดังทีเ่ กิดขึน้ จากเครื่องปั๊ มโลหะหลังการปรับปรุ ง
จากการทดลองพบว่าวิธีท่ี 2 การใช้ลกู กลิง้ เหล็กพันด้วยวัสดุกนั กระแทกสามารถลดเสียงได้ดีท่ีสุดโดย
พบว่าที่จุดก่อให้เกิดเสียงดังระยะจากแหล่งกําเนิดเสียง 30 เซนติเมตร มีระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ท่ี 86.60 เดซิเบลเอ
จุดการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานประจําเครื่องปั๊ มโลหะระยะจากแหล่งกําเนิดเสียง 70 เซนติเมตร มีระดับเสียง
เฉลี่ยอยู่ท่ี 80.83 เดซิเบลเอ และจุดผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยู่ใกล้เคียงที่รบั สัมผัสเสียงดังระยะจากแหล่งกําเนิดเสียง 700
เซนติเมตร มีระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ท่ี 70.39 เดซิเบลเอ ซึ่งสามารถลดเสียงดังที่จุดการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบัติงาน
ประจําเครื่องปั๊ มโลหะให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย (Table 2)
Table 2 Noise measurement results after improvement by using dampening rollers.
No.
1
2
3
4
5

Noise Measurement results (Decibel A)
30 centimeters
70 centimeters
700 centimeters
87.0
84.1
71.1
89.1
83.0
71.0
86.9
81.0
69.6
86.5
79.7
71.0
84.0
79.2
70.0
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6
7
8
9
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Noise Measurement results (Decibel A)
30 centimeters
70 centimeters
700 centimeters
85.6
83.3
71.0
88.0
78.5
70.0
89.5
78.6
70.1
84.3
82.8
71.1
85.1
78.1
69.0
86.60
80.83
70.39
> 85

ผลของการเปรียบเทียบระดับเสียงดังทีเ่ กิดขึน้ จากเครื่องปั๊ มโลหะก่อนและหลังการปรับปรุ ง
การเปรี ย บเที ยบระดับ เสียงสูงสุด เฉลี่ ยที่ เกิ ด จากบริ เวณถาดการไหลของแผ่น เศษชิ น้ งานก่ อนการ
ปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ งด้วยวิธีท่ี 2 การใช้ลกู กลิง้ เหล็กพันด้วยวัสดุกนั กระแทกพบว่าสามารถลดระดับเสียง
ที่ จุด ก่ อ ให้เกิ ด เสีย งดัง ระยะจากแหล่ง กําเนิ ด เสีย ง 30 เซนติ เ มตร ลดได้ 21.15 เดซิ เ บลเอ หรื อลดลง 19.63
เปอร์เซ็นต์ จุดการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานประจําเครื่องปั๊ มโลหะระยะจากแหล่งกําเนิดเสียง 70 เซนติเมตร ลด
ได้ 21.09 เดซิเบลเอ หรือลดลง 20.69 เปอร์เซ็นต์ และจุดผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยู่ใกล้เคียงที่รบั สัมผัสเสียงดังระยะจาก
แหล่งกําเนิดเสียง 700 เซนติเมตร ลดได้ 12.91 เดซิเบลเอ หรือลดลง 15.50 เปอร์เซ็นต์ (Figure 6)

> 85 dB(A)

Figure 6 The comparison of noise measurement results between before and after improvement.

สรุ ป
ระดับเสียงสูงสุดเฉลี่ยที่เกิดจากการทํางานของเครื่องปั๊ มโลหะบริเวณถาดการไหลของแผ่นเศษชิน้ งาน
ก่อนการปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ งด้วยวิธีท่ี 2 การใช้ลกู กลิง้ เหล็กพันด้วยวัสดุกนั กระแทก โดยที่จุดก่อให้เกิด
เสี ย งดัง มี ร ะดับ เสี ย งก่ อ นการปรับปรุ ง อยู่ท่ี 107.75 เดซิ เ บลเอ และหลัง การปรับ ปรุ ง อยู่ท่ี 86.60 เดซิ เ บลเอ
สามารถลดระดับเสียงได้ 21.15 เดซิเบลเอ หรือลดลง 19.63 เปอร์เซ็นต์ ที่ จุดการปฏิ บัติงานของผูป้ ฏิ บัติงาน
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ประจําเครื่องปั๊ มโลหะก่อนการปรับปรุ งอยู่ท่ี 101.92 เดซิเบลเอ และหลังการปรับปรุ งอยู่ท่ี 80.83 เดซิเบลเอ
สามารถลดระดับเสียงได้ 21.09 เดซิเบลเอ หรือลดลง 20.69 เปอร์เซ็นต์ และที่จุดผูป้ ฏิบตั ิงานที่อยู่ใกล้เคียงที่รบั
สัมผัสเสียงดังก่อนการปรับปรุ งอยู่ท่ี 83.30 เดซิเบลเอ และหลังการปรับปรุ งอยู่ท่ี 70.39 เดซิเบลเอสามารถลด
ระดับ เสีย งได้ 12.91 เดซิ เบลเอ หรื อ ลดลง 15.50 เปอร์เ ซ็นต์ ซึ่ง สามารถระดับเสีย งที่ จุด การปฏิ บัติ ง านของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านประจําเครื่องปั๊ มโลหะให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
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พฤติกรรมการบดอัดและกําลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์
Compaction Characteristics and Uniaxial Compressive Strength of Low-quality Crushed Rocks
Mixed with Sugar Cane Ash and Cement
ทวีศักดิ์ ปิ ติคุณพงศ์สุข1* สุนิต ประเวระทัง1 สิรวิชญ์ สีหา1 ธนนนท์ ฉายาพงศ์1 พรเทพ แข็งขัน1 และ กฤต อินทรกุล1
Thaweesak Pitikhunpongsuk1*, Sunit Prawerathang1, Sirawit Seeha1, Tananon Chayapong1,
Pornthep Khaengkhun1 and Krit Intarakul1

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ศึกษาการนําหินปลายตะแกรงซึ่งเป็ นวัสดุเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมโม่หิน ผสมกับเถ้าชานอ้อย
ซึ่งเป็ นวัสดุที่เหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมผลิตนํา้ ตาล ที่สว่ นผสมระหว่างหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อย (R/A) เท่ากับ
90/10, 80/20, 70/30 และ 60/40 โดยผสมกับซีเมนต์คงที่ เท่ากับ 4% โดยนํา้ หนักแห้ง เพื่อใช้เป็ นสารเชื่อมประสานใน
การบดอัดเตรียมตัวอย่างโดยวิธี Modified Compaction โดยใช้ความชื น้ ที่เหมาะสม เท่ากับ 12% เพื่อการเตรียม
ตัวอย่างสําหรับการศึกษาค่ากําลังรับแรงอัดแกนเดียวของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์ ผลการทดสอบ
พบว่า ทุกส่วนผสมมีการพัฒนากําลังอัดเพิ่มขึน้ ตามอายุการบ่ม โดยที่สว่ นผสม 90/10 มีค่ากําลังอัดดีที่สดุ คือ 34 ksc
และ 58 ksc ที่อายุการบ่ม 7 วันและ 14 วัน ตามลําดับ กําลังอัดที่สว่ นผสมอื่น คือ 80/20, 70/30 และ 60/40 มีกาํ ลังตํ่า
กว่า กําลังอัดที่สว่ นผสม 90/10 อย่างไรก็ตาม กําลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อย (R/A) ที่สว่ นผสม 80/20,
70/30 และ 60/40 ที่อายุการบ่ม 7 วัน มีค่ากําลังอัดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวง สําหรับใช้ในงานวัสดุชนั้ รอง
พืน้ ทางและวัสดุชนั้ พืน้ ทาง

ABSTRACT
This research study investigated the potential use of low-quality crushed rock (which is byproducts from rock crushing plant) mixed with sugar cane ash (which is by-products from sugar
industry) at the ratios of R/A for 90/10, 80/20, 70/30 and 60/40 with the addition of cement content at
4% by dry weight. Optimum moisture content (OMC) at 12% was used to prepare specimens by
modified compaction. Based on unconfined compressive strength (qu), test results showed that the
specimen ratio at 90/10 was the best mixing ratio with the qu values of 34 ksc and 58 ksc at the curing
time of 7 days and 14 days respectively. Other R/A mixing ratios of 80/20, 70/30 and 60/40 showed
lower strength values compared to that of 90/10. However, the strength values at these R/A mixing
ratios (80/20, 70/30 and 60/40) showed the potential use as materials for subbase course and base
course for roads according to the standard of Department of Highway.
Key words: Sugar cane ash, pozzolanic materials, soil Improvement, modified compaction, soil cement
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คํานํา
ในปั จจุบนั การก่อสร้างถนนเพิ่มมากขึน้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงทําให้มีความต้องการ
ใช้วสั ดุสาํ หรับงานก่อสร้างเพิ่มมากขึน้ ถนนหนทาง (Roads) เป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานสําคัญอย่างยิ่งของประเทศ
ในการนําพาความเจริญทางเศรษฐกิจและความสะดวกสบายจากในเมืองไปยังชนบท และการขนส่งจากชนบท
มาสูใ่ นเมือง กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้วา่ ถนนถือได้วา่ เป็ นสิ่งก่อสร้างสําคัญในการเดินทางและการขนส่ง ดังนัน้ วัสดุ
ที่นาํ มาใช้ในงานก่สอร้างถนนจึงมีความสําคัญมาก วัสดุท่ีขาดคุณภาพส่งผลให้ถนนพังเร็วกว่าเวลาอันควร ชัน้
ทางในหลักของวิศวกรรมการทางในงานก่อสร้างถนนแบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ หลัก ได้แก่ ชัน้ รองพืน้ ทาง ชัน้ พืน้ ทาง
และชัน้ ผิวทาง ในการออกแบบชัน้ ทาง ผูอ้ อกแบบจะคัดเลือกวัสดุเพื่อนํามาใช้เป็ นวัสดุโครงสร้างทาง ส่วนมากจะ
เป็ นวัสดุจาํ พวก หิ นคลุก ดินลูกรัง และหิ นฝุ่ น เป็ นต้น (กรมทางหลวง, 2532; กรมทางหลวง, 2556; ทวีศักดิ์,
2556; ทวีศกั ดิแ์ ละสุนิต, 2563)
อย่างไรก็ตาม วัสดุก่อสร้างเหล่านีน้ ับวันยิ่ งหาได้ยากและราคาสูงขึน้ ดังนั้น งานวิจัยครัง้ นี ้ นําเสนอ
แนวทางการปรับปรุ งคุณภาพหินปลายตะแกรงและเถ้าชานอ้อย จัดเป็ นวัสดุเหลือทิง้ จากอุตสาหกรรมโม่หินและ
อุตสาหกรรมการผลิตนํา้ ตาล โดยการนําวัสดุเหลือทิง้ ทัง้ 2 ประเภทมาผสมซีเมนต์ เพื่อเป็ นปรับปรุ งคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติทางวิ ศวกรรมให้ดีขึน้ เพื่ อเสนอเป็ นแนวทางการใช้เป็ นวัสดุทดแทนสําหรับ งาน
ก่อสร้างทาง (ชัย, 2555; ทวีศกั ดิ,์ 2556; จิรวัฒน์, 2560; สุวิมล, 2546)

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพหินปลายตะแกรงและเถ้าชานอ้อย
ได้ แ ก่ Sampling moisture content, Liquid limit, Plastic limit, Plasticity index, Grain Size Analysis, Fine
content (soil passing sieve no.200) และ Specific gravity(Gs) เพื่ อ นํา ผลการทดสอบไปใช้ใ นการจํา แนก
ประเภทของดินตามระบบ Unified Soil Classification System (USCS) และระบบ American Association of
State Highway and Transportation Officials (AASHTO) จากนั้น ทํา การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบดอั ด แบบ
Modified Compaction ของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อย ที่อตั ราส่วนผสมระหว่าง หินปลายตะแกรงต่อ
เถ้าชานอ้อย (R/A) เท่ากับ 90/10, 80/20, 70/30 และ 60/40 เพื่อหาค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด (Maximum Dry
Density หรือ MDD) และค่าปริมาณนํา้ ที่เหมาะสมในการบดอัด (Optimum Moisture Content หรือ %OMC)
ค่าเฉลี่ย %OMC ใช้สาํ หรับการเตรียมตัวอย่าง หินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์ แบบดินซีเมนต์บด
อัด (Compacted Soil-Cement) เพื่อใช้เป็ นวัสดุตวั อย่าง (Specimens) ในการศึกษาพฤติกรรมด้านกําลังอัดของ
หินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์ ผลการทดสอบกําลังอัดเป็ นผลทดสอบที่นาํ ไปใช้ประเมินการ
นําไปใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรมโยธา กล่าวคือ บทความนีน้ าํ เสนอ พฤติกรรมการบดอัดและกําลังอัดแกนเดียว
ของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์ เพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้เถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์ ในการ
แทนที่หินคลุกปลายตะแกรง เพื่อใช้ประโยชน์เป็ นวัสดุก่อสร้างชัน้ ทางตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวงแห่ง
ประเทศไทย
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
คุณสมบัตทิ างกายภาพของหินปลายตะแกรงและเถ้าชานอ้อย
หินปลายตะแกรงที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ ดังรู ป Figure 1 เป็ นวัสดุท่ีได้มาจากโรงโม่หินศิลาเจริญกิจ จาก
จ.สระบุรี มีลกั ษณะเป็ นทรายสีเทาปนสีดาํ รู ปร่างเป็ นเม็ดเหลี่ยม โดยมีดินเม็ดหยาบและเม็ดละเอียดปนคละกัน
Table 1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของหินปลายตะแกรง ได้แก่ ค่า Liquid Limit, Plastic Limit และ Plasticity
Index เท่ากับ 20.60%, 16.92% และ 3.68% ตามลําดับ ผลทดสอบการกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน แสดงดังรู ป
Figure 3 พบว่า หิ น ปลายตะแกรงมี ดิ นเม็ด ละเอี ยด (ดิ น ผ่ านตะแกรงเบอร์ 200) ปนอยู่ป ระมาณ 10% จาก
คุณสมบัติทางกายภาพของหินปลายตะแกรง จําแนกประเภทดินได้เป็ น SW-SC ตามระบบ USCS และจัดเป็ น
ดินกลุม่ A-2-4 ตามระบบ AASHTO กล่าวคือ หินปลายตะแกรงจัดเป็ นทรายที่มีขนาดคละดีและมีดินเหนียวผสม
อยู่ (Well-graded sand with clay) งานวิจยั ครัง้ นี ้ เลือกใช้หินปลายตะแกรงที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ในการ
เตรียมตัวอย่างสําหรับงานทดสอบทางวิศวกรรม
เถ้าชานอ้อยที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ ดังรู ป Figure 2 เป็ นวัสดุท่ีได้มาจากโรงงานไฟฟ้านํา้ ตาลขอนแก่น
จาก จ.ขอนแก่น มีลกั ษณะเป็ นผงดินคล้ายแป้งสีดาํ คุณสมบัติทางกายภาพของเถ้าชานอ้อย ดังตาราง Table 1
พบว่า เถ้าชานอ้อยเป็ นวัสดุท่ีไม่มีความเหนียว (Non-plastic materials หรือ NP) ผลทดสอบการกระจายตัวของ
ขนาดเม็ดดิน แสดงดังรู ป Figure 3 พบว่า เถ้าชานอ้อยมีดินเม็ดละเอียด (ดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200) ปนอยู่
ประมาณ 48.5% จากคุณสมบัติทางกายภาพของเถ้าชานอ้อยจําแนกประเภทดินได้เป็ น ทรายปนทรายแป้ง หรือ
Silty Sand (SM) ตามระบบ USCS โดยเถ้าชานอ้อยจัดอยู่ในกลุ่ม A4 ตามระบบ AASHTO เมื่อทดลองนําหิ น
ปลายตะแกรงมาผสมกับเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์ ดังรู ป Figure 4 พบว่า เถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์มีการรวมตัว
เป็ นก้อน (Clod-like materials) ผสมเข้ากับหินปลายตะแกรงมีแนวโน้มทําให้การบดอัดทําได้ง่ายขึน้

Figure 1 Low-quality crushed rocks used in this study from Saraburi Province.
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Figure 2 Sugar cane ash used in this study from Khon Kaen Province.

Figure 3 Gradation curves of materials (low-quality crushed rocks and sugar cane ash) in this study.
Table 1 Physical properties of Low-quality crushed rocks and Sugar cane ash used in this study.
Physical Properties
Sampling moisture content (%)
Atterberg’s soil content (Soil passed sieve no.40) (%)
Liquid limit (LL) (%)
Plastic limit (PL) (%)
Plasticity index (PI) (%)
Fine content (Soil passed sieve no.200) (%)
Specific gravity (Gs)
Soil classification by USCS
Soil classification by AASHTO
*

NP หมายถึง วัสดุไม่มีความเหนียว (Non-plastic materials)
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Low-quality crushed rocks
2.1-3.5
23.42
20.60
16.92
3.68
10.23
2.65
SW-SC
A-2-4

Sugar cane ash
9.3
95.14
NP*
NP*
NP*
48.5
2.15
SM
A4
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พฤติกรรมการบดอัดหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์
พฤติกรรมการบดอัดแบบ modified compaction ของหิ นปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยที่ส่วนผสม
ต่างๆ แสดงดังรู ป Figure 5 พบว่า ปริมาณนํา้ ที่ เหมาะสมในการบดอัด (%OMC) มีค่าอยู่ในระหว่าง 9% ถึง
14.5% โดยความหนาแน่นแห้งสูงสุด (MDD) ของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อย มีค่าระหว่าง 1,890 kg/m3
ถึง 1,910 kg/m3 มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1,900 kg/m3 และมีค่าเฉลี่ย %OMC เท่ากับ 12.1% ดังสรุ ปไว้ใน Table 2
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ปริมาณความชืน้ 12% ในการบดอัดเตรียมตัวอย่างสําหรับงานทดสอบทางวิศวกรรม
จากรู ป Figure 5 แสดงพฤติ ก รรมการบดอัด ของของหิ น ปลายตะแกรงผสมเถ้า ชานอ้อ ย (R/A) ที่
อัตราส่วนผสม 90/10, 80/20. 70/30 และ 60/40 พบว่า เมื่อส่วนผสมเถ้าชานอ้อยเพิ่มขึน้ ทําให้ %OMC ที่ใช้ใน
การบดอัดสูงขึน้ และความหนาแน่นแห้งสูงสุด (MDD) มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก เถ้าชานอ้อยมีคณ
ุ สมบัติคล้าย
ทรายแป้ง (SM) ที่ไม่มีความเหนียว (Non-plastic materials หรือ NP) และไม่ดดู ซับนํา้ ระหว่างการบดอัด ทําให้มี
การบดอัดยากขึน้ เมื่อมีส่วนผสมเถ้าชานอ้อยมากขึน้ เพราะว่า อนุภาคเถ้าชานอ้อยไม่ดดู ซับนํา้ และมีนาํ้ เยิม้ และ
เม็ดดินลอยกระจาย กล่าวคือ มีลกั ษณะการ Bleeding ระหว่างอนุภาคเถ้าชานอ้อยกับนํา้ ในระหว่างการบดอัด

Figure 4 Low-quality crushed rocks mixed with sugar cane ash and cement becoming compactable
clod-like materials.
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Figure 5 Compaction curves of low quality crushed rocks mixed with sugar cane ash.
Table 2 Maximum dry density and Optimum Moisture Content
R/A
MDD (t/m3)
%OMC

90/10
1.90
13.0

80/20
1.91
9.0

70/30
1.90
12.0

60/40
1.89
14.5

Average
1.90
12.1

กําลังอัดของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์
การทดสอบกําลังอัดแกนเดียว(Uniaxial Compressive Strength, qu) ของหิ นปลายตะแกรงผสมเถ้า
ชานอ้อยและซีเมนต์ จากตัวอย่างที่ส่วนผสมของหินปลายตะแกรงต่อเถ้าชานอ้อย (R/A) เท่ากับ 90/10, 80/20,
70/30 และ 60/40 โดยการผสมซีเมนต์ คงที่ 4% โดยนํา้ หนักแห้ง แล้วทําการเตรียมตัวอย่าง โดยการบดอัดแบบ
สูงกว่ามาตรฐาน (Modified compaction) ที่ปริมาณความชืน้ เท่ากับ 12 % โดยตัวอย่างที่บดอัดแล้วแล้วจะถูก
บ่มให้มีการพัฒนากําลังอัดไว้ท่ีอายุ 7 วัน และ 14 วัน ดังแสดงในรู ป Figure 6 เมื่อครบอายุการบ่มตัวอย่างแล้ว
จะนําตัวอย่างไปแช่นาํ้ ทิง้ ไว้เป็ นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนการทดสอบกําลังอัดแกนเดียว
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Figure 6 Curing of specimens at 7 and 14 days.

Figure 7 Unconfined compressive strength of low-quality crushed rocks mixed with sugar cane ash
and 4% cement.
ผลการทดสอบ ดังรู ป Figure 7 พบว่า หินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์มีกาํ ลังอัดเพิ่มขึน้
ตามอายุการบ่ม กล่าวคือ กําลังอัดที่อายุ 14 วัน มีคา่ สูงกว่ากําลังอัดที่อายุ 7 วัน ตัวอย่างที่สว่ นผสม R/A เท่ากับ
90/10 คือ ตัวอย่างที่มีหินปลายตะแกรง 90% ผสมกับเถ้าชานอ้อย 10% และซีเมนต์ 4% คงที่ โดยนํา้ หนักแห้ง มี
กําลังอัดสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับกําลังอัดของส่วนผสมอื่น โดยที่อายุการบ่ม 7 และ 14 วัน ให้คา่ กําลังรับแรงอัดแกน
เดียวสูงสุด(qu) ประมาณ 34 kg/cm2 และ 58 kg/cm2 ตามลําดับ
ผลการทดสอบ แสดงว่า การใช้เถ้าชานอ้อยเป็ นส่วนผสมมากขึน้ มีผลให้กาํ ลังอัดลดลง (กล่าวคือ กําลังอัดที่
ส่วนผสม 90/10 > 80/20 > 70/30 > 60/40) อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากําลังอัดของตัวอย่างที่สว่ นผสม R/A เท่ากับ 60/40

(หินปลายตะแกรง 60% ผสมเถ้าชานอ้อยที่ 40% และซีเมนต์ 4% คงที่ โดยนํา้ หนักแห้ง) ที่อายุการบ่ม 7 วัน มีค่ากําลัง
อัดตํ่าประมาณ 20 ksc แต่ค่ากําลังอัดในระดับนี ้ ยังคงถือว่าเป็ นกําลังอัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ ทล.ม.204 สําหรับใช้
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ในงานวัสดุพืน้ ทางดินซีเมนต์ เท่ากับ 17.5 ksc (กรมทางหลวง, 2556) และผ่านมาตรฐาน ทล.ม.206 สําหรับใช้
ในงานวัสดุรองพืน้ ทางดินซีเมนต์ เท่ากับ 7 ksc (กรมทางหลวง, 2532) โดยทั่วไป ดินซีเมนต์มีกาํ ลังอัดเพิ่มขึน้
ตามอายุการบ่ม ดังนัน้ การใช้เถ้าชานอ้อย 40% ทดแทนหินปลายตะแกรง จัดว่ามีแนวโน้มใช้ในงานวัสดุก่อสร้าง
ทางได้ การใช้เถ้าชานอ้อยเป็ นวัสดุทดแทนมีแนวโน้มให้ค่ากําลังอัดแกนเดียวใกล้เคียงและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สอดคล้องกับ การนําไปใช้ง านได้จ ริ ง โดยไม่ก่ อให้เกิ ด ความล่าช้าในการทํางานในสนามที่ โดยทั่วไปมี ก าร
กําหนดให้งานบดอัดก่อสร้างชัน้ ทางในแต่ละชัน้ ไม่ควรเกิน 7 วัน

สรุ ป
1. หินปลายตะแกรงที่นาํ มาทําการศึกษาครัง้ นี ้ จัดกลุ่มดินตามระบบ Unified Soil Classification System ได้
เป็ น SW-SC ลักษณะเป็ นทรายขนาดคละดีและมีกรวดกับดินเหนียวผสมอยู่(Well-graded sand with clay
and gravel) ตามระบบ AASHTO ได้เป็ นกลุ่ม A-2-4 ค่าความถ่วงจําเพาะ (Gs) เท่ากับ 2.65 ค่า Liquid
Limit เท่ากับ 20.60%, Plastic Limit เท่ากับ 16.92%, Plasticity Index เท่ากับ 3.68% และมีคา่ ความชืน้ จาก
สถานที่เก็บตัวอย่าง เท่ากับ 2.1-3.5%
2. เถ้าชานอ้อยที่นาํ มาทําการศึกษาครัง้ นี ้ จัดกลุ่มดินตามระบบ Unified Soil Classification System (USCS)
ได้เป็ นดินทรายผสมทรายแป้งที่ไม่มีความเหนียว (Silty Sand) หรือ SM และตามระบบ AASHTO จําแนกได้
เป็ นดินกลุม่ A4 ค่าความถ่วงจําเพาะ Specific gravity (Gs) ประมาณ 2.15 เถ้าชานอ้อยไม่มีสภาพความเป็ น
พลาสติก (Non-Plastic) และมีคา่ ความชืน้ จากสถานที่เก็บตัวอย่าง เท่ากับ 9.30 %
3. พฤติ ก รรมการบดอัด ของหิ นปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อย ได้ค่าความหนาแน่นแห้ง สูงสุด (MDD) อยู่
ระหว่าง 1.89 -1.91 t/m3 โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.90 t/m3 และมีค่าปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสม (OMC) ใน
การบดอัดอยู่ในช่วง 9% ถึง 14.50 % โดยมีค่า %OMC เฉลี่ยเท่ากับ 12.1 % ซึ่งเป็ นค่าความชืน้ ที่ใช้ในการ
บดอัดเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
4. ผลการทดสอบ UCS แสดงว่า ทุกส่วนผสมของหินปลายตะแกรงผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์ 4% มีแนวโน้ม
ค่ากําลังอัดเพิ่มขึน้ ตามอายุการบ่ม โดยที่สดั ส่วนการเถ้าชานอ้อย 10% (R/A = 90/10) เป็ นสัดส่วนที่ให้ค่า
กําลังอัดแกนเดียวสูงสุดดีท่ีสดุ คือ 34 ksc และ 58 ksc ที่อายุการบ่ม 7 วันและ 14 วัน ตามลําดับ
5. การใช้เถ้าชานอ้อยเพิ่มขึน้ ที่ 20% (R/A = 80/20) ถึง 40% (R/A = 60/40) ส่งผลให้กาํ ลังอัดลดลง อย่างไรก็
ตาม ค่ากําลังอัดที่อายุการบ่ม 7 มีคา่ มากกว่า 17.5 ksc ซึง่ เป็ นเกณฑ์มาตรฐานวัสดุชนั้ พืน้ ทาง
6. ผลการศึกษา แสดงว่า การปรับปรุ งหินปลายตะแกรงโดยการผสมเถ้าชานอ้อยและซีเมนต์ มีแนวโน้มนําไปใช้
งานได้จริงสําหรับการใช้เป็ นวัสดุก่อสร้างชัน้ ทาง การใช้เถ้าชานอ้อยซึ่งเป็ นการเพิ่มคุณค่าวัสดุเหลือทิง้ ช่วย
ให้ลดปริมาณการใช้หินปลายตะแกรงลงได้
7. จากผลการศึกษาครัง้ นี ้ มีขอ้ แนะนําในการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี ้ คือ
7.1 การศึกษาผลการพัฒนากําลัง ที่อายุการบ่มมากขึน้ ที่อายุตวั อย่าง 28 วัน, 56 วัน และ 90 วัน
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7.2 การใช้วสั ดุปอซโซลานอื่นๆ เช่น ซิลิกาฟูม เถ้าลอย เถ้าแกลบ เป็ นต้น เพื่อลดปริมาณการใช้หินคลุกปลาย
ตะแกรง ข้อดีของการใช้วัสดุผสมเพิ่ มอื่นๆ มีผลต่อการพัฒนากําลังของวัสดุชัน้ ทางในระยะยาว โดย
เป็ นไปตามกลไกการพัฒนากําลังที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
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การศึกษาคุณสมบัตขิ องหินคลุกทีผ่ สมด้วยมวลรวมเปลือกหอยแครงเพือ่ ใช้เป็ นวัสดุงานทาง
The Study of Property Mix of Crushed Rock by Cockle Shell Aggregates for Highway Material
ุ พงศ์สขุ 1
ธนโชติ รอดเสวก1* ก่อโชค จันทวรางกูร1 และ ทวีศกั ดิ์ ปิ ตคิ ณ
Tanachote Rodsweak1*, Korchoke Chantawarangul1 and Thaweesak Piti-khunpongsuk1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี ศ้ ึกษาการนํามวลรวมเปลือกหอยแครง ซึ่งเป็ นวัสดุขยะเหลือทิ ง้ จากอุตสาหกรรมอาหาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาใช้เป็ นวัสดุชนั้ พืน้ ทางโดยผสมแทนที่หินคลุก ในอัตราส่วนผสม 0%, 10%, 20%, 30%,
40% และ 50% โดยนํา้ หนักของหินคลุก ที่การแช่นาํ้ 0 วัน, 4 วัน และ 30 วัน เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุใน
ระยะยาว ผลการศึก ษาครั้ง นี พ้ บว่าปริ มาณมวลรวมเปลื อกหอยแครงที่ น าํ มาผสมแทนที่ หิ น คลุก มี ผ ลต่อ
คุณสมบัติต่างๆของหินคลุก ปริมาณมวลรวมเปลือกหอยแครงที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ค่า Soaked CBR ลดลง ความ
หนาแน่นแห้งลดลง ปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสมที่ใช้ในการบดอัดเพิ่มขึน้ ซึ่งอัตราส่วนผสม 10% มีคุณสมบัติ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัสดุชนั้ พืน้ ทางหินคลุก กรมทางหลวงชนบท สามารถนําไปใช้ในงานก่อสร้างได้ และต้นทุน
ในงานก่อสร้างยังถูกกว่าหินคลุก สรุ ปได้ว่ามวลรวมเปลือกหอยแครง ซึ่งเป็ นวัสดุขยะเหลือทิง้ นัน้ หากนํามาใช้
เป็ นวัสดุในการก่อสร้าง ต้องใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบวัสดุงานทาง ทัง้ นีย้ งั เป็ นการ
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากัดและยังลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้

ABSTRACT
This research studies the usage of cockle shell aggregates which are waste materials from
food industry in Surat Thani as base course to replace crushed rock in mixture with the mixing ratios of
0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50% of crushed rock weight soaked in the water for 0, 4 and 30 day(s)
to study the material property in the long term. The study was found that the cockle shell aggregates
used to mix as a replacement of crushed rock affected the crushed rock properties. The increased
cockle shell aggregates resulted in the reduction of soaked CBR value and dry density while suitable
moisture content used to crush increased. The 10% mixing ratio was qualified and passed the standard
criterion of crushed rock base course which can be used by the Department of rural roads in
construction and cost of construction using cockle shell is lower than that using crushed rock. It is
therefore concluded that cockle shell aggregates as waste material to be used as construction material
must be used with appropriate ratio to pass the test criteria of base course. This will reduce the use of
limited natural resource and cost of construction.
Key words: cockle shell aggregates, crushed rock, proportion, property
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คํานํา
การก่ อสร้างชั้น พื น้ ทางของถนนลาดยางจะใช้วัสดุเ ช่ น หิ นคลุก ในพื น้ ที่ ใ กล้ๆ กับบริเ วณก่ อ สร้าง
เนื่องจากง่ายต่อการขนส่ง แต่เนื่องด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ส่งผลให้ในอนาคตราคาหินคลุกมี
แนวโน้มเพิ่ มสูงขึน้ จากปั ญหาดังกล่าวจึงควรพัฒนาวัสดุในพื น้ ที่ ให้มี ปริ มาณที่ เพี ยงพอและมี คุณภาพ ผ่าน
มาตรฐานการก่อสร้าง จะเป็ นแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว และเป็ นการลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่
อย่างจํากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีความสําคัญ ซึ่งทุกปี มีวสั ดุขยะเหลือทิง้
ปริมาณมาก ซึ่งวัสดุขยะเหลือทิง้ บางประเภทสามารถนํามาพัฒนาในด้านต่างๆได้ เช่น เปลือกหอยแครง เป็ นต้น
เปลือกหอยแครงประกอบด้วยสารจําพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเป็ นส่วนใหญ่ เมื่อมีสารประกอบแคลเซียมเป็ น
องค์ประกอบส่วนใหญ่ จึงทําให้เปลือกหอยแครงมีความแข็งแรงและคงทนสูง ทําให้มีแนวคิดในการพัฒนาเปลือก
หอยแครงในงานทางวิศวกรรมเช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีต เป็ นต้น การปรับปรุ งคุณภาพวัสดุงานทางหินคลุก ปั จจุบนั
นิยมใช้เทคนิคการปรับปรุ งเชิงกายภาพโดยผสมวัสดุท่ีมีคณ
ุ ภาพดีกว่าเพิ่มเข้าไป หรือนําไปแทนที่วสั ดุเดิม ทําให้
วัสดุงานทางสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับนํา้ หนักบรรทุกได้ (พงศกร , 2557) ดังนัน้ หากนํามวลรวมเปลือก
หอยแครง ซึง่ ทํามาจากเปลือกหอยแครง นํามาใช้แทนที่หินคลุกแล้วมีคณ
ุ สมบัติวสั ดุทางวิศวกรรมผ่านตามเกณฑ์
การทดสอบวัสดุ จะทําให้สามารถนําไปใช้งานได้จริง รวมถึงเป็ นการลดการใช้หินคลุกซึง่ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยู่อย่างจํากัดด้วย แต่ตอ้ งคํานึงถึงอัตราส่วนผสมระหว่างมวลรวมเปลือกหอยแครงกับหินคลุก ต้องมีปริมาณที่
เหมาะสมจึงจะใช้เป็ นวัสดุในงานทางได้ การพัฒนามวลรวมเปลือกหอยแครงนีเ้ ป็ นการพัฒนาวัสดุขยะเหลือทิง้ ใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ จัดการกับปั ญหาสิ่งแวดล้อมและยังสามารถลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้

ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้อง

หินคลุกคือหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) ที่ย่อยจนมี เกรดเดชั่นโดยเป็ นหินที่มีขนาดแตกต่างกันมาผสม
กันเช่นหิ นขนาด 1นิ ว้ ,3/4นิ ว้ ,3/8นิ ว้ และหิ นฝุ่ น เป็ นต้น โดยส่วนมากใช้สาํ หรับชั้นพืน้ ทางในงานถนนลาดยาง
สามารถใช้ถมถนนร่วมกับลูกรังได้
เปลือกหอยแครงประกอบด้วยสารจําพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเป็ นส่วนใหญ่ จากการทําอุตสาหกรรม
หอยแครง ทําให้มีเปลือกหอยปริมาณมากทิง้ ไว้ตามแหล่งเลีย้ งและใกล้ๆบริเวณประกอบการ ซึง่ มีการนํามาทํามวล
รวมหยาบมาผสมกับเถ้าแกลบใช้เป็ นแร่ผสมเพิ่มใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ผสมในอิฐ และผสมในคอนกรีต เป็ นต้น
ซึง่ ในงานวิจยั นีม้ วลรวมเปลือกหอยแครง ได้มาจากการนําเปลือกหอยแครงผสมเข้ากับเปลือกหอยแครงบด โดยใช้
อัตราส่วนนํา้ หนักที่เท่ากัน (1:1)

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมวัสดุ
1. บดเปลือกหอยแครงจํานวน 30 กก. ด้วยรถแบคโฮ จนเปลือกหอยแครงมีลกั ษณะแบนเรียบและเป็ นเม็ดผง
2. นําเปลือกหอยแครง 30 กก.ผสมด้วยเปลือกหอยแครงบด 30 กก. จะได้วสั ดุมวลรวมเปลือกหอยแครง 60 กก.
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3. ผสมแทนที่หินคลุก ด้วยมวลรวมเปลือกหอยแครงในอัตราส่วน 0%, 10%, 20%, 30%,40% และ 50%
โดยนํา้ หนักของหินคลุก โดยการทดสอบ Soaked CBR จะทดสอบที่การแช่นาํ้ 0วัน, 4วัน และ 30วัน
เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุในระยะยาว

Figure 1 Cockle shell aggregate.

Figure 2 Mix of crushed rock by cockle shell
Aggregate.

การทดสอบวัสดุ
1. ทดสอบ Sieve analysis และ Abrasion test ตามมาตรฐานวัสดุพืน้ ทางหินคลุก กรมทางหลวงชนบท
2. ทดสอบ Compaction test (Modified proctor) และ California bearing ratio test (Soaked)
ตามมาตรฐานวัสดุพืน้ ทางหินคลุก กรมทางหลวงชนบท

Figure 3 Sieve analysis.

Figure 4 Abrasion test.

Figure 5 Soaked CBR.

การเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง
ตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560
กรมบัญชีกลางซึง่ ประกอบด้วยปั จจัยทางด้านราคาวัสดุ , ด้านขนส่งและด้านการดําเนินการ

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
มาตรฐานวัสดุพืน้ ทางหินคลุก กรมทางหลวงชนบทประกอบด้วย 4 การทดสอบหลักๆ ซึ่งผลการศึกษา
ทางด้านคุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินคลุกที่ผสมแทนที่ดว้ ยมวลรวมเปลือกหอยแครงแสดงดังต่อไปนี ้
1. Sieve analysis จาก Figure 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นการผ่านตะแกรงกับขนาดของ
ตะแกรง ซึ่งแนวโน้มของขนาดคละนัน้ จะมีเปอร์เซ็นการผ่านตะแกรงลดลง เมื่อผสมมวลรวมเปลือหอยแครง
เพิ่มขึน้ โดยอัตราส่วนผสมด้วยมวลรวมเปลือกหอยแครง 10%, 20%, 30%, 40% และ 50% นัน้ มีค่าผ่านเกณฑ์
การทดสอบ Sieve analysis ตามมาตรฐานวัสดุชนั้ พืน้ ทาง กรมทางหลวงชนบท
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Sieve Analysis
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Figure 6 the relationship with Passing and Particle Diameter.
2. Abrasion test พฤติกรรมของการสึกหรอ จะแปรผกผันกับปริมาณมวลรวมเปลือกหอยแครงที่ผสม
เพิ่ม Figure 7 แสดงความสัมพันธ์ของนํา้ หนักคงเหลือบนตะแกรงกับจํานวนรอบการหมุนเครื่อง los angeles
machine โดยที่การหมุน 500 รอบ อัตราส่วนผสมมวลรวมเปลือกหอยแครงที่ 0% เหลือวัสดุบนตะแกรงเบอร์ 12
มากที่สดุ ที่ 3745 กรัมสูญเสียไป 1255 กรัมคิดเป็ น 25.10% และอัตราส่วนผสมมวลรวมเปลือกหอยแครง 50%
เหลือวัสดุบนตะแกรงน้อยที่ สุด 3446 กรัมสูญเสียไป 1554 กรัมคิดเป็ น 31.08% ซึ่งมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทกําหนดไว้ว่า สูญเสียวัสดุตอ้ งไม่เกิ น 40% โดยทุกอัตราส่วนผสมมวลรวมเปลือกหอยแครง 0%, 10%,
20%, 30%, 40% และ50% นัน้ มีคา่ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ Abrasion test ตามมาตรฐานวัสดุชนั้ พืน้ ทางกรมทาง
Abrasion Test
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Figure 7 the relationship with Retained Weight and Number of Revolution.
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3. Compaction test พฤติกรรมการบดอัดเป็ นไปตาม Figure 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นแห้ง
และปริมาณความชืน้ โดยการศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็ นวิธีการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor) ซึ่งหิน
คลุก ที่ อัต ราส่วนผสมมวลรวมเปลื อกหอยแครง 0% มี ค วามหนาแน่นแห้ง 2.38 gm. /cc. โดยมี ป ริ ม าณนํา้ ที่
เหมาะสมที่ใช้สาํ หรับการบดอัด 5.48% และอัตราส่วนผสมมวลรวมเปลือกหอยแครง 50% มีความหนาแน่นแห้ง
2.02 gm. /cc. โดยมีปริมาณนํา้ ที่เหมาะสมที่ใช้สาํ หรับการบดอัด 11.16%
โดยอัตราส่วนผสมมวลรวมเปลือกหอยแครงที่มากขึน้ ส่งผลให้ปริมาณความชืน้ ที่ใช้ในบดอัดมากขึน้
และความหนาแน่นแห้งลดลง เมื่อความหนาแน่นแห้งลดลงจะส่งผลให้กาํ ลังการรับนํา้ หนักของโครงสร้างชัน้ พืน้
ทางลดลงด้วยเช่นกัน
Compaction Test
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Figure 8 the relationship with dry density and water content .
4. California bearing ratio test จาก Figure 9 ค่ า Soaked CBR นั้ น จะแปรผั น ตาม 2 ปั จจั ย
1. ปริมาณมวลรวมเปลือกหอยแครง 2. ระยะเวลาการแช่นาํ้
1. ปริมาณมวลรวมเปลือกหอยแครง อัตราส่วนผสมมวลรวมเปลือกหอยแครงที่ 0% และ 10%เป็ น 2
อัตราส่วนผสมที่ผ่านมาตรฐานวัสดุชนั้ พืน้ ทางหินคลุก กรมทางหลวงชนบท ซึ่ง Soaked CBR ต้องไม่นอ้ ยกว่า
80% ซึง่ ได้คา่ Soaked CBR ที่การแช่นาํ้ 4 วัน เท่ากับ 86.32% และ 82.15% ตามลําดับ
2. ระยะเวลาการแช่นาํ้ ระยะเวลาการแช่นาํ้ ที่นานขึน้ ส่งผลให้ค่า Soaked CBR ลดลง ระยะเวลาการ
แช่นาํ้ ไม่ได้พฒ
ั นาค่า Soaked CBR ให้สงู ขึน้ แต่จะเพิ่มปริมาณความชืน้ ให้แก่วสั ดุ ทําวัสดุเกิดการอิ่มตัวด้วยนํา้
ส่งผลให้คา่ Soaked CBR ลดลงในที่สดุ
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Figure 9 the relationship with C.B.R. and soak water.
การเปรียบเทียบราคาก่อสร้างระหว่างชั้นพืน้ ทางหินคลุกและชั้นพืน้ ทางหินคลุกทีผ่ สมแทนทีด่ ้วยมวล
รวมเปลือกหอยแครง
การเปรี ย บเที ย บราคาก่ อ สร้างในชั้น พื น้ ทางนี ้ จะคิ ด อัต ราการแทนที่ หิ น คลุก ด้วยมวลรวมเปลื อก
หอยแครงที่ 10% ซึ่งเป็ นอัตราส่วนที่ผ่านมาตรฐานวัสดุชนั้ พืน้ ทางหินคลุก กรมทางหลวงชนบท โดยจะกําหนด
ราคาค่าก่อสร้างโดยอ้างอิงตาม หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ตุลาคม 2560 กรมบัญชีกลางซึง่ มีปัจจัยทางด้านราคาวัสดุ, ด้านขนส่งและด้านการดําเนินการ
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Table 1 Comparison of construction cost with crushed rock and cockle shell aggregate.
List

Crushed rock

Cockle shell
aggregate

Local material cost
Material transportation distance
Delivery cost

246.5
49
160.34

0
24
79.44

Bath/ Cubic meter (loose)
Kilometer
Bath/ Cubic meter (loose)

Sum1/

406.84

79.44

Bath/ Cubic meter (loose)

Tolerances (50%)2/

610.26

119.16

Bath/ Cubic meter (dense)

0

32.19

Bath/ Cubic meter ( loose)

25.05

0

Bath/ Cubic meter (dense)

89.87

0

Bath/ Cubic meter (dense)

725.18

151.35

Operation cost + Depreciation for
excavation, carriage (OD)
Operation cost + Mixed depreciation
(OM)
Operation cost + Compaction
depreciation (OC)
Summary3/

1/ Sum = Local material cost + Delivery cost
2/ Tolerances (50%) = Sum x 1.50
3/ Summary = Tolerances (50%) + OD + OM + OC

Unit cost

Bath/ Cubic meter

การศึก ษางานก่ อสร้างถนนลาดยางในพื น้ ที่ อ.ท่ าฉาง จ.สุร าษฎร์ธานี พบว่าราคามวลรวมเปลือก
หอยแครง (151.35 บาท/ลบ.ม.) ตํ่ากว่าราคาหินคลุก (725.18 บาท/ลบ.ม.) ซึ่งเมื่อคํานวณราคาค่าก่อสร้างจาก
การก่อสร้างถนนจริงโดยชัน้ พืน้ ทางมีปริมาตรเท่ากับ 1818.18 m3 ถ้าใช้หินคลุกล้วนในการก่อสร้างราคาค่า
ก่อสร้างจะเท่ากับ 1,450,360 บาท แต่ถา้ ใช้หินคลุกที่ผสมด้วยมวลรวมเปลือกหอยแครงโดยแทนที่นาํ้ หนักของ
หินคลุก 10% ราคาค่าก่อสร้างจะเท่ากับ 1,273,377 บาท (ซึ่งถูกกว่าหินคลุกล้วน 176,983 บาท) ช่วยประหยัด
งบประมาณและลดราคาค่าก่อสร้างได้

สรุ ป
มวลรวมเปลือกหอยแครงในอัตราส่วนผสมแทนที่ ที่มากขึน้ ยิ่งทําให้คณ
ุ สมบัติต่างๆทางวิศวกรรมของ
หินคลุกเปลี่ยนแปลงไปเช่น ค่าความหนาแน่นแห้งลดลง ค่าเปอร์เซ็นการผ่านตะแกรงลดลง ค่า Soaked CBR
ลดลง และค่าปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสมที่ใช้ในการบดอัดเพิ่มขึน้ เป็ นต้น สําหรับอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมใน
การแทนที่หินคลุกคือ 10% โดยนํา้ หนักของหินคลุก ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบวัสดุชนั้ พืน้ ทางหินคลุก
กรมทางหลวงชนบท เมื่อนําไปใช้ในงานก่อสร้างจริง นอกจากวัสดุจะมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานแล้ว ยังสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ เป็ นการลดการใช้หินคลุกซึ่งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากัด อีกทัง้ เป็ น
การจัดการกับปั ญหาสิ่งแวดล้อม
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การประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดเพือ่ ควบคุมฝุ่ นในพืน้ ทีก่ ่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีไอโอที
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
Application of Measurement System for Dust Control in Construction Site using IOT (Internet
of things) Technology
อดิศักดิ์ ประพันธ์กุล1 และ อภินิติ โชติสงั กาศ1*
Adisak Prapankun1 and Apiniti Jotisankasa1*

บทคัดย่อ

เนื่ อ งด้ว ยงานก่ อ สร้า งมัก จะมี ห ลายกิ จ กรรมเป็ น งานที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ฝุ่ นละออง ซึ่ ง เป็ น มลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนงานก่อสร้างรวมถึงบริเวณพื น้ ที่ใกล้เคียง งานวิจัยนี จ้ ึงเสนอต้นแบบและการ
ประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดฝุ่ นเพื่อควบคุมฝุ่ นในพืน้ ที่ก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เพื่อช่วย
ในการเข้าถึงและรับรู ป้ ริมาณฝุ่ นก่อสร้างจากการวัดค่าโดยใช้เซ็น เซอร์ในการตรวจวัดแล้วส่งผ่ านข้อมูล บน
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลแบบตามเวลาจริง (Real-Time) ซึ่งสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการควบคุมปริมาณฝุ่ น
จากงานก่อสร้างได้ งานวิจัยนีพ้ บว่าการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นจากเซ็นเซอร์ สามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่ นและส่ง
ข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ดี อีกทัง้ สั่งการระบบพ่นนํา้ แบบหมอกสามารถควบคุมปริมาณฝุ่ น PM10 ได้ จากผลการ
ทดสอบในพืน้ ที่ก่อสร้างขนาด 400 ตารางเมตร พบว่าต้องเปิ ดระบบพ่นหมอกเป็ นเวลา 20-40 นาทีเพื่อช่วยลดค่า
PM10 ให้ก ลับ มาอยู่ภ ายในมาตรฐาน ระบบต้น แบบนี ส้ ามารถนําไปใช้เพื่ อศึก ษาปั จจัย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่อ การ
ก่อให้เกิดฝุ่ นในการก่อสร้างต่อไป

ABSTRACT
In construction sites, there are often many activities that cause dust, posing environmental
problems and adverse effect on health of construction workers and neighborhoods, This research
presents a prototype and the application of measurement systems for dust control in construction sites
by using Internet of Things (IOT) technology. To be aware of the amount of construction dust on site,
the system make use of commercial sensors to measure and transmit data to the internet which displays
information in real-time. Based on a pilot study in a construction space of 400 m2, the measurement of
dust from sensors was sent online through the network and used to turn on the mist maker automatically
to reduce the PM10 level. The mist turning on time was around 20-40 minutes to bring back the PM10
level to the safe value.

Key words: dust sensor, PM2.5, PM10, dust control in construction site, IOT (Internet of Things)
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คํานํา
หากพิจารณากิจกรรมในโครงการก่อสร้าง มักพบว่าหลายๆกิจกรรมในงานก่อสร้างนัน้ ก่อให้เกิ ดฝุ่ น
ละออง เช่นงานตัดไม้แบบ งานสกัดพื น้ คอนกรีต งานเจี ยแต่งปูนเปลือย งานขัดผนังทาสี งานบดอัดถนน
ฝุ่ นละอองในบรรยากาศเป็ นปั ญหามลพิษทางอากาศที่สาํ คัญที่สาํ คัญโดยเฉพาะฝุ่ นละอองขนาดเล็ก หรือฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอน (PM10) หากพบค่าเกิ นมาตรฐานคุณภาพอากาศ จะส่งผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจของประชาชน โดยเฉพาะผูท้ ่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผูส้ งู อายุ รวมถึงแรงงานที่ทาํ งานใกล้ชิด
แหล่งที่ก่อให้เกิดฝุ่ น อย่างเช่นในโครงการก่อสร้าง การตรวจวัดและการควบคุมปริมาณฝุ่ นในปั จจุบันยังขาด
เครื่องมือในการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นแบบตามเวลาจริง (Real-Time) ซึง่ ไม่สามารถนําข้อมูลมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดเหตุแบบทันที
ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทํางานวิจยั นี ้ โดยศึกษาการใช้อปุ กรณ์เซ็นเซอร์วดั ปริมาณฝุ่ น (Dust Sensor) ที่สามารถ
แสดงผลได้แ บบตามเวลาจริ ง และการควบคุม ปริ ม าณฝุ่ นโดยใช้ร ะบบรดนํา้ แบบหมอก (Spray Fogging
System) ผ่านการสั่งการโดยใช้เครือข่ายไร้สาย (Wireless sensor Network) โดย Code ในการเขียนโปรแกรม
ใช้โปรแกรม Arduino และได้ทาํ การวิจยั ภายในโครงการก่อสร้างกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (เมืองทอง)
ตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ที่ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การทราบค่าและการป้องกันฝุ่ นเป็ นไป
โดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่กาํ หนด และควบคุมค่าฝุ่ นละอองในงานก่อสร้างไม่เกินค่า
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 24 (พ.ศ.2547) และกรมควบคุมมลพิ ษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําหนดไว้

ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง
จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
(Arithmetic Mean) ในเวลา 1 ปี ต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยใช้วิธีการตรวจวัดตามระบบ
กราวิเมตริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างชนิดไฮโวลุม (High Volume Air Sampler) และระบบเบต้า เร
(Beta Ray) ที่ใช้หลักการฉายรังสีเบต้าไปยังฝุ่ นละอองบนแผ่นกรอง และวัดความสามารถในการดูดซับรังสีเบต้า
เพื่อนํามาแปลงเป็ นค่าเฉลี่ยของฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ระบุว่า ค่าปริมาณฝุ่ นจากงาน
ก่อสร้าง ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่ นละอองตลอดช่วงเวลาที่ตรวจวัด ต้องน้อยกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เมื่อทําการตรวจวัดพร้อมกัน ทัง้ นีก้ ารตรวจวัดต้องทําพร้อมกันและต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 290 นาที (4 ชั่วโมง 50
นาที) และไม่เกิน 310 นาที (5 ชั่วโมง 10 นาที) ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง
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ซึ่งในงานวิจยั นีผ้ ูว้ ิจยั ต้องการการรับรู แ้ ละป้องกันการเกิดฝุ่ นจากการทํางานก่อสร้างด้วยเซ็นเซอร์ โดย
ค่าเฉลี่ยของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ต้องไม่เกินตามค่ามาตรฐาน จึงได้ตงั้ ค่าไว้ท่ีไม่เกิน 50
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็ นค่าที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมอุปกรณ์
1. ประกอบอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดฝุ่ น (Dust Sensor PMS5003 G5) และเชื่ อมต่อกับแผงวงจรควบคุม
(Node MCU/ESP8266) ติดตัง้ อยู่ในกล่องรู ปแบบที่กะทัดรัดและสามารถเคลื่อนย้ายได้ การทํางานของเซ็นเซอร์
ใช้หลักการกระเจิงของแสงเลเซอร์ โดยเซ็นเซอร์นนั้ ประเมินผลของแสงเลเซอร์ท่ีไปกระทบกับอนุภาคแขวนลอยใน
อากาศ จากนัน้ รวบรวมแสงกระเจิงในระดับหนึ่งและเส้นโค้งของแสงกระเจิงที่เปลี่ยนไปตามเวลา เซ็นเซอร์จะมี
ระบบคํา นวณค่ า ระดั บ ปริ ม าณฝุ่ นและขนาดอนุ ภ าคต่ า งๆ ต่ อ หน่ ว ยปริ ม าตรสามารถคํา นวณได้โ ดย
ไมโครโปรเซสเซอร์

Figure 1 Functional block diagram of sensor. (2016 product data manual of PLANTOWER)

Figure 2 Digital universal particle concentration sensor PMS5003 series.
(2016 product data manual of PLANTOWER)
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Figure 3 Measuring sensor device PMS5003.
2.แผงวงจรควบคุมการสั่งการจ่ายไฟฟ้า เปิ ด/ปิ ด ปั๊ มนํา้ (Node MCU/ESP8266) ทําการเชื่อมต่อแผง
ควบคุมและเขียนโปรแกรมในการเปิ ดปั๊ มนํา้ ให้ระบบพ่นนํา้ แบบหมอกทํางาน ในกรณีท่ีรบั ค่าฝุ่ นจากเซ็นเซอร์เกิน
ค่าที่ตงั้ ไว้ คือ 50 µg./m3 และ ปิ ดปั๊ มนํา้ ในกรณีท่ีคา่ ฝุ่ นตํ่ากว่า 50 µg./m3

Figure 4 Control circuit board device MCU/ESP8266.
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Figure 5 Working diagram of the measuring sensor device PMS5003, and Working diagram of the
Control circuit board device MCU/ESP8266.
การทดลองอุปกรณ์
นําอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่ นไปติดตัง้ ที่จดุ ศูนย์กลางบริเวณพืน้ ที่ทดลอง (พืน้ ที่ทดลองประมาณ 400
ตารางเมตร) ทําการตรวจวัด 2 วัน ซึง่ ทัง้ 2 วัน มีกิจกรรมที่ตา่ งกันออกไป โดยในวันแรกมีกิจกรรมงานก่อสร้าง
ดังนี ้ งานขัดพืน้ ลานจอดรถยนต์ และในวันที่ 2 มีกิจกรรมงานก่อสร้างดังนี ้ งานฉาบผิวคอนกรีต และงานทาสี
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Figure 6 Project area of study.
อุปกรณ์เซ็นเซอร์วดั ปริมาณฝุ่ นจากการทํางานก่อสร้างมีคา่ เกินมาตรฐาน PM10 >50 µg./m3 ข้อมูลจากเซ็นเซอร์
จะรายงานเข้ามายังเครื่องมือสื่อสาร (Smart phone) ผ่าน IOT Application BLYNK และแจ้งเตือนผ่าน LINE
Application ให้ทราบถึงปริมาณฝุ่ นที่เกินค่ามาตรฐานให้ดาํ เนินการควบคุมฝุ่ น โดยการสั่งเปิ ดนํา้ พ่นหมอกเพื่อ
ควบคุมปริมาณฝุ่ น ใช้คาํ สั่งเปิ ดปั๊ มจาก Smart Phone ผ่าน BLYNK Application เพื่อเปิ ดปั๊ มนํา้ ทํางาน

Figure 7 Data on the amount of dust that is exceeded is notified via the IOT network
For control of dust.
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พ่นนํา้ แบบหมอกควบคุมฝุ่ นเป็ นบริเวณโดยรอบของพืน้ ที่ ตามแนวท่อที่วางไว้ ในขณะนัน้ เซ็นเซอร์ก็ยงั คงวัดค่า
ฝุ่ นอยู่ตลอดเวลาจนระยะเวลาผ่านไปค่าฝุ่ นมีปริมาณลดลง PM10 <50 µg./m3 ระบบจะแจ้งเตือนค่าฝุ่ นที่ลดลง
ผ่าน LINE Application กลับเข้ามาอีกครัง้ เมื่อทราบค่าฝุ่ นที่ลดลงจึงใช้คาํ สั่งปิ ดปั๊ มนํา้ ได้ ทัง้ นีอ้ ปุ กรณ์เซ็นเซอร์
และระบบการควบคุมเปิ ด/ปิ ดปั๊ ม จะกลับมาทํางานแบบวนซํา้ ไปเรื่อยๆ ตามเงื่อนไขที่ได้เขียนเอาไว้

Figure 8 Notification of dust values that are lower than the value set after the control.

ผลการทดลองและวิจารณ์
การประยุ ก ต์ใ ช้ร ะบบตรวจวัด เพื่ อ ควบคุม ฝุ่ นในพื น้ ที่ ก่ อ สร้า งโดยใช้เ ทคโนโลยี IOT (Internet Of
Things) มีผลการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์หลักๆ 3 ข้อ ดังต่อไปนี ้
1. อุปกรณ์เซ็นเซอร์จาก Figure 3 ตรวจวัดฝุ่ นสามารถส่งข้อมูลได้แบบเวลาจริง แสดงข้อมูลปริมาณฝุ่ น
PM10 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IOT (Figure 7) และส่งแจ้งเตือนข้อมูล ผ่าน LINE Application ให้ทราบถึง
ปริมาณ PM10 >50 µg./m3
2. อุปกรณ์บนั ทึกค่าการวัดฝุ่ น สามารถนํามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ปริมาณฝุ่ นและช่วงเวลาที่
ตรวจวัด Figure 9 เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมก่อสร้างในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่ นเป็ นจํานวนมาก นั่น
คือกิ จกรรมงานขัดพื น้ ลานคอนกรีต ซึ่งจากกราฟจะวิเคราะห์ได้ชัดเจนว่ากิ จกรรมถูกเซ็นเซอร์ตรวจวัดได้ค่า
ปริมาณ PM10 >50 µg./m3 อยู่ 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 09.10 น. ถึง 09.45 น. ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 54.57 µg./m3
ช่วงปริมาณฝุ่ น PM10 เกินมาตรฐานใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ในการควบคุมให้กลับมาอยู่สภาวะปกติ
และช่วงเวลา 14.20 น. ถึง 14.45 น. ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 52.25 µg./m3 ใช้ระยะเวลาประมาณ 20–25 นาที ในการ
ควบคุมปริมาณฝุ่ นให้กลับมาอยู่สภาวะปกติ และช่วงเวลา 16.20 น. ถึง 16.45 น. ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 60.00 µg./m3
ใช้ระยะเวลาประมาณ 20-30 นาที ในการควบคุม ให้กลับมาอยู่สภาวะปกติ และสําหรับปริมาณฝุ่ น PM2.5 การ
รดนํา้ แบบหมดก็ช่วยลดปริ มาณฝุ่ นลงมาเช่นเดีย วกัน อย่างเช่น ในเวลา 09.10 น. ถึง 09.45 น.ปริมาณฝุ่ น
PM2.5 อยู่ท่ี 46.15 µg./m3 ลดลงเหลือ 41.85 µg./m3 ส่วน PM1.0 เวลาดังกล่าวค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.15 µg./m3
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เหลือ 18.45 µg./m3 ในช่วงเวลาถัดมา 14.20 น. ถึง 14.45 น. ปริมาณฝุ่ น PM2.5 อยู่ท่ี 20.15 µg./m3 ลดลง
เหลือ 19.85 µg./m3 ส่วน PM1.0 ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 8.25 µg./m3 เหลือ 7.55 µg./m3 และในช่วงเวลา 16.20 น. ถึง
16.45 น.ปริมาณฝุ่ น PM2.5 อยู่ท่ี 30.15 µg./m3 ลดลงเหลือ 26.65 µg./m3 ส่วน PM1.0 ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 13.85
µg./m3 เหลือ 11.95 µg./m3

Figure 9 The result of measuring all 3 types of dust on the 1st day of scrubbing floor.

Figure 10 The results of measuring all 3 types of dust on the 2nd day of plastering and painted.
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3. จาก Figure 10 ผลการตรวจวัดในวันที่ 2 มีกิจกรรมงานฉาบผิ วคอนกรีตและทาสี พบว่าฝุ่ นชนิ ด
PM10 มีคา่ สูงกว่ามาตรฐาน ในสองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 51.00 µg./m3
ปริมาณฝุ่ น PM10 เกินมาตรฐานใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที ในการควบคุมให้กลับมาอยู่สภาวะปกติ และ
ช่วงเวลา 14.20 น. ถึง 15.00 น.ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 51.40 µg./m3 ช่วงปริมาณฝุ่ น PM10 เกินมาตรฐานใช้ระยะเวลา
ประมาณ 40 นาที ในการควบคุมให้กลับมาอยู่สภาวะปกติ โดยควบคุมระบบรดนํา้ แบบหมอก ทัง้ นีค้ ่าเฉลี่ยของ
ปริมาณฝุ่ น PM2.5 ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 38.85 µg./m3 ลดลงเหลือ 30.05 µg./m3
ส่วน PM1.0 ค่าเฉลี่ ย อยู่ท่ี 20.15 µg./m3 ลดลงเหลื อ 17.10 µg./m3 และในช่ วงเวลาที่ 2 เวลา 14.20 น. ถึง
15.00 น. ปริมาณฝุ่ น PM2.5 ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 26.00 µg./m3 ลดลงเหลือ 24.10 µg./m3 ส่วน PM1.0 ค่าเฉลี่ยอยูท่ ่ี
16.95 µg./m3 ลดลงเหลือ 12.25 µg./m3
สําหรับการทดลองในครัง้ นีไ้ ด้ใช้งบประมาณในการทําเครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่ น และอุปกรณ์สาํ หรับ
รดนํา้ แบบหมอก ในการช่วยลดปริมาณฝุ่ น ซึง่ ค่าใช้จ่ายทัง้ ระบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
Table 1 Summary of cost of dust control systems.
No.

Details

Price/Unit Number

Amount

1

Dust Sensor PMS5003

900.00

1

900.00

2

Node MCU/ESP8266

500.00

2

1,000.00

3

Relay Module 5 V 2 Channel

70.00

1

70.00

4

Battery lithium 3.7 V 350 mAh Li-polymer

700.00

1

700.00

5

Watering hose

1,500.00

1

1,500.00

6

Water pump 150 watt

4,500.00

1

4,500.00

7

Miscellaneous equipment

1,000.00

1

1,000.00

Total

9,670.00 Bath

สรุ ปผล
การตรวจวัดฝุ่ นละอองใช้เครื่องมือตรวจวัดเซ็นเซอร์ (Sensor) และการควบคุมปริมาณฝุ่ นโดยใช้ระบบ
รดนํา้ แบบหมอก (Spray Fogging) การทดลองการวัดปริมาณฝุ่ นในโครงการก่อสร้าง ดําเนินการทดลองในพืน้ ที่
โครงการก่อสร้าง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ปากเกร็ด นนทบุรี พืน้ ที่การทดลองอาคารเก็บของกลาง
ขนาด 6 ชัน้ โดยทดสอบที่ชนั้ 3 ของอาคาร พืน้ ที่โดยรวมประมาณ 400 ตารางเมตร พบว่าการใช้อปุ กรณ์เซ็นเซอร์
(sensor) วัดฝุ่ นและการสร้างเครือข่าย IOT ขึน้ มาสําหรับการทดลอง วัดค่าปริมาณฝุ่ นและควบคุมปริมาณฝุ่ นนัน้
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มี ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ค่ อ น ข้ า ง เ ป็ น ที่ น่ า พ อ ใ จ ก ล่ า ว คื อ อุ ป ก ร ณ์ วั ด ฝุ่ น เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ส า ม า ร ถ วั ด
ค่าฝุ่ นและส่งผ่านข้อมูลมายัง Application ผ่านการแจ้งเตือนใน LINE Application ให้ทราบค่าปริมาณฝุ่ นแบบ
ตามเวลาจริง (Real-Time) โดยใช้เครือข่ายในระบบ 4G สามารถส่งสัญญาณและทํางานได้ไกลสุดในระยะ
30 - 40 เมตร (จากจุดส่งสัญญาณถึงเซ็นเซอร์) และในระยะ 1 – 40 เมตร สามารถส่งข้อมูลได้อย่างราบรื่ น
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และแบตเตอรี่ท่ีใช้ แบตเตอรี่ ลิเธียม 3.7 V 350 mAh Li-polymer ซึง่ ต้องใช้ Step Up Converter
Power Supply Board 2V/24V To 5V ในการแปลงไฟให้ ไ ด้ 5V สํ า หรั บ จ่ า ยไฟใช้ ง านร่ ว มกั บ Node
MCU/ESP8266 การทํางานกิ นไฟ <100 mAh และ Dust Sensor PMS5003 การทํางานกิ นไฟ <100 mAh ซึ่ง
แบตเตอรี่ มีประจุอยู่ 350 mAh ต้องจ่ายไฟให้ใช้ได้นาน 1.5 ชั่วโมง แต่จากการทดลองพบว่า การใช้งานจริงจะอยู่
ราวๆ 2 – 2.30 ชั่วโมง เนื่องจาก ระดับอินเตอร์เฟช เอาท์พทุ แรงดันไฟฟ้าตํ่าสุด(VOL)<0.4V จึงทําให้การใช้ไฟฟ้า
สามารถใช้งานได้นานขึน้ และสามารถควบคุมการสั่งการเปิ ด/ปิ ด ปั๊ มน้าเพื่อการควบคุมฝุ่ นผ่าน Application ได้
ทันที ในกรณี ท่ี ฝุ่นมีค่าเกิ นมาตรฐาน และการควบคุมปริม าณฝุ่ นโดยการพ่นนํา้ แบบหมอก สามารถช่วยลด
ปริมาณฝุ่ นจากการทํางานได้ในระดับที่พงึ พอใจ
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การปรับปรุ งคุณสมบัตดิ นิ ซีเมนต์ด้วยเถ้าปาล์มนํา้ มันสําหรับทางหลวง
Improving Properties of Soil Cement with Palm Oil Fuel Ash for Highway
ชินภพ ชัยมงคล1* ก่อโชค จันทวรางกูร2 และ ทวีศกั ดิ์ ปิ ติคณ
ุ พงศ์สขุ 2
Chinaphob Chaimongkol1*, Korchoke Chantawarangul2 and Thaweesak Pitikhunpongsuk2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ท่ีจะนําวัสดุเหลือทิง้ อย่างเถ้าปาล์มนํา้ มันผสมกับดินซีเมนต์เพื่อทําการศึกษา
ค่ากําลังอัดแกนเดียว และเปรียบเทียบกับมาตรฐานรองพืน้ ทางดินซีเมนต์ และมาตรฐานพืน้ ทางดินซีเมนต์ของ
กรมทางหลวง โดยขัน้ ตอนการทดสอบประกอบไปด้วย การทดสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของดินเพื่อจําแนกลักษณะ
ของดิน การทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐานเพื่อหาปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสมที่ความหนาแน่นแห้ง
สูงสุด และทดสอบเพื่อหาค่ากําลังอัดแกนเดียว ซึ่งกําหนดอัตราส่วนจํานวน 7 ชุด รวม 63 ตัวอย่าง และทําการ
บ่มที่ระยะเวลา 1, 7 และ 28 วัน พบว่าการนําเถ้าปาล์มนํา้ มันผสมในดินซีเมนต์ทาํ ให้ค่ากําลังอัดแกนเดียวลดลง
แต่การแทนที่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมยังคงผ่านเกณฑ์มาตรฐานรองพืน้ ทางดินซีเมนต์ และมาตรฐานพืน้ ทางดิน
ซีเมนต์ของกรมทางหลวง จึงสรุ ปได้ว่าการผสมเถ้าปาล์มนํา้ มันในปริมาณที่เหมาะสมสามารถทดแทนปูนซีเมนต์
ในการก่อสร้างถนนชัน้ รองพืน้ ทาง และชัน้ พืน้ ทางได้

ABSTRACT
The objectives of this research are to use waste material like palm oil fuel ash to mix with soilcement in order to study unconfined compressive strength and to compare with the standard of soilcement subbase and the standard of soil-cement base of Department of Highways. Test procedures
comprise primary property test on engineering of soil to classify soil, modified compaction test to find
optimum moisture content at maximum dry density and unconfined compression test. 7 sets of ratio
with 63 samples in total are determined and cured at the period of 1, 7 and 28 day (s). It was found
that mixing palm oil fuel ash in soil-cement reduced unconfined compressive strength but replacing
with appropriate ratio still passed the standard of soil-cement subbase and the standard of soil-cement
base of Department of Highways. It was therefore summarized that mixing proper quantity of palm oil
fuel ash was able to replace cement for constructing subbase and base.

Key words: palm oil fuel ash, soil-cement, unconfined compressive strength, subbase, base
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คํานํา
โครงสร้างพื น้ ฐานด้า นถนนมี ค วามสํา คัญ อย่ า งยิ่ ง ต่อ การยกระดับ คุณ ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชน ซึ่งปั จจุบนั การเติบโตของเมือง และจํานวนประชากรที่เพิ่มขึน้ ทําให้มีการใช้รถใช้ถนนมากขึน้ ส่งผลให้
ปริมาณจราจรบนท้องถนนมีอตั ราที่เพิ่มขึน้ ทุกปี จําเป็ นต้องก่อสร้าง และบูรณะถนนอย่างเสมอ ทัง้ นีก้ ารก่อสร้าง
ถนนจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งใช้วสั ดุท่ีได้มาตรฐานมีความแข็งแรงคงทน โดยเฉพาะชัน้ พืน้ ทาง และชัน้ รองพืน้ ทางซึ่ง
ถือเป็ นชัน้ โครงสร้างที่สาํ คัญ ในปั จจุบนั การก่อสร้างโครงสร้างทางดังกล่าวยังคงใช้ตน้ ทุนที่สงู รวมถึงทรัพยากรที่
ใช้ในการก่อสร้างถนนมีอยู่จาํ กัด และลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ต่อไปอาจเป็ นปั ญหาส่งผลให้ทรัพยากรเหลือน้อยลง
และหมดไปในที่สดุ
ในพืน้ ที่ภาคใต้มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย และหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของภาคใต้ก็
คือปาล์มนํา้ มัน โดยมีเนือ้ ที่ยืนต้น 4,981,001 ไร่ เนือ้ ที่ให้ผล 4,396,848 ไร่ ผลผลิต 13,916,081 ตัน และผลผลิต
ต่อไร่ 3,165 กิโลกรัม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) แสดงให้เห็นว่าปาล์มนํา้ มันถือเป็ นพืชเศรษฐกิจ
หลักในพืน้ ที่ภาคใต้ ทางผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากพืชดังกล่าวประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างชัน้ ทาง
ของถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากําลังรับนํา้ หนักของวัสดุดินซีเมนต์ผสมเถ้าปาล์มนํา้ มันเปรียบเทียบกับมาตรฐานรองพืน้ ทาง
ดินซีเมนต์ และมาตรฐานพืน้ ทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวง และส่งเสริมให้มีการใช้วสั ดุเหลือทิง้ ได้อย่างคุม้ ค่า

ตรวจเอกสาร
โครงสร้างชัน้ ทางแบบยืดหยุ่นได้ (Flexible Pavement)
โครงสร้างจะมีลกั ษณะเป็ นชัน้ ๆ ตัง้ แต่สองชัน้ ขึน้ ไป โดยส่วนบนของถนนบริเวณผิวทางจะมีความเข้ม
ของแรงที่สงู มาก ดังนัน้ วัสดุท่ีจะนํามาใช้ทาํ ถนนในชัน้ ผิวทาง และพืน้ ทางต้องมีคุณสมบัติท่ีดี ทนทาน และรับ
นํา้ หนักได้สงู ส่วนที่อยู่ลกึ ลงไปก็จะมีคณ
ุ สมบัติทางวิศวกรรมที่ดอ้ ยลงไปตามลําดับ (จิรพัฒน์, 2557)
กลไกของการปรับปรุ งคุณภาพของดินด้วยซีเมนต์
การพัฒนากําลังรับแรงอัดในดินซีเมนต์เกิดจากปฏิกิริยา Cement Hydration เป็ นหลัก กล่าวได้ว่าเมื่อ
ซี เมนต์สัมผัส กับ นํา้ จะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า Cement Hydration ปฏิ กิ ริ ย าดัง กล่าวจะทําให้เกิ ด สาร CSH CAH และ
Calcium Hydroxide ซึ่งสาร CSH และ CAH จะมีคณ
ุ สมบัติเป็ นตัวเกาะยึด และเกิดการพัฒนากําลังรับแรงอัด
ของดินซีเมนต์ได้ (Moh, 1965)
เถ้าปาล์มนํา้ มัน
เถ้าปาล์มนํา้ มัน (palm oil fuel ash) เป็ นวัสดุปอซโซลานชนิดหนึ่งที่เป็ นผลพลอยได้จากการที่นาํ กาก
ของผลปาล์มนํา้ มัน ซึ่งได้แก่ เส้นใย เศษกะลา และทลายปาล์ม มาทําการเผาเป็ นเชือ้ เพลิงให้กบั หม้อกําเนิดไอ
นํา้ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงานสกัดนํา้ มันปาล์ม โดยใช้อณ
ุ หภูมิท่ีสงู มากในการเผาไหม้ประมาณ 800
– 900 °C ในส่วนลักษณะอนุภาคของเถ้าปาล์มนํา้ มันนัน้ พบว่าเถ้าปาล์มนํา้ มันที่ไม่มีการบดหรือที่ได้จากโรงงาน
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โดยตรงจะมีลกั ษณะรู ปร่างโดยรวมค่อนข้างหยาบ ความพรุ นสูง รู ปร่างกลมติดกันเป็ นก้อน และไม่มีขนาดที่
สมํ่าเสมอกัน ส่วนเถ้าปาล์มนํา้ มันที่บดแล้วจะมีลกั ษณะรู ปร่างไม่แน่นอน อนุภาคเป็ นเหลี่ยมมุม อนุภาคมีขนาด
เล็กลง และความพรุ นลดลงเมื่อเทียบจากกรณีท่ีไม่ได้ทาํ การบดมาก่อน (สําเริง และคณะ, 2548)

Figure 1 Palm oil fuel ash.

อุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุทใ่ี ช้ในการศึกษา
1. ดินลูกรังจากอําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก. 15
3. เถ้าปาล์มนํา้ มันจากบริษัทยูนิวานิชนํา้ มันปาล์มจํากัด (มหาชน) สาขาปลายพระยา จังหวัดกระบี่
4. นํา้
วิธีการศึกษา
การปรับปรุ งคุณสมบัติดินซีเมนต์ดว้ ยเถ้าปาล์มนํา้ มันสําหรับทางหลวง เป็ นการศึกษาโดยนําดินลูกรัง,
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1, เถ้าปาล์มนํา้ มัน และนํา้ ผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาค่ากําลัง
อัดแกนเดียว (Unconfined Compressive Strength: UCS) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของงานถนน ซึ่งสิ่งแรกที่ตอ้ ง
ดําเนินการคือการทดสอบหาคุณสมบัติเบือ้ งต้นของดินลูกรัง และในส่วนของเถ้าปาล์มนํา้ มันให้ทาํ การคัดแยก
เหลือเฉพาะส่วนที่ละเอียดโดยการร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 30 เพื่อแยกสิ่งเจือปนที่เกิดจากการเผาไหม้
ไม่สมบูรณ์ออกแล้วบดในส่วนที่ผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 30 ให้ละเอียด และร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์
200 อีกครัง้ จากนัน้ ทําการผสมวัสดุแยกตามอัตราส่วนแล้วนําตัวอย่างที่ผสมกันแล้วบดอัดโดยวิธีการทดสอบ
ความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน ซึ่งใช้ปริมาณนํา้ ที่มีความชืน้ ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด
แล้วทําการบ่มตัวอย่างในถุงพลาสติกเป็ นเวลา 1, 7 และ 28 วัน (3 ตัวอย่าง : 1 อัตราส่วน) ตามแต่ละตัวอย่างที่
ต้องการศึกษา รวมทัง้ สิน้ 63 ตัวอย่าง เมื่อครบกําหนดตามการบ่มจึงนําตัวอย่างไปแช่นา้ํ นาน 2 ชั่วโมง แล้วนํา
ตัวอย่างขึน้ มาปล่อยให้อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง จากนัน้ ทําการทดสอบหาค่ากําลังอัดแกนเดียว (Unconfined
Compressive Strength: UCS) พร้อมทัง้ หาค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวของแต่ละอัตราส่วน แล้วเขียนกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย UCS และอัตราส่วนผสมต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษา
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Table 1 Weight ratio and 7 sets of samples used for research with 63 samples in total.
Series
1
2
3
4
5
6
7

Soil : Cement : Palm oil fuel ash
100.00 : 0.00 : 0.00
100.00 : 2.00 : 0.00
100.00 : 1.00 : 1.00
100.00 : 0.00 : 2.00
100.00 : 4.00 : 0.00
100.00 : 2.00 : 2.00
100.00 : 0.00 : 4.00

แผนภาพการดําเนินงานวิจัย
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดสอบคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของดินลูกรัง
ในการทดสอบหาขนาดของเม็ดวัสดุของดินลูกรังตัวอย่าง พบว่ามีการกระจายของขนาดเม็ดดินดังนี ้
(Figure 2)

Figure 2 Grain size distribution curve.
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบเพื่อหาขนาดของเม็ดวัสดุ (Sieve Analysis) พบว่าดินมีค่า Coefficient of
Uniformity (Cu) และค่า Coefficient of Curvature (Cc) เท่ากับ 42.86 และ 2.17 ตามลําดับ แสดงว่าดินมีขนาด
คละกันดี
ในการทดสอบเพื่อหาค่าขีดเหลว (Liquid Limit: L.L.) และค่าขีดพลาสติก (Plastic Limit: P.L.) ของดิน
ลูกรังตัวอย่างพบว่ามีคา่ ร้อยละ 35 และร้อยละ 27.6 ตามลําดับ ซึง่ เมื่อคํานวณแล้วจะได้ P.I. มีคา่ ร้อยละ 7.4
ในการทดสอบเพื่ อหาความสึกหรอของวัส ดุชนิ ด เม็ดหยาบ (Coarse Aggregates) โดยใช้เครื่ อ งมื อ
ทดสอบหาความสึกหรอ (Los Angeles Abrasion) พบว่ามีคา่ ร้อยละ 56.16
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของดินตามระบบ AASHTO พบว่าเป็ นดินกลุ่ม A – 2 –
4 (0) ซึง่ เป็ นพวกกรวดและทรายปนตะกอนทรายหรือดินเหนียว
ผลการทดสอบความแน่ นแบบสูงกว่ ามาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสมและความ
หนาแน่นแห้งสูงสุดของตัวอย่างทดสอบ
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐานพบว่าเมื่อมีการนําวัสดุประสานผสมในดิน
ลูกรังโดยการนําเถ้าปาล์มนํา้ มันแทนที่ปูนซีเมนต์จะมีแนวโน้มที่ค่าปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสมเพิ่มขึน้ และค่า
ความหนาแน่นแห้งสูงสุดลดลง (Table 2)
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Table 2 Summary of relationship value between optimum moisture content and maximum dry density.
Series
1
2
3
4
5
6
7

Soil : Cement : Palm oil fuel ash
100.00 : 0.00 : 0.00
100.00 : 2.00 : 0.00
100.00 : 1.00 : 1.00
100.00 : 0.00 : 2.00
100.00 : 4.00 : 0.00
100.00 : 2.00 : 2.00
100.00 : 0.00 : 4.00

OMC (%)
12.5
12.8
13.1
13.1
13.3
13.5
14.1

MDD (gm/cc)
1.871
1.873
1.864
1.856
1.845
1.830
1.811

ผลการทดสอบคุณสมบัตดิ ้านกําลังของตัวอย่างทดสอบ
ในการทดสอบเพื่ อ หาค่ า กํา ลัง อัด แกนเดี ย ว (Unconfined Compression Test) จะต้อ งทํา การบ่ ม
ตัวอย่างทดสอบตามระยะเวลาที่กาํ หนดคือ 1, 7 และ 28 วัน เมื่อได้ระยะเวลาแล้วต้องแช่กอ้ นตัวอย่างในนํา้ เป็ น
เวลาสองชั่วโมงแล้วนําขึน้ มาปล่อยทิ ง้ ไว้ให้อยู่ในสภาพอิ่ มตัวผิ วแห้ง จากนั้น เริ่มทําการทดสอบจนครบทุก
อัตราส่วน และทําการเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียว และเปอร์เซ็นต์การแทนที่
ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าปาล์มนํา้ มัน โดยพิ จารณาที่วัสดุประสาน 2% และ 4% ตามลําดับ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
(Figure 3, Figure 4)

Figure 3 Relationship between unconfined compressive strength and replacement percentage of
cement with palm oil fuel ash at different curing ages of 2% of adhesives.
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Figure 4 Relationship between unconfined compressive strength and replacement percentage of
cement with palm oil fuel ash at different curing ages of 4% of adhesives.
ผลลัพธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้เถ้าปาล์มนํา้ มันแทนที่ปนู ซีเมนต์จะทําให้ค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวมี
แนวโน้มลดลงตามปริมาณเถ้าปาล์มนํา้ มันที่เพิ่มมากขึน้

สรุ ป
หากพิจารณาแนวโน้มของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียว และเปอร์เซ็นต์การ
แทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าปาล์มนํา้ มันของวัสดุประสาน 2% ที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน ช่วงของเส้นกราฟบริเวณการ
แทนที่ปนู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้าปาล์มนํา้ มัน 0 – 35% มีคา่ เฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามมาตรฐาน
รองพืน้ ทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงนั่นคือต้องมีค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน มากกว่า
689 kPa หรือ 7.00 ksc โดยประมาณ และพิจารณาแนวโน้มของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกําลังอัด
แกนเดียว และเปอร์เซ็นต์การแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าปาล์มนํา้ มันของวัสดุประสาน 4% ที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน
ช่วงของเส้นกราฟบริเวณการแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าปาล์มนํา้ มัน 0 – 15% มีค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวผ่าน
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามมาตรฐานพืน้ ทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงนั่นคือต้องมีค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียวที่
ระยะเวลาบ่ม 7 วัน มากกว่า 1,724 kPa หรือ 17.50 ksc โดยประมาณ ขณะที่แนวโน้มของกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างค่าเฉลี่ยกําลังอัดแกนเดียว และเปอร์เซ็นต์การแทนที่ปนู ซีเมนต์ดว้ ยเถ้าปาล์มนํา้ มันของวัสดุประสาน 4%
ที่ ระยะเวลาบ่ม 7 วัน ช่วงของเส้นกราฟบริเวณการแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าปาล์มนํา้ มัน 0 – 68% มีค่าเฉลี่ย
กําลังอัดแกนเดียวผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได้ตามมาตรฐานรองพืน้ ทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงเช่นกัน ดังนัน้
สามารถอธิบายได้วา่ การนําเถ้าปาล์มนํา้ มันผสมในดินซีเมนต์ทาํ ให้คา่ กําลังอัดแกนเดียวมีคา่ ลดลง แต่การแทนที่
ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าปาล์มนํา้ มันในบางอัตราส่วน ยังคงมีค่ากําลังอัดแกนเดียวที่ระยะเวลาบ่ม 7 วัน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานรองพืน้ ทางดินซีเมนต์ และมาตรฐานพืน้ ทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวง
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การปรับปรุ งคุณภาพดินลูกรังคุณภาพตํ่าโดยตะกรันเตาหลอมเหล็กและปูนซีเมนต์เพือ่ ใช้เป็ นวัสดุงานทาง
Improvement of Low Quality Lateritic Soil using Steel Furnace Slag and Portland Cement for
use as Highway Materials
อภิชาติ วงษา 1 ศุภกิจ นนทนานันท์ 1 สุสทิ ธิ์ ฉายประกายแก้ว1 อัครชัย เรืองแสงทอง 1
Apichart Wongsa 1, Supakij Nontananandh 1, Susit Chaiprakaikeow 1 and Akkarachai Ruangsangthong 1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ่งุ เน้นที่จะศึกษาการปรับปรุ งคุณภาพของดินลูกรังที่ปรับปรุ งโดยใช้ตะกรันเตาหลอมเหล็ก
และปูนซีเมนต์ ดินลูกรังที่ มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดสําหรับใช้เป็ น วัสดุงานทางสามารถปรับ ปรุ ง
คุณ ภาพให้ดี ขึน้ โดยผสมดิ น ลูก รัง กับ ตะกรัน เตาหลอมเหล็ก ที่ บ ดละเอี ย ดในอัต ราส่ วน 75:25 และผสมกับ
ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 4, 6 และ 8 โดยนํา้ หนักแห้ง หลังจากปรับปรุ งคุณภาพพบว่าดินซีเมนต์มีกาํ ลังรับ
แรงอัดสูงขึน้ ตามปริมาณสารเชื่อมประสานและอายุการบ่ม จากการวิเคราะห์ X-ray diffraction (XRD) พบว่า
ปริ ม าณสารผลิ ต ภัณ ฑ์ Calcium Silicate Hydrate (CSH) เพิ่ ม ขึ น้ ในขณะที่ Tricalcium silicate (C3S) มี ค่ า
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดแกนเดียวของดินซีเมนต์ ตัวอย่างดินที่ใช้ตะกรันเตาหลอม
เหล็กบดละเอียดผสมกับปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน 4% มีการพัฒนากําลังเป็ นไปตามข้อกําหนด สามารถนําไปใช้
เป็ นวัสดุชนั้ รองพืน้ ทาง และที่อตั ราส่วน 6% และ 8% สามารถนําไปใช้เป็ นวัสดุชนั้ พืน้ ทางได้

ABSTRACT
This research aims to study a quality improvement of lateritic soil using furnace slag and cement. The
lateritic soil that does not meet the standard requirements of highway materials can be improved by mixing
with ground furnace slag at the ratio of 75:25, which were then mixed with cement at 4, 6 and 8 percent by dry
weight. After the improvement, the results showed that the compressive strength of soil cement increased with
increasing of the amount of the cement binder and curing time. The results of X-ray diffraction (XRD) indicated
that the amount of Calcium Silicate Hydrate (CSH) increased while Tricalcium Silicate (C3S) decreased
conforming with the results of the unconfined compressive strength test. The soil mixed with ground furnace
slag and 4% cement had sufficient strength development to meet the standard requirement and was able to
be used as soil cement subbase material while the ones mixed with 6% and 8% of cement were able to be
used as soil cement base material.
Keyword: soil improvement, soil cement, steel furnace slag, X-ray diffraction analysis (XRD), Calcium Silicate Hydrate
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คํานํา
โครงสร้างทางประกอบไปด้วยชัน้ วัสดุหลายชัน้ เช่น ชัน้ รองพืน้ ทาง ชัน้ พืน้ ทาง และชัน้ ผิวทาง โดยจะต้องมี
การคัดเลือกวัสดุท่ีมีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ในบางพืน้ ที่อาจพบข้อจํากัดด้านปริมาณหรือคุณภาพ
ของวัสดุท่ีจะนํามาใช้ในการก่อสร้าง ปั จจุบันมีการตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงทําให้การแสวงหาแหล่ง
วัสดุใหม่ท่ีมีคุณภาพดีเพื่ อนํามาใช้ในการก่อสร้างนัน้ ทําได้ยากยิ่ งขึน้ ดังนัน้ การปรับปรุ งคุณภาพดินลูกรังภายใน
ท้องถิ่นบริเวณที่ทาํ การก่อสร้างเพื่อให้ได้คณ
ุ สมบัติตามต้องการ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาปั ญหาการขาด
แคลนวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างได้
การปรับปรุ งคุณภาพดินด้วยวิธีการทางเคมี เป็ นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุ งคุณภาพดินที่ มีคุณภาพไม่
เป็ นไปตามมาตรฐานมาปรับปรุ งเพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยคุณสมบัติเป็ นไปตามที่ตอ้ งการ นักวิจยั ทัง้ ในประเทศไทย
และในต่างประเทศจึงได้ทาํ การศึกษาวิจยั เพื่อปรับปรุ งคุณภาพดินลูกรังที่ดอ้ ยคุณภาพโดยการใช้สารเชื่อมประสาน
เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มาผสมดินลูกรัง ซึ่งวิธีดงั กล่าวเป็ นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากวัสดุมีการพัฒนา
กําลังอัดได้ดีในระยะเวลาอันสัน้ นอกจากนีน้ กั วิจยั ยังมีแนวความคิดที่จะนํากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
คุณสมบัติเป็ นวัสดุปอซโซลาน เช่น เถ้าแกลบ (Rice hush ash) เถ้าลอย (Fly ash) ผงฝุ่ นซีเมนต์ (Cement kiln dust)
และตะกรันเหล็ก (Steel Furnace slag) มาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บางส่วน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสามารถ
ปรับปรุ งกําลังรับแรงอัดของดินอ่อนได้ (ธีระชาติ, 2539 ; Naphol et al. 2017)
ตะกรันเตาหลอมเหล็ก (Steel Furnace slag) เป็ นกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้จากกระบวนการ
ผลิตเหล็กกล้าและเหล็กรู ปพรรณ ปริมาณตะกรันเตาหลอมเหล็กในประเทศไทยนัน้ มีปริมาณที่เพิ่มมากขึน้ ในทุก ๆ ปี
ซึ่งการกําจัดกากโรงงานอุตสาหกรรมนี ้ ต้องนําไปฝั งกลบและมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาทต่อตัน หรือคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 0.75 เท่าของราคาเหล็ก (ประกฤต, 2542) ตะกรันเตาหลอมเหล็กจะประกอบด้วยกลุ่มซิลิกอนไดออก
ไซด์ แคลเซียมคาร์บอเนต และเหล็กออกไซด์ซ่งึ มีลกั ษณะคล้ายกับปูนซีเมนต์ แต่ปริมาณจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ
แหล่งผลิต จึงมีคณ
ุ สมบัติเป็ นวัสดุปอสโซลาน (สรายุทธ, 2548)
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของดินลูกรังด้อยคุณภาพสําหรับใช้เป็ นวัสดุงานทาง โดยใช้
ตะกรันเตาหลอมเหล็กทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 นํามาเป็ นสารเชื่อมประสานในการปรับปรุ งคุณภาพ
ดินให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกําหนดของงานก่อสร้างถนน เพื่อนํามาใช้เป็ นวัสดุในงานชัน้ รองพืน้ ทางหรือ
งานชั้นพื น้ ทาง โดยจะทําการศึกษาถึงอัตราส่วนผสมของสารเชื่ อมประสานที่ เหมาะสม ตลอดจนคุณสมบัติ ด า้ น
วิ ศวกรรมที่ ส าํ คัญได้แก่ กําลังรับแรงอัดแกนเดี ยว (Unconfined compressive strength, qu ) งานวิ จัยนี ว้ ิ เคราะห์
ปริ มาณสารประกอบหลักตั้งต้น Tricalcium silicate (C3S) และสารผลิ ตภัณฑ์หลัก Calcium Silicate Hydrate
(CSH) ที่เกิดขึน้ จากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นด้วยเทคนิ คการเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometers, XRD) ซึ่งจะ
สามารถอธิบายกลไกของการพัฒนากําลังของดินที่ปรับปรุ งคุณภาพดินด้วยปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมตะกรันเตาหลอม
เหล็ก ดังนัน้ แนวคิดในการนําตะกรันเตาหลอมเหล็กมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อใช้ปรับปรุ งคุณภาพดินลูกรัง
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ด้อยคุณภาพ นอกจากจะทําให้เกิดแหล่งวัสดุก่อสร้างทางเลือกใหม่แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
จากการจัดการนําขยะอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ์
ดินลูกรังที่ใช้ในงานวิจัยนีเ้ ก็บตัวอย่างจากบ่อยืมดินในพืน้ ที่ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ที่ระดับความ
ลึก 1-3 ม. จากผิ วดิน ผลการทดสอบคุณสมบัติในห้องปฏิ บัติ การพบว่ามีปริ มาณความชื น้ ในธรรมชาติ 16.1%
ขีดจํากัดเหลว 40.53% ขีดจํากัดพลาสติก 22.41% ดัชนีพลาสติก 18.22% ความถ่วงจําเพาะ 2.76 ความหนาแน่น
แห้งสูงสุด (γd,max) 1.94 t./m2 ปริมาณความชืน้ ที่เหมาะสม ( Wopt ) 14.0 % โดยการทดสอบการบดอัดดินแบบสูง
กว่ามาตรฐาน ดินลูกรังนีอ้ ยู่ในกลุ่มทรายปนดินเหนียว (SC) เมื่อจําแนกดินตามระบบ Unifined soil classification
system (USCS) เป็ นดินเม็ดหยาบและมีความเหนียวสูง โดยมีกาํ ลังรับแรงอัดแกนเดียว 1.9-3.0 ksc. เมื่อพิจารณา
เกณฑ์สาํ หรับนําดินไปใช้ในการก่อสร้างชัน้ พืน้ ทางและรองพืน้ ทาง ดินลูกรังดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติอยู่ในขอบเขตล่าง
ของข้อกําหนดจึงจําเป็ นต้องมีการปรับปรุ งคุณภาพก่อนนําไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตะกรันเตาหลอมเหล็ก (Steel Furnace slag) ที่ใช้ในงานวิจัยนีเ้ ป็ นกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กชนิ ดเตา
หลอมไฟฟ้า (Electronic arch furnace slag หรือ EAF Slag) มีลกั ษณะเป็ นผลึกก้อนแข็งและมีรูพรุ นขนาดเส้นผ่ าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 1-5 ซม. ถูกบดให้มีความละเอียดเทียบเคียงกับมาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Ordinary
Portland cement, OPC) จากการทดสอบด้วยวิธี Air blaine permeability พบว่ามีคา่ ความละเอียดเฉลี่ย 2,800
cm2/g องค์ประกอบทางเคมีข องผงตะกรัน เหล็กบดใน Table 1 พบว่ามีปริมาณผลรวมของซิลิกอนออกไซด์
(SiO2) อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อจําแนกประเภทวัสดุ
ปอซโซลานจะจัดได้วา่ เป็ นสารในชัน้ คุณภาพ (Class) F ตามมาตรฐาน ASTM C 618
Table 1 Chemical compositions of steel furnace slag.
Composition

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

SO3

%

59.96

12.97

17.07

1.41

0.13

1.60

0.40

0.35

Table 2 Symbol of mix proportion test.
Symbol

SSC4

SSC6

SSC8

Cement content (% by weight of soil mixed with slag)

4

6

8
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วิธีการและขั้นตอนการวิจัย
การปรับปรุ งคุณภาพดินลูกรังกระทําโดยนําตะกรันเตาหลอมเหล็กที่ผ่านการบดละเอียดมผสมเข้ากับ
ดินลูกรังที่รอ่ นผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (4.75 มม.) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ผ่านเท่ากับ 58 % ในอัตราส่วนนํา้ หนักแห้งของดิน
ลูก รัง ต่ อ ตะกรัน เตาหลอมเหล็ ก บด 75:25 ซึ่ง เป็ น สัด ส่ ว นที่ ไ ด้จ ากการทดลองหาส่ ว นผสมที่ เ หมาะสมใน
ห้องปฏิบตั ิการในการทดสอบเบือ้ งต้น (Preliminaly test) และให้กาํ ลังอัดสูงที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับค่าที่เสนอโดย
Sekhar et al. (2017) จากนัน้ จึงผสมด้วยปูนซีเมนต์ในปริมาณดังแสดงใน Table 2 โดยใช้ปริมาณนํา้ ที่ค่า Wopt
เมื่อส่วนผสมของดินซีเมนต์ทงั้ หมดเข้ากันดีแล้วจึงทําการบดอัดในแบบทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2
นิ ว้ สูง 4 นิ ว้ โดยควบคุม พลัง งานในการบดอัด ให้เ ที ย บเท่ ากับ การบดอัด แบบสูง กว่า มาตรฐาน (Modified
Compaction) จากนัน้ นําตัวอย่างดินซีเมนต์ออกจากแบบหล่อหุม้ ด้วยแผ่นพลาสติก Plastic wrap และบรรจุใน
กล่องพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชืน้ เมื่อครบอายุการบ่มที่ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน นําตัวอย่างดิน
ซี เ มนต์แ ช่ น าํ้ เป็ น เวลา 2 ชั่ว โมง ก่ อ นทํา การวิ เ คราะห์ค่ า ความเร็ว คลื่ น เฉื อ นในตัว อย่ า งโดยวิ ธี Free-Free
Resonance (FFR) และทดสอบกําลังรับแรงอัด (Unconfined compressive strength, qu) ภายหลังการทดสอบ
กําลังรับแรงอัดแกนเดียวเก็บตัวอย่ างดินซี เมนต์ท่ี บริ เวณระนาบที่ ดินพังทลายเพื่ อวิ เคราะห์ปริมาณสารตั้งต้น
Tricalcium Silicate (C3S) ซึ่ ง เป็ นสารประกอบหลัก (Bouque’s compounds) ในปู น ซี เ มนต์แ ละสารผลิ ต ภั ณ ฑ์
Calcium Silicate Hydrate (CSH) ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นที่อายุการบ่มต่างๆ โดยใช้เทคนิคการเลีย้ วเบนของรังสี
เอกซ์ ด้วยเครื่อง X-ray Diffractometer (XRD) ส่องกราดตัวอย่างที่มมุ 2θ ในช่วง 5 - 90 องศา เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสารตัง้ ต้น สารผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นกับกําลังที่เพิ่มขึน้ เพื่อใช้อธิบายกลไกปฏิกิริยาการ
พัฒนากําลัง
อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริงในสนามจะต้องพิจารณาปรับแก้ปริมาณนํา้ ที่ใช้ผสมเพื่อทําปฏิกิริยา
เนื่องจากอิทธิพลของเม็ดดินที่มีขนาดโตกว่าตะแกรงเบอร์ 4 ที่คดั ทิง้ ไป ตามที่เสนอโดย Hausmann (1990)

B

A

Figure 1 Sample preparation equipment (A) mold, (B) rammer, (C) soil samples.
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ผลการทดลองและวิจารณ์
การพัฒนากําลังของดินผสมสารเพิม่ เสถียรภาพ
Figure 2 แสดง Stress-Strain ของดินลูกรังก่อนการปรับปรุ ง ดินลูกรังผสมตะกรันเตาหลอมเหล็กและที่
ผสมปูนซีเมนต์ตามลําดับ พบว่ากําลังรับแรงอัดของดินลูกรัง (qu) มีคา่ เพิ่มขึน้ อย่างชัดเจนจาก 4.25 ksc เป็ น
10.10 ksc โดย Strain ที่ failure (εf ) ลดลงจาก 8.14% เป็ น 5.93% และเมื่อผสมกับปูนซีเมนต์ 4%, 6% และ 8%
พบว่ากราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Stress-Strain มีความชัน (Peak Stress) เพิ่มขึน้ ชัดเจน และมี εf ลดลงอยู่
ในช่วง 2.5-3 % แสดงให้เห็นว่าปูนซีเมนต์ท่ีผสมในปริมาณที่เหมาะสมมีผลต่อการพัฒนากําลัง
จากผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดของดินลูกรังที่ปรับปรุ งคุณภาพด้วยตะกรันเตาหลอมเหล็กและผสม
ปูนซีเมนต์ใน Figure 3 พบว่าดินซีเมนต์มีการพัฒนากําลังรับแรงอัด (qu) ตามอายุการบ่มและปริมาณปูนซีเมนต์
ที่เพิ่มขึน้ ในช่วงอายุการบ่มสองสัปดาห์แรก (1, 3, 7 และ 14 วัน) qu มีการพัฒนากําลังอยู่ในช่วง 13 – 36 ksc
โดย qu เพิ่มขึน้ อย่างชัดเจนในช่วงอายุการบ่มหลัง 14 วัน ที่สดั ส่วนผสม 4%, 6% และ 8% ที่อายุการบ่ม 28 วัน มี
ค่าเท่ากับ 64.0, 89.34 และ 115.04 ksc ตามลําดับ เมื่อพิจารณากําลังรับแรงอัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานวัสดุ
งานทางดินซีเมนต์กรมทางหลวงพบว่าตัวอย่างดินที่ใช้ตะกรันเตาหลอมเหล็กบดละเอียดผสมกับปูนซีเมนต์ใน
อัตราส่วน 4% และบดอัดโดยใช้พลังงานเทียบเท่า Modified Compaction มีกาํ ลังเป็ นไปตามข้อกําหนด สามารถ
นําไปใช้เป็ นวัสดุชนั้ รองพืน้ ทาง และที่อตั ราส่วน 6% และ 8% สามารถนําไปใช้เป็ นวัสดุชนั้ พืน้ ทางได้

(75:25)

Figure 2 Stress – Strain characteristic curve of untreated soil compared with slag and cement
stabilized soil after 6 days curing and 2 hrs. soaking before UCS test.
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Figure 3 Unconfined compressive strength and curing time.
ความสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบหลักตัง้ ต้นและการพัฒนากําลังของสารผลิตภัณฑ์หลัก
ผลการทดสอบการเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์ของดินซีเมนต์ในส่วนผสม SSC4, SSC6 และ SSC8 ในแต่ละ
อายุการบ่มตัง้ แต่ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน แสดงใน Figure 4 (a) - Figure 4 (c) และ Table 3 พบว่าปริมาณสาร
ผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลัก CSH ที่ ต าํ แหน่ ง d-spacing เท่ ากับ 1.98 Å มี ป ริ ม าณเพิ่ มขึน้ ตามอายุก ารบ่ มและปริ ม าณ
ปูนซีเมนต์ท่ีผสมมากขึน้ โดยสอดคล้องกับการลดลงของสารประกอบหลักตัง้ ต้น C3S ที่ ตาํ แหน่ง d-spacing
เท่ากับ 2.45 Å

(a)
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(b)

(c)
Figure 4 Typical XRD pattern of soil slag mix with cement 4,% 6% and 8% at different curing time.
Table 3 C3S and CSH formation for all mixture and curing times.
Mixture

C3S at curing (days) / Counts per sec.

CSH at curing (days) / Counts per sec.

1

28

1

3

7

14

3

7

14

28

SSC4

74.31 58.79 36.53 19.61

16.56

27.18

33.36 38.69 41.43

64.00

SSC6

88.72 32.11 35.23 21.54

14.24

29.23

43.46 53.03 70.61

89.34

SSC8

51.34 48.98 38.87

20.09

51.81

73.63 79.53

115.04

N.A.
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Figure 5 Comparisons between strength development in relation to CSH for SSC4, SSC6 and SSC8.

Figure 6 Comparisons between strength development in relation to C3S for SSC4, SSC6 and SSC8.
จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารผลิตภัณฑ์หลัก CSH ของดินซีเมนต์ทุกสัดส่วนผสมที่อายุการ
บ่ มต่างๆ ดังแสดงใน Figure 5 พบว่าปริ มาณสารผลิ ตภัณฑ์หลัก CSH จะเพิ่ มสูงขึน้ ตาม qu ของดิ นซี เมนต์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ เสนอโดย Naphol et. al. (2017) ทัง้ นี ้ ในการศึกษานีพ้ บว่าการเกิ ด CSH ในช่วงต้นของการ
เกิดปฏิกิริยา (สองสัปดาห์แรก) จะมีอตั ราสูงกว่าอัตราการเกิดในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปฏิกิริยาไฮ
เดรชั่นของสารประกอบหลักตัง้ ต้น กล่าวคือ C3S มีอตั ราการลดลงอย่างชัดเจนในช่วง 7 วันแรก หลังจากนัน้ C3S จะ
คงเหลืออยู่ในดินซีเมนต์ในปริมาณที่นอ้ ยลงมาก เป็ นผลทําให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นในระยะยาวในอัตราที่ลดลง ซึง่
ความสัมพันธ์ระหว่ างสารประกอบหลักตัง้ ต้น C3S ของดิ นซี เมนต์ทุกสัดส่ วนผสมที่ อายุ การบ่ มต่ างๆ สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนใน Figure 6 โดยแนวโน้มของอัตราการลดลงของ C3S (∆C3S) สอดคล้องกับงานวิจยั ที่เสนอ
โดย Kamon และ Nontananandh (1990)
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มขึน้ กําลังของดินซีเมนต์กบั อัตราการเกิดสารผลิตภัณฑ์หลัก CSH ที่
ทุกสัดส่วนผสมที่อายุการบ่มต่างๆ พบว่าในช่วงต้นของปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ดินซีเมนต์จะพัฒนากําลังในอัตราที่นอ้ ย
กว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ หลังอายุการบ่มหลัง 14 วัน ทัง้ นีค้ าดว่าน่าจะเกิ ดจากการพัฒนาของโครงสร้างผลึกของสาร
ผลิตภัณฑ์หลัก CSH เชื่อมประสานกับอนุภาคดินและเปลี่ยนจากสภาพกึ่งของแข็งมีลกั ษณะคล้ายเจล (Gelateneous
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phase) ในช่วงต้น ค่อยๆแข็งตัวเพิ่มขึน้ ตามอายุการบ่ม (Hardening phase) และกลายเป็ นโครงสร้างของดินซีเมนต์ท่ี
มีความแข็งเพิ่มมากขึน้ ในระยะยาว (Hardened phase) ตามที่เสนอโดย Kamon และ Nontananandh (1990)

สรุ ป

การปรับ ปรุ ง คุณ ภาพดิ น ด้วยปอร์ต แลนด์ซี เ มนต์แ ละตะกรัน เตาหลอมเหล็ก เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง
ในการเพิ่ มประสิทธิ ภาพของการปรับปรุ งคุณภาพดินลูกรัง โดยการใช้ก ากของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุด โดยพบว่าดินผสมตะกรันเตาหลอมเหล็กบดละเอียดที่อตั ราส่วน 75:25 และผสมปูนซีเมนต์ ในอัตรา
ร้อยละ 4, 6 และ 8 โดยนํา้ หนักเป็ นสัดส่วนผสมที่เหมาะสม ตัวอย่างดินที่ใช้ตะกรันเตาหลอมเหล็กบดละเอียดผสม
กับปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน 4% มีการพัฒนากําลังเป็ นไปตามข้อกําหนด สามารถนําไปใช้เป็ นวัสดุชนั้ รองพืน้ ทาง
และที่ อัต ราส่วน 6% และ 8% สามารถนําไปใช้เ ป็ น วัส ดุชั้น พื น้ ทางได้ ผลจากการวิ เคราะห์ X-ray diffraction
analysis พบว่ าปริ มาณสารผลิ ตภัณฑ์หลัก Calcium Silicate Hydrate (CSH) ที่ เกิ ดขึ น้ และการทําปฏิ กิ ริ ยาของ
สารประกอบหลักตัง้ ต้น Tricalcium Silicate (C3S) มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับการพัฒนากําลังของดินซีเมนต์
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การศึกษาปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้บริการคาร์แชริ่งในกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Consumer Intention to Use Carsharing Service in Bangkok
กรกฎ จันทร์ยวง1* สโรช บุญศิริพนั ธ์1 และ วิโรจน์ รุโจปการ1
Korakot Chanyuang1*, Saroch Boonsiripant1 and Wiroj Rujopakarn1

บทคัดย่อ

งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ วิ เ คราะห์ห าปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อความตั้ง ใจในการใช้บ ริ ก ารคาร์แ ชริ่ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร และพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสร้างปั จจัยที่มีผลต่อความตัง้ ใจที่จะใช้บริการคาร์แชริ่ง โดย
เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามบริเวณใกล้เคียงของสถานีให้บริการคาร์แชริ่งในกรุ งเทพมหานคร จากบุคคลทั่วไปที่
มีอายุ 18 ปี ขนึ ้ ไป จํานวน 600 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ การ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจที่
จะใช้บริการคาร์แชริ่ง คือ ปั จจัยด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ปั จจัยด้านคุณค่าต่อสังคม ปั จจัยด้านการรับรู ถ้ ึง
บริการ และปั จจัยด้านความสะดวกสบาย โดยปั จจัยด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจที่จะใช้
บริการมากที่สดุ

ABSTRACT
The objective of this research is to determine factors affecting the intention to use carsharing
service in Bangkok using the structural equation modeling technique. The data were collected through
questionnaires nearby four carsharing stations in Bangkok. The total of 600 respondents ages ranged
from 18 to 60 years old participated in the questionnaire survey. This research applied exploratory
factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and structural equation model (SEM)
technique as the analysis tools. The results showed that factors affecting the intention to use carsharing
include cost saving, social value, awareness, and convenience. The study revealed that cost saving
was the most influential factor for consumer’s intention to use carsharing in Bangkok.

Key words: car sharing, intention to use, exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), structural equation
model (SEM)
* Corresponding author; email address: korakotjunyuang@gmail.com
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คํานํา
ปั จจุบนั ปั ญหาด้านการจราจรติดขัดเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญของประเทศไทยเนื่องจากประชากรในประเทศ
ไทยมีการซือ้ รถยนต์สว่ นบุคคลมากขึน้ ทําให้มีปริมาณรถยนต์สว่ นบุคคลเพิ่มมากขึน้ ทุกปี ดังนัน้ เราควรส่งเสริมให้
ลดปริมาณการครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคล (Car Ownership) และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึน้
ซึ่ง การใช้ร ะบบขนส่ง มวลชนเป็ น วิ ธี ท่ี จ ะช่ วยแก้ไ ขปั ญ หาได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ง ยื น อย่ างไรก็ ต าม
เนื่องจากผังเมืองกรุ งเทพฯ ไม่ได้ถกู วางแผนมาไว้อย่างเป็ นระบบ ส่งผลให้ระบบขนส่งมวลชนไม่สามารถเข้าถึงได้
ในทุกพืน้ ที่ ดังนัน้ ผูเ้ ดินทางในกรุ งเทพฯ ยังต้องพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกอื่น เช่น รถแท็กซี่ (Taxi),
จักรยานยนต์รบั จ้าง เป็ นต้น และอีกหนึ่งทางเลือก คือ การใช้คาร์แชริ่ง (Carsharing) ซึ่งคาร์แชริ่งคือรถยนต์ให้
เช่ารู ปแบบนึงซึ่งแตกต่างจากรถยนต์ให้เช่าทั่วไปตรงที่สามารถเช่าเป็ นระยะเวลาอันสัน้ เช่น เช่าเป็ นรายชั่วโมง
หรือเช่าเป็ นรายนาที โดยการสมัคร การจองรถ การเลือกชนิดรถ และการปลดล๊อคเข้าใช้รถทําผ่านแอปพลิเคชั่น
ในโทรศัพท์มือถือ ข้อดีของการใช้บริการคาร์แชริ่งคือ มีความสะดวกสบายในการเดินทาง และมีความหยืดหยุ่น
ในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเป็ นเจ้าของรถยนต์สว่ นบุคคล และสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
แต่มีขอ้ จํากัดตรงที่ผใู้ ช้บริการต้องสามารถขับรถยนต์ได้ สําหรับประเทศไทยคาร์แชริ่งยังเป็ นรู ปแบบการให้บริการ
รู ปแบบใหม่ นํามาสู่วตั ถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ คือ การศึกษาหาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจในการ
ใช้บริการคาร์แชริ่งในกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์ระดับอิทธิ พลของปั จจัยดังกล่าวที่ มีต่อความตัง้ ใจในการใช้
บริการคาร์แชริ่ง
จากงานวิจัยที่ ผ่ านมา Joo (2017) ศึกษาปั จจัยที่ มีผลการความตั้งใจในการใช้บริ การคาร์แชริ่ ง ใน
ประเทศเกาหลี ใ ต้พ บว่า ปั จ จัย ด้านความสะดวกสบาย และปั จ จัย ด้านการประหยัด เวลามี อิท ธิ พ ลอย่ างมี
นัยสําคัญ งานวิจยั ของ Hamari et al. (2015) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจที่จะเข้าร่วมใช้บริการธุรกิจ
แบ่ ง ปั น (Sharing Economy) ซึ่ง คาร์แ ชริ่ ง คื อหนึ่ง ในธุ ร กิ จ แบ่ ง ปั น ด้วย จากการศึก ษาพบว่าปั จ จัย ด้า นการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ปั จจัยด้านคุณค่าต่อสังคม และปั จจัยด้านความสนุกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจที่
จะเข้ามาใช้บริการธุรกิจแบ่งปั น นอกจากนีง้ านวิจยั ของ Deng (2018) พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความตัง้ ใจที่จะใช้
คาร์แชริ่งในประเทศจี น คือ ปั จจัยด้านคุณค่าต่อสังคม และปั จจัยด้านการรับรู ถ้ ึงบริการ และการศึกษาของ
Giang (2017) พบว่าปั จจัยด้านการรับรู ถ้ ึงการบริการมีผลต่อทัศนคติ และทัศนคติมีผลต่อความตัง้ ใจในการใช้
บริการคาร์แชริ่งในประเทศเวียดนาม

อุปกรณ์และวิธีการ
การออกแบบแบบสอบถามผูว้ ิจยั นําตัวชีว้ ดั ที่ใช้ในปั จจัยต่าง ๆ ส่วนใหญ่มาจากงานวิจยั ที่ศกึ ษามาก่อน
ในต่างประเทศ และตัวชี ว้ ัดบางส่วนกําหนดขึน้ จากประเด็นที่ผูว้ ิจัยสนใจ โดยปั จจัยที่ จะศึกษาประกอบด้วย
ปั จจัยด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ปั จจัยด้านความสะดวกสบาย ปั จจัยด้านคุณค่าต่อสังคม ปั จจัยด้านการรับรู ถ้ งึ
บริการ และปั จจัยด้านความตัง้ ใจที่ จะใช้บริการ ซึ่งสามารถนํามาตัง้ สมมติฐานการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ 4 ข้อดังนี ้
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1. ปั จ จัย ด้า นการประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ย (Cost Saving: CS) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จ จัย ด้า นความตั้ง ใจที่ จ ะใช้บ ริ ก าร
(Intention to use: ITU) 2. ปั จจัยด้านความสะดวกสบาย (Convenience: CON) มีอิทธิตอ่ ปั จจัยด้านความตัง้ ใจ
ที่จะใช้บริการ (Intention to use: ITU) 3. ปั จจัยด้านคุณค่าต่อสังคม (Social Value: SV) มีอิทธิพลต่อปั จจัยด้าน
ความตัง้ ใจที่จะใช้บริการ (Intention to use: ITU) 4. ปั จจัยด้านการรับรู ถ้ ึงบริการ (Awareness: AW) มีอิทธิพล
ต่อปั จจัยด้านความตัง้ ใจที่จะใช้บริการ (Intention to use: ITU)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถามโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เกี่ยวข้องกับข้อมูลลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อ
คาร์แ ชริ่ ง โดยใช้ม าตรวัด แบบช่ ว ง (Interval Scale) 5 ระดับ คื อ (1) ไม่ เ ห็ น ด้ว ย (2) ค่ อ นข้า งไม่ เ ห็ น ด้ว ย
(3) เห็นด้วยปานกลาง (4) เห็นด้วยมาก (5) เห็นด้วยมากที่สดุ และใช้ชดุ คําถามแบ่งออกเป็ น 29 ข้อ (Table 1)
Table 1 Questionnaire Item.
Indicators
1. Carsharing can save your money on car ownership cost.
2. Carsharing service can save your travel cost.
3. Carsharing service can save your parking cost.
4. You can save money if you use Carsharing.
5. Your participation in Carsharing service can improve your economic situation.
6. The Carsharing system can alleviate the traffic congestion.
7. The Carsharing system can reduce air and noise pollutions.
8. The Carsharing system increases the use of public transits: BTS or MRTS
9. The Carsharing system can contribute to energy saving.
10. The Carsharing system can contribute to efficient usage of parking spots.
11. The Carsharing system provides easy accessibility to the system
12. The Carsharing system provides sufficient vehicle.
13. The Carsharing system provides better convenience that take you to any places.
14. The Carsharing system is equipped with technological devices.
15. You can use carsharing any time.
16. The Carsharing system helps you travel faster.
17. The Carsharing system will save your shopping time.
18. The Carsharing system have enough vehicle fleet.
19. The Carsharing system can be an alternative mode for emergency.
20. The Carsharing system creates equity in the public’s traveling
21. It is easy for you to get in touch with Carsharing information in your daily life.
22. You can get the information of Carsharing from various resources and channels
23. The concept and information of Carsharing is easily understood
24. You can understand the advantage and figures of Carsharing from the information
25. You expect to use Carsharing service.
26. You will recommend the Carsharing service to others
27. You expect to use Carsharing service instead of using your existing mode.
28. You plan to use the Carsharing service in the future.
29. You expect to use Carsharing service for your business travel.
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Hamari et al. (2015)
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Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Joo (2017)
Joo (2017)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Joo (2017)
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by Author
by Author
by Author
by Author
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การเก็ บ ข้อ มูล ที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาจะเก็ บ ข้อมูล บริ เ วณสถานี ใ ห้บ ริ ก ารคาร์แ ชริ่ ง จํานวน 4 สถานี คื อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงั สิต ศูนย์การค้าฟิ วเจอร์พาร์ครังสิต คอนโดมิเนียมไอดีโอโมบิพระราม 9 และ
ศูนย์การค้าแอมพาร์ค โดยเก็บข้อมูลแบบสุม่ ตัวอย่างจากบุคคลทั่วไปที่ผ่านบริเวณนัน้ ทัง้ เพศชาย และเพศหญิงที่
มีอายุตัง้ แต่ 18 ปี ขึน้ ไป และสามารถทําใบขับขี่ ได้ โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 20 เท่าของตัวแปร
สังเกตได้ การเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลเผื่อไว้ท่ี 600 ตัวอย่าง และได้รบั การตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมา
จํานวน 590 ตัวอย่าง แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.929 โดยลักษณะประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่รอ้ ยละ 59 มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 18-25 ปี ที่รอ้ ยละ 55.9 และ
ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,000-15,000 บาท ที่รอ้ ยละ 46.9 (Table 2)
Table 2 Sociodemographic Characteristics.
Sociodemographic Characteristics
Gender
Male
Female
Age (Years)
18-25
26-35
36-45
46-55
> 56
Income (Baht per Month)
< 5,000
5,000-15,000
15,001-25,000
25,001-35,000
35,001-45,000
> 45,001

Frequency
(N =590)

Percentage
(%)

242
348

41
59

330
131
66
49
14

55.9
22.2
11.2
8.3
2.4

32
277
113
66
30
72

5.4
46.9
19.2
11.2
5.1
12.2

การวิ เ คราะห์ข อ้ มูล แบ่ ง เป็ น 3 ขั้น ตอน คื อ 1) การวิ เ คราะห์ปั จ จัย เชิ ง สํา รวจ (Exploratory Factor
Analysis: EFA) เพื่ อ จัด กลุ่ม ตัว แปรชี ้วัด เข้า ปั จ จัย โดยใช้โ ปรแกรม SPSS 2) การวิ เ คราะห์ปั จ จัย เชิ ง ยื น ยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อยืนยันโครงสร้างปั จจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ และ
ยื น ยั น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย แฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) และปั จจั ย แฝงภายใน
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(Endogenous Latent Variable) โดยใช้โปรแกรม AMOS และ 3) การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model: SEM) เพื่อหาอิทธิ พลเชิงสาเหตุระหว่างปั จจัยแฝงภายนอกกับปั จจัยแฝงภายใน
และทดสอบสมมติฐานงานวิจยั โดยใช้โปรแกรม AMOS

ผลและวิจารณ์ผล

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
ผลการทดสอบความเหมาะสมของข้อ มูล ในการวิ เ คราะห์ปั จ จัย โดยใช้ส ถิ ติ ท ดสอบ Kaiser-Olkin
Measure of Sampling Adequacy (KMO) ได้ค่าเท่ ากับ 0.916 > 0.70 (Hair et al., 2014) ค่า MSA ในตาราง
Anti-Image Correlation Matrices พบว่ามีคา่ 0.80 – 0.90 > 0.50 (Hair et al., 2014) และการทดสอบ Bartlett’s
Test of Sphericity พบว่ า ชุ ด ข้ อ มู ล มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ น้อ ยกว่ า 0.05
(Hair et al., 2014) แสดงว่าชุดตัวแปรชีว้ ดั มีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห์ปัจจัย
การสกัดปั จจัยโดยนําตัวแปรชีว้ ดั จํานวน 29 ตัวแปรมาสกัดปั จจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(Principle Component Analysis: PCA) โดยพิจารณาค่าความร่วมกัน (Communality) คือ ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปรชีว้ ดั ที่สามารถอธิ บายได้ดว้ ยปั จจัยที่สกัดได้ทงั้ หมดมีค่าเท่ากับ 0.434-0.809 ซึ่งควรมีค่ามากกว่า
0.50 (Hair et al., 2014) เมื่อพิจารณาค่าไอเก็นมากกว่า 1 และความแปรปรวนรวมสกัดได้มากกว่าร้อยละ 60
(Hair let a., 2014) สามารถสกัดปั จจัยได้ 6 ปั จจัย ทัง้ นีก้ ารจัดตัวแปรชีว้ ดั เข้าปั จจัยโดยใช้ค่านํา้ หนักปั จจัยหลัง
หมุนแกนแบบฉากด้วยวิธี Varimax สามารถจัดตัวแปรชีว้ ดั เข้าปั จจัยตามที่คาดหวังไว้ได้จาํ นวน 5 ปั จจัย และมี
ปั จจัยที่สกัดเกินมาจากที่คาดหวังไว้จาํ นวน 1 ปั จจัย เมื่อพิจารณาตัวแปรชีว้ ดั ในปั จจัยที่สกัดได้เกินมาจากที่
คาดหวัง พบว่าตัวแปรชีว้ ดั ดังกล่าวได้มาจากการทดลองกําหนดตัวแปรชีว้ ดั ขึน้ มาเองโดยผูว้ ิจยั มิได้นาํ มาจาก
ทฤษฏี หรืองานวิจัยที่ศึกษามาก่อน จึงพิ จารณาตัดตัวแปรชีว้ ัดที่ผูว้ ิจัยทดลองกําหนดขึน้ มาเองบางตัวที่มีค่า
Communality ตํ่ากว่า 0.50 และตัวแปรชี ว้ ัดที่ ไม่เข้าอยู่ในปั จจัยที่คาดหวังออกจํานวน 4 ตัวแปร แล้วทําการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจใหม่อีกครัง้ พบว่า
ค่ า สถิ ติ ท ดสอบ KMO ได้ค่ า เท่ า กั บ 0.906 >0.70 (Hair et al., 2014) ค่ า MSA เท่ า กั บ 0.80-0.90
> 0.50 (Hair et al., 2014) Bartlett’s Test of Sphericity มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปรชีว้ ดั ที่เหลือจํานวน
25 ตัวแปร ยังคงมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัจจัย
การสกั ด ปั จ จั ย โดยใช้วิ ธี PCA และหมุ น แกนแบบฉากด้ว ยวิ ธี Varimax พบว่ า ค่ า ความร่ ว มกั น
(Communality) มีค่า 0.489 - 0.810 มีค่าดีขึน้ จากการวิเคราะห์ครัง้ แรกและมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี เมื่อ
พิ จารณาที่ค่าไอเก็นมากกว่า 1 และค่าความแปรปรวนรวมสกัดได้มากกว่าร้อยละ 60 สามารถสกัดปั จจัยได้
5 ปั จจัยตามที่คาดหวัง (Table 3, Table 4)
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Table 3 Eigen value and total variance extracted.
Factor
1
2
3
4
5

Total
8.605
2.240
2.101
1.762
1.609

Initial Eigen values
% of
Variance Cumulative %
34.421
34.421
8.959
43.380
8.406
51.786
7.048
58.834
6.434
65.269

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared Loadings
% of
Total
Variance Cumulative %
8.605
34.421
34.421
2.240
8.959
43.380
2.101
8.406
51.786
1.762
7.048
58.834
1.609
6.434
65.269

Rotation Sums of Squared Loadings
% of
Total
Variance
Cumulative %
3.579
14.315
14.315
3.391
13.566
27.881
3.273
13.093
40.974
3.094
12.376
53.350
2.980
11.919
65.269

Table 4 Summary Factor Extracted of Exploratory Factor Analysis.
Factors
Cost Saving

Social Value

Convenience

Awareness

Intention to use

Indicators
CS1: Car ownership cost saving
CS2: Travel cost saving
CS3: Parking cost saving
CS4: Economic benefit
CS5: Improve economic situation
SV1: Reduction of traffic congestion
SV2: Reduction of environmental pollution
SV3: Support public transits
SV4: Energy saving
SV5: Efficient usage of parking spots
CON1: Easy accessibility
CON2: Sufficient vehicle
CON3: Travel flexible
CON4: High technology
CON5: All time accessibility
CON6: Travel faster
AW1: Easy to get Information in daily life
AW2: Get Information from various channels
AW3: Information is easily understood
AW4: Understand advantage from the Information
ITU1: Intention to use
ITU2: Recommendation to other
ITU3: Instead of using existing mode
ITU4: Plan to use in the future
ITU5: Use for business travel

Sources
Joo (2017)
Joo (2017)
by Author
Hamari et al. (2015)
Hamari et al. (2015)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Joo (2017)
Joo (2017)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Joo (2017)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
Deng (2018)
Deng (2018)
Deng (2018)
Deng (2018)
Hamari et al. (2015)
Joo (2017)
Phoowarawuthipanich et al. (2005)
by Author
by Author

Loading
0.635
0.754
0.656
0.753
0.674
0.720
0.813
0.708
0.824
0.741
0.599
0.755
0.672
0.746
0.734
0.608
0.833
0.862
0.811
0.778
0.759
0.729
0.762
0.831
0.830

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ทํา การวิ เ คราะห์ค วามตรงเชิ ง โครงสร้า ง (Construct Validity) ของปั จ จัย ทั้ง หมดที่ ส กัด ได้จ ากการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจโดยพิจารณาค่านํา้ หนักปั จจัยควรมีค่ามากกว่า 0.50 ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนสกัดได้
(Average Variance Extracted: AVE) ควรมี ค่ า มากกว่ า 0.50 และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของโครงสร้า งปั จ จั ย
(Construct Reliability: CR) ควรมี ค่ า มากกว่ า 0.60 (Hair et al., 2014) และพิ จ ารณาความสอดคล้อ งของ
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แบบจํ า ลองกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โ ดยพิ จ ารณาจากค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของแบบจํ า ลอง คื อ
ค่า Norm Chi-Square (χ2/df) < 2.00, GFI > 0.900, CFI > 0.950, AGFI > 0.900, NFI > 0.900, RMR < 0.05,
RMSEA < 0.05 และ SRMR < 0.05 (Hair et al., 2014) พบว่ า แบบจํา ลองมี ค วามสอดคล้อ งกั บ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจัก ษ์ใ นเกณฑ์ท่ี ดี จากการวิ เคราะห์ค วามสอดคล้องของแบบจําลองและการพิ จ ารณาค่ าดัช นี ป รับ แก้
แบบจําลอง (Modification Indice) จะต้องลดตัวแปรชีว้ ดั ลงเหลือ 23 ตัวแปร และต้องเชื่อมความแปรปรวนร่วม
ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรชีว้ ดั 6 จุด (Figure 1, Table 5)

Figure 1 Overall Confirmatory Factor Analysis (Standardized Coefficient).
ค่านํา้ หนัก ปั จ จัย ของแต่ล ะปั จ จัย แฝงภายนอก และปั จ จัย แฝงภายในผ่านเกณฑ์ค่ามากกว่า 0.50
(Hair et al., 2014)
Table 5 Construct Validity Test.
Construct
Cost Saving
Convenience
Social Value
Awareness
Intention to use

Observed variable
4
6
5
4
4
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AVE
0.45
0.45
0.57
0.66
0.63

CR
0.77
0.85
0.87
0.88
0.87
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ผลการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model)
การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (SEM) วิเคราะห์ต่อจากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันปั จจัย
ทัง้ หมด (Overall CFA) โดยกําหนดความสัมพันธ์ของปั จจัยแฝงภายนอกและปั จจัยแฝงภายในของแบบจําลอง
ตามสมมติฐานงานวิจยั และวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์อิทธิพลที่ปัจจัยแฝงภายนอกมีตอ่ ปั จจัยแฝงภายใน (Figure 2)

Figure 2 Structural equation model (Standardized Coefficient).

การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจําลองว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ค่า
Norm Chi-Square (χ2/df) < 2.00, GFI > 0.900, CFI > 0.950, AGFI > 0.900, NFI > 0.900, RMR < 0.05,
RMSEA < 0.05 และ SRMR < 0.05 (Hair et al., 2014) พบว่ า แบบจํา ลองมี ค วามสอดคล้อ งกั บ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ในเกณฑ์ท่ีดี (Table 6)
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Table 6 Assessment results of fit index.
Fit Index
χ2/df
RMR
SRMR
RMSEA
NFI
CFI
GFI
AGFI

CFA result
2.003
0.045
0.047
0.041
0.939
0.968
0.939
0.922

SEM result
2.003
0.045
0.047
0.041
0.939
0.968
0.939
0.922

Limitation

Description
Marginal
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good

χ2/df ≤ 2
RMR ≤ 0.05
SRMR ≤ 0.05
RMSEA ≤ 0.05
NFI ≥ 0.900
CFI ≥ 0.950
GFI ≥ 0.900
AGFI ≥ 0.900

จากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นทางพบว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient) มีทิศทางเป็ นแนว
เดียวกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ คือ ปั จจัยด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อปั จจัยด้านความตัง้ ใจที่จะใช้บริการ
(CS ---> ITU) ปั จจัยด้านความสะดวกสบายมีอิทธิพลต่อปั จจัยด้านความตัง้ ใจที่จะใช้บริการ (CON ---> ITU)
ปั จจัยด้านคุณค่าต่อสังคมมีอิทธิพลต่อปั จจัยด้านความตัง้ ใจที่จะใช้บริการ (SV ---> ITU) และปั จจัยด้านการรับรู ้
ถึงบริการมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านความตัง้ ใจที่ จะใช้บริก าร (AW ---> ITU) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติท่ี ร ะดับ
p = 0.001 (Table 7)
Table 7 Regression Weight (Unstandardized and Standardized Estimation).
Construct
ITU
ITU
ITU
ITU

<--<--<--<---

CS
CON
SV
AW

Unstandardized
estimate
0.439
0.311
0.293
0.215

S.E.
0.095
0.081
0.061
0.04

C.R.
4.623
3.818
4.789
5.383

P
***
***
***
***

Standardized
estimate
0.252
0.187
0.239
0.233

*** significant at the 0.001 level.

การศึกษาวิจยั นีช้ ีใ้ ห้เห็นว่าปั จจัยด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจที่จะใช้บริการมาก
ที่สดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hamari et al. (2015) ชีใ้ ห้เห็นว่าหากผูใ้ ห้บริการมุง่ เน้น
ให้บุ ค คลเห็ น ว่ า การใช้บ ริ ก ารคาร์แ ชริ่ ง สามารถประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยได้จ ะช่ ว ยส่ง เสริ ม ให้เ กิ ด การใช้บ ริ ก าร
คาร์แชริ่งมากยิ่งขึน้ เช่น การประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลกับการ
ใช้คาร์แชริ่ง แสดงข้อมูลให้บุคคลเล็งเห็นว่าการใช้คาร์แชริ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่าจอดรถยนต์
ค่าประกันรถยนต์ ค่าบํารุ งรักษา ค่าซือ้ รถยนต์ และค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ เป็ นต้น
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ส่วนปั จจัยที่มีความสําคัญรองลงมาคือปั จจัยด้านคุณค่าต่อสังคมซึ่งมีอิทธิต่อความตัง้ ใจที่จะใช้บริการ
คาร์แชริ่งอย่างมีนัยสําคัญสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Deng (2018) และงานวิจัยของ Hamari et al. (2015)
ชีใ้ ห้เห็นว่าผูใ้ ห้บริการควรจะประชาสัมพันธ์ให้บุคคลเล็งเห็นคุณค่าในการใช้บริการคาร์แชริ่งที่มีต่อสังคม เช่น
ประชาสัมพันธ์ให้บคุ คลเล็งเห็นว่าการใช้บริการคาร์แชริ่งควบคูก่ บั การใช้ระบบขนส่งสาธารณะจะช่วยลดปั ญหา
การจราจรติดขัด และลดปั ญหามลภาวะที่เกิดจากจราจรติดขัดได้ เป็ นต้น
ปั จจัยที่มีอิทธิพลรองลงมาจากปั จจัยด้านคุณค่าต่อสังคมคือปั จจัยด้านการรับรู ถ้ ึงบริการมีอิทธิ พลต่อ
ความตั้ง ใจที่ จ ะใช้บ ริ ก ารอย่ า งมี นัย สํา คัญ สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย ของ Deng (2018) และงานวิ จั ย ของ
Giang (2017) โดยตัวแปรชีว้ ดั ที่มีนาํ้ หนักปั จจัยมากที่สดุ คือตัวแปรชีว้ ดั การรับรู ป้ ระชาสัมพันธ์จากหลากหลาย
ช่องทาง ชี ใ้ ห้เห็นว่าผูใ้ ห้บริการคาร์แ ชริ่ง ต้องมีก ารประชาสัมพันธ์ถึงการบริ การให้มากขึน้ และส่งเสริม การ
ประชาสัมพันธ์ให้คนรู จ้ กั คาร์แชริ่งให้มากขึน้ ในหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, YouTube และแพลตฟอร์ม
ออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ เป็ นต้น
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลน้อยที่สุดจากการศึกษาวิจัยครัง้ นีค้ ือ ปั จจัยด้านความสะดวกสบายแต่ทั้งนีผ้ ลการ
วิเคราะห์พบว่าปั จจัยด้านความสะดวกสบายมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจที่จะใช้บริการคาร์แชริ่งอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Joo (2017) โดยตัวแปรชี ว้ ัดที่ มีนาํ้ หนักปั จจัยมากที่ สุดคือตัวแปรชี ว้ ัด การ
บริการมีเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการคาร์แชริ่งควรจะมุ่งพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้มีรูปแบบที่ทนั สมัยอยู่
เสมอมีรูปแบบการใช้งานที่สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน อีกทั้งผูใ้ ห้บริการควรให้ความสําคัญกับ
จํานวนรถ และจํานวนจุดให้บริการให้ครอบคลุมและทั่วถึง
จากผลการศึก ษานี พ้ บว่าผู้ให้บ ริก ารคาร์แชริ่ง ควรจะมุ่ง เน้น และให้ค วามสําคัญ กับปั จจัยด้านการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็ นอันดับแรกเพราะมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจในการใช้บริการมากที่สดุ

สรุ ปผลและเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ สามารถสกัดปั จจัยเกี่ ยวกับความตัง้ ใจที่ จะใช้บริการคาร์แชริ่งได้
ทัง้ หมด 5 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย, ปั จจัยด้านความสะดวกสบาย, ปั จจัยด้านคุณค่าต่อ
สังคม, ปั จจัยด้านการรับรู ถ้ งึ บริการ และปั จจัยด้านความตัง้ ใจที่จะใช้บริการ
จากการวิ เ คราะห์ปั จ จัย เชิ ง ยื น ยัน เพื่ อยื น ยัน โครงสร้างปั จ จัย ของปั จ จัย 5 ปั จ จัย ที่ ส กัด ได้จ ากการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ พบว่าโครงสร้างแบบจําลองปั จจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ท่ีดี
จากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุดว้ ยวิธีแบบจําลองสมการโครงสร้าง ชีใ้ ห้เห็นลําดับปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ ความตั้ง ใจที่ จ ะใช้บ ริ ก ารคาร์แ ชริ่ ง คื อ ปั จ จัย ด้า นการประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ย ปั จ จัย ด้า นคุณ ค่ า ต่ อ สัง คม
ปั จจัยด้านการรับรู ถ้ ึงบริการ และปั จจัยด้านความสะดวกสบายตามลําดับ ดังนั้นผูใ้ ห้บริการคาร์แชริ่งควรให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายเป็ นอันดับแรก
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ข้อ เสนอแนะสําหรับ งานวิ จัย ในอนาคตเนื่ องจากในงานวิ จัย นี ม้ ิ ไ ด้น ําข้อ มูล ลัก ษณะประชากรมา
วิเคราะห์ร่วมกับแบบจําลองจึงทําให้ไม่ทราบความสัมพันธ์ระหว่างลัก ษณะประชากรกับปั จจัย งานวิจัยใน
อนาคตควรจะทําการวิ เคราะห์แบบจําลองแบบมิ มิค (MIMIC Model) เพื่ อหาความสัมพันธ์ระหว่างลัก ษณะ
ประชากรกับปั จจัย อีกทัง้ ควรมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สามารถเข้าใจ และ
สามารถอธิบายพฤติกรรมของกลุม่ ตัวอย่างได้ดีย่ิงขึน้
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การประมาณราคาก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการด้วยแบบจําลองมอนติคาร์โล
Cost Estimation of Government Construction Project by Monte Carlo Model
ศุภวิชญ์ โสภณสุขสถิตย์1* และ ดีบญ
ุ เมธากุลชาติ1
Suphawit Sophonsuksathit1* and Deeboon Methakullachat1

บทคัดย่อ
นักเศรษฐศาสตร์นิยมใช้แบบจําลองสถานการณ์มอนติคาร์โลซึง่ ถูกใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการ
โครงการในการลงทุนต่างๆ ถ้านําแบบจําลองดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประมาณราคาต้นทุนการก่อสร้างของ
อาคารที่พกั อาศัยและอาคารสํานักงานจะช่วยให้หน่วยงานกรมโยธาธิการและผังเมืองประหยัดเวลาและสามารถ
ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการเบื อ้ งต้นได้ง่าย จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ หมวดงานโครงสร้าง,
หมวดงานสถาปั ตยกรรม, หมวดงานสุขาภิบาลและหมวดงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กบั ต้นทุนราคาก่อสร้างอาคาร
ต่อพื น้ ที่ ใช้สอยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ การประมาณต้นทุนราคาก่อสร้างทั้ง 4 หมวดงานจาก 45 โครงการ
สามารถสร้างสมการประมาณราคาต้นทุนการก่อสร้างด้วยวิธีมอนติคาร์โล โดยราคาที่ประมาณได้จะมีราคาที่สงู
กว่าราคาก่อสร้างจริงเล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยของความแตกต่างในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของบ้านพัก
อาศัยอยู่ท่ี 4.82 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ความแตกต่างของการประมาณราคาของอาคารสํานักงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
6.54 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ใกล้เคียงกับการประมาณต้นทุนราคาก่อสร้างของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
โดย พ.ศ. 2562 โดยไม่รวมค่าดําเนินการและกําไร 10 เปอร์เซ็นต์ และภาษี 7 เปอร์เซ็นต์

ABSTRACT
Economists prefer the Monte Carlo model to be used to analysis various investment of
managing projects. If the model is used to estimate the cost of construction of residential and office
buildings, the Department of Public Works and Town & Country Planning will save time and can easily
estimate the initial project cost. According to research, it is found that the independent variables such
as the structure, architecture, sanitation and electricity have the value of correlation matrix are more
than 80%. The cost estimation using the Monte Carlo method of 4 categories were created from the
statics of cost of construction of 45 government's projects. Comparison between cost estimation by
Monte Carlo and construction cost, the different estimation cost and cost of residential and office
building were only 4.82 and 6.58, respectively. It was quite the same cost estimation of construction
excluding operating and 10% profit and 7% tax of Appraisal & Estate Agents Foundation of Thailand.

Key words: cost estimation, Monte Carlo, construction project, Thai government construction
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คํานํา

โครงการก่อสร้างที่ประสบความสําเร็จในด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและคุม้ ค่าแก่การลงทุน ต้องปฏิบัติ
ตามขัน้ ตอนที่ได้ดาํ เนินตามแผนงานของโครงการ ในส่วนของความคุม้ ทุนในการลงทุนและการบริหารจัดการ
งบประมาณนัน้ ต้องอาศัยการประมาณราคาก่อสร้างเป็ นส่วนประกอบสําคัญในการตัดสินใจของเจ้าของโครงการ
และ ในส่วนของผูร้ บั เหมาก่อสร้างนัน้ การประมาณราคาก่อสร้างเป็ นหัวใจหลักเนื่องจากการที่ได้รบั งานก่อสร้าง
จากการชนะการประกวดราคา (ธรรมศักดิ,์ 2550)
การประเมิ น ราคาการก่ อ สร้า งมี ห ลากหลายวิ ธี ก าร ผลลัพ ธ์ท่ี ไ ด้ย่ อ มแตกต่ า งกัน อาจมี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนถึง 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ (วิศาลี, 2558) ในการประเมินราคาที่ให้ผลใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริง
สูงโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม 3 มิติในการออกแบบช่วยในการประเมินราคา แต่การใช้โปรแกรมในการออกแบบ
ของหน่วยงานรัฐนัน้ ยังมิได้จดั ทํามาตรฐานในการใช้ให้ใช้โปรแกรมใดและต้องอาศัยความชํานาญของบุคลากร
ผู้ใ ช้โปรแกรมอี กด้วย นอกจากนี ย้ ัง เป็ นการเพิ่ มค่าลงทุนในการประมาณราคา ไม่ว่าจะเป็ นค่าจัด ฝึ กอบรม
บุคลากรเพื่อใช้งานให้ถกู ต้อง ค่าซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ การที่จะนําโปรแกรม 3 มิติมาใช้ในการประมาณราคาจึง
ต้องคํานึงถึงความคุม้ ค่าและประสิทธิ ภาพต่อองค์กรด้วย (ชาคริต, 2556) กรมโยธาธิ การและผังเมืองเป็ นส่วน
หนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในด้านการออกแบบ ประมาณราคาและควบคุมการก่อสร้างอาคารตามที่
หน่วยงานของรัฐได้ดาํ เนิ นการร้องขอ นอกจากนี ย้ ังมีบทบาทที่ สาํ คัญเกี่ ยวกับการกําหนดมาตรฐานควบคุม
อาคารและผังเมือง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านวิศวกรรม (กระทรวงมหาดไทย, 2558)
นักเศรษฐศาสตร์นิยมใช้แบบจําลองสถานการณ์มอนติคาร์โลในการวิเคราะห์และบริหารจัดการโครงการ
ในการลงทุนต่างๆ โดยกระบวนการมอนติคาร์โลได้ถูกพัฒนาขึน้ ในช่วง ค.ศ. 1940 โดย Stan Ulam และ Jonh
von Neumann (Metropolis, 1987) แบบจําลองมอนติคาร์โลยังถูกใช้ในการประเมินความเสี่ยงของโครงการอีก
ด้วย (Danielson และ Khan, 2015) และเริ่มมาประยุกต์ใช้ในการประมาณราคาในช่วงปี ค.ศ. 2001 (Clark,
2001) พื น้ ฐานในการสร้างแบบจําลองมอนติค าร์โลคือกระบวนการทดลองซํา้ ในกลุ่ม ชุดทดสอบโดยการใช้
องค์ประกอบหรือตัวแปรและเมทริกซ์สมั พันธ์ ภายหลังจากการทดลองซํา้ ผลที่แสดงออกมาจะอยู่ในรู ปแบบของ
ฮิสโตแกรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรจนเกิดความเสถียรขึน้ เพื่อใช้ในการศึกษาการประมาณราคา
ในการก่อสร้างได้ (Buchholtz, 2016)
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประมาณราคา โดยประยุกต์ใช้แบบจําลองมอนติคาร์โลใน
การประเมินราคาการก่อสร้างอาคาร 1 ถึง 7 ชัน้ ของหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งมีฐานข้อมูลในโครงการก่อสร้าง เพื่อ
เป็ นทางเลือกในการประมาณราคาในเวลาอันสัน้ และงบประมาณไม่สงู และศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อราคาใน
การก่อสร้าง

ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั นีศ้ กึ ษาต้นทุนก่อสร้างในโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็ นงานวิจยั เชิงวิเคราะห์ดว้ ย
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์เพื่อเป็ นตัวแทนในการประมาณราคาโครงการของหน่วยงานรัฐในอนาคตโดยมี
แนวทางการศึกษาดังต่อไปนี ้
1. กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละขอบเขตการศึก ษา เป็ น ขั้น ตอนในการสร้า งกรอบศึก ษางานวิ จัย และ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
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2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นขัน้ ตอนในการรวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างไม่วา่ จะเป็ นแบบและราคา
ต้นทุน ดัชนีก่อสร้าง ดัชนีราคาและราคากลางที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อมูลต้นทุนในการก่อสร้างที่ผ่านมาของกรม
โยธาธิการและผังเมือง โดยการหาต้นทุนราคาก่อสร้างจะใช้วีธีการตามระเบียบของกรมโยธาธิการและผังเมือง
4. จัด หมวดหมู่ง านก่ อ สร้าง ในการศึก ษาปั จ จัย ที่ ส่ง ผลกระทบต่อ แบบจําลองจึง ดําเนิ น การแบ่ ง
ปริมาณวัสดุและปริมาณแรงงานประกอบกับราคาที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ) มาแยกตามหมวดหมู่ของงานของ
แต่ละโครงการ โดยข้อมูลนีจ้ ะแบ่งราคาเป็ นค่าวัสดุและค่าแรงงาน และดําเนินการแบ่งหมวดหมู่เพื่อศึกษาปั จจัย
ของแต่ละหมวดหมู่ต่อการประมาณราคาต้นทุนในการก่อสร้าง โดยจะรวมราคาของงานทุกรายการ ยกเว้น ค่า
ดําเนิ น การ กําไร และภาษี จะถูก หัก ออกไปโดยไม่น าํ มาร่วมในการประมาณราคาต้น ทุน รวมเนื่ อ งจากว่ า
ค่าใช้จ่ายเหล่านัน้ มีความผันแปรอย่างมาก
5. ปรับฐานข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ราคาก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐที่รวบรวมมานัน้ มีขนาดพืน้ ที่
ใช้สอยที่แตกต่างกัน จึงจําเป็ นที่จะต้องมีการปรับฐานข้อมูลราคาต้นทุนค่าก่อสร้างต่อหลัง ให้เป็ นราคาในหน่วย
เดียวกัน โดยใช้ราคาต่อหน่วยพืน้ ที่ใช้สอยเป็ นตารางเมตร
6. สร้างแบบจําลองประมาณราคาก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ แบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ
6.1 การสร้างฟั งก์ชนั รู ปแบบความน่าจะเป็ นของข้อมูลด้วยรู ปสามเหลี่ยม

Figure 1 The triangular distribution of construction costs.
เมื่อ a คือ ราคาค่าวัสดุหรือค่าแรงงานที่มีมลู ค่าตํ่าสุดในแต่ละหมวดงานของกลุม่ ตัวอย่าง, b คื อ ราคา
ค่าวัสดุหรือค่าแรงงานที่มีมลู ค่าสูงสุดในแต่ละหมวดงานของกลุ่มตัวอย่าง, c คือ ราคาค่าวัสดุหรือค่าแรงงานที่
เป็ นค่าฐานนิยมในแต่ละหมวดงานของกลุม่ ตัวอย่างและ h คือ ความสูงของจุดสูงสุดของกราฟ
6.2) การจําลองโดยใช้เทคนิ คมอนติคาร์โล การสร้างแบบจําลองโดยในการวิจัยนีจ้ ะทําการ
จําลองซํา้ จํานวน 10,000 รอบ ดังนัน้ สามารถหาต้นทุนเฉลี่ยของราคาค่าวัสดุและค่าแรงในแต่ละหมวดหมู่ได้
โดยแสดงเป็ นสมการ (1) และ (2)
Ci=Mi+Li
(1)
เมื่อ C หมายถึง ค่าก่อสร้าง, M หมายถึง ค่าวัสดุ, L หมายถึง ค่าแรงงาน และ I หมายถึง หมวดหมูง่ าน
TC = Cs+Ca+Csa+Ce
(2)
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เมื่อ TC หมายถึง ต้น ทุน ค่าก่ อสร้างรวมทั้ง โครงการ, Cs หมายถึง ราคาค่าก่ อสร้างของหมวดงาน
โครงสร้าง, Ca หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างของหมวดงานสถาปั ตยกรรม, Csa หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างของหมวด
งานสุขาภิบาลและดับเพลิง และ Ce หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างของหมวดงานไฟฟ้า
7.) สอบเทียบแบบจําลอง

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของตัวแปรหมวดหมู่งานทัง้ 7 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดงาน
โครงสร้าง, หมวดงานสถาปั ตยกรรม, หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง, หมวดงานไฟฟ้า, หมวดงานลิฟ, หมวด
งานเครื่องกลและหมวดงานระบบอากาศ ซึ่งเป็ นหมวดหมู่ท่ีใช้แบ่งราคาก่อสร้างตามมาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผังเมือง จากข้อมูลจํานวนโครงการสําหรับที่พักอาศัย 15 โครงการและอาคารสํานักงาน 30 โครงการรวม
ทัง้ สิน้ 45 โครงการ พบว่า ข้อมูลโครงการที่นาํ มาใช้ในการศึกษานัน้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการติดตัง้ ลิฟและระบบ
เครื่องกล ในส่วนของระบบปรับอากาศจะมีการใช้ชนิดที่แตกต่างกันออกไป เมื่อดําเนินการศึกษาค่าสหสัมพันธ์
และความสัมพันธ์ของตัวแปรจึงส่งผลให้ไม่มีความสัมพันธ์กนั (ค่าความสัมพันธ์นอ้ ยกว่า 0.7) จะส่งผลต่อการ
ประมาณราคาในหมวดนัน้ ๆให้ไม่มีความแม่นยําจึงไม่ควรนําค่าดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการมอนติ
คาร์โล สหสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของตัวแปรหมวดหมู่งานของที่พกั อาศัยและอาคารสํานักงานแสดงดังตาราง
ที่ 1 และตารางที่ 2 ตามลําดับ มีเพียง 4 หมวดหมู่ท่ีมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง ดังนัน้ การวิจยั นีจ้ ะศึกษาการ
ประมาณราคาก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการด้วย
Table 1 Correlation matrix for residents.
Categories
Structural Architecture

Sanitation Electrical

Lift
systems

Mechanical

Air
systems

Structural

1.000

0.995

0.968

0.972

0.572

0.000

0.793

Architecture

0.995

1.000

0.959

0.982

0.637

0.000

0.804

Sanitation

0.968

0.959

1.000

0.956

0.546

0.000

0.869

Electrical

0.972

0.982

0.956

1.000

0.629

0.000

0.799

Lift Systems

0.572

0.637

0.629

0.629

1.000

0.000

0.756

Mechanical

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Air Systems

0.793

0.804

0.756

0.799

0.756

0.000

1.000
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Table 2 Correlation Matrix for Office Building
Categories

Structural Architecture Sanitation Electrical Lift Systems Mechanical Air Systems

Structural

1.000

0.946

0.882

0.847

0.625

0.558

0.574

Architecture

0.946

1.000

0.856

0.880

0.703

0.498

0.590

Sanitation

0.882

0.886

1.000

0.834

0.663

0.595

0.344

Electrical

0.847

0.880

0.834

1.000

0.412

0.235

0.475

Lift Systems

0.625

0.703

0.663

0.412

1.000

0.846

0.158

Mechanical

0.558

0.497

0.595

0.235

0.846

1.000

-0.097

Air Systems

0.574

0.590

0.344

0.475

0.158

-0.097

1.000

การวิเคราะห์ขอ้ มูลราคาค่าก่อสร้าง ในส่วนของราคาค่าวัสดุ จาก 4 หมวดงาน พบว่า ในการก่อสร้างที่
พักอาศัย หมวดงานที่มีสดั ส่วนราคามากที่สุด คือ หมวดงานสถาปั ตยกรรม อัตราส่วนอยู่ท่ี 44.08 เปอร์เซ็นต์
รองลงมาได้แก่ หมวดงานโครงสร้างอยู่ 34.72 เปอร์เซ็นต์ หมวดงานระบบไฟฟ้าอยู่ท่ี 11.15 เปอร์เซ็นต์ และ
หมวดงานระบบสุขาภิบาลอยู่ท่ี 10.05 เปอร์เซ็นต์ เมื่อแบ่งตามประเภทค่าใช้จ่าย พบว่า ค่าวัสดุในการก่อสร้าง
คิดเป็ น 76.58 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ค่าแรงงานในการก่อสร้างคิดเป็ น 23.42 เปอร์เซ็น ซึ่งต้นทุนค่าก่อสร้างรวม
สําหรับที่พักอาศัยเท่ากับ 14,635 บาทต่อตารางเมตร และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 838.24 ในขณะที่การ
วิ เ คราะห์ข ้อมูล ราคาค่าก่ อสร้าง ในส่วนของราคาค่าวัส ดุจ าก 4 หมวดงาน พบว่า ในการก่ อสร้างที่ อ าคาร
สํานักงานมีทิศทางเดียวกันกับกลุ่มที่พักอาศัย กล่าวคือ หมวดงานที่ มีสัดส่วนราคามากที่ สุด คือ หมวดงาน
สถาปั ตยกรรม อัตราส่วนอยู่ท่ี 40.00 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ หมวดงานโครงสร้างอยู่ 35.67 เปอร์เซ็นต์ หมวด
งานระบบไฟฟ้าอยู่ท่ี 15.68 เปอร์เซ็นต์ และหมวดงานระบบสุขาภิบาลอยู่ท่ี 8.65 เปอร์เซ็นต์ เมื่อแบ่งตามประเภท
ค่าใช้จ่าย พบว่า ค่าวัสดุในการก่อสร้างคิดเป็ น 76.58 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ค่าแรงงานในการก่อสร้างคิดเป็ น
23.42 เปอร์เซ็น ต์ ซึ่ง ต้น ทุน ค่าก่ อสร้างรวมสําหรับ ที่ พักอาศัยเท่ากับ 17,208 บาทต่อตารางเมตร และมี ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1,075.96
จากผลการศึกษาสามารถประมาณราคาจากวิธีมอนติคาร์โลสามารถเขียนให้อยู่ในรู ปแบบของสมการ
ได้ ดังนี ้
TC = ( 11,001.17 x A x K1 ) + ( 3,427.76 x A x K2 )
สําหรับที่พกั อาศัย
(3)
TC = ( 12,237.59 x A x K1 ) + ( 3,637.38 x A x K2 )
สําหรับอาคารสํานักงาน
(4)
เมื่ อ TC คื อ ต้น ทุน ค่าก่ อ สร้างจากหมวดงานและกลุ่ม บ้านที่ สนใจ, A คื อ ขนาดพื น้ ที่ ข องโครงการ
(ตารางเมตร), K1=อัตราส่วนดัชนีราคาค่าวัสดุในปี ท่ีจะก่อสร้างเทียบกับดัชนีค่าวัสดุของปี พ.ศ. 2562=107.9)
และ K2=อัตราส่วนดัชนีราคาค่าแรงงานในปี ท่ีจะก่อสร้างเทียบกับดัชนีคา่ แรงงานของปี พ.ศ. 2562 (ดัชนีแรงงาน
ของปี พ.ศ. 2562=112.1) ค่าดัชนี ราคาค่าวัสดุและดัชนี ราคาค่าแรงงานได้จากสํานักดัชนี เศรษฐกิ จการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ตัวอย่างการนําไปใช้ เช่น อาคารที่พกั อาศัยมีพืน้ ที่ใช้สอยขนาด 169 ตารางเมตร จะดําเนินการ
ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2563 สมมุติดชั นีคา่ วัสดุและดัชนีแรงงานตามสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ใน
ข ณ ะ นั้ น อ ยู่ ที่ 108.9 แ ล ะ 114.6 ต า ม ลํ า ดั บ ส า ม า ร ถ ป ร ะ ม า ณ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร อ ยู่ ท่ี
(11,001.17x169x(108.9/107.9))+(3,427.76x169x(114.6/112.1))=2,468,639 บาท อย่างไรก็ตาม ควรมีการ
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ปรับปรุ งสมการมอนติคาร์โลเพื่อความถูกต้องแม่นยํา ข้อมูลทางสถิติท่ีเพิ่มขึน้ และการผันแปรของค่าแรงและวัสดุ
ที่เปลี่ยนไป เมื่อผ่านไปเป็ นเวลาหลายปี
ในขณะที่การประมาณราคาอาคารสํานักงาน มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
มิได้กาํ หนดไว้หากใช้ราคาบ้านพักอาศัยในการเปรียบเทียบ พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับการประมาณราคาโดยวิธี
มอนติคาร์โลซึ่งอยู่ท่ี 15,874 บาทต่อตารางเมตร การประมาณของราคาของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2562 มี ค วามใกล้เคี ย งกับ ต้น ทุน เฉลี่ ย ที่ ได้จ ากการจําลองมี ค่าความแตกต่างไม่เกิ น 10
เปอร์เซ็นต์
Table 2 Comparison between cost estimation by monte carlo and construction cost of house.
Cost Estimation by Monte Carlo (Baht) Cost of Construction (Baht) Percentage of Differentiation
2,438,421

2,383,441

2.31

3,650,418

3,324,066

9.82

18,006,803

17,722,945

1.60

7,849,119

8,007,598

1.98

3,606,486

3,327,045

8.40

Average

4.82

Table 3 Comparison between cost estimation by Monte Carlo and construction cost of office building
Cost Estimation by Monte Carlo (Baht) Cost of Construction (Baht) Percentage of Differentiation
23,240,952

21,587,052

7.66

19,351,585

20,128,898

3.86

18,414,962

19,504,637

5.59

42,133,884

46,574,188

9.53

21,531,474

20,298,132

6.08
6.54

Average

สรุ ป
การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่พักอาศัยและอาคารสํานักงานระหว่าง 1 ชัน้ ถึง 7 ชัน้ ของหน่วยงาน
ราชการโดยแบบจําลองมอนติคาร์โล ซึ่งตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กบั ต้นทุนราคาก่อสร้างอาคารต่อพืน้ ที่ใช้
สอยมากกว่าร้อยละ 80 มีอยู่ 4 หมวด ได้แก่ หมวดงานโครงสร้าง, หมวดงานสถาปั ตยกรรม, หมวดงานสุขาภิบาล
และหมวดงานไฟฟ้า สําหรับหมวดงานลิฟต์และหมวดงานเครื่องกลอาคารของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีการใช้งานและ
หมวดงานระบบอากาศมีความผันแปรราคาค่อนข้างมากอันเนื่องมาจากการเลือกใช้ระบบจึงมีความสัมพันธ์นอ้ ย
แบบจําลองดังกล่าวสามารถประมาณราคาของอาคารที่พกั อาศัยและอาคารสํานักงานของหน่วยงานรัฐได้อย่าง
รวดเร็วโดยมีค่าความแตกต่างจากราคาก่อสร้างไม่เ กิ น 10 เปอร์เซนต์ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับมูลนิ ธิประเมิน ค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยการประมาณราคาด้วยวิธีมอนติคาร์โลมีค่าเฉลี่ยสําหรับที่พกั อาศัยมี
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ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.82 เปอร์เซนต์ และมีค่าเฉลี่ยสําหรับอาคารสํานักงานอยู่ท่ี 6.54 เปอร์เซนต์
ตามลําดับ
อาคารที่ พักอาศัยมีตน้ ทุนราคาค่าก่อสร้างจะอยู่ระหว่าง 12,853-17,856 บาทต่อตารางเมตร โดยมี
ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ท่ี 14,428 บาทต่อตารางเมตรส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 838.24 ส่วนอาคารสํานักงานมี
ต้นทุนราคาค่าก่อสร้างจะอยู่ระหว่าง 12,145-21,918 บาทต่อตารางเมตร โดยมีตน้ ทุนเฉลี่ยอยู่ท่ี 15,875 บาทต่อ
ตารางเมตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1,075.96 บาท ซึ่งต้นทุนดังกล่าวยังไม่รวมค่าดําเนินการ กําไร และ
ภาษี
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ความคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนาพืน้ ที่สูบบุหรี่และระดับฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
(PM2.5) จากควันบุหรี่มือสองภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
Opinions of Students for the Development Smoking Area and PM2.5 Levels from secondhand
smoke in Faculty of Engineering, Kasetsart University (Bangkhen)
กําพล ไพรัชเวชภัณฑ์1* วันชัย ยอดสุดใจ1 ปิ ยนุช เวทย์วิวรณ์1 และ วีรชัย ชัยวรพฤกษ์2
Kumphon Pairushwetchaphan1*, Wanchai Yodsudjai1, Piyanut Wethyavivorn1 and Weerachai Chaiworapuek2

บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ง นี ้ มี จุด มุ่ง หมายเพื่ อศึก ษาความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ต่อ การพัฒ นาพื น้ ที่ สูบ บุห รี่ การรับ รู ้
กฎหมายการสูบบุหรี่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) จําแนกตามกลุ่มผูส้ บู บุหรี่
และไม่สบู บุหรี่ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นิสิตจํานวน 250 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามซึ่ง
ผู้วิจัย สร้างขึน้ มี ค่าความเชื่ อมั่น เท่ากับ 0.90 วิ เคราะห์โดยสถิ ติพ รรณนา เพื่ อหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และเพื่อประเมินระดับฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งเป็ นตัวชีว้ ดั ควันบุหรี่มือสอง
ในบริเวณที่ มีการพบเห็นการสูบบุหรี่เป็ นประจํา เปรียบเทียบกับบริเวณที่ไม่พบเห็นการสูบบุหรี่ เก็บตัวอย่าง
ต่อเนื่อง 150 นาทีต่อ 1 จุด ผลการวิจยั พบว่าส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการพัฒนาพืน้ ที่สบู บุหรี่แบบถูกกฎหมาย
และไม่ทราบกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ โดยหวังว่าจะทําให้สภาพแวดล้อมของคนไม่สบู บุหรี่ในสถานศึกษาดี
ขึน้ และผลการเก็บตัวอย่างฝุ่ นละออง พบว่าระดับ PM 2.5 ทัง้ 2 บริเวณไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ

ABSTRACT

The objectives of this research were to study the opinions of students for the Development
Smoking Area in Faculty of Engineering, Kasetsart University, classifying by smokers and non-smokers.
The sample group comprises 250 students. The reliability equals 0.90. The information is analyzed by
Descriptive Statistics in order to identify the average and standard deviation. The other was to assess
the levels of fine particulate matter with diameters of less than 2.5 microns, an indicator of secondhand
smoke took place in frequent smoking is observed area compare with non-smoking is observed area
monitoring equipment for 150 minutes/sample. The research shows that opinions are supported the
development of legal smoking areas and unknown about laws and them hope that it will improve the
environment. And statistical analysis of PM 2.5 levels showed non-significantly higher than those area.

Key Words: Outdoor Smoking Area, Smoke-Free Public, Tobacco Use and Control
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คํานํา

ควันบุหรี่ท่ีผสู้ บู บุหรี่พ่นออกมาปนเปื ้อนในสภาพแวดล้อมข้างเคียง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ควันบุหรี่มือ
สอง (Second-hand Smoke)” ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุ งเทพ (2561) ได้ศกึ ษาผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง สรุ ปไว้
ว่า ผูไ้ ด้รบั ควันบุหรี่มือสองจะมีภาวะความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจ โรคมะเร็งปอดมากขึน้ โดยมีสาเหตุมาจาก
สารพิษในควันบุหรี่จาํ นวนมาก เช่น นิโคติน ทาร์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็ นต้น โดยอยู่ในรู ปของก๊าซและ
อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ทัง้ นีม้ ีงานวิจยั หลายแห่งได้ศกึ ษาการแพร่กระจายของควันบุหรี่จากระดับ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก กว่ า 2.5 ไมครอน เช่ น จิ น ตนา (2557) ศึก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ห ้อ งพัก สูบ บุห รี่ ข อง
สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิโดยใช้ตวั ชีว้ ดั จากระดับฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน Lee, et al. (2010)
ศึกษาฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในบริเวณห้องพักสูบบุหรี่ในสนามบิน ปั จจุบันสถานการณ์การสูบ
บุ ห รี่ ใ นประเทศไทยจากรายงานประจํา ปี พ.ศ. 2560 (ศูน ย์วิ จัย และจัด การความรู ้เ พื่ อ การควบคุม ยาสู บ
มหาวิทยาลัยมหิดล) พบว่ามีประชากรไทยอายุตงั้ แต่ 15 ปี ขึน้ ไปสูบบุหรี่เป็ นจํานวน 10.7 ล้านคน (คิดเป็ น
ร้อยละ 19.1) โดยมีอตั ราการสูบบุหรี่ในกลุม่ อายุ 19-24 ปี ถงึ ร้อยละ 20.7 นอกจากนี ้ (จุรีย ์ อุสาหะ, 2558) ระบุไว้
ถึงทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของวัยรุ น่ พบว่า วัยรุ น่ มองว่าการสูบบุหรี่เป็ นเรื่องปกติมากกว่าวัยรุ น่ ที่มองการสูบ
บุหรี่เป็ นสิ่งไม่ดี และวัยรุ ่นที่สบู บุหรี่กบั วัยรุ ่นที่ไม่สบู บุหรี่มีความคิดตรงข้ามกัน โดยผูส้ บู บุหรี่มองว่าการสูบบุหรี่
จะทําให้น่าดึงดูดมากกว่าผูท้ ่ีไม่สูบบุหรี่ ทําให้ภายในสถานศึกษามักพบเห็นผูส้ ูบบุหรี่ได้อยู่เป็ นประจํา แม้ว่า
ประเทศไทยจะมี พ ระราชบัญ ญั ติ คุม้ ครองสุข ภาพของผู้ไ ม่ สูบ บุห รี่ พ.ศ. 2535 และปั จ จุบัน มี ก ารบัง คับ ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ พ.ศ. 2560 รวมถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 เรื่อ ง
กําหนดสถานที่ เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งกําหนดให้สถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยเป็ นเขตปลอดบุหรี่แล้ว แต่ยังมี
รายงานการสํารวจจากมหาวิ ทยาลัย แห่ งหนึ่ง พบว่า นัก ศึก ษาส่วนใหญ่ รอ้ ยละ 73.8% ไม่มีค วามรู เ้ กี่ ยวกับ
กฎหมายการควบคุมยาสูบของไทย (จักรพันธ์, 2561) ซึ่งตรงกับข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
พบว่าค่านิยมของสังคมที่ มองว่าการสูบบุหรี่ไม่ใช่ส่ิงเสพติดที่ผิดกฎหมาย และเพิกเฉย ไม่ให้ความสําคัญ ต่อ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ อย่างแท้จริง แม้กฎหมายจะประกาศให้ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจะกําหนดให้ส่วน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทัง้ หมดเป็ นเขตปลอดบุหรี่ 100% ยกเว้นสถานที่ท่ีจดั ไว้เป็ น “เขตสูบบุหรี่” เป็ นการเฉพาะ
ได้ในพืน้ ที่นอกอาคาร และกําหนดโทษผูส้ บู บุหรี่ในเขตปลอดบุหรีไ่ ว้สงู สุด 5,000 บาท นอกจากนีก้ ารสํารวจ (จักร
พันธ์, 2561) ยังพบว่า นักศึกษากว่า 32.2% พบเห็นการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ และเป็ นผูไ้ ด้รบั ควันบุหรี่มือสอง
ในมหาวิทยาลัย การศึกษาครัง้ นีม้ ีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนาพืน้ ที่สบู บุหรี่ รวมถึง
การศึกษาการรับรู ก้ ฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของนิสิตภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน) โดยจําแนกตามกลุม่ ผูส้ บู บุหรี่และไม่สบู บุหรี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นิสิตที่อยู่ภายในบริเวณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 250 คน โดยการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามซึ่งปรับปรุ งมาจาก Mamudu, et al. (2011) ที่ศึกษาผลการควบคุมยาสูบ
ของบุคคลากรมหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังการบังคับใช้นโยบายมหาวิทยาลัย
เป็ น พื น้ ที่ เขตปลอดบุหรี่ 100% โดยใช้วิธี วิเ คราะห์ข ้อ มูล ด้วยสถิ ติพ รรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ หา
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนีง้ านวิจัยยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินระดับฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
กว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึง่ เป็ นตัวชีว้ ดั แทนการแพร่กระจายของควันบุหรี่มือสอง โดยเก็บตัวอย่างในบริเวณที่
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มีการพบเห็นการสูบบุหรี่เป็ นประจํา (สวนดงตาล, ข้างอาคารคอมพิวเตอร์) เปรียบเทียบกับบริเวณที่ไม่พบเห็น
การสูบบุหรี่ (หน้าอาคาร 1, ใต้อาคารชูชาติ กําภู) เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาพืน้ ที่สบู บุหรี่ในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ

ขัน้ ตอนการดําเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนาพืน้ ที่สบู บุหรี่ และระดับฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอน (PM 2.5) จากควันบุหรี่มือสอง ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)มี
ขัน้ ตอนการดําเนินการดังนี ้
1.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.2 รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการสํารวจข้อมูล และวิธีการเก็บข้อมูล
1.3 ดําเนินการสํารวจข้อมูล
1.3.1 โดยใช้วิ ธี ก ารตอบแบบสอบถามจากนิ สิ ต ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
1.3.2 วั ด ปริ ม าณฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก กว่ า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบริ เ วณคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โดยเปรียบเทียบกับสถานีวดั คุณภาพอากาศของบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ (สถานีเขตจตุจกั ร) ของกอง
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรุ งเทพมหานคร
1.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสํารวจ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
1.5 สรุ ปผลการวิจยั
ประชากรและตัวอย่างในการใช้วิจัย
2.1 การตอบแบบสอบถามใช้ก ารสํา รวจนิ สิ ต ในบริ เ วณคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามหลักการทางสถิติศาสตร์จากสูตร Yamane กําหนด
ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.10 โดยคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
2.2 การวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบริเวณที่มีการพบเห็นการสูบบุหรี่
เป็ นประจํา เปรียบเทียบกับบริเวณที่ไม่พบเห็นการสูบบุหรี่ เก็บตัวอย่างต่อเนื่อง 150 นาทีตอ่ 1 จุด วัดครัง้ ละ 2.5
ชั่วโมงในวันเวลาทําการปกติ พร้อมบันทึกปริมาณผูส้ บู บุหรี่
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามอ้างอิงส่วนใหญ่มาจากรายงานการควบคุม
ยาสูบของบุคลากรมหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี (Mamudu H.M et al., 2011) ซึ่งได้รบั การพัฒนาจากกลุม่ ความ
ร่วมมือการเฝ้าระวังระบบยาสูบทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึง่ จําแนกออกเป็ น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลความรู ก้ ารสูบบุหรี่และกฎหมายการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา
ตอนที่ 4 สอบถามข้อมูลความพึงพอใจกรณีท่ีมีการบังคับใช้กฎหมายการสูบบุหรี่
ตอนที่ 5 สอบถามข้อมูลความคิดเห็นกรณีท่ีจดั ให้มีพืน้ ที่สบู บุหรี่แบบถูกกฎหมาย
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3.2 เครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็ นเครื่องมือตรวจวัดที่
พัฒนาโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคลาดเคลื่อนของค่าที่ตรวจวัดไม่เกิน 10%
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดําเนินการดังนี ้
4.1.1 การตรวจสอบข้อมูล เพื่อความแน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มานัน้ มีความสมบูรณ์ และตรงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอ้ งการ ก่อนนํามาประมวลผลในขัน้ ต่อไปได้
4.1.2 การลงรหัส นําแบบสอบถามที่ถกู ต้องเรียร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้กาํ หนดไว้
4.1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้วิเคราะห์และประมวลผลร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิเคราะห์โดย
หาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนือ้ หาและสังเคราะห์ขอ้ ความเป็ นข้อๆ โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ซึง่ ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าคะแนนจากค่าเฉลี่ยตัง้ แต่ 1.00 ถึง 5.00 แสดงความหมายไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งหรือไม่จริงที่สดุ ถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ จริงที่สดุ
4.2 ผูว้ ิจยั นําค่าตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองมาเปรียบเทียบเชิงพรรณนา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ทาํ การเก็บแบบสอบถามโดยเก็บจากประชากรที่อยู่ภายในบริเวณที่ตอ้ งการเป็ นกลุม่
ตัวอย่างในการใช้วิจยั ได้ผลการตอบแบบสอบถามกลับมาทัง้ หมด 328 คน และคัดกรองข้อมูลเหลือ 250 คน ซึง่
ครอบคลุมขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามหลักการทางสถิติศาสตร์จากสูตร Yamane ที่ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.10
โดยผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 71 เพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 29 เป็ นผูท้ ่ีไม่สบู บุหรี่คิด
เป็ นร้อยละ 64 เคยสูบบุหรี่คิดเป็ นร้อยละ 36 โดยปั จจุบนั ยังสูบบุหรี่คิดเป็ นร้อยละ 76 และเลิกสูบแล้วคิดเป็ นร้อย
ละ 24 โดยผูท้ ่ีสบู บุหรี่ในปั จจุบนั มีความถี่จากการสูบบุหรี่นอ้ ยกว่า 1 มวนต่อวันคิดเป็ นร้อยละ 15 สูบบุหรี่ 1-5
มวนต่อวันคิดเป็ นร้อยละ 56 สูบบุหรี่ 6-10 มวนต่อวันคิดร้อยละ 24 อื่น ๆ อีกร้อยละ 5 ตามลําดับ สถานที่สบู บุหรี่
เป็ นประจําของผูท้ ่ียงั คงสูบบุหรี่ในปั จจุบนั ได้แก่ ใต้ตน้ ไม้หรือสวนในร่มคิดเป็ นร้อยละ 34 บ้านคิดเป็ นร้อยละ 22
สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยคิดเป็ นร้อยละ 19 ห้องนํา้ คิดเป็ นร้อยละ 8 ทางเดินกลางแจ้งร้อยละ 7 และอื่น ๆ
คิดเป็ นร้อยละ10 ตามลําดับ ดังภาพที่ 1
Home

7%

10%

34%

Outside University

22%

Toilet
Under Tree / Indoor Garden

19%

Outdoor Walkway

8%

Others

Figure 1 Proportion of current smoking area around faculty of engineering
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แจ้งว่าทราบถึงความรู ด้ า้ นกฎหมายเรื่องการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 42 และไม่ทราบความรู ด้ า้ นกฎหมายคิดเป็ นร้อยละ 58 แต่เมื่อทดสอบความรู ด้ า้ นกฎหมาย พบว่า
ไม่มีผตู้ อบแบบทดสอบได้ถูกหมดทุกข้อ สําหรับผูส้ บู บุหรี่ภายในสถานศึกษา หากได้รบั ทราบถึงกฎหมายอย่าง
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ครบถ้วน จะยินดีปฏิบตั ิตามด้วยความเต็มใจร้อยละ 57 ยินดีปฏิบตั ิตามสภาพแวดล้อมสังคม ณ ขณะนัน้ ร้อยละ
16 ยินดีปฏิบตั ิหากได้รบั การเตือนจากบุคคลอื่นร้อยละ 14 ยินดีปฏิบตั ิตามเนื่องจากกลัวบทลงโทษร้อยละ 7 ไม่
ยิ น ดี ป ฏิ บัติ ต ามร้อ ยละ 4 และไม่ ยิ น ดี ป ฏิ บัติ ต าม หากกฎหมายนั้น ขัด กับ การกระทํา ในปั จ จุ บัน ร้อ ยละ 2
ตามลําดับ ดังรู ปที่ 2 หากพบเห็นผูอ้ ่ืนสูบบุหรี่ในบริเวณที่ผิดกฎหมาย จะเข้าไปแจ้งเตือนในทันทีคิดเป็ นร้อยละ
17 แจ้งกับแจ้งกับหน่วยงานที่รบั ผิดชอบเพื่อดําเนินการต่อไปคิดเป็ นร้อยละ 30 และเพิกเฉยหรือไม่แจ้งเตือนคิด
เป็ นร้อยละ 53
2%

4%

Willing to follow
Follow due to fear of penalties
Follow due to warning by another
Follow due to social environment
Not follow due to conflict current behavior
Not follow

16%
14%

57%

7%

Figure 2 Proportion of willingness on situation’s university enforce the law
นอกจากนีพ้ บว่าคนสูบบุหรี่และคนไม่สบู บุหรี่เห็นด้วยต่อการพัฒนาพืน้ ที่สบู บุหรี่แบบถูกกฎหมาย และ
มองว่าจะช่วยลดการสูบบุหรี่ ช่วยคุม้ ครองสุขภาพของคนภายในสถานศึกษา ช่วยให้สถานศึกษาประหยัดงบ
สําหรับรักษาสุขภาพบุคคลากรภายใน ช่วยให้สถานศึกษามีความสะอาดมากขึน้ ช่วยให้ทุกคนตระหนักถึง
กฎหมายมากขึน้ ช่วยให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้ดีย่ิ งขึน้ ส่งเสริมและทําให้เกิดวัฒนธรรมการไม่สูบบุหรี่ใน
สถานศึกษามากขึน้ ทําให้สภาพแวดล้อมของคนไม่สบู บุหรี่ในสถานศึกษาดีขึน้ ทัง้ คนเคยสูบและไม่เคยสูบบุหรี่
เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้มีพืน้ ที่สบู บุหรี่แบบถูกกฎหมาย และทัง้ คนเคยสูบและไม่เคยสูบบุหรี่เห็นด้วยกับการ
มีส่อื รณรงค์ในพืน้ ที่สบู บุหรี่แบบถูกกฎหมายจะช่วยจูงใจให้คนเลิกสูบบุหรี่มากขึน้ ดังตารางที่ 1
Table 1 The level of opinions of ever and never smokers towards legal smoking areas.
Ever Smokers
Text
1) Smoking area has reduced of will
reduce smoking in university
2) Smoking area has improved or will
improve the health of people
3) Smoking area has helped or will
help university save money for public
health

Avg.
(Χ)
4.03

SD

Result

0.87

4.19
3.84
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Never Smokers
SD

Result

Agree

Avg.
(Χ)
3.82

0.98

Agree

0.79

Agree

4.16

0.78

Agree

1.05

Agree

3.76

0.93

Agree
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Agree
4) Smoking area has made or will
4.22
0.90 Agree
4.26
0.78
make university cleaner
Agree
5) I am satisfied with how smoking
3.94
0.98 Agree
3.95
0.90
area raises awareness about the
tobacco-law
Agree
6) Smoking area has raised or will
3.96
0.89 Agree
3.89
0.85
raise the enforcement of tobacco-law
in university
Agree
7) I am satisfied with the legal
4.30
0.87 Agree
4.30
0.92
smoking area
Agree
8) Smoking area will improve the
4.02
0.92 Agree
3.70
1.05
environment for non-smokers in the
university
Agree
9) Smoking area has increased my
4.33
0.73 Agree
4.30
0.76
preference for smoke-free
environments
Agree
10) I am satisfied with campaign to
4.00
0.94 Agree
3.91
0.91
quit smoking in smoking area
Note – Significance at 10% level, SD = Standard Deviation, Avg. = Average, Result depend on
opinion level at 1.00 to 5.00 such as strongly disagree to strongly agree.

จากผลการตรวจวั ด ปริ ม าณฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก กว่ า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบริ เ วณคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) พบว่าปริมาณฝุ่ น PM2.5 ที่ตรวจวัดในบริเวณที่มีคนสูบ
บุหรี่เป็ นประจํามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ตามจํานวนผูส้ ูบบุหรี่ในขณะนัน้ เพียงเล็กน้อย และมีความใกล้เคียงกับจุดวัด
คุณภาพอากาศของกรุ งเทพมหานครในบริเวณใกล้เคียงกัน หากเปรียบเทียบกับบริเวณที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ พบว่า
ปริมาณฝุ่ น PM 2.5 มีการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับบริเวณที่ มีคนสูบบุหรี่เป็ นประจํา และมีแนวโน้มใกล้เคีย งกับ
จุดวัดคุณภาพอากาศของกรุ งเทพมหานคร ดังภาพที่ 3 เป็ นตัวอย่างการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นในหนึ่งวัน ซึ่งผลการ
ตรวจวัดวันอื่น ๆ ได้ผลที่คล้ายคลึงกัน
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smoker / amount of PM2.5 (ug/m3)

The amount of dust smaller than 2.5 microns (PM2.5)
60
50
40
30

Current location smokers were found

20

Current location smokers weren’t
found

10
0
0.000.150.300.451.001.151.301.452.002.152.30

0.100.250.400.551.101.251.401.552.102.25

Time of Sample Collection
Number of Smoker

PM2.5

PM2.5 (by BMA)

Standard

Figure 3 The graph shows the amount of dust smaller than 2.5 microns (PM2.5) in faculty of engineering
Kasetsart University Bangkhen compare with air quality monitoring station of Pollution Control
Department (Kaset Intersection).

สรุ ป

ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการพัฒนาพืน้ ที่สบู บุหรี่แบบถูกกฎหมาย
และไม่ทราบกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา โดยหวังว่าจะทําให้สภาพแวดล้อมของคนไม่สูบ
บุหรี่ในสถานศึกษาดีขึน้ และผลการเก็บตัวอย่างฝุ่ นละออง พบว่าระดับฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
(PM2.5) ทัง้ 2 บริเวณไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาพืน้ ที่สบู บุหรี่ให้
ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป เพื่อคุม้ ครองบุคคลากรในมหาวิทยาลัย และอาจใช้ตวั ชีวดั ประสิทธิภาพการพัฒนา
พืน้ ที่สูบบุหรี่จากปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) แทนการวัดการแพร่กระจายของควัน
บุหรี่ ดังเช่นงานวิจยั จินตนา (2557)

เอกสารอ้างอิง

จิ นตนา ปี สิงห์. 2557. ระดั บ ฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก กว่ า 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากควั นบุ หรี่ มื อสองใน
บริเวณใกล้เคียงและภายในห้องพักสูบบุหรี่ของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ. มหาวิทยาลัย
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สาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 13(2): 89-101.
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ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง กรณีศึกษาสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
The Factors Affecting Delays of Construction Projects: A Case Study of Department of Public
Works and Town Planning of Samut Sakhon Province
คณาธิป บุญจันทร์1* และ ดีบญ
ุ เมธากุลชาติ1
Kanatip Boonchan 1* and Deeboon Methakullachat1

บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี จ้ ัดทําขึน้ เพื่ อระบุปัจจัยที่ ทาํ ให้การดําเนิ นงานโครงการก่อสร้างภาครัฐของสํานักงาน
ภายใต้โครงการสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เกิดความล่าช้า โดยวิเคราะห์สาเหตุและ
ระดับความเสี่ยง ผ่านการใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นจํานวน 40 คน โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
ทางสถิ ติดว้ ยโปรแกรมสําเร็จรู ปมีค่าเชื่ อมั่น 95 เปอร์เซนต์ ค่าความคาดเคลื่อน 0.05 จากการศึกษา พบว่า
ความสําคัญของปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าในระดับมาก ค่าปริมาณผลกระทบรวมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ
แรก ได้แก่ 1.ด้านการเงิน 2.ด้านกระบวนการก่อสร้าง 3.ด้านบุคลากร โดยในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า
คะแนนเฉลี่ ย รายกลุ่ ม ของผู้ป ฏิ บั ติ ง านพบว่ า ระดับ ความเสี่ ย งของปั จ จัย ต่ า งๆ ได้แ ก่ บุ ค ลากร การเงิ น
กระบวนการก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์และปั จจัยอื่นๆมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ในการ
บริหารความเสี่ยงควรดูแลด้านการเงินเป็ นพิเศษเนื่องจากมีระดับความเสี่ยงปานกลางที่สมุ่ เสี่ยง ปั จจัยทางด้าน
เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่งไม่สง่ ผลต่อความแตกต่างต่างของคะแนน

ABSTRACT
The proposes of this research were to quantify effects of construction delays on Thai
government projects under Department of Public Works and Town Planning of Samut Sakhon Province
by risk management analysis. According to 40 questionnaires of survey, the statistics applying SPSS
to analyze found that the first 3 factors affected on construction delays were financial, construction
process and personnel, respectively. The average value is low, while the value of risk level was medium
for personnel, finance, construction process, machines and tools, materials and other factors. In the
risk management, financial should be paid attention because it affected the high impact on the project.
However, gender, age, education and position did not affect the difference of construction delays and
risk level.
Key words: Factors of construction delays, department of public works and town planning, risk management, Thai government
construction, SPSS
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คํานํา
โครงการจะสําเร็จตามที่วางแผน จะต้องมีกระบวนการบริหารงานก่อสร้างที่ดี เนื่องจากในงานก่อสร้างมี
ขัน้ ตอนที่ซบั ซ้อนและสัมพันธ์กันในแต่ละส่วน (ฉันนนรี, 2559) หากเกิดปั ญหาในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่งย่ อม
ส่งผลต่อขัน้ ตอนลําดับถัดไปและส่งผลกระทบต่อคุณภาพในงานก่อสร้าง (มนต์ชยั , 2556) โครงการก่อสร้างจะ
เสร็จเร็ว และไม่เกิดอุปสรรคที่ตอ้ งแก้ไข ย่อมส่งผลให้ควบคุมการใช้ทนุ ที่มีอย่างจํากัดได้เต็มประสิทธิภาพ และ
เกิดผลประโยชน์ในเวลาอันสัน้
อย่างไรก็ตามวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการในการก่อสร้างได้ถกู พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงการก่อสร้างจึงเริ่ม
ตระหนักถึงความคุม้ ทุน (สุริยาและศุภรัชชัย, 2558) ในหน่วยงานของรัฐย่อมคํานึงถึงการเร่งดําเนินงานในการ
ก่ อ สร้างตามนโยบายเร่ง ด่วนนั้น เพื่ อ ผลประโยชน์ข องประชาชนในประเทศในการรองรับ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจหรือเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าใช้บริการในหน่วยงานของรัฐแก่ประชากรอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ ของ
ประชากรในประเทศ รวมไปถึงการนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทนั สมัย จึงส่งผลให้เกิดปั ญหาต่อ
การบริหารก่อสร้าง (ฉันนนรี, 2559)
กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นหน่วยงานที่สาํ คัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐต่างๆในหลากหลายด้าน
โดยภารกิจหลักที่สาํ คัญของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ การวางผังเมือง งานออกแบบอาคารและและระบบ
สาธารณูปโภคภายในอาคาร การตรวจสอบอาคาร รวบไปถึงการควบคุมก่อสร้างอาคารเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน
รัฐต่างๆ ซึง่ มีรูค้ วามเชี่ยวชาญในการก่อสร้างเป็ นอย่างดี (กระทรวงมหาดไทย, 2558)
ผูด้ าํ เนินการวิจยั จึงมุง่ เน้นศึกษาปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้างของภาครัฐ การศึกษา
จะรวมไปถึงปั จจัยเสี่ยงที่ท่ีสง่ ผลให้การดําเนินการก่อสร้างเสียหายหรือล่าช้า ในสภาพการทํางานแบบต่างๆของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมุ่งเน้นหลักในการบริหารงานด้านควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับงาน โดย
การเก็บข้อมูลโดยวิธีการออกแบบสอบถาม ถามความคิดเห็นของฝ่ ายราชการและเอกชนเพื่ อให้ทราบระดับ
ความถี่และความรุ นแรงของปั จจัยที่สง่ ผลให้เกิดความล่าช้าของโครงการในหน่วยงานของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง โดยใช้พืน้ ที่จงั หวัดสมุทรสาครเป็ นพืน้ ที่กรณีศกึ ษา เพื่อนําไปปรับปรุ ง พัฒนาและแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดใน
อนาคตในการบริหารจัดการและทดสอบแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในอนาคตต่อไป

ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย

การควบคุมงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองในพืน้ ที่จงั หวัดสมุทรสาคร จะอยู่ภายใต้การดูแล
ของกลุม่ งานควบคุมการก่อสร้างที่ 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง งาน
บํา รุ ง รัก ษาตามที่ ก รมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งได้จัด สรรงบประมาณในพื ้น ที่ จัง หวัด กาญจนบุ รี , นครปฐม,
พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี และอุทัยธานี งานก่อสร้างจะ
ประกอบไปด้วย งานอาคาร งานเขื่อน งานทางระบายนํา้ งานระบบบําบัดนํา้ เสีย งานระบบป้องกันนํา้ ท่วม งาน
ทางและงานสะพาน สําหรับปริมาณงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองในพืน้ ที่จงั หวัดสมุทรสาคร ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองควบคุมการก่อสร้างที่ 2 มีทงั้ หมด 7 โครงการซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นโครงการก่อสร้างอาคาร 2 โครงการ และงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง 5 โครงการ
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งานวิจยั ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาของภาคเอกชน เช่น ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงาน
ก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรรระบบสําเร็จรู ป (ฉันนนรี, 2559) ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ปั จจัยความล่าช้าในงานก่อสร้างของถนนและอาคารชลประทาน (สุธนัย, 2551; ทัต, 2555; พรรษมลและอภิชาต
, 2561) สําหรับงานวิจยั นีศ้ กึ ษาปั จจัยล่าช้าและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ในงานก่อสร้างของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองในพืน้ ที่ จังหวัดสมุทรสาครจะเป็ นโครงการที่เกี่ ยวกับงานก่อสร้างอาคารสํานักงานและเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง โดยมีขนั้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. สมมุติฐาน บทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยขับเคลื่อนปั จจัยพืน้ ฐานของหน่วยงานรัฐต่างๆ
ดังนัน้ ปั ญหาที่เกิดขึน้ ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง จะส่งผลต่อคุณภาพของงาน
ความล่าช้าและความเสียหายทางด้านทรัพสินอันเนื่ องมาจากการเสีย โอกาสหรือความเสียหายที่ เกิ ด ขึน้ ใน
โครงการเป็ นผลมาจากการบริหารการก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วยปั จจัยต่างๆ ได้แก่ บุคลากร การเงิน ขัน้ ตอน
การก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักร การบริหารวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้าง การบริหารด้านเวลา สถานที่ก่อสร้างและปั จจัย
อื่นๆ
2. กรอบแนวคิดทางการศึกษา ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดย
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3. การดําเนินการวิจยั การวิจยั นีศ้ กึ ษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างอันเนื่องมาจากการบริหาร
การก่ อ สร้า งในโครงการของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง สํา รวจซึ่ ง การเก็ บ ข้อ มู ล จะใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยที่ผลกระทบถึงคุณภาพและความสําเร็จในงานก่อสร้าง
จัดลําดับความสําคัญของปั จจัยที่สง่ ผลกระทบโดยมีขนั้ ตอนในการดําเนินการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่องานก่อสร้าง
โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึง่ มีรายละเอียดขัน้ ตอนในการศึกษาวิจยั ดังนี ้
1.) กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา
2.) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากฐานข้อมูลแต่ละด้าน
3.) ศึกษาระเบียบ ขัน้ ตอน หน่วยงานที่รบั ผิดชอบในการบริหารจัดการก่อสร้างของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง รวมไปถึงรวบรวมโครงการก่อสร้างที่กาํ ลังดําเนินการก่อสร้างและเพิ่งจบโครงการไม่เกิน 5 ปี เพื่อใช้
ประกอบในการคัดกรองกลุม่ ประชากรตัวอย่าง
4.) ศึกษาปั จจัยในการดําเนินการ การเก็บข้อมูลด้านต่างๆรวมทัง้ การนําข้อมูลไปใช้งาน เพื่อเป็ น
แนวทางในการกําหนดเนือ้ หาของการวิจยั
5.) จัดทําแบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ปั จ จั ย ด้า นลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลทั่ ว ไป ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ตํา แหน่ ง และ
ประสบการณ์การทํางาน
ส่วนที่ 2 สอบถามปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพการก่อสร้างในการก่อสร้างของโครงการที่อยู่ภายใต้
การดําเนินการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ บุคลากร, การเงิน, กระบวนการ
ก่อสร้าง, เครื่องมือ-เครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง และปั จจัยอื่นๆ
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การให้ค ะแนนความสํา คัญ ของปั จ จัย ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุม งานก่ อ สร้า ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการจัดลําดับความสําคัญของแต่ละปั จจัยนัน้ ๆ ว่ามีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุม
งานก่อสร้างมากน้อยเพียงใด
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นประเภทบวก (Positive) ให้ผตู้ อบแบสอบถามเลือกประเมิน 5 ระดับ ได้แก่
ระดับ 5 เห็นด้วยมากที่สดุ , ระดับ 4 เห็นด้วยมาก, ระดับ 3 เห็นด้วยปานกลาง, ระดับ 2 เห็นด้วยน้อย และ ระดับ
1 เห็นด้วยน้อยที่สดุ
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะได้คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง แบ่งระดับความคิดเห็น
ออกเป็ น 5 ระดับเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลการอภิปรายในส่วนของ Descriptive ผลของการวิจยั ลักษณะ
แบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์เฉลี่ย ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สดุ , ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก, ค่าเฉลี่ย
2.61–3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และค่าเฉลี่ย 1.00–1.80
หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สดุ
Table 1 Risk Management index of construction delays.
Index Risk management
1-4

Low

5-9

Medium

10-16

High

17-25

Very High

Meaning
Acceptable risk, but it should be additional risk control
Acceptable risk, but it needs additional risk control to prevent high
risk.

Cannot acceptable risk, it need progress risk control to reduce
risk management.
Cannot acceptable risk, it urgent to quantify progress risk control
to reduce risk management.

6. การเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลวิจยั 2 ประเภท คือการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ
6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลเชิงสํารวจ การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดย
นําแบบสอบถามแจกให้กับผูป้ ฏิบัติงานในด้านการบริหารงานก่อสร้างของภายใต้โครงการของกรมโยธาธิ การ
และผังเมือง ทัง้ ในรู ปแบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามที่เก็บด้วยตัวเอง
6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่รวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรมทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เอกสารทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการกําหนดกรอบความคิดในการวิจยั ครัง้ นี ้
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ต้องมีการกําหนดประชากรให้เหมาะสม จํานวนกลุม่ ตัวอย่างนัน้ ส่งผล
ต่อความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างจึงต้องมีกระบวนการคัดสรรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
และมีความถูกต้อง (มารยาทและปราณี, 2558) เนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่ตอ้ งการศึกษา และต้องการ
ควบคุมความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่าง โดยในที่นีก้ าํ หนดอยู่ท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ ึงใช้สตู รของการ
คํานวณกลุม่ ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ซึง่ มีรายละเอียดในการคํานวณ ดังสมการที่ 1
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𝑁𝑁

𝑛𝑛 = 1+𝑁𝑁𝑒𝑒 2

(1)

โดยที่ n คือ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา, N คือ ขนาดของประชากร และ E คือ ความคลาดเคลื่อนของการ
สุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้ ประชากรกลุม่ ตัวอย่างคัดเลือกจาก วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรควบคุมคุณภาพ ช่างโยธา
ควบคุมงานในหมวดงานต่างๆผูด้ แู ลงานก่อสร้างภายใต้การดูแลของกรมโยธาธิการและผังเมือง กลุม่ งานควบคุม
การก่อสร้างที่ 2 จํานวน มีทงั้ สิน้ 59 คน และผูบ้ ริหารโครงการเอกชนผูด้ าํ เนินการรับจ้างเหมาในโครงการในเขต
พืน้ ที่รบั ผิดชอบ 7 คน รวมเป็ น 66 คน จากสูตรของการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ พบว่าต้องใช้
ประชากรตัวอย่าง 40 คน
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการนําข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยมีลาํ ดับขัน้ ตอนดังนี ้
7.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ ิจยั ต้องตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล
ในแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป
7.2 การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่กาํ หนดไว้
7.3 นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกลงในโปรแกรมประมวลผลโดยใช้โปรแกรม สําเร็จรู ปทาง
สถิติประมวลผลข้อมูล โดยในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Level of Significance)
7.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถามจะทําการวิเคราะห์คา่ สถิติ 2 ประเภท ดังนี ้
(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสําหรับการ วิเคราะห์
ข้อมูลเบือ้ งต้น เพื่ออธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี ้
ยังศึกษาแนวทางการแก้ไขจากผลการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันแก้ไขกระบวนที่สง่ ผล
ต่ อ ความล่ า ช้า ในงานก่ อ สร้า ง โดยนํา มาทดสอบปรับ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านในโครงการของหน่ ว ยงานและ
เปรียบเทียบผล
(2) สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ในการวิ จั ย นี ้ใ ช้ก ารวิ เ คราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
8. สรุ ปผลการวิจยั

ผลการศึกษา

เพศของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดคือเพษชาย คิดเป็ นร้อยละ 92.5 ในขณะที่เป็ นเพศหญิ งมีเพียง
ร้อยละ 7.5 อายุของผูต้ อบส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21–50 ปี แบ่งเป็ น อายุ 41–50 ปี 5 เปอร์เซ็นต์ อายุ 61-40 ปี 45
เปอร์เซ็นต์ และ อายุ 21-30 ปี 50 เปอร์เซ็นต์ ระดับการศึกษาสูงสุดของผูต้ อบแบบสอบถาม คือระดับปริญญาโท
12.5 เปอร์เซ็นต์ ระดับปริญญาตรี 60 เปอร์เซ็นต์ และระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 27.5 เปอร์เซ็นต์ ประสบการ
ทํางานอยู่ระหว่าง 0-10 ปี
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับของระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านบุคลากรทั่วไปอยู่ระดับน้อย
โดยให้ความสําคัญต่อการขาดประสบการควบคุมงานและแรงงานหยุดเนื่องจากเทศกาลมากที่สดุ ที่ 3.5 ในขณะ
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ที่ปัจจัยด้านการเงินมีความเห็นในระดับปานกลาง โดยให้นาํ้ หนักของการรับค่างวดล่าช้ามากที่สดุ ถึง 4.00 ปั จจัย
ด้านกระบวนการก่อสร้างมีความเห็นเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับน้อย โดยให้นาํ้ หนักในการเปลี่ยนแปลงสัญญา (เพิ่ม-ลด
งานมากที่สดุ ที่ 3.25 ปั จจัยด้านเครื่องมือเครื่องจักรให้ความสําคัญเฉลี่ยในระดับน้อยโดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
การที่ ไ ม่ ส ามารถนํา เครื่ อ งจัก รเข้า พื ้น ที่ 2.75 ด้า นวัส ดุก่ อ สร้า งให้ค วามสํา คัญ เฉลี่ ย ในระดับ น้อ ยโดยให้
ความสําคัญเกี่ยวกับการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือใช้วสั ดุเทียบเท่ามากที่สดุ ที่ 2.5 และให้ความสําคัญเฉลี่ย
ในระดับน้อยโดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับปั จจัยอื่นๆ โดยให้ความสําคัญกับภัยธรรมชาติและการส่งมอบพื น้ ที่
ล่าช้า โดยความสําคัญดังกล่าวไม่มีผลต่อปั จจัยด้าน อายุ การศึกษา ตําแหน่งและประสบการการทํางาน
Table 3 Mean and Standard Deviation of opinion levels of personal on construction delays.
Factor
Average S.D.
Level Risk Level
1. Personal
2.32
0.28
Low
Medium
Lack experience
3.50
0.50
High
High
Design mistake
2.25
0.83
Low
Medium
Misread drawing
3.00
1.00 Medium Medium
Miscommunication
2.75
0.83 Medium Medium
0.87
Low
Medium
Supervisors / contractors cannot solve immediate problems 2.50
Worker no skills
2.75
0.83 Medium Medium
Accidents
1.50
0.87 Very Low
Low
Out work due to safety reasons
1.25
0.43 Very Low
Low
No incentive for work
1.00
0.00 Very Low
Low
Inspection Board disagreed
1.75
0.83 Very Low
Low
Workers strike or leave work
1.25
0.43 Very Low
Low
Workers are off work during the holiday season
3.50
0.50
High
Medium
Labor shortage due to agricultural season
3.25
0.83 Medium
High
Not working overtime
2.75
1.09 Medium Medium
Inspection out of duty
1.75
0.83 Very Low
Low
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Table 2 Mean and Standard Deviation of opinion levels of financial on construction delays.
Factor
Average S.D.
Level Risk Level
2. Financial
2.65
0.23 Medium Medium
Lack of financial condition
2.50
0.50
Low
Medium
Disbursed late
3.25
0.83 Medium
High
Median price with construction conflicts
3.00
1.22 Medium
High
Financial out of plan
1.50
0.50 Very Low
Low
Credit line approvals
1.50
0.50 Very Low
Low
Price competition
3.75
0.83
High
High
The price of construction is too low to be true
2.75
0.83 Medium
High
The baht value is too weak
1.75
0.83 Very Low
Low
Fluctuating oil prices
2.50
0.50
Low
Medium
Late payment received (addition work/ finish late)
4.00
0.71
High Very High
Table 4 Mean and Standard Deviation of opinion levels of construction process on construction delays.
Factor
Average S.D.
Level Risk Level
3. Construction Process
2.38
0.47
Low
Medium
Inappropriate use of construction technology
2.00
0.00
Low
Medium
Improper time planning
2.75
1.30 Medium
High
Planning for inappropriate material purchasing
2.25
0.43
Low
Medium
Contract conflicts with the law
2.00
0.71
Low
Medium
Plan the construction without checking site
2.75
1.30 Medium
High
Waiting for soil survey results
1.50
0.50 Very Low
Low
Contract changes (Increase - decrease work)
3.25
1.09 Medium
High
Unclear drawing
2.75
1.09 Medium
High
Wrong construction or skipping construction process
2.50
1.50
Low
Low
Waiting for engineering test results
2.00
1.00
Low
Low
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Table 5 Mean and Standard Deviation of opinion levels of tools and machines on construction delays.
Factor
Average S.D. Level Risk Level
4. Tools and Machines
2.08
0.23
Low
Medium
The machinery is frequently lacking in maintenance
2.00
1.00
Low
Low
Use of inappropriate tools
1.75
0.83
Very
Low
Low
Wait for the rental / machine queue
2.25
1.09
Low
Low
Unable to bring the machine into the work area
2.75
0.43 Medium Medium
Unable to work during public holidays
2.00
1.00
Low
Medium
Lack of spare parts for maintenance due to lack of
1.75
0.83
Very
Low
market
Low
Table 6 Mean and Standard Deviation of opinion levels of other factors on construction delays.
Factor
Average S.D. Level Risk Level
5. Materials
2.19 0.29 Low
Medium
The construction site is far from the material source
2.50 0.50 Low
Medium
Lack of equipment and supplies
2.25 0.43 Low
Medium
Use of poor quality materials
1.75 1.30 Very Low Low
The material price fluctuates according to the economy
2.50 0.87 Low
Medium
Competition for raw materials with contractors in the area 1.75 0.83 Very Low Low
Far away from public utilities
2.00 0.71 Low
Low
Cannot be transported through a large truck
2.00 0.71 Low
Medium
Requesting approval of equivalent materials is difficult
2.50 1.12 Low
Medium
Requesting approval of material change
2.50 1.12 Low
Medium
Table 7 Mean and Standard Deviation of opinion levels of other factors on construction delays.
Factor
Average S.D.
Level Risk Level
6. Other Factors
2.31
0.12
Low Medium
Natural disaster
2.00
0.71
Low Medium
Bad climate
2.50
0.87
Low Medium
Having problems migrating utility systems
2.00
0.71
Low Medium
The terrain is not ergonomic
2.25
0.83
Low Medium
Local political delays
2.25
0.83
Low Medium
The scope of work is not clear
2.25
0.83
Low Medium
cannot access to construction area
2.50
0.87
Low High
delays time to access to construction area
2.50
0.50
Low Medium
Problem of complaints from the local people
2.50
0.87
Low High
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สรุ ป

การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นงานศึกษาวิจยั เชิงสํารวจเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง
กรณี ศึกษาสํานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร งานวิจัยครัง้ นีไ้ ด้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
จํานวน 40 จากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ ทาโร ยามาเน่ในการกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทัง้ หมดโดย
กําหนดค่าเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ ค่าความคาดเคลื่อน 0.05 โดยให้ผูป้ ฏิบัติงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามและนํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ผลดังนี ้
ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลให้เกิ ด ความล่าช้าต่อโครงการก่ อสร้างของสํานัก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจัง หวัด
สมุทรสาครมีระดับเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับปานกลาง โดยความสําคัญของปั จจัยด้านการเงินมีความสําคัญมากที่ สุด
รองลงมาเป็ นกระบวนการก่อสร้าง บุคลากร ปั จจัยด้านอื่นๆ วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักร ตามลําดับซึ่ง
เป็ นไปตามทิศทางของงานวิจยั พรรษมล เทียนพู และ อภิชาต ประสิทธิ์สม ที่ศกึ ษาปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้า
ในการดําเนิ นงานโครงการก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณี ศึกษา: โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานของ
สํานักงานชลประทานที่ 9 และ จิรศักดิ์ คําเรืองศรี และธนาตย์ ทองเชื่อมที่ศกึ ษาปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความล่าช้าต่อ
การก่อสร้างในงานราชการ
เมื่อเปรียบเทียบปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าต่อโครงการก่อสร้างของสํานักงานโยธาธิ การและผัง
เมืองจังหวัดสมุทรสาครจากแบบสอบถามและรายงานการดําเนินการก่อสร้างที่เกิดขึน้ พบว่าเป็ นความเห็นที่
สอดคล้องกัน โดยงานก่อสร้างประเภทอาคารในช่วง ปี พ.ศ. 2561-2562 มีสภาพงานล่าช้ากว่าแผน 20-40
เปอร์เซ็นต์ จากการขาดสภาพคล่องในทางด้านการเงินของผูร้ บั จ้างที่มีสภาพการเงินขาดช่วง ปั ญหาสภาพหน้า
งานเป็ นอุปสรรค์ และการขาดแคลนพนักงานในการดําเนินการก่อสร้าง ในขณะที่ งานก่อสร้างประเภทเขื่อน
ป้องกันตลิ่งล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิดจากปั ญหาสภาพการเข้าพืน้ ที่ทาํ งาน การขอ
อนุญาติในการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและปั ญหาเรื่องแบบก่อสร้างขัดแย้งเป็ นหลัก
ในด้านของความเสี่ยงปั จจัยด้านการเงิน กระบวนการก่อสร้าง บุคลากร ปั จจัยด้านอื่นๆ วัสดุก่อสร้าง
และเครื่องมือเครื่องจักร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับความเสี่ยงยังยอมรับได้แต่ตอ้ งมีการลดและควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่ มเติม เพื่ อไม่ให้เกิ ดความเสี่ยงเพิ่ มมากขึน้ ไปอยู่ในระดับยอมรับไม่ได้ ปั จจัยที่ ตอ้ งกําหนดและ
ควบคุมเนื่ องจากส่งผลกระทบต่อความล่าช้ามากที่ สุดคือด้านการเงิ นเนื่ องจากมีระดับความเสี่ยงมากถึง 9
เกือบจะเข้าสูร่ ะดับมาก มีความจําเป็ นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผลกระทบต่อ
โครงการในระดับสูง
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ขอบพระคุณกรมโยธาธิการและผังเมือง กองมาตรฐานราคากลางและสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
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่ ักอาศัยของ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจํากัดทางกายภาพของทีพ
ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย
The Study of Building Use Behavior, Obstacle and Physical Limitation of Residential Building of
Elderly with Dementia in Thailand
นวลวรรณ ทวยเจริญ1* วนารัตน์ กรอิสรานุกลู 2 ชติพทั ธ์ ณะมณี3 และ รัชด ชมภูนิช4
Nuanwan Tuaycharoen1*, Wanarat Kornisranukul2, Chatipath Namanee3, Ratchot Chompoonich4

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้อาคาร อุปสรรคและข้อจํากัดทางกายภาพ
เดิมของที่ พักอาศัยปั จจุบันที่ส่งผลต่อการฟื ้ นฟูผูส้ ูงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย การศึกษาได้ทาํ การ
สํารวจในสภาพแวดล้อมของที่พกั อาศัยบ้านเดี่ยวจํานวน 30 กรณีศกึ ษา ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่าสภาพแวดล้อม
บ้านพักอาศัยแบบเดี่ยวโดยภาพรวมผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมและผูด้ แู ลต้องการสภาพแวดล้อมของบ้านใน
ส่วนต่าง ๆ ที่มี บรรยากาศที่ส่งเสริมความทรงจําและอุปกรณ์ช่วยให้เกิดความปลอดภัยกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น
การหกล้มและอาการเจ็บป่ วย เป็ นต้น

Abstract
The objective of this study is to investigate building use behavior, obstacles and physical
limitation of existing residential building affecting dementia recovery in elderly in Thailand. A survey
was carried out in 30 private house environment. Results of the study suggested that for overall private
houses in Thailand, most elderly with dementia and care givers would like their house to have memory
supporting environment and facilities for safety and preventing accidents in the house such as their fall
and illness.

Key words: Elderly, Dementia, Detached house
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บทนํา

โรคสมองเสื่อมเป็ นภาวะที่การทํางานของสมองด้านการรู ค้ ิดและสติปัญญาเสื่อมถอยลง ทําให้บุคคลนัน้ ๆ
เกิดภาวะทุพพลภาพและมีภาวะพึ่งพาถือว่าเป็ นปั ญหาสุขภาพเรือ้ รังของผูส้ งู อายุ ส่งผลกระทบต่อครอบครัวไม่ว่าจะ
เป็ นทางด้านเศรษฐกิจที่ทางครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ผลกระทบทางจิตใจและสังคม (จันทร์ชยั และ
ชาดา, 2544) ถึงแม้ว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในฝั่ งตะวันตกได้มีความพยายามที่จะศึกษาหาแนวทาง
บําบัดโรคสมองเสื่อมอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาหาสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับโรงพยาบาล สถาน
สงเคราะห์คนชราหรื อที่ พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ ยว (Department of Health, 2015; Marquardt and Schmieg,
2009; Marquardt, 2011; Torrington and Tregenza, 2007) อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ในประเทศไทยสภาพแวดล้อม
ทางอาคารของบ้านพักอาศัยแบบเดี่ยวโดยส่วนใหญ่นนั้ ยังมีขอ้ จํากัด และไม่ได้ถูกออกแบบและมีการเตรียมพืน้ ที่
เพื่อรองรับข้อจํากัดของผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม (ชนันต์, 2552) ประกอบกับการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับผูส้ งู อายุชาวไทยที่มีภาวะสมองเสื่อมยังมีอยู่อย่างจํากัด และจาก
การรวบรวมเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ พบว่ามีความแตกต่างทางสรีระ จิตวิทยา การรับรู แ้ ละมองเห็นระหว่างคนไทย
และคนต่างประเทศที่เห็นได้ชดั ดังนัน้ การศึกษาและแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสําหรับผูส้ งู อายุท่ีป่วยเป็ น
โรคสมองเสื่อมจากต่างประเทศนัน้ ไม่น่าจะนํามาใช้กบั ผูส้ งู อายุท่ีป่วยเป็ นโรคสมองเสื่อมชาวไทยได้ (Bergamin et
al., 1998) การศึก ษาครั้ง นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อที่ จะศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้อาคาร อุป สรรคและข้อจํากัด ทาง
กายภาพปั จจุบันของที่ พักอาศัยที่ ส่งผลต่อการฟื ้ นฟูผูส้ ูงอายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย โดยหวังว่าผล
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานเพื่อเป็ นแนวทางการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผูส้ งู อายุชาวไทยที่
มีภาวะสมองเสื่อมต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึก ษาครัง้ นี ท้ าํ การสํารวจสภาพแวดล้อมพัก อาศัย แบบเดี่ ยวไม่ต่ าํ กว่า 30 กรณี ศึก ษา โดยใช้
สภาพแวดล้อมจริงในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานครและปริมณฑลและส่วนภูมิภาค โดยนําปั จจัยของสภาพแวดล้อม
ภายในที่พกั อาศัยรวม อาทิเช่น แสง สี วัสดุและสัญลักษณ์มาทดสอบ โดยผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ไปเยี่ยมผูส้ งู อายุท่ี
มีภาวะสมองเสื่อมที่บา้ นเพื่อสังเกตและถ่ายภาพลักษณะสภาพแวดล้อม (Figure 1) โดยรายละเอียดระเบียบวิธี
วิจยั มีดงั นี ้
1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการคัดกรองโดยใช้แบบประเมินภาวะสมองเสื่อม เน้นการเก็บข้อมูล
เฉพาะผูส้ งู อายุท่ีมีรูปแบบที่อยู่อาศัยเป็ นประเภทบ้านเดี่ยว ในเขตกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด ใช้เครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมและผูด้ แู ล ซึ่งใน
การศึกษาจะใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ การ
ประเมิ น ความสามารถในการประกอบกิ จ วัต รประจํา วัน (ADL&IADL) ของผู้สู ง อายุ ท่ี มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม
สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย และปั ญหาการอยู่อาศัย เพื่อพัฒนารู ปแบบของอาคารที่พกั อาศัยและสิ่งอํานวยความ
สะดวกของผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมในบ้านเดี่ยวต่อไป
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2. การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์จากโครงการวิจยั การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พกั อาศัยเพื่อการฟื ้ นฟูผสู้ งู อายุภาวะสมองเสื่อม ที่
บันทึกเสียง และกล้องถ่ายรู ป โดยทําการสํารวจและสัมภาษณ์กบั ผูด้ แู ลและผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม
การสํารวจดําเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยได้ทาํ การ
เก็ บ ข้อ มูล สภาพแวดล้อ มที่ พัก อาศัย แบบเดี่ ย ว รวมถึง การสอบถามด้วยแบบสัม ภาษณ์แ ละแบบประเมิ น
สภาพแวดล้อมจริงกับผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมทัง้ แบบใกล้ชิดและผูร้ ว่ ม
อาศัย หลังจากนัน้ ข้อมูลที่ได้จะนํามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เหมาะสมของที่พกั อาศัยสําหรับผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมต่อไป

Figure 1 Examples of surveyed houses.

ผลการวิจัย
ในการศึกษาสภาพแวดล้อมภายบ้านพักอาศัยแบบเดี่ยวจํานวน 30 หลัง สามารถสรุ ปได้ดังนี ้ ส่วนที่ 1
คุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ส่วนใหญ่ผสู้ ูงอายุเป็ นเพศหญิ ง อายุ 60-65 ปี สถานะภาพสมรส ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มีโรคประจําตัวคือ ไขมันในเส้นเลือดและความดันโลหิต โดยส่วนที่ 2 พฤติกรรมของโรค พบว่า
ผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่มีภาวะต้องพึ่งพา (ค่าคะแนน ADL เท่ากับ 0/6) ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัย พบว่า เป็ นบ้านชัน้ เดียว มีหอ้ งนอน ห้องนั่งเล่น/รับแขก ห้องรับประทานอาหารเป็ นพืน้ ที่รวมกับห้องครัว และ
ห้องนํา้ ในส่วนที่ 4 พฤติกรรม/กิจกรรมของผูส้ ูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมและผูด้ ูแล พบว่า ส่วนใหญ่จะนอนพักผ่อน
และออกกําลังกาย ในส่วนที่ 5 ปั ญหาจากการสํารวจและสังเกตและสัมภาษณ์ และส่วนที่ 6 แนวทางในการแก้ปัญหา
สภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยเดี่ยวสามารถสรุ ปได้ดงั นี ้ ((Table 1, Table 2)
Table 1 Results of overall problems relating to areas and characteristics from most houses of Thai
elderly with dementia.
Area
Overall problems relating to areas and characteristics for house Thai elderly
with dementia
Living room
1) No curtains for protecting light and sound outside.
2) No circulation supporting elderly with dementia and no handrails.
3) Most windows open to wall with no outside view.
4) No shockproof sheet on furniture for preventing elderly collisions.
5) No activity to support memory.

418

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

Table 1 (Continued)
Area

Bedroom

Toilet

Kitchen

Overall problems relating to areas and characteristics for house Thai elderly
with dementia
6) Narrow space with things on the floor as obstacle.
7) Inappropriate floor material creating slipping problem.
8) No window and very dim environment.
9) Unstable furniture creating accidents.
1) No bell and waring sign on the door that can make alarm when elderly
with dementia leaving the room.
2) No environment that can simulate memory such as natural view pictures
and family images.
3) No dressing table and chair.
4) Most windows open to wall with no outside view.
5) Too small room for wheelchair access.
7) No space around a bed and no handrail nearby.
8) No shockproof sheet on furniture for preventing elderly collisions.
1) Most toilets are far from a bedroom and cannot see the bed.
2) no separation between wet and dry areas (elevate dry area)
3) No anti slip sheet on floor.
4) No shockproof sheet on furniture for preventing elderly collisions.
5) Most doors can be locked
6) No automatic water on-off system.
7) No handrails inside the room for protecting falls.
8) Similar colour for all body of sanitary wares.
10) No cupboard to store dangerous things.
11) No use of soap with rope sticked to handrail.
12) Too small area of toilet responding to wheelchair and caregiver.
1) No counter with shockproof sheet for preventing elderly collisions
2) Very dark at night.
3) Too small area responding to wheelchair and caregiver.
4) No cupboard to store dangerous things.
5) No air cleaner.
6) No handrails inside the room for protecting falls.
7) Inappropriate floor material creating slipping problem when being wet.
9) No separation between a dining room and a kitchen.
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Table 1 (Continued)
Area
Dining room

Outdoor
environment

Corridor

Overall problems relating to areas and characteristics for house Thai elderly
with dementia
1) Dining room cannot see from living room.
2) No decoration in the dining room to be different from other rooms.
No Installation of labels and signage for illustrate type of kitchenware.
3) No table cover having colour contrast to placemat.
4) Most chairs having no armrest.
5) No handrails inside the room for protecting falls.
6) Too small area responding to wheelchair.
7) Most windows open to wall with no outside view.
8) Most cupboards with no lock. There are direct access from most dining
room to kitchen.
1) No outside garden decorating with flowers and trees that create
comfortable and shady environment for warm feeling and promoting memory.
2) Too small areas for garden.
3) Many obstacles on the floor of outdoor space.
4) Most houses have no trees for shading outside
1) No handrails in the corridor for protecting falls.
2) No labels and signage for wayfinding to other areas.
3) No decoration of natural-view pictures and family images on walls.
4) Many obstacles on the floor in the corridor.
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Table 2 Results of overall house improvements appropriate for Thai elderly with dementia .
Area
Living room
Bedroom

Toilet

The renovation issues appropriate for Thai elderly with dementia
1) Use vivid colour of wall with pictures or small trees inside the room.
2) Storing things in a cupboard. No obstacles on the floor in the room.
1) Create environment supporting memory for elderly with dementia such as
installing natural-view pictures and family images on walls.
2) Extending size of the room responding to wheelchair.
3) Installing handrails inside the room for protecting falls and installing
shockproof sheet on furniture for preventing elderly collisions.
1) Separate wet and dry area (elevate dry area)
2) Use anti slip sheet on floor.
3) Installing shockproof sheet on furniture for preventing elderly collisions.
4) Installing handrails inside the room for protecting falls.
5) Decorate relaxing atmosphere such as using music and aromatherapy.
6) Storing dangerous things in a cupboard such as toilet cleaner.
7) Extending area of toilet responding to wheelchair and caregiver.

Kitchen

1) Installing counter with shockproof sheet for preventing elderly collisions
2) Storing dangerous things in a cupboard such as sharp objects.
3) Installing air cleaner.
4) Installing handrails inside the room for protecting falls.
5) Separate a dining room and a kitchen.

Dining room

1) Decorate the dining room to be different from other rooms. Installing
labels and signage for illustrate type of kitchenware.
2) Installing handrails inside the room for protecting falls.
3) Storing dangerous things in a cupboard with lock.
1) Use outside garden decorating with flowers and trees that creates
comfortable and shady environment for warm feeling and promoting
memory.
2) Storing things in a cupboard. No obstacles on the floor of outdoor
environment.

Outdoor
environment
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Table 2 (Continued)
Area
Corridor

The renovation issues appropriate for Thai elderly with dementia
1) Installing handrails in the corridor for protecting falls.
2) Installing labels and signage for wayfinding to other areas.
3) Installing natural-view pictures and family images on walls.
4) Storing things in a cupboard. No obstacles on the floor in the corridor.

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผสู้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมและผูด้ แู ลผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมทัง้
แบบใกล้ชิดและผูร้ ว่ มอาศัยของบ้านในอนาคตที่เหมาะสม (Table 2) พบว่า ผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมและ
ผูด้ แู ลต้องการระบบความปลอดภัยในด้านความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น หกล้ม เจ็บป่ วย เป็ นต้น
ต้องการบริเวณสวนขนาดเล็กไว้ช่วยผ่อนคลาย โดยภายในบ้านมีการใช้สีของผนังเป็ นโทนสีสดใส มีติดรู ปภาพ
หรือต้นไม้ขนาดเล็กที่สามารถปลูกในบ้านได้ เพื่อให้มองแล้วเกิดความสบายตา และมีการแยกห้องเป็ นสัดส่วน
อย่างชัดเจน เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น/รับแขกเพื่อความเป็ นส่วนตัว รวมถึงควรมีอปุ กรณ์ป้องกัน
อันตรายจากการล้มของผูส้ งู อายุ และบรรยากาศของภายในบ้านต้องตกแต่งด้วยสีสนั สดใส เพื่อเพิ่มการจดจําแก่
ผูอ้ าศัยหรือผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม ในส่วนของพืน้ ที่ใช้สอยควรรวมกันเป็ นพืน้ เดียว ห้องนอน ห้องนํา้ ห้อง
รับประทานอาหาร เป็ นต้น เนื่องจากผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมอาจจะจําทางในพืน้ ที่ตา่ งๆ ของบ้านไม่ได้ ด้าน
สภาพแวดล้อมควรให้คล้ายกับบ้านหลังเดิมของผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมมากที่สดุ แต่เพิ่มสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผสู้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมแทน และทุกห้องต้องไม่มีท่ีลอ็ คประตู เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินผูด้ แู ลสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทนั เวลา

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึก ษาครั้ง นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อที่ จ ะศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้อ าคาร อุป สรรคและข้อจํากั ด ทาง
กายภาพปั จจุบนั ของที่พกั อาศัยที่สง่ ผลต่อการฟื ้ นฟูผสู้ งู อายุภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย ผลการศึกษาสรุ ปได้
ว่ า สภาพแวดล้อ มบ้า นพัก อาศัย แบบเดี่ ย วโดยภาพรวมผู้สู ง อายุ ท่ี มี ภ าวะสมองเสื่ อ มและผู้ดูแ ลต้อ งการ
สภาพแวดล้อมของบ้านในส่วนต่าง ๆ ที่มีแนวความคิดโดยภาพรวมคือ บรรยากาศที่ส่งเสริมความทรงจําและ
อุปกรณ์ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการอาศัยกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น หกล้ม เจ็บป่ วย และด้วยข้อจํากัดทางด้าน
เวลาการศึ ก ษาครั้ ง นี ้ไ ด้ท ํา การสํา รวจกรณี ศึ ก ษาบ้า นเดี่ ย ว 30 กรณี ศึ ก ษา ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลและในเขตภาคกลางตอนล่า ง รวมถึ ง ภาคเหนื อ อย่ า งไรก็ ต ามยัง ไม่ไ ด้มี
การศึกษาในเขตภาคอื่น ๆ อาทิ ภาคอีสานและภาคใต้ ดังนัน้ เพื่อสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ครอบคลุมมากขึน้
ควรมีการศึกษาในพืน้ ที่ในเขตภาคอื่น ๆ
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ต้นทุนทีเ่ หมาะสมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กตามการออกแบบเบือ้ งต้น
Cost Optimization of the Reinforced Concrete Columns according to Preliminary Design
ไพจิตร ผาวัน1 วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์1* และ ศิรนิ ภาพร เกตุพนั ธ์2
Paijit Pawan1, Warisara Lertpaitoonpan1* and Sirinapaporn Ketphan2

บทคัดย่อ
การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็ นส่วนสําคัญอย่างมากในงานออกแบบโครงสร้าง เพราะเสาต้อง
รับนํา้ หนักจากคาน พืน้ และผนัง หากการออกแบบคํานึงถึงทางเลือกทุกทางที่เป็ นไปได้ ก็จะได้ระบบโครงสร้างที่
ประหยัด บทความนีจ้ ึงเสนอแนวคิดการออกแบบร่างทางเลือกหน้าตัดเสา และคาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และประหยัดเป็ นหลักในการพิจารณา ด้วยการวางตําแหน่งเสาที่เป็ นไปได้ 3 รู ปแบบ คือ (1) วางตําแหน่งเสาตรง
ตามแบบสถาปั ตย์ (2) วางคานแนวตัง้ และเพิ่มเสาตามการวางแนวคาน แต่ยังคงรู ปแบบความต้องการของส
ถาปั ตย์ (3) วางตําแหน่งเสาตามแบบสถาปั ตย์ และเพิ่มคานฝากแนวนอนตามหลักวิศวกรรม พบว่า การวาง
ตําแหน่งเสาตามรู ปแบบที่ 2 มีราคาตํ่าที่สดุ คือ ราคา 803 บาทต่อเมตร โดยมีขนาดหน้าตัดตํ่าสุด 25x25 ตาราง
ซนติเมตร และหน้าตัดคานที่ 25x60 ตารางซนติเมตร ที่ราคา 930 บาทต่อเมตร จึงเป็ นวิธีท่ีควรแนะนําให้วิศวกร
รุ น่ ใหม่นาํ ไปใช้ในการออกแบบ

ABSTRACT

The design of reinforced concrete columns is a very important part of structural design
because the columns must support the weight of beams, floors and walls. If the design considers all
options, it will result in economical structural systems. This article therefore introduces alternative draft
design methods, By considering the positioning of the columns, 3 possible layout patterns were
created, which are; (1) positioning the columns to exactly as the architecture (2) Vertical beams. And
add columns according to the beam orientation but still the architecture needs of the architecture (3)
Position the pole according to the architecture add horizontal beams according to engineering. Found
that the positioning of the pillars in the form 2 is the lowest price is 803 baht per meter, with a minimum
cross section of 25 x 25 square meters. And the cross-section at 25 x 60 square meters at 930 baht
per meter. It showed is a method that new engineers should be guided to use in preliminary design.
Key words: cost optimization, preliminary concrete column design, working stress design
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1

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 10900
Department of Civil Engineering and Urban Development, School of Engineering, Sripatum University, Bangkok, Thailand
10900
2
นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 10900
2
Graduate student, Department of Civil Engineering and Urban Development, School of Engineering, Sripatum University,
Bangkok
1

424

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

คํานํา

การออกแบบเบือ้ งต้น (Preliminary Design) เป็ นขัน้ ตอนที่สาํ คัญของการออกแบบโครงสร้าง เนื่องจาก
เป็ นการกําหนดตําแหน่ง และรู ปแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการที่กาํ หนดโดยแบบสถาปั ตยกรรม
ซึง่ คํานึงถึงความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลัก ในการออกแบบเบือ้ งต้นที่ดีควรเริ่มจากวางแนวความคิด
ตามขั้น ตอนเป็ น อัน ดับ แรก คื อ การออกแบบร่ า งทางเลื อ ก (Schematic Design) (Carter and Bouassida,
2013) ซึง่ ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร ได้แก่พืน้ คาน เสา และฐานราก เพื่อให้มีจาํ นวนทางเลือกหลากหลาย
ทางเลื อ ก เหมาะสม (Optimization) กับ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม ดัง นั้น การออกแบบร่างทางเลื อกที่ ดี จึง ควร
พิจารณาทางเลือก กําหนดคุณสมบัติของวัสดุ และวางผังโครงสร้างอย่างง่าย (Lay-out Plan) ให้สอดคล้องกัน
ระหว่างแบบสถาปั ตยกรรม และแบบวิศวกรรมโครงสร้าง จากนัน้ เข้าสูก่ ารออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
(Dantzing, 1963, Estrada et al. 2006) ตัวอย่างแสดง (Figure 1(a), 1(b))

Figure 1 Architectural plan (a)

Figure 1 Structural plan (b).

วิศวกรผูอ้ อกแบบโครงสร้าง (Designer) มักจะออกแบบร่าง (Estrada et al. 2006) เพียงรู ปแบบเดียว
แล้วกําหนดขนาดหน้าตัด โดยไม่ได้มีทางเลือกอื่นมาเปรียบเที ยบ ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบโครงสร้างอาคารไม่
ประหยัดและไม่ปลอดภัย ดังนั้นจําเป็ นอย่ างยิ่ งที่ นัก ออกแบบโครงสร้างจะต้องพิ จ ารณาแบบร่างทางเลื อ ก
หลายๆ ทางเลือก ซึ่งขัน้ ตอนการออกแบบร่างทางเลือกจะต้องปรับผลการออกแบบด้วยการลดขนาดหรือเพิ่ม
ขนาดโครงสร้าง แต่ไม่สามารถกล่าวได้ว่าผลการออกแบบสุดท้ายมีความประหยัดที่สดุ (Muhammad) เพราะไม่
มีการพิจารณาราคาวัสดุท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของโครงสร้าง (Mccormac, 1993, Qi and Mimura, 2002)
เพื่อลดข้อด้อยจากกระบวนการการออกแบบ วิศวกรผูอ้ อกแบบควรพิจารณาแบบร่างทางเลือกให้หลากหลาย
เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีท่ีสดุ ดังนัน้ บทความนีจ้ ึงได้พฒ
ั นากรอบงานการออกแบบร่างทางเลือกในการกําหนด
ตําแหน่งเสาอย่างง่าย โดยพิจารณาแนวคานร่วมด้วย ซึ่งออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ตามมาตรฐาน ACI
318-14
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มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน

มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน เป็ นมาตรฐานกลางในการออกแบบ
ของวิศวกรผูอ้ อกแบบโครงสร้าง เพื่อให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย โดยจะ
กล่าวถึงเนือ้ หาที่สาํ คัญ 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์โครงสร้าง และการคํานวณออกแบบ
การวิเคราะห์โครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดดั และแรงบิด สําหรับนําไปใช้งานในการ
คํานวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็ นการวิเคราะห์โครงสร้างในช่วงอีลาสติก (Elastic analysis)
กรณี ท่ีเป็ นโครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท (Determinate Structure) สามารถวิเคราะห์หาแรงต่างๆ ได้ดว้ ยสมการ
สมดุล สําหรับการวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท (Indeterminate Structure) ที่เป็ นพืน้ หรือคานต่อเนื่อง
ที่มีหน้าตัดคงที่ และมีช่วงตัง้ แต่สองช่วงขึน้ ไป มีความต่างของความยาวช่วงที่ติดกันไม่เกินร้อยละ 20 นํา้ หนัก
บรรทุกกระทําแบบสมํ่าเสมอเต็มทุกช่วงตลอดความยาวของโครงสร้าง และมีนาํ้ หนักบรรทุกจร (LL) ไม่เกินสาม
เท่ าของนํา้ หนัก บรรทุก คงที่ (DL) หากไม่ค าํ นวณหาโมเมนต์แ ละแรงเฉื อนโดยการวิ เ คราะห์อย่ างละเอี ย ด
มาตรฐาน ACI 318-14 ให้ใช้สมั ประสิทธิ์ของโมเมนต์และแรงเฉือนได้ดงั นี ้ (Table 1)
Table 1 Coefficient of Moment and Shear (ACI 318-14).
Moment
Positive

Location
End span

Interior Span
Negative Interior face of exterior
support
Exterior face of first
interior support
Face of other supports
Face of all support
satisfying (a) or (b)

Condition
Discontinuous end integral with support
Discontinuous end unrestrained
All
Member built integrally with supporting spandrel
Member built integrally with supporting column
Two spans
More than two spans
All
(a) Slab with span not exceeding 10 ft
(b) Beam where ratio of sum of column stiffnesses
to beam stiffness exceeds 8 at each end of span

Coefficient
of Moment
(1/14) wL2
(1/11) wL2
(1/16) wL2
(1/24) wL2
(1/16) wL2
(1/9) wL2
(1/10) wL2
(1/11) wL2
(1/12) wL2

การคํานวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
การคํานวณออกแบบโครงสร้าง คือ ขัน้ ตอนการเลือกใช้วสั ดุ และเลือกขนาดหน้าตัดของส่วนประกอบ
ต่างๆ ทางโครงสร้าง เพื่อให้องค์อาคารมีเสถียรภาพมั่นคง และใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
(Working Stress Design: WSD) จะใช้หน่วยแรงไม่เกิ นกว่าค่าพิกัดยื ดหยุ่นของวัสดุ หน่วยแรงของวัสดุท่ีเกิด
จากนํา้ หนักบรรทุกขณะใช้งาน (Working stress) ไม่เกินหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable stress) เป็ นหลักเกณฑ์
ในการออกแบบ เช่น หน่วยแรงอัดที่ยอมให้ท่ีผิวของคอนกรีต : fc = 0.45 fc’ และ หน่วยแรงดึงที่ ยอมให้ของ
เหล็ก เส้น กลม ชั้น คุณ ภาพ SR24 : fs = 0.5 fy เป็ น ต้น สําหรับ กรณี เ สาสั้น แบบเสาปลอกเดี่ ย ว รับ แรงตาม
แนวแกนอย่างเดียว ดังสมการ (1)
P = 0.85 (0.25fc’ (Ag - Ast) + fs Ast)
(1)
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การพัฒนากรอบงานการออกแบบร่างทางเลือกในการกําหนดตําแหน่งเสาอย่างง่าย

ขัน้ ตอนการพัฒนากรอบงานการออกแบบร่างทางเลือกในการกําหนดตําแหน่งเสาอย่างง่าย มีขนั้ ตอน
การออกแบบโครงสร้าง จากแบบสถาปั ตยกรรม (Figure 2) ดังนี ้
1. กําหนดตําแหน่งของเสาตามกริดไลน์ (Grid line) ในแบบสถาปั ตยกรรม
2. พิจารณาเงื่อนไขการใช้งานของพืน้ ที่ตามแบบสถาปั ตยกรรม
3. พิ จารณาเงื่ อนไขทางวิศวกรรม เช่น การวางตําแหน่งเสาต้องคํานึงถึงประโยชน์การใช้สอย ร่วมกับ
ความสามารถรับนํา้ หนักของวัสดุท่ีใช้สอย หากวางเสาถี่มากก็จะทําให้หน้าตัดโครงสร้างที่รบั พืน้ ที่และคานเล็ก
ลงได้ หรือหากต้องการห้องกว้าง ต้องลดจํานวนเสาและต้องเพิ่มความห่างของช่วงเสา ซึง่ จะประหยัดจํานวนเสา
แต่ขนาดหน้าตัดของคานจะเพิ่มขึน้

Figure 2 The 1st floor architectural plan.
- ผังทางเลือกรู ปแบบที่ 1 วางตําแหน่งเสาตรงตามแบบสถาปั ตยกรรม (Figure 3)
- ผังทางเลือกรู ปแบบที่ 2 วางคานแนวตัง้ ระหว่าง Grid line ที่ 1 และ 3 และเพิ่มเสาตามการวางแนว
คาน ยังคงรู ปแบบความต้องการของสถาปั ตยกรรมเช่นกัน (Figure 4)
- ผังทางเลือกรู ปแบบที่ 3 วางตําแหน่งเสาตามแบบสถาปั ตยกรรม เพิ่มคานฝากแนวนอน (Figure 5)

Figure 3 Columns layout pattern 1.
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Figure 4 Columns layout pattern 2.
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Figure 5 Columns layout pattern 3.
โดยในรู ปแบบที่ 1-3 ต้องการเปรียบเทียบระยะในการวางเสา และคํานึงถึงคานว่ามีความปลอดภัยและ
มีความประหยัดมากกว่ากันหรือไม่
4. พัฒนาแบบจําลองการออกแบบร่างทางเลือกในการกําหนดตําแหน่งเสาอย่างง่าย (Table 2- Table 3)
Table 2 Design beam and column.
Design

Section

EIT standard
Design beam
Design column

D (cm)
B (cm)
H (cm)
As (cm2)
As’ (cm2)
Ast (cm2)

3

3.5

4

4.5

Span (m)
5
5.5

30
15
15
3
-2
9.69

35
15
15
3
-2
9.69

40
20
20
4
-4
5.02

45
20
20
4
-4
5.02

50
25
25
10
-7
-0.98

50
25
25
6
-6
-0.98

6

6.5

7

60
30
30
15
-11
-8.31

60
30
35
15
-10
-12.31

70
35
35
20
-16
-16.98

6

6.5

7

0.180
1.50
3.37
1228
0.09
1.20
0.00
780
2008

0.180
1.50
4.60
1271
0.11
1.30
0.00
860
2131

0.245
1.75
4.17
1511
0.12
1.40
0.00
945
2456

Table 3 Cost of beam and column.
Member

Structural
work

3

3.5

4

Span (m)
4.5
5
5.5

Concrete
0.045 0.053 0.080 0.090
Formwork
0.75
0.85
1.00
1.10
Beam
Rebar
1.04
1.54
-0.59
-0.24
Cost
502
584
639
721
Concrete
0.02
0.02
0.04
0.04
0.60
0.60
0.80
0.80
Column Formwork
Rebar
9.69
9.69
5.02
5.02
Cost
684
684
656
656
Total cost
1186
1268
1295
1377
* cost shown in unit of THB per meter length of beam or column
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0.125
1.25
2.71
970
0.06
1.00
0.00
625
1595

0.125
1.25
-0.37
862
0.06
1.00
0.00
625
1487
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y = 2.7127x3 - 5.7443x2 + 93.186x + 201.25
R² = 0.9604

1400
1200

beam

1000

column

800
600
400

y = 7.2859x3 - 63.127x2 + 122.99x + 699.37
R² = 0.9317

200
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Figure 6 Columns-Beam Optimization Model.

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากแบบจําลอง Columns-Beam Optimization Model (Figure 6) จะทราบว่าควรออกแบบเสาและ
คานโดยกําหนดช่วงระหว่างเสา (Span) ยาวเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด จากนั้นจึงนํามามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบเสาและคาน พร้อมทัง้ คํานวณราคาเหล็กเสริม คอนกรีต ไม้แบบ และราคารวมของแต่ละหน้าตัดของเสา
และคานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel (Table 4 – Table 9) โดยพิจารณาที่ Grid line B
เมื่อคํานวณราคาของเสาและคานแต่ละหน้าตัดจากการวางผังทัง้ 3 รู ปแบบ พล็อตกราฟเพื่อแสดงราคาที่ถูก
ที่สดุ (Figure 7) ซึง่ จะเห็นได้ว่า ราคาในการวางแนวเสาที่แตกต่างกัน 3 รู ปแบบนัน้ จะแตกต่างกัน รู ปแบบที่ 1 มีราคา
สูงที่สดุ เนื่องจากวางผังเสาในระยะห่างทําให้หน้าตัดของเสาและหน้าตัดคานสูงตามไปด้วย รู ปแบบที่ 2 จะมีราคาถูก
กว่ารู ปแบบที่ 1และ3 ในการเพิ่มตําแหน่งเสาจะได้เสาที่หน้าตัดเล็กลงและมีพืน้ ที่รบั ผิดชอบน้อยลงทําให้คานจึงมี
ขนาดเล็กตาม รู ปแบบที่ 3 จะมีราคาใกล้เคียงกับรู ปแบบที่ 2 แต่ราคาเสาและคานสูงขึน้ ซึ่งทําให้วิศวกรผูอ้ อกแบบ
สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะวางผังเสาในรู ปแบบใด (เช่น วางผังเสาในรู ปแบบที่ 2 จะได้เสาขนาดหน้าตัดตํ่าสุด 25
ซม.× 25 ซม. โดยมีราคาค่าใช้จ่าย 803 บาทต่อเมตร และหน้าตัดคาน 25 ซม.x 60 ซม. โดยมีราคาค่าใช้จ่าย 930
บาทต่อเมตร) จะทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายน้อยที่สดุ โดยยังคงมีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม
Table 4 Cost of reinforcement, concrete, and formwork of designed column according to layout
pattern 1
Column section
Width
(B)
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Length (H)
30
35
40
45
50
55
60
65
70

DB16
Ratio
B/H
1.00
0.86
0.75
0.67
0.60
0.55
0.50
0.46
0.43

2

Pc (kg)

Ast (cm )

28,688
33,469
38,250
43,031
47,813
52,594
57,375
62,156
66,938

(8.87)
(12.17)
(15.48)
(18.79)
(22.10)
(25.41)
(28.72)
(32.03)
(35.34)
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Total cost

concrete

reinforcement

formwork

207
241.5
276
310.5
345
379.5
414
448.5
483

92.79
92.79
92.79
92.79
92.79
92.79
92.79
92.79
92.79

45
52.5
60
67.5
75
82.5
90
97.5
105

1034.36
1160.36
1286.36
1412.36
1538.36
1664.36
1790.36
1916.36
2042.36
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Table 5 Cost of reinforcement, concrete, and formwork of designed beam according to layout pattern 1.
Beam section
Width
Length
30
30
30

B/H
Ratio

Mmax
(kg-m)

Mc
(kg-m)

As
(cm2)

0.50
0.46
0.43

17064
17254
17444

14095
16774
19686

25.27
19.70
17.84

60
65
70

reinforcement

Cost
concrete

formwork

456
355
322

414
448.5
483

330
361
395

Total cost
1200
1165
1200

Table 6 Cost of reinforcement, concrete, and formwork of designed column according to layout pattern 2.
Column section
Width (B) Length(H)
25
25
25
25
25
25
25
25

Ratio B/H

Pc (kg)

1.00
0.83
0.71
0.63
0.56
0.50
0.45
0.42

19,922
23,906
27,891
31,875
35,859
39,844
43,828
47,813

25
30
35
40
45
50
55
60

DB16
Ast (cm )
concrete

Total cost

2

0.00
(2.76)
(5.51)
(8.27)
(11.03)
(13.79)
(16.54)
(19.30)

reinforcement

formwork

92.79
92.79
92.79
92.79
92.79
92.79
92.79
92.79

31.25
37.5
43.75
50
56.25
62.5
68.75
75

143.75
172.5
201.25
230
258.75
287.5
316.25
345

803.36
908.36
1013.36
1118.36
1223.36
1328.36
1433.36
1538.36

Table 7 Cost of reinforcement, concrete, and formwork of designed beam according to layout pattern 2.
Beam section
Width
Length
25
25
25
25
25

50
55
60
65
70

B/H
Ratio

Mmax
(kg-m)

Mc
(kg-m)

As (cm2)

0.50
0.45
0.42
0.38
0.36

11925
12084
12242
12400
12559

7863
9707
11746
13978
16405

26.53
20.41
15.52
13.73
12.93

reinforcement

Cost
concrete

formwork

478
368
280
248
233

287.5
316.25
345
373.75
402.5

250
276
305
336
370

Total cost
1016
961
930
958
1006

Table 8 Cost of reinforcement, concrete, and formwork of designed column according to layout pattern 3.
Column section
Width (B) Length(H)
25
25
25
25
25
25
25
25

Ratio B/H

Pc (kg)

1.00
0.83
0.71
0.63
0.56
0.50
0.45
0.42

19,922
23,906
27,891
31,875
35,859
39,844
43,828
47,813

25
30
35
40
45
50
55
60

DB16
Ast (cm )
concrete
2

7.49
4.73
1.97
(0.78)
(3.54)
(6.30)
(9.06)
(11.81)

Total cost
reinforcement

formwork

108.55
92.79
92.79
92.79
92.79
92.79
92.79
92.79

31.25
37.5
43.75
50
56.25
62.5
68.75
75

143.75
172.5
201.25
230
258.75
287.5
316.25
345

850.65
908.36
1013.36
1118.36
1223.36
1328.36
1433.36
1538.36

Table 9 Cost of reinforcement, concrete, and formwork of designed beam according to layout pattern 3.
Beam section
Width
Length
25
25
25
25
25

50
55
60
65
70

B/H
Ratio

Mmax
(kg-m)

Mc
(kg-m)

As (cm2)

0.50
0.45
0.42
0.38
0.36

13847
13943
14039
14136
14232

7863
9707
11746
13978
16405

33.61
26.32
20.55
15.81
14.57
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reinforcement

Cost
concrete

formwork

606
475
371
285
263

287.5
316.25
345
373.75
402.5

250
276
305
336
370

Total cost
1144
1067
1021
995
1035
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สรุ ป

เมื่อคํานวณราคาของเสาและคานแต่ละหน้าตัดจากการวางผังทัง้ 3 รู ปแบบ พล็อตกราฟเพื่อแสดงราคาที่
ถูกที่สดุ (Figure 7) จะเห็นได้ว่า ราคาในการวางแนวเสาที่แตกต่างกัน 3 รู ปแบบนัน้ จะแตกต่างกัน โดย รู ปแบบที่ 1
มีราคาสูงที่สดุ เนื่องจากวางผังเสาในระยะห่าง ทําให้หน้าตัดของเสาและคานใหญ่ ส่วนรู ปแบบที่ 2 จะมีราคาถูกกว่า
อีกสองแบบเพราะเพิ่ มเสาจึงมีหน้าตัดเสาเล็กลงและมีพืน้ ที่ รับผิ ดชอบน้อยลง คานจึงมีขนาดเล็กตาม สําหรับ
รู ปแบบที่ 3 จะมี ราคาใกล้เคี ยงกับรู ปแบบที่ 2 แต่ราคาเสาและคานสูงขึน้ ซึ่งทําให้วิศวกรผู้ออกแบบสามารถ
ตัดสินใจเลือกได้ว่าจะวางผังเสาในรู ปแบบใด (เช่น วางผังเสาในรู ปแบบที่ 2 จะได้เสาขนาดหน้าตัดตํ่าสุด 25 ซม.×
25 ซม. โดยมีราคาค่าใช้จ่าย 803 บาทต่อเมตร และหน้าตัดคาน 25 ซม.x 60 ซม. โดยมีราคาค่าใช้จ่าย 930 บาท
ต่อเมตร) จะทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายน้อยที่สดุ โดยยังคงมีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม
1500

1200

Cost

800

1034
850
995

930

600
400

Column

200
0

803

1165
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500

Beam

Type2

1000

Cost

1000
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0

Figure 7 Graph between cost and cross section of column according to 3 layout patterns.
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พฤติกรรมรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กทีเ่ สริมกําลังด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอ
Flexural Behavior of Jute FRP-Strengthened Reinforced Concrete Beams
พหลฐวัศ ถนิมพาสน์ 1 และ จักรพันธ์ เทือกต๊ะ1
Pahonthawat Thanimpas1 and Chakrapan Tuakta1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาพฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่เสริมกําลังด้วยพอลิเมอร์เสริม
เส้นใยปอ (Jute Fiber-reinforced Polymer; JFRP) โดยการทดสอบตัวอย่างคานจํานวน 6 ตัวอย่าง ที่มีปริมาณ
เหล็กเสริมแตกต่างกัน และเสริมกําลังรับแรงดัดภายนอกด้วยแผ่น JFRP ที่ขึน้ รู ปด้วยกระบวนการสุญญากาศ
(VATRM) และมีจาํ นวนชัน้ แตกต่างกัน จากผลการทดสอบพบว่าคานคสล.เสริมกําลังด้วย JFRP มีกาํ ลังรับแรง
ดัดเพิ่มขึน้ 11.76% 10.6% และ 21% เมื่อเปรียบเทียบกับคานที่ไม่เสริมกําลัง เมื่อเสริมกําลังด้วย JFRP 3 ชัน้ 6
ชัน้ และ 9 ชัน้ ตามลําดับ ทัง้ นีป้ ระสิทธิภาพในการเสริมกําลังจะขึน้ อยู่กบั ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดัดในคาน จาก
การเปรียบเทียบการคํานวณกําลังรับแรงดัดตามมาตรฐาน ACI 440.2R พบว่ามีความคลาดเคลื่อนอย่างมาก
4.5%

ABSTRACT
This study investigated the flexural behavior of RC beams externally strengthened with jute
fiber-reinforced polymer (JFRP). Test was conducted on six laboratory-sized RC beams with two
different steel ratios. Four of the specimens were strengthened by JFRP plate fabricated using the
vacuum assisted resin transfer molding technique (VARTM) with three different numbers of jute layer.
The experimental results have shown that the flexural strength of JFRP-strengthened RC beams
increased by 11.76%, 10.6%, and 21% when the number of jute layers were 3, 6, and 9, respectively.
The efficiency of strengthening depended on the amount of existing tensile reinforcement. In addition,
the flexural strengths calculated according to ACI 440.2R were at most 4.5% deviating from the test
results.

Key words: FLEXURAL BEHAVIOR, JUTE, FRP ,STRENGTHENING, REINFORCED CONCRETE BEAM
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คํานํา

ในปั จจุบนั วัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย (Fiber-Reinforced Polymer Composite; FRP) ได้รบั ความนิยม
อย่างแพร่หลายในการเสริมกําลังและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากมีกระบวนการติดตัง้ ที่
สะดวกรวดเร็ว นํา้ หนักเบา และไม่มีปัญหาการกัดกร่อน ซึ่ง FRP ที่พบในท้องตลาดส่วนใหญ่จะผลิตจากเส้นใย
คาร์บอน เส้นใยอะรามิด หรือเส้นใยแก้ว เส้นใยเหล่านีม้ ีกระบวนผลิตที่ใช้ทรัพยากรที่หมดไปได้ ใช้พลังงานสูง
และอาจมี ข องเสี ย เป็ น สารเคมี ท่ี เป็ น มลพิ ษต่ อสิ่ ง แวดล้อ ม ในปั จ จุบัน จึง เริ่ มมี ค วามสนใจในการใช้เส้น ใย
ธรรมชาติเพื่อเป็ นทางเลือกใหม่สาํ หรับการเสริมกําลังองค์อาคารคอนกรีตเนื่องจากมีตน้ ทุนตํ่า เกิดขึน้ ใหม่ได้เอง
ตามธรรมชาติ และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สมบัติทางกลของเส้นใยธรรมชาติท่ีได้จากพืชขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายประการ โดยเฉพาะส่วนประกอบขัน้
พืน้ ฐานโดยเส้นใยที่มีเซลลูโลสมาก เช่น เส้นใยกัญชง เส้นใยสับประรด และใยปอ จะมีกาํ ลังรับแรงดึงและค่า
มอดูลัสยื ดหยุ่นที่ สูง (พฤติพงศ์, 2557) คุณสมบัติเหล่านี จ้ ะมีผลต่อสมบัติของวัสดุประกอบพอลิเมอร์เส้นใย
ธรรมชาติท่ีจะนํามาใช้เสริมกําลังองค์อาคารคอนกรีตด้วย Harfizah et al. (2014) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการใช้พอลิ
เมอร์เสริมเส้นใยปอแก้ว (Kenaf Fiber-reinforced Polymer; KFRP) ที่ผลิตด้วยอิพอกซี(Epoxy) ไวนิลเอสเตอร์
(Vinyl ester) หรือโพลีเอสเตอร์(Polyester) ในการเสริมกําลัง ด้วยการทดสอบการรับแรงดัดของคานที่เสริมกําลัง
ด้วยเมทริกซ์เรซินที่ต่างกันกับเส้นใยปอแก้ว จากผลการทดสอบพบว่าตัวอย่างคานที่เสริมกําลังด้วย KFRP มี
กําลังรับแรงดัดเพิ่มขึน้ จากเดิมถึง 40% และมีคา่ การโก่งตัวลดลงได้ถึง 24% จึงแสดงให้เห็นว่าสามารถนําไปใช้
เสริมกําลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้จริง
Huang et al. (2016) ได้ทาํ การศึกษาการเสริมกําลังภายนอกคานคสล.ด้วยวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใย
ลินิน (Flax Fiber-Reinforced Polymers; FFRP) หาพฤติกรรมการรับแรงดัดของคานยาว 2 เมตร ที่เสริมและไม่
เสริมกําลังด้วย FFRP ภายใต้นาํ้ หนักกระทําสี่จุด (Four Point Bending) ตัวแปรได้แก่ความหนาของ FFRP 4
และ 6 ชัน้ และอัตราส่วนของเหล็กเสริมเท่ากับ 0.223% และ 0.503% จากผลการทดสอบบ่งชีว้ ่าแผ่น FFRP นัน้
จะช่วยทําให้กาํ ลังประลัย การโก่งตัว และความเหนียวของคานคสล.ดีขนึ ้ อย่างมีนยั สําคัญ การเพิ่มขึน้ ของกําลัง
รับแรงดัดและความเหนียวนัน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ สําหรับคานที่มีอตั ราส่วนของเหล็กเสริมน้อยกว่า คานที่เสริม
กําลังจะแสดงให้เห็นลักษณะการวิบัติท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น การครากของเหล็กเสริม จากนัน้ แผ่น FFRP จะขาด
(Rupture)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าวัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใยธรรมชาติสามารถช่วยเพิ่มกําลังรับแรงดัดให้กบั
องค์อาคารคสล.ได้ อย่างไรก็ดียงั ไม่มีการศึกษาการใช้เส้นใยปอกระเจาในการเสริมกําลังอย่างกว้างขวาง ซึง่ เป็ น
พืชที่หาได้ง่ายในประเทศไทยและมีสมบัติทางกลที่ ดีเมื่อเทียบกับราคางานวิจัยนีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึก ษา
ความเป็ นไปได้ของการนําเส้นใยปอกระเจามาพัฒนาเป็ นวัสดุประกอบสําหรับเสริมกําลังรับแรงดัดในโครงสร้าง
คอนกรีต
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การทดลอง

การเตรียมตัวอย่างคาน
การศึก ษานี ้ท ดสอบตัว อย่ า งคานคสล.ขนาดหน้า ตัด 0.15x0.20 ม. มี ค วามยาว 1.50 ม.จํา นวน 6
ตัวอย่าง หล่อด้วยคอนกรีตที่มีกาํ ลังอัด 23 MPa (จากการทดสอบตัวอย่างรู ปทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน) และใช้
เหล็กข้ออ้อยระดับชัน้ คุณภาพ SD40 ประเภทของตัวอย่างคานแบบต่างๆ จําแนกตาม (Table 1)
Table 1 RC beams specimens.

Specimen
C2
C3
F2-L3
F2-L6
F2-L9
F3-L3

Bar shape
2xDB12
3xDB12
2xDB12
2xDB12
2xDB12
3xDB12

No. of FRP layers
3
6
9
3

แผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอกระเจา (Jute Fiber-reinforced Polymer; JFRP) ที่ใช้ติดตัง้ สําหรับการเสริมกําลัง
ตัวอย่างคานนัน้ มีขนาด 0.15x1.10 ม. และมีจาํ นวนชัน้ ความหนาของเส้นใยดังที่ได้แสดงไว้ใน (Table 1) แผ่น
JFRP ประกอบด้วยเส้นใยปอกระเจาที่ผ่านกระบวนการถักทอเป็ นผืนผ้า มีลกั ษณะทางกายภาพคือ เส้นใยมีสี
เหลือง นํา้ ตาล เทา มีความคืนตัวและทนต่อการขัดถู รวมถึงเป็ นตัวนําความร้อนและไฟฟ้าได้ปานกลาง Yan et
al. (2016) ซึ่งถูกนํามาใช้ทาํ หน้าที่รบั แรงดึง และมีอิพอกซีเรซินแบบ 2 ส่วนเป็ นเมทริกซ์ ผ่านกระบวนการขึน้ รู ป
ด้วยกรรมวิธี Vacuum Assisted Resin Transfer Molding (VARTM) ดังแสดงใน (Figure 1) นําผืนผ้าเส้นใยปอ
ตามขนาดและจํานวนชัน้ ที่ตอ้ งการใส่ลงในถุงที่ปิดผนึกอย่างดี แล้วจึงใช้ปั้มดูดอากาศออกเพื่อทําให้เป็ นสภาพ
สุญญากาศและดูดอิพอกซีเรซินเข้าไปให้เคลือบแผ่นเส้นใย ทิง้ ไว้ 24 ชั่วโมงแล้วจึงถอดแผ่น JFRP ออกมาและ
ปล่อยให้บ่มที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 7 วันก่อนนําไปใช้งาน

Figure 1 Schematic representation of VARTM process for JFRP manufacturing.
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Figure 2 FRP strengthened beam under four-point bending test.

Figure 3 Bending test set-up.
(Figure 2,3) การติดตัง้ แผ่น JFRP ที่ ทอ้ งคานและตําแหน่งของ Strain gauges ในการทดสอบภายใต้นาํ้ หนัก
บรรทุกสี่จุด ในการเตรียมพืน้ ผิวคอนกรีตที่ทอ้ งคานก่อนการติดตัง้ จะต้องเจียผิวให้เรียบโดยขจัดเศษนํา้ ปูนออก
ให้หมด แล้วเช็ดทําความสะอาดฝุ่ นผงหรือคราบนํา้ มันออกให้หมด จากนัน้ ทาอิพอกซีสาํ หรับติดตัง้ แผ่น JFRP ที่
ผิวคอนกรีตแล้วจึงติดแผ่น JFRP ที่เตรียมไว้ตามลงไป ทิง้ ให้บ่มเป็ นเวลา 7 วันก่อนการทดสอบ
การเตรียมอุปกรณ์การทดสอบ
(Figure 3) แสดงตําแหน่งการติดตัง้ เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบตัวอย่างคานโดยใช้ Load cell ในการวัด
นํา้ หนักที่กระทําต่อคาน และใช้ LVDT ในการวัดการแอ่นตัวที่ก่งึ กลางคาน
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ทัง้ นีไ้ ด้ทดสอบกําลังรับแรงดึงของ JFRP โดยการเตรียมตัวอย่างคูปองที่มีความกว้าง 1.5 ซม. มีความ
ยาว 25 ซม. และใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal testing machine; UTM) เพื่อหากําลังรับแรงดึงและ
ระยะยืดสูงสุดแล้วนําไปคํานวณสมบัติทางกล สรุ ปค่ากําลังต้านทานแรงดึง (Tensile strength;ffu ) ความเครียด
สูงสุด (Ultimate strain;εfu ) และค่ามอดูลสั ยืดหยุ่น (Ef ) (Table 2) ทัง้ นีค้ ่าหน่วยแรงคํานวณจากพืน้ ที่หน้าตัด
ของเส้นใยในตัวอย่างคูปอง
Table 2 Mechanical propertie of JFRP.
No. of FRP
layers

Tensile
strength
(MPa)

Young’s
modulus
(GPa)

Maximum
strain
(mm/mm)

Net-fiber area per
unit width
(mm2/mm)

3
6

1173
1389

73.31
57.91

0.016
0.024

0.0220
0.0220

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
พฤติกรรมรับแรงดัด
(Figure 4) แสดงการแจกแจงของความเครียดเชิงดึง (Tensile Strain) ในแผ่น JFRP ที่นาํ้ หนักบรรทุก
ประลัยของตัวอย่างคาน โดยเป็ นระยะห่างจากกึ่งกลางคาน พบว่าค่าความเครียดเชิงดึงสูงสุดเกิดขึน้ ที่บริเวณ
ระหว่างจุดที่มีแรงกระทํา เนื่องจากเป็ นช่วงที่มีโมเมนต์ดดั มากที่สดุ และค่อยๆลดลงที่ปลายแผ่น JFRP ด้านใกล้
กับ จุด รองรับ ทั้ง นี ค้ วามเครี ย ดสูง สุด ใน JFRP ของแต่ล ะตัวอย่ างคานภายใต้ส ภาวะบรรทุก ประลัย เท่ ากับ
0.008681 mm/mm, 0.004778 mm/mm, 0.005536 mm/mm, และ 0.004378 mm/mm. ในตัวอย่าง F2-L3, F2L6, F2-L9, และ F3-L3 ตามลําดับ

Figure 4 Strain distribution in FRP.
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Figure 5 Load vs midspan deflection relationship of all specimens.
เมื่อเปรียบเทียบความชันของกราฟในช่วงก่อนที่เหล็กเสริมจะเกิดการคราก พบว่าตัวอย่างคานที่มีเหล็ก
เสริมรับแรงดึง DB12 จํานวน 3 เส้น (ρ = 0.0129) มีค่าความแข็งแกร่ง(stiffness) มากกว่าตัวอย่างที่มีเพียง 2
เส้น (ρ = 0.0086) ไม่วา่ จะเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่มีการเสริมกําลังหรือไม่ก็ตาม
คานตัวอย่าง C2,F2-L3,F2-L6 และ F2-L9 พบว่ากําลังรับแรงดัดที่สภาวะประลัยของคานควบคุม(C2)
เท่ า กั บ 96.84 kN เมื่ อ ถู ก เสริ ม กํา ลัง ด้ว ย FRP จํา นวน 3,6 และ 9 ชั้น มี ก ํา ลัง รับ แรงดัด ที่ ส ภาวะประลั ย
112.15,110.95 และ 122.28 kN เปรียบเทียบกับคาน F2 พบว่ามีกาํ ลังรับแรงดัดเพิ่มขึน้ 11.76%,10.6% และ
21.57% ตามลําดับ
คานควบคุม (C3) และคาน F3-L3 ที่มีกาํ ลังรับแรงดัดเท่ากับ 137.67 และ 147.17 kN ตามลําดับคิด
เป็ นกําลังเพิ่มขึน้ เพียง 4%
ลักษณะการวิบัติ
ตัวอย่างคานควบคุม C2 และ C3 มีลกั ษณะการวิบตั ิแบบ Concrete crushing หลังจาก Steel yielding
ดัง แสดงใน (Figure 6) คานตัว อย่ า ง F2-L3, F2-L6, F3-L3 ที่ มี ลัก ษณะการวิ บั ติ แ บบ Concrete crushing
หลังจาก Steel yielding ทัง้ สิน้ มีเพียงตัวอย่างคาน F2-L9 ที่มีลกั ษณะการวิบัติแบบ FRP rupture ก่อน Steel
yielding
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Figure 6 Failure behavior of specimen C2 and C3.

Figure 7 Failure behavior of specimen F2-L6.

Figure 8 Failure behavior of specimen F2-L9.
การเปรียบเทียบกําลังรับแรงดัดจากการทดสอบและการคํานวณ
กําลังรับแรงดัดของคานที่เสริมกําลังด้วย FRP ตามมาตรฐาน ACI 440.2R-17 (2017) สามารถคํานวณ
ได้ดงั สมการที่ 1
ℬ 𝑐𝑐
(1)
𝑀𝑀𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑦𝑦 (d- 1 )+𝛹𝛹𝑓𝑓 𝐴𝐴𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝑑𝑑𝑓𝑓 -

โดยที่

ℬ1 𝑐𝑐
2

)

2
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β1 คือคอนกรีต Stress Block Factor
As และ fy คือพืน้ ที่หน้าตัดและความเค้นของเหล็กเสริม
d คือระยะความลึกประสิทธิผลของเหล็กเสริม
c คือความลึกจากผิวบนของผิวคานจนถึงแกนสะเทิน
Ψ𝑓𝑓 คือค่าสัมประสิทธิ์ลดกําลังที่ได้จากของ FRP
Af และ ffe คือพืน้ ที่หน้าตัดและค่าความเค้นของแผ่น FRP
𝑑𝑑f คือระยะความลึกประสิทธิผลของแผ่น FRP
ค่ากําลังรับแรงดัดที่คาํ นวณจากสมการ (1) จะขึน้ อยู่กบั ลักษณะการวิบตั ิของคานในกรณีท่ีลกั ษณะการ
วิบตั ิเป็ นแบบ FRP rupture หลังจาก steel yielding ความเครียดของคอนกรีตที่ผิวแรงอัดนอกสุด (εc ) ที่สภาวะ
ประลัย ต้อ งน้อ ยกว่ า ความเครี ย ดประลัย ของคอนกรี ต (εcu ) ในขณะความเครี ย ดใน FRP เท่ า กั บ εfu
ความเครียดในเหล็กเสริมรับแรงดึงต้องมากกว่าความเครียดจุดครากของเหล็กเสริม ในทางตรงข้ามหากเป็ นการ
วิบตั ิโดย Concrete crushing หลังจาก Steel yielding ค่าความเครียดใน FRP น้อยกว่า εfu
Table 3 Results from flexural test.
Specimen NO.
C2
C3
F2-L3
F2-L6
F2-L9
F3-L3

𝑃𝑦𝑦 (kN)

86.91
131.11
92.78
100
96.11
134.72

∆𝑦𝑦 (𝑚𝑚)
4.14
6.28
4.18
5.83
6.88
6.15

𝑃𝑢 (𝑘𝑁)

96.84
137.62
112.15
110.95
122.28
143.17

∆𝑢 (𝑚𝑚) Failure mode 𝑃𝑢,𝑐𝑐𝑎𝑙 (𝑘𝑁)
14.43
11.04
10.62
11.54
5.91
10.04

I
I
I
I
II
I

70.5
101
105.3
116
N/A
124

(I = concrete crushing after steel yielding, II = FRP rupture before steel yielding)

𝑃𝑢,𝑐𝑐𝑎𝑙 /𝑃𝑢
0.74
0.9
0.93
1.03
N/A
0.86

Figure 9 Comparison of load capacity from calculation and experiment.
(Table 3) แสดงกําลังรับแรงดัดที่ได้จากการคํานวณและลักษณะการวิบตั ิท่ีเกิดขึน้ ในตัวอย่าง ภาพที่ 9
แสดงค่าที่ได้จากการคํานวณและค่าที่ได้จากการทดสอบจากตัวอย่าง F2-L3, F2-L6 และ F3-L3 พบว่ามีความ
คลาดเคลื่อน 6.1%, 4.5% และ 13.3% ตามลําดับ ลักษณะการพิบตั ิจากการคํานวณเมื่อเทียบกับการทดสอบใน
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ทุกตัวอย่างมีลกั ษณะการพิบตั ิแบบเดียวกันคือ Concrete crushing หลังจาก Steel yielding มีเพียงตัวอย่าง F2L9 ที่มีลกั ษณะการพิบตั ิจากการคํานวณคือ Concrete crushing หลังจาก Steel yielding แต่ลกั ษณะการพิบตั ิท่ี
ได้จากการทดสอบคือ FRP rupture เกิดก่อน Steel yielding และค่าที่ได้จากการคํานวณมีค่าน้อยกว่าค่าที่ ได้
จากการทดสอบ ซึ่ง หมายความว่ า โดยรวมแล้วสมการสําหรับ ออกแบบที่ แ นะนํา โดย ACI 440.2R มี ค วาม
ปลอดภัย

สรุ ป
แผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยปอ(JFRP) ที่ผ่านการขึน้ รู ปด้วยกระบวนการสุญญากาศสามารถนํามาเสริม
กําลังรับนํา้ หนักบรรทุกของคานคอนกรีตเสริมเหล็กได้โดยวิธีการติดแผ่น JFRP บริเวณผิ วล่างของคาน จาก
ตัวอย่างคานที่มีการติดตัง้ แผ่น JFRP จํานวน 3,6 และ 9 ชัน้ พบว่ามีกาํ ลังรับแรงดัดภายใต้สภาวะประลัยที่มาก
ขึน้ และสามารถลดการโก่งตัวให้กบั คานตัวอย่างได้ในระดับหนึ่ง
ผลของการคํา นวณอ้า งอิ ง ตามมาตรฐาน ACI440.2R เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ผลการทดลองมี ค วาม
คลาดเคลื่อน 4.5-13.3% โดยผลการทดลองมีคา่ มากกว่าการคํานวณแต่เมื่อมีปริมาณของเส้นใยที่ใช้ในการเสริม
กําลังที่มากขึน้ ความแม่นยําจากการคํานวณมีผลลดลง ดังแสดงในคานตัวอย่าง F2-L9 จะพบว่าปริมาณชัน้ ของ
FRP ส่งผลให้มีกาํ ลังประลัยเพิ่มขึน้ จริงแต่มีลกั ษณะการวิบัติต่างออกไปจากที่ตอ้ งการโดยมีลกั ษณะการวิบตั ิ
แบบ FRP rupture เกิดก่อน steel yielding
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ความสัมพันธ์ระหว่างการกัดกร่อนของเหล็กเสริม กับปริมาณคลอไรด์ในโครงสร้างสะพาน
ของกรุงเทพมหานคร
Relationship Between Reinforcement Corrosion And Chloride Content Of Bridge Structures In
Bangkok Area
อรวีร ์ บุญประคอง1* และ วันชัย ยอดสุดใจ1
Orrawee Boonprakhong1* and Wanchai Yodsudjai1

บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุประสงค์เพื่ อทดสอบหาความสัม พัน ธ์ระหว่างปริ ม าณคลอไรด์ท่ี แทรกซึม เข้าไปใน
คอนกรี ต กั บ แนวโน้ ม การเป็ นสนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม ในงานวิ จั ย นี ้ไ ด้ศึ ก ษาสะพานข้ า มคลองในพื ้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร โดยเก็บผงคอนกรีตมาวัดปริมาณคลอไรด์ท่ีแทรกซึมเข้าไปในคอนกรีตที่ระยะความลึกต่างๆ
ด้วยการไตเตรท (Titration) และทําการวัดแนวโน้มการเกิ ดสนิมของเหล็กเสริมด้วยวิธีวัดศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์
(Half Cell Potential) ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า การตรวจวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึง่ เซลล์ในบริเวณที่มีปริมาณของคลอไรด์
ในคอนกรีตเพิ่ มขึน้ จะมีค่าของศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ลดลงในบริเวณนั้น แนวโน้มการเกิ ดสนิ มของเหล็กเสริ ม
บริเวณที่อยู่ระหว่างระดับนํา้ ขึน้ สูงสุดและระดับนํา้ ลงตํ่าสุดมีค่าแนวโน้มการเกิดสนิมมากกว่าบริเวณที่อยู่เหนือ
ผิ วนํา้ ที่ อยู่ในบรรยากาศ แต่ปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตที่ตรวจวัดได้มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.3 โดยนํา้ หนักของ
ปูนซีเมนต์ สําหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากโครงสร้างอยู่ห่างจากชายฝั่ งทะเลมาก ทัง้ นีก้ ารเกิดสนิมของ
เหล็กเสริมมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่น การเกิดจากคาร์บอเนชั่น

ABSTRACT
The objective of this research is to establish the relationship between chloride content in
concrete and reinforcement corrosion of bridge structures in Bangkok area. The chloride content in
concrete was evaluated by titration and the corrosion of reinforcement was evaluated by half-cell
potential measurement. As a results the half-cell potential decreased with the increase of chloride content.
The corrosion reinforcement steel in Tidal Zone is more severe than the Atmospheric Zone. However,
the chloride content in concrete was lower than 0.3% by weight of cement. This was due to the bridge
structures is far from the seaside. It was anticipate the corrosion reinforcement was caused from other
factors, such as carbonation.
Key words: Chloride, Corrosion, Half Cell Potential, Reinforced concrete structure
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คํานํา

การกัดกร่อนของเหล็กเสริมในโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็ นหนึ่งในสาเหตุท่ีพบบ่อย การกัด
กร่อนของเหล็กเสริมเป็ นปั ญหาสําคัญต่อความคงทนและอายุก ารใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก
โดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมชายฝั่ งทะเลรวมไปถึงโครงสร้างที่อยู่ในพืน้ ที่นาํ้ กร่อย เนื่องจากผิว
คอนกรีตต้องสัมผัสกับนํา้ ทะเล หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความชืน้ ตลอดเวลา การกระจายตัวของคลอไรด์นนั้
ขึน้ อยู่กบั ระยะห่างจากชายฝั่ งทะเล การกระจายตัวของคลอไรด์มีปริมาณลดลงเมื่อมีระยะห่างจากชายฝั่ งทะเล
เพิ่มขึน้ การแทรกซึมของปริมาณคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลดลงเมื่อระดับความลึกจากผิวหน้า
เพิ่มขึน้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ปั จจัยอื่นๆ เช่น รอยแตกร้าวภายในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การกัดเซาะของกระแส
ลมและฝนที่บริเวณผิวหน้าคอนกรีต เป็ นต้น ที่จะส่งผลให้ปริมาณคลอไรด์ในเนือ้ คอนกรีตนัน้ มีค่าที่เปลี่ยนไป
(ศุภชัย และคณะ, 2559) การแทรกซึมของคลอไรด์โซนที่อยู่เหนือผิวนํา้ ที่สมั ผัสกับคลื่นและละอองทะเลมีค่ามาก
ที่สดุ รองลงมาคือโซนที่อยู่ระหว่างระดับนํา้ ขึน้ สูงสุดและระดับนํา้ ลงตํ่าสุด และโซนที่อยู่เหนือผิวนํา้ ในบรรยากาศ
ทะเล (เกรียงศักดิ,์ 2554) ปั จจัยด้านปริมาณความเข้มข้นของคลอไรด์โดยในการทดสอบการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่ง
เซลล์ อัตราการกัดกร่อนโดยใช้กฎของฟาราเดย์ และการสูญเสียนํา้ หนักของเหล็กเสริมในคอนกรีตให้ผลการ
ทดสอบที่สอดคล้องกัน ในการทดสอบนํา้ หนักของเหล็กเสริมในคอนกรีต พบว่าในตัวอย่างคอนกรีตที่มีปริมาณ
ความเข้มข้นของปริมาณคลอไรด์ท่ีสูงกว่า การสูญเสียนํา้ หนักในเหล็กเสริมจะมากกว่าในตัวอย่างที่มีปริมาณ
ความเข้มข้นของคลอไรด์ท่ีต่าํ กว่า (สลิลา, 2558) การหาความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยของศักย์ไฟฟ้าครึ่งเชลล์และ
ปริมาณคลอไรด์ ค่าแนวโน้มของปริมาณคลอไรด์ท่ีแทรกซึมเข้าไปในเนือ้ คอนกรีตจะเพิ่มมากขึน้ ตามค่าเฉลี่ยของ
ศักย์ไฟฟ้าครึง่ เชลล์ท่ีลดลง (ทวีศกั ดิ,์ 2554)
งานวิจยั นีท้ าํ การศึกษาการเสื่อมสภาพของคอนกรีต เนื่องจากอัตราการแทรกซึมของคลอไรด์ ที่มีต่อ
แนวโน้มการเสื่อมสภาพจากการกัดกร่อนของเหล็กเสริมที่ได้รบั ผลกระทบจากคอไรด์ โดยใช้สะพานข้ามคลอง
บางน้อย เขตทวีวฒ
ั นา และสะพานข้ามคลองนายสร้อย เขตบางแค จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีระยะห่างจาก
ชายฝั่ งทะเลอยู่ใ นช่ วง 25-30 กิ โลเมตร เป็ น กรณี ศึก ษา โดยทําการวัด ปริ ม าณคลอไรด์ท่ี แ ทรกซึม เข้าไปใน
คอนกรีตที่ระยะความลึกต่างๆ และทําการวัดแนวโน้มการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

อุปกรณ์และวิธีการ

ทําการวัดแนวโน้มการเกิดสนิมของเหล็กเสริมด้วยเครื่องมือวัดค่าความต่างศักย์ระหว่างครึ่งเซลล์ของ
โลหะมาตรฐานและครึง่ เซลล์ของเหล็กเสริม (Half Cell Potential) และทําการวัดปริมาณคลอไรด์ท่ีแทรกซึมเข้า
ไปในคอนกรีตด้วยเครื่องมือหาปริมาณของคลอไรด์ท่ีแทรกซึมในคอนกรีตโดยวิธีการไตเตรท (Titration)
วิธีการทดสอบ
การทดสอบศัก ย์ไ ฟฟ้ า ครึ่ ง เซลล์ (Half-Cell Potential) เป็ น การตรวจวัด สนิ ม ของเหล็ ก เสริ ม ตาม
มาตรฐาน ASTM C876-91 (Reapproved 1999) โดยการตรวจวัดศักย์ไฟฟ้าของเหล็กเสริม ซึง่ ถ้าเหล็กเสริมเริ่ม
เป็ นสนิมศักย์ไฟฟ้าของเหล็กเสริมจะลดลง ในการศึกษานีท้ าํ การติดสายไฟฟ้าเข้ากับเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่ อ
สัมผัสกับขัว้ ด้านหนึ่งของอุปกรณ์ ขณะที่อีกขัว้ หนึ่งของอุปกรณ์ซ่งึ เป็ นแท่งแก้วภายในบรรจุแท่งทองแดง (Cu)
และสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟต (CuSO4) ซึ่งจะนําไปสัมผัสผิวของคอนกรีตโดยมีวสั ดุท่ีเปี ยกนํา้ เป็ นสื่อไฟฟ้า
โดยนําไปสัมผัสที่ตาํ แหน่งต่างๆ ที่ตอ้ งการทดสอบจากนัน้ อ่านค่าศักย์ไฟฟ้า และนํามาแปรผลโดยเทียบกับค่า
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มาตรฐาน เพื่อดูความเป็ นไปได้ในการเป็ นสนิ มของเหล็กเสริม (Figure 1) ในการทดสอบศักย์ไฟฟ้าครึ่ง เซลล์
สําหรับตอม่อแต่ละต้นจะกําหนดตําแหน่งที่ทดสอบเป็ นตารางห่างกันประมาณ 15 ซม.

Figure 1 Copper-copper sulfate half cell circuitry.
การทดสอบปริมาณคลอไรด์ ในการทดสอบปริมาณคลอไรด์จะใช้วิธีการไตเตรท (Titration) โดยอ้างอิง
มาตรฐาน ASTM C1152/C1152M-03 โดยจะทําการเก็บตัวอย่างที่ระดับความลึก 0–1 ซม., 1–2 ซม., 2–3 ซม.,
3-4 ซม.และ 4-5 ซม. ตามลําดับ โดยแต่ละระดับความลึกเจาะเก็บตัวอย่างผงคอนกรีตประมาณ 3 กรัม นําผง
คอนกรีตที่เจาะได้ในแต่ละระดับความลึก ไปไตเตรทอ่านค่าด้วยเครื่องมือคลอไรด์มิเตอร์ ค่าที่อ่านได้จากเครื่อง
จะเป็ นเปอร์เซนต์คลอไรด์ ที่แทรกซึมในคอนกรีต (Figure 2)
Electric Rotary Percussion
Hammer Drill
Pulverized Concrete
Sample

Chloride Meter

Field

Laboratory

Figure 2 Sampling of concrete powder for chloride content testing.
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การวัดปริมาณคลอไรด์ในโครงสร้าง
ผลการตรวจสอบปริมาณคลอไรด์ของโครงสร้างแต่ละชิน้ ส่วน ของสะพานข้ามคลองนายสร้อย ตาม
ระดับความลึกที่ได้ทาํ การเก็บผงคอนกรีตไปทดสอบ พบว่ามีปริมาณคลอไรด์ในส่วนของโครงสร้างเสาเข็ม(กลาง
นํา้ ) และคานรัดหัวเสา(ริมตลิ่ง) ที่ระดับความลึก 1 ซม. แทรกซึมไปยังที่ระดับความลึก 5 ซม. มีค่าที่ใกล้เคียงกัน
(Figure 3) เนื่องจากคอนกรีตบริเวณทัง้ สองมีรอยร้าว และเกิดการหลุดร่อน ทําให้เกิดการแพร่ของคลอไรด์แทรก
ซึมเข้าในเนือ้ คอนกรีต และตอม่อริมตลิ่งสัมผัสกับดินที่ช่มุ นํา้ ซึง่ มีการแพร่ของคลอไรด์จากดินที่ช่มุ นํา้ สูค่ อนกรีต

(%) Cl by weight of cement = (%) Cl by weight of concrete x γconcrete / cement content

Figure 3 Chloride content of concrete at Nai Soi bridg.
ผลการตรวจสอบปริมาณคลอไรด์ของโครงสร้างแต่ละชิน้ ส่วน ของสะพานข้ามคลองบางน้อย ตามระดับ
ความลึกที่ได้ทาํ การเก็บผงคอนกรีตไปทดสอบ พบว่ามีปริมาณคลอไรด์ในส่วนของโครงสร้างคานคํา้ ยัน(กลางนํา้ )
ที่ระดับความลึก 1 ซม. แทรกซึมไปยังที่ระดับความลึก 5 ซม. และคานรัดหัวเสา(ริมตลิ่ง) ที่ระดับความ 1 ซม.
แทรกซึมไปยังที่ระดับความลึก 4 ซม. ที่ระดับความลึก 5 ซม. ตรวจไม่พบปริมาณคลอไรด์ (Figure 4) คอนกรีต
บริเวณทัง้ สองอยู่ในสภาพที่ไม่มีการแตกร้าว คอนกรีตบริเวณกลางนํา้ เกิดการแพร่ของคลอไรด์มากกว่าบริเวณริม
ตลิ่ง และตอม่อริมตลิ่งตรวจพบการแทรกซึมปริมาณคลอไรด์นอ้ ยกว่าตอม่อกลางนํา้ เนื่องจากอยู่ห่างจากคลอง
ไม่สมั ผัสกับนํา้ และดินไม่มีความชุ่มนํา้

(%) Cl by weight of cement = (%) Cl by weight of concrete x γconcrete / cement content

Figure 4 Chloride content of concrete at Bang Noi bridge.
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ปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตของสะพานข้ามคลองนายสร้อย และสะพานข้ามคลองบางน้อย ที่ตรวจวัด
ได้มีคา่ ไม่เกินร้อยละ 0.3 โดยนํา้ หนักของปูนซีเมนต์ สําหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากโครงสร้างอยู่ห่างจาก
ชายฝั่ งทะเลมาก
การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าครึ่งเซลล์ในโครงสร้าง
ผลการตรวจวัดศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ของโครงสร้างแต่ละชิน้ ส่วน ของสะพานข้ามคลองนายสร้อย ค่า
ความต่างศักย์ไฟฟ้าครึง่ เชลล์ท่ีวดั ได้ของเสาเข็ม(กลางนํา้ ) มีคา่ น้อยที่สดุ เท่ากับ -370 mV. ค่าที่อา่ นได้นอ้ ยกว่า
-350 mV ดังนัน้ ความเป็ นไปได้รอ้ ยละ 90 ที่เกิดสนิม และคานรัดหัวเสา(ริมตลิ่ง) มีค่าน้อยที่สุด -268 mV.ค่าที่
อ่านได้อยู่ในช่วง -200 ถึง -350 mV ดังนัน้ อาจมีการเกิดสนิม (Figure 5, Figure 6) โดยอ้างอิงมาตรฐาน ASTM
C876-09

Water level
Pile 2

Pile 1

Pile 3

Pile 4

Location for Chloride Content Testing
Pile 5
Pile 6

-155
-165

-210
-230

Pile 1

Pile 2

Pile 3

Pile 4
Pile 5
Figure 5 Half cell potential of pile at Nai Soi bridge.

Pile 6

-260

-200
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Figure 6 Half cell potential of cap beam at Nai Soi bridge.
ผลการตรวจวัดศักย์ไฟฟ้าครึง่ เซลล์ของโครงสร้างแต่ละชิน้ ส่วน ของสะพานข้ามคลองบางน้อย ค่าความ
ต่างศักย์ไฟฟ้าครึง่ เชลล์ท่ีวดั ได้ของคานคํา้ ยัน(กลางนํา้ ) มีคา่ น้อยที่สดุ เท่ากับ -226 mV. ค่าที่อา่ นได้อยู่ในช่วง 200 ถึง -350 mV ดังนั้นอาจมีการเกิ ดสนิ ม และคานรัดหัวเสา(ริม ตลิ่ง ) มีค่าน้อยที่ สุด -186 mV.ค่าที่ อ่านได้
มากกว่า -200 mV ดังนัน้ ความเป็ นไปได้รอ้ ยละ 90 ที่จะไม่เกิดสนิม (Figure 7, Figure 8) โดยอ้างอิงมาตรฐาน
ASTM C876-09

Figure 7 Half cell potential of bracing at Bang Noi bridge
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Figure 8 Half cell potential of cap beam at Bang Noi bridge.
เมื่ อพิ จ ารณาเขี ย นกราฟความสัมพันธ์ร ะหว่างปริมาณคลอไรด์เฉลี่ย ที่ แต่ละระดับ ความลึก กับ ค่า
ศักย์ไฟฟ้าครึง่ เซลล์ของคอนกรีตตําแหน่งที่ทาํ การเจาะคลอไรด์ (Figure 9) ได้คา่ ศักย์ไฟฟ้าครึง่ เชลล์ท่ีลดลงตาม
แนวโน้มของปริมาณคลอไรด์ท่ีแทรกซึมเข้าไปในเนือ้ คอนกรีตที่เพิ่มมากขึน้ ปริมาณคลอไรด์ในช่วงร้อยละ 0.11 0.13 โดยนํา้ หนักของปูนซีเมนต์ ได้คา่ ศักย์ไฟฟ้าครึง่ เชลล์ท่ีอาจมีการเกิดสนิม
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Figure 9 Relationship between half-cell potential and chloride content.

สรุ ป
1. การตรวจวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเชลล์ในบริเวณที่มีปริมาณของคลอไรด์ในคอนกรีตเพิ่มขึน้ จะมีค่าของ
ศักย์ไฟฟ้าครึง่ เชลล์ลดลงในบริเวณนัน้ และเหล็กเสริมมีโอกาสเป็ นสนิมมากขึน้
2. ปริมาณคลอไรด์ในช่วงร้อยละ 0.11 - 0.13 โดยนํา้ หนักของปูนซีเมนต์ ได้คา่ ศักย์ไฟฟ้าครึง่ เชลล์ท่ีอาจ
มีการเกิดสนิม
3. ปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตจะมีคา่ มากที่บริเวณผิวและลดลงเมื่อระดับความลึกเพิ่มขึน้
4. ปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตที่ตรวจวัดได้มีค่าไม่เกินร้อยละ 0.3 โดยนํา้ หนักของปูนซีเมนต์ สําหรับ
คอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากโครงสร้างอยู่ห่างจากชายฝั่ งทะเลมาก
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In-service Subsea Pipeline Anode Life Prediction in Selected Area of Gulf of Thailand (GoT)
by Numerical Method.
Suratchata Suankem1, Wanchai Yodsudjai1

ABSRACT
Marine structures in oil and gas industry such as jacket platform structure and subsea pipeline
need to be designed to protect from corrosion problem. External coating combined with sacrificial
anode (Al-Zn-In) are widely used to serve corrosion protection in subsea pipeline. In this research,
remaining life of sacrificial anode under selected subsea pipelines in Gulf of Thailand (GoT) area was
predicted using the existing mathematical models. The calculation result of anodes depletion was
compared with subsea pipelines inspection results by Remotely Operating Vehicle (ROV) with
interpreted by qualify inspectors. As a result, the average accuracy percentage of the calculation was
81.78% in case of the Fusion Bonded Epoxy (FBE) coating with 6% of Coating Break Down factor. For
the concrete and asphalt enamel coating with 4% coating break down factor, the average accuracy
was 73.53%.

Key word: Pipeline, Anode depletion, Anode retrofit, Coating Break Down
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INTRODUCTION

One of common problem for structural steel located in corrosive environmental such as offshore
area is corrosion problem. Since, subsea pipeline is a key facility in oil and gas industry to transfer oil
and gas from production platform to central processing platform and then transfer to shore for further
refinery process. So, subsea pipeline was widely applied external coating and sacrificial anode to
protect corrosion problem as same as in Gulf of Thailand (GoT). Regarding to in-service condition,
codes and recommended practices suggest that anode condition and pipeline Cathodic Potential (CP)
shall be monitored and inspected by General Visual Inspection (GVI) with Cathodic Protection reading
(CP reading) to ensure the workability of anode that installed with subsea pipeline. For the ageing
subsea pipeline, anode retrofit is required, if the anode is unable to contribute it function to protect
subsea pipeline from corrosion. However, before anode retrofit project will be set up, the inspection
campaign shall be performed to confirm actual condition of anode, but cost of mobilization and
demobilization of inspection vessel and inspector crew are quite high. If there are any methods to
predict or calculate the remaining life of anode, the cost of vessel and working crew mobilization will
be saved. Due to inspection will be performed in a proper time before anode fully depleted. Thus, this
study is performed to predict the remaining life of anode by utilizing of existing mathematic models
(Bethune and Hartt, 2001) and then the calculation results were compared with inspection results to
observe the accuracy of mathematic models.

METHODOLOGY

The existing mathematical model used in this study is shown in equation 1 and it was developed
from classical equation called Slope Parameter (Hartt et al., 1998). Also, the accuracy of existing
mathematical model was verified by comparing the results with Attenuation equation (Hartt et al., 2001).
T=

w×C×u×α×γ
(ϕcorr -ϕc )×2π×rp ×Las

(1)

Where
T is anode design life (unit is hours), W is weight of consumed individual anode (unit is kg), u is utilization
factor. α is polarization resistance (unit is ohm-m2). γ is the ratio of total to bare pipe surface area or
1/fc. ϕcorr is pipe corrosion potential (unit is mV). ϕc is closed circuit pipe potential (unit is mV). rp is
outer radius of subsea pipeline (unit is m). Las is anode spacing or 2L (unit is m), and C is
electrochemical capacity (unit is m Amp-hr / kg). Especially for Coating Break Down factor, If the
pipeline coated with single layer of epoxy and located in trawling area, there is a chance that external
coating damaged around 4 % of total area (Gro Ostensen Lauvstad et al., n.d.). So, the Coating Break
Down factor in this study were applied from 1 - 11%, due to the previous study is only based on epoxy
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coating and the location is not located in Gulf of Thailand (GoT) which is more frequencies of trawling
activity.
In order to calculate the anode weight depletion, the equation 1 is converted to be equation 2
to make it simple for calculation.
w=

T×(ϕcorr -ϕc )×2π×rp ×Las

(2)

C×u×α×γ

The statics data of three subsea pipelines are tubulated in table 1, also calculation and study
methodology are summarized as a flow chart in figure 1
Table 1 Subsea pipelines statics data.
Pipeline
name
A
B
C

Outside Diameter
(Inch)
10-3/4”
20”

Year
installed
2008
2007

Year
inspected
2012
2017

8-5/8”

2007

2017

Anode weight installed External coating
(kg)
type
55
FBE
79
Concrete and
Enamel asphalt
43
FBE

Start

Pipeline statics data and
pipeline inspection
reports acquiring
Pipeline anode weight depletion
calculation by using of equation 2
with Coating Break Down factor
vary from 1 – 11%

Accuracy checking by
compare result between
calculation and inspection

Re-do until complete with
3 pipelines

Anode remaining life
prediction based on
equation 1

End

Figure 1 Work flow of anode weight depletion calcuation and accuracy checking.
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RESULTS AND DISCUSSION

1. Calculated anode depletion Vs. Inspected anode depletion
The results demonstrate that pipeline A coated with FBE has the highest accuracy around
95.38% when compare between calculated result and inspected result with the correspondence
Coating Break Down factor at 6%. The accuracy percentage generated from figure 2 shown that the
calculated result from equation 2 is out of actual range from inspection only 3 points from 65 points of
anode along pipeline. Thus, the error of calculation result is around 4.62%. Whereas, the pipeline C
which was coated by FBE as well has the highest accuracy at 68.18% or the calculated result is out of
range of inspection 7 points from totally 22 points of anode installed along pipeline C with Coating
Break Down factor 6% as same as pipeline A. This result shown in figure 3 as per below.

Figure 2 Pipeline A calculated anode depletion Vs. Inspected anode depletion with Coating Break
Down factor 6%.

Figure 3 Pipeline C calculated anode depletion Vs. Inspected anode depletion with Coating Break
Down factor 6%
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For pipeline B coated by concrete with enamel asphalt, the result illustrates that the highest
accuracy is 73.53% with correspondence Coating Break Down factor at 4 %. The calculation result is
out of range 9 points from 34 points of anode installed along pipeline. Figure 4 shown the calculation
result against with inspection result that was reported as a range (25-50% and 50-75%).

Figure 4 Pipeline B calculated anode depletion Vs. Inspected anode depletion with Coating Break
Down factor 4%

Figure 5 Summary of accuracy percentage of each pipeline with Coating Break Down factor from
1- 11%.
The most appropriate Coating Break Down factor for FBE coating pipeline is 6% which is higher
than previous study around 4% and Coating Break Down of 4% is suitable to applied for concrete with
enamel coating based on calculation results which is still in range of previous study. Figure 5 shown
the highest accuracy percentage of each pipeline with different Coating Break Down factor. The reason
that contribute lower number in term of Coating Break Down factor for concrete coating is thickness of
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this coating type is generally thicker than FBE. The thickness of concrete coating is around 45 mm, but
the FBE coating is basically around 0.3 mm. Also, the cause to lead coating broken down during inservice condition could be trawling activity from ship. So, the thicker external coating should be better
than the thinning such as FBE in term of impact of abrasion resistance.
2. Existing mathematical model conservativism checking based on calculated anode depletion Vs.
actual inspected anode weight depletion results
Figure 6 to 8 demonstrate the values of anode depletion from calculation based on equation 2
against with actual anode depletion from ROV inspection. The ideal line (diagonal line) represent the
most accurate results that can be occurred. For example, if the inspection result shows 12.5% of anode
depletion, the calculation result shall be 12.5% to generate point on ideal line. From 3 graphs below
can be observed that almost the calculated depletion values are under ideal line. It was implied that
calculation results from equation 2 are not in conservative way. Due to there is totally 0% of calculated
anode depletion of pipeline A located above the ideal line. Pipeline B consist only 2.94% or only 1 point
from 34 points that located above the ideal line. For pipeline C, there is 40.91% or 9 from 22 points
calculated anode depletion result of pipeline C located above ideal line. Thus, existing mathematical
model is not completely conservative to be used to calculate the remaining life of anode in in-service
subsea pipeline.

Figure 6 Anode weight depletion from calculation Vs. Anode weight depletion from inspection with
ideal line of pipeline A with Coating Break Down factor 6%.
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Figure 7 Anode weight depletion from calculation Vs. Anode weight depletion from inspection with
ideal line of pipeline C with Coating Break Down factor 6%.

Figure8 Anode weight depletion from calculation Vs. Anode weight depletion from inspection with
ideal line of pipeline B with Coating Break Down factor 4%.
3. Anode remaining life prediction
The Anode remaining life was calculated bases on mathematical model and tubulated in table
2. This information will be used for inspection and anode retrofit planning.
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Table 2 Calculated remaining life of anode for each pipeline.

Pipeline
A
B
C

Coating Break
Down factor
6
4
6

Anode weight at Expected remaing Remaining life from
inspectad year (kg) anode weight (kg)
last inspection
20.89
9.38
38.3
52.17
10.43
19.82
20.89
4.18
9.89
CONCLUSION

1. Accuracy of mathematical model compared with inspection result
The accuracy of pipeline A coated with FBE is 95.38% and pipeline C is 68.18%. So, the
average accuracy for pipelines that coated with FBE is 81.78% with 6% of Coating Break Down factor
and pipeline that coated with concrete and enamel asphalt get the accuracy around 73.53% with 4%
of Coating Break Down factor.
2. Anode remaining life
The remaining life of anode calculated bases on mathematical model which is 38.30, 19.82
and 9.89 years for pipeline A, B and C respectively. These number will be used to plan for detailed and
closed visual inspection to ensure condition of anode before anode retrofit project will be performed.
However, since the results of mathematical model is not conservative to be used with in-service pipeline
condition. Thus, the anode depletion calculation shall be performed more frequently during pipeline
operation to monitor depletion rate of anode with inspection campaign carried out to confirm actual
condition of anode.
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การพัฒนาคุณสมบัตคิ อนกรีตด้วยวัสดุคริสตัลไลน์และการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
Development of Concrete Properties by Mixed with Crystalline Materials and Applied
with Electricity
วงศธร รังสินธุ1์ วันชัย ยอดสุดใจ2 และ ศุภพัชรี รอดเดชา3
Wongsatorn Rungsin1, Wanchai Yodsudjai2 and Supacharee Roddecha3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคอนกรีตด้วยการผสมวัสดุคริสตัลไลน์และกระตุน้ ด้วยไฟฟ้า ใน
งานวิจัยนี จ้ ึงได้ออกแบบการทดลองด้วยการจ่ายกระแสไฟฟ้าขณะหล่อคอนกรีต โดยให้แบบเหล็กของก้อน
ตัวอย่างคอนกรีตเป็ นขัว้ ลบ (Cathode) และ เหล็กเสริมตรงกลางเป็ นขัว้ บวก (Anode) ทัง้ นีต้ ิดตัง้ แผ่นสังกะสี เข้า
กับเหล็กเสริมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กเสริมด้วย ทดสอบกับคอนกรีต 4 ประเภทคือ 1. คอนกรีตปกติไม่
จ่ายกระแสไฟฟ้า 2. คอนกรีตปกติจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็ นเวลา 6 ชั่วโมง 3. คอนกรีตผสมวัสดุคริสตัลไลน์ (Xypex
C-1000) ไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า และ 4. คอนกรีตผสมวัสดุคริสตัลไลน์ (Xypex C-1000) จ่ายกระแสไฟฟ้าเป็ นเวลา
6 ชั่วโมง ผลการวิจัยสรุ ปได้ว่าของคอนกรีตที่ ถูกจ่ายไฟฟ้ามีกาํ ลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตปกติ นอกจากนี ้
คอนกรีตที่ผสมวัสดุคริสตัลไลน์และถูกจ่ายด้วยไฟฟ้ามีกาํ ลังรับแรงอัดสูงสุด

ABSTRACT
The objective of this research is to develop concrete properties by mixing with crystalline
materials and applying with electricity .The experiment was conducted by applying electricity while
casting concrete by using the steel mold as a cathode and the reinforcing steel at the middle as an
anode. The galvanized sheet was also installed to protect the corrosion of the reinforcement . Four
types of concrete was tested: 1. Ordinary Portland Cement (Normal) 2. Ordinary Portland Cement
(Charge 6 hr.) 3. Ordinary Portland Cement + Crystalline materials (Normal) and 4. Ordinary Portland
Cement + Crystalline materials (Charge 6 hr.). As a result, the concrete applied with the electricity had
higher compressive strength than the normal concrete. In addition, concrete mixed with crystalline
materials and applied with the electricity had the highest compressive strength.

Key words: Concrete, Crystalline Materials, Electrochemistry
* Corresponding author: e-mail address: Wongsatorn.ru@ku.th
1
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Civil, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900

457

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

คํานํา

การศึกษาการพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตโดยเฉพาะกําลังรับแรงอัดคอนกรีตมีมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ใช้สารผสมเพิ่ม ผสมกับคอนกรีตเพื่อให้เกิดการทําปฏิกิริยาให้คอนกรีตมีรูพรุ นและช่องว่างในคอนกรีตลดลง วัสดุ
คริ ส ตัล ไลน์ (Crystalline Materials) ก็ เ ป็ น สารผสมเพิ่ ม ที่ มี ก ารนํา มาใช้ผ สมกั บ คอนกรี ต ในปั จ จุ บั น ด้ว ย
ความสามารถในการทําปฏิกิริยา crystallization ที่ก่อตัวเป็ นผลึกสามารถช่วยเสริมคุณสมบัติในด้านการเพิ่ ม
ความทึบนํา้ ในคอนกรีต การลดการซึมผ่านของคลอไรด์ กันเพิ่มความทนทานต่อสารเคมีท่ีเป็ นกรด และการเพิ่ม
กําลังรับแรงอัดของคอนกรีต (ดุจเทพ, 2553) ซึ่งวัสดุคริสตัลไลน์ (Crystalline Materials) มีสารประกอบหลาย
อย่าง เช่น MgO-Al2O3-SiO2 เป็ นผลึกเซรามิค (Al-Otoom, 2019) นอกจากส่วนของสารผสมเพิ่มเพื่อเพิ่มความ
ทนทานคอนกรีต ยังมีการศึกษาการใช้ไฟฟ้าเคมี (Electro-chemical ) โดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้า และ การ
เคลื่อนตัวของอิออน ซึ่งการประยุกต์ใช้วิธีการทางไฟฟ้าเคมีในการป้องกันการเกิ ดสนิ มของเหล็กเสริมเช่น วิธี
Electrodeposition ในการป้องกันการเกิดสนิมสําหรับอาคารโครงสร้างคอนกรีตใต้ทะเลที่มีรอยร้าวที่ผิวหน้า โดย
จะมีการติด External electrode ไว้ท่ีขวั้ ประจุบวก และ มีเหล็กเสริมที่อยู่ในคอนกรีตไว้ท่ีขวั้ ประจุลบ เมื่อทําการ
ต่อวงจรสมบูรณ์แล้วอิออนของ Ca2+ และ Mg2+ จะเคลื่อนที่ไปเกาะบริเวณผิวหน้าคอนกรีตอุดปิ ดช่องว่างบริเวณ
รอยร้าวให้มีขนาดเล็กลง (Yodsujai, 2011)
จากที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น ทํา ให้ไ ด้แ นวทางการศึ ก ษาการจ่ า ยไฟฟ้ า ในคอนกรี ต ที่ ผ สมด้ว ยวัส ดุ
คริสตัลไลน์ (Crystalline Materials) เพื่ อให้อิออนสารประกอบภายในคอนกรีตเกิ ดการเคลื่อนตัวจากขั้วบวก
(Anode) ไปยังขัว้ ลบ (Cathode) และทําปฏิกิริยา crystallization แล้วนํามาทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตเพื่ อ
เปรียบเทียบในแต่ละกรณีตอ่ ไป (Fodil, 2018)

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมคอนกรีตสําหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
1. ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้มีความทึบแน่น เหมาะสมกับโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ใกล้ชายฝั่ งทะเล จึง
ต้องออกแบบคอนกรีตให้มีอัตราส่วนนํา้ ต่อวัสดุประสานตํ่าๆโดยมีค่าอัตราส่วนเท่ากับ 0.35 (วิเชี ยร , 2559)
ดังนัน้ ต้องออกแบบเป็ น 2 ส่วนผสมด้วยกัน คือ 1. คอนกรีตธรรมดาที่ออกแบบอัตราส่วนนํา้ ต่อปริมาณสารผสม
เพิ่มอยู่ท่ีคา่ 0.35 และ 2. คอนกรีตธรรมดาที่ออกแบบอัตราส่วนนํา้ ต่อปริมาณสารผสมเพิ่มอยู่ท่ีคา่ 0.35 เพิ่มสาร
ผสมเพิ่ ม วัส ดุค ริ ส ตัล ไลน์ (Xypex Admix C-1000 ) ปริ ม าณ 3 กิ โ ลกรัม ต่ อ คอนกรี ต 1 ลูก บาศก์เ มตร จาก
การศึกษางานวิจยั แนะนําให้ใช้ 1 กิโลกรัมต่อคอนกรีต 150 กิโลกรัม เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา Crystallization ได้อย่าง
สมบูรณ์ Al–Otoom (2019) สรุ ปได้ดงั ตารางด้านล่างนี ้
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Table 1 Concrete mix design.
Mixed

Xypex Cement Type D

OPC

-

458

1100

Type F

Rock

Sand

Water

2500 - 3000

1060

860

160

OPC - Crystalline
3
458
1100 2500 - 3000 1060
860
160
Xypex = Xypex Admix C-1000
Type F = Type F Mighty 180
Cement = Cement OPC Type I
Type D = Type D Sika D1601
Rock = Rock ¾
OPC = Ordinary Portland Cement
2. การผลิตคอนกรีตกับการทดสอบการยุบตัว
ทําการผลิตคอนกรีต 2 ส่วนผสมในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จจํานวนอย่างละ 1 ลูกบาศก์เมตร มาหล่อ
ในก้อนตัวอย่างคอนกรีตขนาด 15x30 เซนติเมตร แล้วนําคอนกรีตแต่ละส่วนผสมมาทดสอบค่าการยุบตัวแต่ละ
ช่วงเวลาห่างกัน 30 นาที จนระยะเวลาครบ 2 ชั่วโมง และ ทําการจดบันทึกผล

Figure 1 Concrete mixed form ready mixed plant.

Figure 2 Slump - loss test.

การเตรียมอุปกรณ์สาํ หรับการจ่ายกระแสไฟฟ้ า
1. การคํานวณการกัดกร่อนของเหล็กเสริมจากการสูญเสียอิเล็กตรอนหลังทําปฏิกิริยา
การทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่น รีดกั ชั่นนัน้ เป็ นการถ่ายเทอิเล็กตรอนของโลหะขัว้ Anode และ ขัว้ Cathode
โดยโลหะที่มีค่า Electrode Potential (E.P.) ตํ่ากว่าจะประพฤติตวั เป็ นขัว้ Anode ส่วนโลหะที่มีค่า(E.P.) สูงกว่า
จะประพฤติตวั เป็ นขัว้ Cathode และเมื่อเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ขัว้ Anode ก็จะเกิดการผุกร่อนออกไป ดังเช่นใน
การวิจยั นีข้ วั้ Anode เป็ นเหล็กเสริมซึ่งไม่สามารถที่จะยอมให้เกิดการผุกร่อนได้ ดังนัน้ ทางผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะใช้
แผ่นสังกะสี (Zn) ขนาดเล็กติดกับเหล็กเสริมเพื่อที่จะให้เป็ นขัว้ Anode แทนโดยปริมาณ แผ่นสังกะสี (Zn) ที่จะใช้
คํานวณได้จาก อัตราการผุกร่อน (Corrosion Rates) จากกฎของฟาราเดย์ (Faraday laws) ดังสมการด้านล่างนี ้
W

=

โดยที่ :

ItM
nF

W
I
M

=
=
=
=

IAtM
nF

นํา้ หนักของโลหะ (g)ที่ผกุ ร่อนในสารละลาย ณ เวลา t วินาที
ค่าของกระแสไฟฟ้าที่ไหล (A)
มวลอะตอมของโลหะ (g/mol)
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n
= จํานวณของ e/atom ที่ถกู ผลิตที่ใช้ไปในขบวณการผุกร่อน
F
= ค่าคงที่ของ Faraday (96,500 C/mol)
I
= ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (A/cm2)
A
= พืน้ ที่หน้าตัดโดยเฉลี่ย (cm2)
จากการคํานวณอัตราผุกร่อน (Corrosion Rates) ที่ใช้การติดแผ่นสังกะสี (Zn) ขนาดเล็กติดกับเหล็ก
เสริมจํานวน 30 กรัม เพื่อให้เกิดการผุกร่อนแทนเหล็กเสริมบริเวณตําแหน่งขัว้ Anode โดยมีกระแสไฟฟ้าขนาด
5 แอมแปร์ไหลผ่านตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยอ้างอิงจากการที่ได้ออกแบบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต
(Initial setting time) ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ส ารละลาย MgO SiO2 ในวัส ดุ ค ริ ส ตัล ไลน์ (Crystalline materials)
สามารถเคลื่อนที่ไปบริเวณตํ่าแหน่งของขอบตัวอย่างคอนกรีตได้
2. การเตรียมสายไฟสําหรับใส่ไปในก้อนตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก
ก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้คือก้อนทดสอบคอนกรีตทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร
สูง 30 เซนติเมตร โดยทําการใช้สายไฟผูกเหล็กเสริมข้ออ้อยขนาด 12 มิลลิเมตร ที่ติดด้วยแผ่นสังกะสี (Zn) เป็ น
ขัว้ บวก (Anode) และ มีสายไฟอีก 6 เส้นอยู่โดยรอบบริเวณขอบของก้อนตัวอย่างคอนกรีตเป็ นขัว้ ลบ (Cathode)
ดังรู ปด้านล่างนี ้

Figure 3 Outline for applying electricity after concrete casting.

Figure 4 Preparation of steel wires at the middle of concrete mold.
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การทดสอบคุณสมบัตคิ อนกรีต
1. การทดสอบกําลังอัดของคอนกรีต
โดยปกติของคอนกรีตจะต้องมีการทดสอบกําลังอัดเพื่อตรวจสอบว่าเป็ นไปตามที่ออกแบบหรือไม่ ซึ่ง
การทําการวิจยั นีม้ ีการใช้ไฟฟ้าเคมีทาํ ปฏิกริยา ออกซิเดชั่น รีดกั ชั่น (Oxidation reduction reaction) จึงต้องการ
ศึกษาว่าก้อนตัวอย่างทดสอบที่ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน กับก้อนที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนัน้ มีกาํ ลังอัดที่
แตกต่ า งกัน หรื อ ไม่ โดยทํา การทดลองโดยควบคุ ม ปั จ จัย พื ้น ฐานให้เ หมื อ นกัน แตกต่ า งกัน เพี ย งการใส่
กระแสไฟฟ้าและไม่ใส่กระแสไฟฟ้าเท่านัน้ ดังตารางด้านล่างนี ้
Table 2 Preparing for testing the compressive strength of concrete.
Test sample type
OPC 100% (Charge)
OPC 100% (Normal)
OPC 100%+Xypex (Charge)
OPC 100%+Xypex (Normal)

Number of cylinder
14 days
2
2
2
2

7 days
2
2
2
2

28 days
2
2
2
2

Figure 5 Application of electricity after concrete casting.

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทําการทดลองผลิตคอนกรีตทัง้ หมด 2 ส่วนผสม คือคอนกรีตที่มีส่วนผสมของซีเมนต์ท่ีควบคุม
อัตราส่วนนํา้ ต่อวัสดุประสานอยู่ท่ีคา่ 0.35 และ ส่วนผสมของซีเมนต์ท่ีควบคุมอัตราส่วนนํา้ ต่อวัสดุประสานอยู่ท่ี
ค่า 0.35 และ เพิ่มวัสดุคริสตัลไลน์ (Crystalline materials) 3 กิโลกรัมต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ในระหว่างที่
ได้ทาํ การทดสอบนัน้ ได้เก็บค่าการยุบตัวเปรียบเทียบกันของทัง้ 2 ส่วนผสมในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึน้
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Figure 6 compare slump loss test.

Compressive Strength (ksc.)

จากการทดสอบค่าการยุบตัวในช่วงระยะเวลาที่มากขึน้ ของทัง้ 2 ส่วนผสมคือคอนกรีตธรรมดา และ
คอนกรีตที่ผสมวัสดุคริสตัลไลน์ Xypex C-1000 พบว่าค่าการยุบตัว คอนกรีตที่ผสมวัสดุคริสตัลไลน์ Xypex C1000 ลดลงช้ากว่าคอนกรีตปกติเล็กน้อย ตามงานวิจัยที่เคยศึกษาเกี่ยวกับการสูญเสียนํา้ ของคอนกรีตที่ผสม
วัสดุคริสตัลไลน์ Xypex C-1000 ว่าจะรักษานํา้ ในส่วนผสมบางส่วนของคอนกรีตได้ยาวนานขึน้ สําหรับการทํา
ปฏิกิริยา Crystallization (Drochytka, 2012) เมื่อเตรียมคอนกรีตเป็ นที่เรียบร้อยจึงทําการลําเลียงคอนกรีตเข้า
ก้อนทดสอบกําลังรับแรงอัดคอนกรีตทรงลูกบาศก์ (Cylinder ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30
เซนติเมตร) แล้วนําคอนกรีตเข้าบ่อบ่มคอนกรีตจนถึงอายุทดสอบ 7 ,14 , 28 วัน ตามผลในภาพกราฟด้านล่าง
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512 540
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400

300
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0

OPC 100% (Charge)

OPC 100% (Normal)
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14 days

OPC 100%+Xypex (Charge) OPC 100%+Xypex (Normal)
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Figure 7 Compressive strength.
จากผลการทดสอบกําลังอัดที่ แต่ละช่วงอายุการทดสอบของตัวอย่างคอนกรีต คอนกรีตที่ผสมวัสดุ
คริสตัลไลน์ มีกาํ ลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตธรรมดา และเมื่อเปรียบเทียบกําลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ผสม
วัสดุคริสตัลไลน์ท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าและไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า คอนกรีตที่ผสมวัสดุคริสตัลไลน์ท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้ามี
กําลังรับแรงอัดสูงกว่าที่ไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า
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Figure 8 Percentage of increased strength due to normal mixing concrete and normal mixing concrete with
electricity application.
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Figure 9 Percentage of increased strength due to normal mixing concrete and mixing crystalline concrete.
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Figure 10 Percentage of increased strength due to normal mixing concrete and mixing crystalline concrete
with electricity application.
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จากผลการทดสอบกําลังรับแรงอัดคอนกรีต ได้เปรียบเทียบกําลังรับแรงอัดระหว่างคอนกรีตธรรมดาที่
เป็ นตัวควบคุมกําลังอัดที่ออกแบบ 400 ksc. กับคอนกรีตแต่ละกรณีมีผลทดสอบดังนี ้
1. คอนกรีตธรรมดาที่เป็ นตัวควบคุมการทดสอบ กําลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วันเท่ากับ 396 ksc. (คิดเป็ น
99 % ของกํา ลัง อัด ออกแบบ) กํา ลัง รับ แรงอัด ที่ อ ายุ 14 วัน เท่ า กับ 471 ksc. (คิ ด เป็ น 118% ของกํา ลัง อัด
ออกแบบ) และ กําลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันเท่ากับ 471 ksc. (คิดเป็ น 126% ของกําลังอัดออกแบบ)
2. คอนกรีตธรรมดาที่ถกู จ่ายกระแสไฟฟ้า กําลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วันเท่ากับ 399 ksc. (คิดเป็ น 100
% ของกําลังอัดออกแบบ) กําลังรับแรงอัดที่อายุ 14 วันเท่ากับ 480 ksc. (คิดเป็ น 120% ของกําลังอัดออกแบบ)
และ กําลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันเท่ากับ 502 ksc. (คิดเป็ น 128% ของกําลังอัดออกแบบ)
3. คอนกรีตผสมวัสดุคริสตัลไลน์ กําลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วันเท่ากับ 400 ksc. (คิดเป็ น 100% ของ
กําลังอัดออกแบบ) กําลังรับแรงอัดที่อายุ 14 วันเท่ากับ 501 ksc. (คิดเป็ น 125% ของกําลังอัดออกแบบ) และ
กําลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันเท่ากับ 525 ksc. (คิดเป็ น 131% ของกําลังอัดออกแบบ)
4. คอนกรีตผสมวัสดุคริสตัลไลน์ท่ีถกู จ่ายกระแสไฟฟ้า กําลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วันเท่ากับ 440 ksc. (คิด
เป็ น 110% ของกําลังอัดออกแบบ) กําลังรับแรงอัดที่อายุ 14 วันเท่ากับ 512 ksc. (คิดเป็ น 128% ของกําลังอัด
ออกแบบ) และ กําลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันเท่ากับ 540 ksc. (คิดเป็ น 135% ของกําลังอัดออกแบบ)

สรุ ป
1. ค่าการสูญเสียค่าการยุบตัวของคอนกรีตที่ผสมวัสดุคริสตัลไลน์ (Crystalline materials) สูญเสียนํา้
ออกไปช้ากว่าคอนกรีตที่ไม่ผสมวัสดุคริสตัลไลน์
2. คอนกรีตธรรมดาที่ถูกจ่ายด้วยกระแสไฟฟ้ากําลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตธรรมดาทุกช่วงอายุการ
ทดสอบโดยที่ 7 วันสูงกว่า 1% , 14 วันสูงกว่า 2% และ 28 วันสูงกว่า 2%
3. คอนกรีตที่ผสมคริสตัลไลน์ท่ีไม่จ่ายกระแสไฟฟ้ากําลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตธรรมดาทุกช่วงอายุ
การทดสอบโดยที่ 7 วันสูงกว่า 1% , 14 วันสูงกว่า 7% และ 28 วันสูงกว่า 5%
4. คอนกรีตธรรมดาที่ถูกจ่ายด้วยกระแสไฟฟ้ากําลังรับแรงอัดสูงกว่าคอนกรีตธรรมดาทุกช่วงอายุการ
ทดสอบโดยที่ 7 วันสูงกว่า 11% , 14 วันสูงกว่า 10% และ 28 วันสูงกว่า 9%

กิตติกรรมประกาศ
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ความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้ าครึ่งเซลล์และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ าการกัดกร่อน เทียบกับ
สภาพนําไฟฟ้ าในคอนกรีต ด้วยวิธีการเร่งสนิมแบบต่างๆ
Relationships between Half-cell Potential and Corrosion Current Density with Electrical
Conductivity of Concrete Prepared by Various Corrosion Accelerating Methods
พงษ์พัฒน์ อิ่มน้อย 1 และ วันชัย ยอดสุดใจ1
Phongpat Imnoi1 and Wanchai Yodsudjai

บทคัดย่อ

งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึก ษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างค่า Half-cell Potential (HCP), Corrosion
Current, เที ยบกับสภาพนําไฟฟ้ า (Conductivity) ที่ ได้จากการวัด ด้วยวิ ธี 4-Pin Wenner arrays โดยเลือ กใช้
ตัวอย่างคอนกรีตที่ตา่ งกัน 6 ประเภท ตัวอย่างทัง้ หมดมีคณ
ุ สมบัติท่ีเหมือนกันคือ มีกาํ ลังอัดประลัย 260 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร และมีอตั ราส่วนผสมนํา้ ต่อซีเมนต์ (water cement ratio) 0.58 ในขัน้ ตอนการบ่ม ตัวอย่าง
ทัง้ 6 ประเภท จะถูกแยกออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามประเภทวิธีการเร่งสนิม ซึ่งตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ใช้วิธีเปี ยกสลับแห้ง
เฉพาะด้านเดียวของผิวคอนกรีต (wet/dry) ตามมาตรฐาน ASTM G109-99a ส่วนตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการส่ง
ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเหล็ก (impressed voltage corrosion) หลังจากนัน้ ตัวอย่างทัง้ หมดจะถูกทําการตรวจวัด
เพื่อประเมินการเกิดสนิมด้วยวิธีต่างๆ ดังนี ้ (1) การตรวจวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (HCP), (2) การวัด
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (icorr) และ (3) การตรวจวัด conductivity ในคอนกรีตด้วยวิธี 4-Pin
Wenner arrays) ผลการศึกษาพบว่า (1) Conductivity กับ HCP มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบผกผัน โดยมีค่า
R-squared สําหรับ ตัวอย่ างที่ ถูก เร่ง สนิ ม ด้ว ยวิ ธี wet/dry และ วิ ธี impressed voltage อยู่ท่ี 0.81 และ 0.43
ตามลํา ดับ (2) Conductivity กับ icorr มี ค วามสัม พัน ธ์เ ชิ ง เส้น ตรงแบบแปรผัน โดยมี ค่ า R-squared สํา หรับ
ตัวอย่างที่ถูกเร่งสนิมด้วยวิธี wet/dry และ วิธี impressed voltage อยู่ท่ี 0.67 และ 0.34 ตามลําดับ (3) การเร่ง
สนิมด้วยวิธี wet/dry มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ ของ Conductivity ในเนือ้ คอนกรีตมากการเร่งสนิมด้วยวิธี
impressed voltage

ABSTRACT

This article depicts relationships between half-cell potential (HCP), and corrosion current density
(icorr) with electrical conductivity measured with 4-pin Wenner arrays obtained from six various types of
concrete with the same water cement ratios of 0.58. To simulate corrosion of the steel rebar, the
specimens were separated to two groups: (1) for the former group, corrosion was accelerated with the
wet/dry method in accordance with ASTM G109-99a and (2) for the latter, corrosion was accelerated
with the impressed voltage corrosion method which apply direct electrical current into the steel rebars.
Corrosion assessment methods, including HCP, corrosion current density, and 4-pin resistivity methods,
were conducted on the specimens. The result can be summarized that (1) conductivity has inverse
linear relationship with HCP with R-square of 0.81 and 0.43 for the wet/dry group and for the impressed
voltage group, respectively, (2) conductivity has direct linear relationship with icorr with R-square of 0.67
and 0.34 for the wet/dry group and for the impressed voltage group, respectively, and (3) The
specimens from the wet/dry method tend to have higher conductivity than the specimens from the
corrosion current method.

Key worrds: Corrosion, Reinforced Concrete, Electrical Resistivity, Half-cell Potential
Corresponding author; e-mail address: phongpatim@gmail.com
1
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
1
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900

466

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

คํานํา

คอนกรีตเสริมเหล็กเป็ นวัสดุโครงสร้างที่ได้รบั ความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคอนกรีตเสริมเหล็กมี
ความคงทนแข็งแรง สามารถรับนํา้ หนักได้สงู และยังมีอายุการใช้งานที่นาน ปั ญหาที่เกิดในคอนกรีตเสริมเหล็ก
เมื่อใช้งานเป็ นระยะเวลานานมักพบการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากเกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริมใน
คอนกรีต (Corrosion) การกัดกร่อนของเหล็กเสริมจะเกิดแรงดันภายในส่งผลให้เกิดการแตกร้าวและหลุดร่อน
ของคอนกรีตหุม้ อีกทัง้ เหล็กเสริมในคอนกรีตเป็ นส่วนสําคัญในการรับแรงดึง และโมเมนต์ดดั หากเหล็กเสริมใน
คอนกรีตเสื่อมสภาพจะส่งผลให้เกิดความเสียหายและความปลอดภัยของโครงสร้างเป็ นอย่างมาก
การประเมินความเสี่ยงในการเกิดกัดกร่อนของเหล็กเสริม วิธีท่ีใช้กนั คือการวัดศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์ (Halfcell Potential, HCP) ตามมาตรฐาน ASTM C876-09 ซึ่งได้กาํ หนดความเสี่ยงในการเกิดการกัดกร่อน ไว้ตามค่า
HCP ต่างๆ โดยค่า HCP ที่นอ้ ยแสดงถึงความเสี่ยงในการเกิดการกัดกร่อนที่มากขึน้ อย่างไรก็ตามการวัด HCP
นั้น มีขอ้ จํากัด คือ (1) จําเป็ นต้องมีจุดให้ Probe ข้างหนึ่งของ Multimeter สัมผัสกับเหล็กเสริมที่จะทําการวัด
HCP ซึ่งหากต้องทําการประเมินความเสี่ยงในการเกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริมที่เป็ นพืน้ ที่ขนาดใหญ่แล้ว อาจ
ต้องทําการเจาะคอนกรีตหลายจุด (2) การวัด HCP ไม่สามารถบอกถึงความเข้มข้นและระยะที่คลอไรด์ซมึ ผ่านเข้า
ไปในคอนกรี ต ได้ (3) การวัด HCP นั้น ผิ วคอนกรี ต จําเป็ น ต้องมี ค วามชื น้ ดัง นั้น จึง ควรวัด ค่าสภาพนําไฟฟ้า
(Conductivity) ของคอนกรีตด้วยเพื่อประกอบการวิเคราะห์
งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อ เปรียบเที ย บการประเมินแนวโน้มการเกิ ดการกัดกร่อนของเหล็กเสริ ม ใน
คอนกรี ต ที่ ไ ด้จ ากการทดสอบโดยวิ ธี ศัก ย์ไ ฟฟ้ า ครึ่ง เซลล์ (Half-cell Potential, HCP) ตามมาตรฐาน ASTM
C876-09 ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion Current Density, icorr) มาเปรียบเทียบกับค่า
สภาพนําไฟฟ้า (Conductivity) ที่ได้จากการวัดด้วยวิธี 4-Pin Wenner arrays เพื่อใช้ในการหาความสัมพันธ์
ของการเกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีต

ทฤษฏีทเ่ี กี่ยวข้อง

ปฏิกริ ิยาการกัดกร่อนของเหล็ก
เหล็กเสริมคอนกรีตนัน้ มีความต่างศักย์ในลักษณะของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ทําให้เกิดขัว้ บวกและขัว้ ลบ ซึ่งจะมี
ชัน้ ของฟิ ล์มออกไซด์ท่ีเกิดจากปูนซีเมนต์ทาํ ปฎิกิริยากับนํา้ (Passivation Film) ทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้อิเล็กโทร
ไลต์ไปสัมผัสกับผิวเหล็กเสริมได้ แต่เมื่อชัน้ ของฟิ ล์มออกไซด์ถูกทําลายลงก็จะไม่มีส่ิงใดที่ป้องกันไม่ให้อิเล็กทรอ
ไลต์ไปสัมผัสกับผิวเหล็กเสริมได้ โดยคลอไรด์ไอออน (Cl-) นัน้ เป็ นส่วนสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการกัดกร่อนของเหล็ก
เสริม ดังนัน้ คลอไรด์ในปริมาณตํ่ามากๆ ก็เพียงพอต่อการเกิดการกัดกร่อนโครงสร้างเสริมเหล็กได้ (วันชัย ยอด
สุด ใจ และพิ ชิ ต นัน ท์ วัน รัก ษ์, 2562) จากการเก็ บ รวบรวมสถิ ติ ข อง Vassie (Vassie, 1984) การเกิ ด สนิ ม ใน
โครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสพบการเกิดสนิมกับปริมาณคลอไรด์ท่ีอยู่ในคอนกรีต ดังแสดงในรู ปที่ 1

Figure 1 Shown the relationship between chance of corrosion and the chloride content in concrete (Vassie,
1984).
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การทดสอบศักย์ไฟฟ้ าครึ่งเซลล์ (Half-cell Potential, HCP)
การประเมินความเสี่ยงในการเกิด Corrosion นัน้ วิธีท่ีนาํ มาใช้กัน คือ การจําลอง galvanic cell โดยให้
เหล็กเสริมและสารละลายที่อยู่บริเวณรอบๆ การจําลองให้เหล็กเสริมและคอนกรีตเป็ นส่วนหนึ่ง galvanic cell
และวัดค่า galvanic potential ของเหล็กเสริมในสารละลายใดๆ ที่อยู่รอบๆ เทียบกับค่า galvanic potential ของ
แท่งทองแดงที่จ่มุ อยู่ในสารละลาย copper sulphate โดยมี porous stone ทําหน้าที่เป็ น salt bridge ซึ่งค่าที่วดั
ได้นีเ้ รียกว่า Half-cell Potential (HCP) ตามมาตรฐาน ASTM C876-09 (ASTM International, 2009) ดังแสดงใน
รู ปที่ 2 (Figure 2) การอ่านค่าจะอ่านในลักษณะของการประเมินการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ดังแสดงในตารางที่
1 (Table 1)

Figure 2 Shown measurement the half-cell potential.
Table 1 Half-call potential reading and percent chance of active corrosion.
Half-cell Potential reading
(mV vs. CSE)
< -250
-250 to -350
> -350

Percentage chance of
active Corrosion
10%
50%
90%

ที่มา : ASTM C876-09 (ASTM International, 2009)

การวัดค่าสภาพการนําไฟฟ้ า (Conductivity) ทีไ่ ด้จากการวัดด้วยวิธี 4-Pin Wenner arrays
โดย AASHTO Designation: T 358-15 (ASSHTO, 2015 ) ได้แ นะนําวิ ธี ก ารวัด resistivity ในคอนกรี ต
ด้วย 4-pin Wenner array เพื่อเป็ นการประเมินความสามารถในการต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ไอออนใน
ก้อนคอนกรีตตัวอย่าง ซึ่งค่า resistivity จะเป็ นค่าที่แปรผกผันกับค่า Conductivity โดยค่าที่ได้จากวิธีนีม้ ีความ
สอดคล้องกับผลของการทดสอบที่แนะนํา ตามมาตรฐาน ASTM C1202-12 (ASTM International, 2012) และ
ASTM C1556-11a (ASTM International, 2011) ซึง่ จะทําให้สามารถประเมินปริมาณการเกิดการกัดกร่อนที่มีอยู่
ในคอนกรีตได้

อุปกรณ์และวิธีการ

วัสดุผสมและการเตรียมตัวอย่างในการวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็ นการศึกษาต่อจากผลงานวิจยั เรื่องการกัดกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีตในคอนกรีตประเภท
ต่างๆ (Neville, 1995 ) โดยเลือกใช้คอนกรีตปอร์ตแลนด์กาํ ลังอัดสูง, คอนกรีตปอร์ตแลนด์ทนต่อซัลเฟต, คอนกรีต
ผสมเถ้าลอย, คอนกรีตผสมซิลิกาฟูม, จีโอโพลีเมอร์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเส้นใยแก้ว โดยมีคุณสมบัติทาง
เคมี แ ละทางกายภาพ ดัง แสดงในตารางที่ 2 ส่วนผสมมวลหยาบที่ ใ ช้ใ นการศึกษามี ข นาดใหญ่ สุด เท่ากับ 9
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มิลลิเมตร มีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 2.68 และส่วนผสมมวลละเอียดที่ใช้ในการศึกษาเลือกใช้ทรายแม่นาํ้ ที่มี
ค่าโมดูลสั ความละเอียดเท่ากับ 2.75 มีคา่ ความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 2.45
ตัวอย่างเหล็กเสริมข้ออ้อย ชัน้ คุณภาพ SD40 (กําลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่นอ้ ยกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ความยาว 40.0 เซนติเมตร บริเวณปลายเหล็กเสริมทัง้
สองด้านทําการเคลือบอีพ็อคซีและพันด้วยเทปพันสายไฟ ข้างละ 5.0 เซนติเมตร ให้เหลือส่วนที่ไม่ถกู เคลือบความ
ยาว 18.0 เซนติเมตร
สัดส่วนผสม
คอนกรีตตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะใช้คอนกรีตกําลังอัดประลัย 260 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อายุ
28 วันอัตราส่วนนํา้ ต่อซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.58 ดังแสดงในตารางที่ 3 (Table 3)ใช้ตัวอย่างคอนกรีตขนาด
11.5x28.0x15.0 เซนติเมตร
Table 2 Chemical and physical properties of composite materials.
Chemical Cement Cement Cement
Properties
Type 1 Type 3 Type 5

CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
SO3
MgO
L.O.I.
B.F.
S.G.

62.80
20.60
4.13
2.99
62.80
2.99
2.53
452.7
3.15

64.89
20.73
4.49
3.32
2.76
1.25
1.23
477
3.22

62.86
20.97
3.49
4.34
2.12
3.33
1.21
376
3.13

Fly

Silica

GGBF

Ash

Fume

Slag

11.18 0.20 36.05
43.88 92.00 34.06
24.31 0.70 16.27
12.51 1.20 1.70
0.78
2.16
2.75 0.20 7.38
0.17
1.44
346 22,500 460
2.08 2.20 2.96

CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, SO3, MgO (%)
L.O.I. = Loss on ignition (%)
B.F. = Blaine fineness (m2/kg)
S.G. = Specific gravity

Table 3 The proportion of concrete samples
Symbol Cement Pozzolan

HPC
SPC
PFC
PBSC
GPRC1
PGRC2

(kg.)

284
284
227
213
31
284

(kg.)

57
71
124
-

Coarse
Fine
Water
aggregates aggregates
(kg.)
(kg.)
(m3)

1135
1135
1135
1135
1135
1135

815
815
815
815
815
815
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163
163
163
163
163

HCP = คอนกรีตปอร์ตแลนด์กาํ ลังอัดสูง
SPC = คอนกรีตปอร์ตแลนด์ทนต่อซัลเฟต
PFC = คอนกรีตผสมเถ้าลอย 20%
PBSC = คอนกรีตผสมซิลกิ าฟูม 10%
GPRC = จีโอโพลีเมอร์คอนกรีต
PGRC = คอนกรีตผสมเส้นใยแก้ว (AR-G) 1%
1
ผสม Na2SiO3 = 31 kg, NaOH = 31 kg.
2
ผสม Admixtures = 2.84 kg.
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การทดสอบการกัดกร่อนเหล็กเสริมภายในคอนกรีตด้วยวิธีเร่งปฏิกิริยาและการประเมินการกัดกร่อน
เหล็กเสริมภายในคอนกรีต
โดยการใช้แ บบหล่ อ คอนกรี ต ทรงสี่ เ หลี่ ย มขนาด 11.5x28.0x15.0 เซนติ เ มตร ตัว อย่ า งจะถู ก บ่ ม ใน
ห้องควบคุมความชืน้ ที่อุณหภูมิปกติ เป็ นเวลา 100 วัน และทิง้ ไว้ให้แห้งเป็ นเวลา 3 วัน เสริมด้วยเหล็กข้ออ้อย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ที่ทาํ การเคลือบด้วยอีพ็อคซีและพันเทปพันสายไฟให้เรียบร้อย และให้มี
ระยะหุม้ เหล็กเสริม 2.5 เซนติเมตร ทําการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าที่ปลายเหล็กเสริมข้ออ้อยทัง้ สามเส้นกับตัวต้านทาน
100 โอห์มและทําการติดตัง้ อุปกรณ์ทรงสี่เหลี่ยมไว้ดา้ นบนขนาด 7.5x7.5x10.0 เซนติเมตร เป็ นอ่างขังสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยนํา้ หนัก งานวิจยั นีท้ าํ การทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีเร่ง
ปฏิกิริยา 2 วิธี (1) วิธีการเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีเปี ยกสลับแห้ง (wet-dry) ตามมาตรฐาน ASTM G109-99a (ASTM
International, 1999) โดยให้ตวั อย่างเผชิญสภาวะเปี ยกสลับแห้ง (Immersing - drying cycles test) ดังแสดงใน
รู ปที่ 3 เป็ นเวลา 245 วัน อัตราส่วนเปี ยกต่อแห้งเท่ากับ 5 วัน : 2 วัน และทําการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าครึ่ง
เซลล์และค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนทุก 7 วัน ดังแสดงในรู ปที่ 4 (Figure 4) และ (2) วิธีการเร่ง
ปฏิกิริยาด้วยการส่งไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเหล็ก (Impressed voltage) โดยจะใช้แผ่นสแตนเลสเป็ นอิเล็กโทรดโดย
ต่อปลายสายกับเหล็กเสริมด้านบน ดังแสดงในรู ปที่ 5 เป็ นเวลา 49 วัน และทําการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าครึง่
เซลล์แ ละค่าความหนาแน่ น กระแสไฟฟ้ าการกัด กร่ อ นทุก 7 วัน ดัง แสดงในรู ป ที่ 6 (Figure 6) โดยจะศึก ษา
ผลทดสอบการเกิดการกัดกร่อนด้วยวิธีการเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีเปี ยกสลับแห้ง (wet-dry) เปรียบเทียบวิธีการเร่ง
ปฏิกิริยาด้วยการส่งไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเหล็ก (Impressed voltage) ของก้อนคอนกรีตตัวอย่างประเภทต่างๆ

Figure 3 Shown corrosion test with the wet/dry method in accordance with ASTMG109-99a.

Figure 4 Shown the sequence of test intervals and measurements of corrosion with the wet/dry
method in accordance with ASTMG109-99a.
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Figure 5 Shown corrosion test with impressed voltage corrosion method.

Figure 6 Shown the sequence of test intervals and measurements of corrosion with impressed voltage
corrosion method.
การวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าครึ่งเซลล์ (Half-cell Potential, HCP)
หลังจากระยะเวลาวัฏจักรเปี ยกผ่านไป 24 ชั่วโมง เข้าสูว่ ฏั จักรแห้ง ให้เริ่มทําการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
ครึ่ง เซลล์ท่ี ด า้ นข้างของตัวอย่ างคอนกรีต โดยต่อปลายสายกับเหล็กเสริมด้านบนและใช้ขั้วไฟฟ้าอ้างอิงกับ
Cu/CuSO4 วัดที่ผิวด้านข้าง จํานวน 3 จุด โดยวัดจากระยะกึ่งกลางและระยะออกจากระยะกึ่งกลาง ข้างละ 7.0
เซนติเมตร ตามมาตรฐาน ASTM C876-09 ดังแสดงในรู ปที่ 7 (Figure 7)

Figure 7 Shown the measurements position of the half-cell potential.
การวัดค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ าการกัดกร่อน (Corrosion Current Density, icorr)
วัดค่าศักย์ไฟฟ้าคร่อมตัวต้านทาน 100 โอห์มด้วยมัลติมิเตอร์ท่ีมีความละเอียดในการวัดถึง 0.01 มิลลิโวลต์
โดยผลที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์ จะนํามาคํานวณหาค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (icorr) ใน
หน่วยไมโครแอมป์ ต่อตารางเมตร จากสมการ (1) และ (2)
𝑉𝑉 = 𝐼𝐼𝐼𝐼

เมื่อ

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐼𝐼/𝐴𝐴

(1)
(2)

V คือค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลต์)
I คือค่ากระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
R คือค่าความต้านทานไฟฟ้า ในที่นีเ้ ท่ากับ 100 โอห์ม
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A คือพืน้ ที่ผิวสัมผัสของเหล็กเสริมที่สมั ผัสกับเนือ้ ของตัวอย่างคอนกรีต ในที่นีพ้ ืน้ ที่ผิวของส่วนตรงกลาง
ที่ไม่ได้เคลือบอีพ็อคซีเท่ากับ 67.85 ตารางเซนติเมตร
Current Density คือค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (ไมโครแอมแปร์ตอ่ ตารางเซนติเมตร)
การวัดค่าสภาพการนําไฟฟ้ า (Conductivity) ด้วย 4-Pin Winner arrays
การวัดค่าสภาพนําไฟฟ้าในงานวิจยั นี ้ ใช้การจัดเรียงอิเล็กโทรดแบบ 4-Pin Wenner array ตามที่แนะนํา
ใน AASHTO Designation: T 358-15 โดยอิเล็กโทรดคู่กลางจะถูกวางค่อมอยู่ระหว่างเหล็กเสริมบน ดังแสดงใน
รู ปที่ 8 (Figure 8)โดยระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของแต่ละอิเล็กโทรด (𝑎𝑎) เท่ากับ 0.02 ม. และกระแสที่ถกู จ่าย
เข้าไปในคอนกรีต (𝐼𝐼) นัน้ จะถูกวัดด้วยสัดส่วนของค่าความต่างศักย์ท่ีวดั คร่อมระหว่างตัวต้านทาน 6 กิโลโอห์ม
และค่าความต่างศักย์ท่ีวดั ระหว่างอิเล็กโทรดคูก่ ลาง (𝑉𝑉) นัน้ จะถูกใช้เพื่อคํานวณหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (ρ)
ดังสมการสภาพนําไฟฟ้า (Conductivity, 𝜎𝜎)

𝜌𝜌 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝜎𝜎 =

1
𝜌𝜌

𝑉𝑉
𝐼𝐼

Figure 8 Shown electrode arrangement for electrical conductivity measurements with 4-pin wenner
arrays.

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยจะแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
จากรู ปที่ 9 (Figure 9) แสดงค่าเฉลี่ย HCP และค่าเฉลี่ยสภาพนําไฟฟ้ า เมื่ออายุคอนกรีต 356 วัน จาก
ก้อนคอนกรีตตัวอย่าง ประเภท HPC, SPC, PFC, PBSC, GPRC และ PGRC ดังนี ้
ด้วยการทดสอบด้วยวิธีเร่งปฏิกิริยาด้วยการส่งไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเหล็ก (Immersing-drying cycles
test, Im voltage) ตามมาตรฐาน ASTM G109-99a พบว่ า จากการทดลองวัด ค่ า HCP ของเหล็ ก เสริ ม ใน
คอนกรีต มีค่ามากสุดและน้อยสุดเท่ากับ -401 และ -919 mV ตามลําดับและค่า Conductivity ในคอนกรีต มีค่า
น้อยสุดและมากสุดเท่ากับ 0.0002 และ 0.0043 S/m ตามลําดับ
4.1.2 ด้วยการทดสอบด้วยวิธีเร่งโดยธรรมชาติเปี ยกสลับแห้งทัง้ ก้อนตัวอย่าง (wet-dry cycles, wet/dry) พบว่า
จากการทดลองวัดค่า HCP ของเหล็กเสริมในคอนกรีต มีค่ามากสุดและน้อยสุดเท่ ากับ -372 และ -793 mV
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ตามลํา ดั บ และค่ า Conductivity ในคอนกรี ต มี ค่ า น้อ ยสุ ด และมากสุ ด เท่ า กั บ 0.0018 และ 0.0043 S/m
ตามลําดับ
จากรู ป 10 (Figure 10) แสดงค่าเฉลี่ย Icorr และค่าเฉลี่ยสภาพนําไฟฟ้ า เมื่ออายุคอนกรีต 356 วัน จาก
ก้อนคอนกรีตตัวอย่าง ประเภท HPC, SPC, PFC, PBSC, GPRC และ PGRC ดังนี ้
ด้วยการทดสอบด้วยวิธีเร่งปฏิกิริยาด้วยการส่งไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเหล็ก (Immersing-drying cycles
test, Im voltage) ตามมาตรฐาน ASTM G109-99a พบว่า จากการทดลองวัดค่า Icorr ของเหล็กเสริมในคอนกรีต
มีค่าน้อยสุดและมากสุดเท่ากับ 0.2606 และ 0.7439 µA/cm2 ตามลําดับและค่า Conductivity ในคอนกรีต มีค่า
น้อยสุดและมากสุดเท่ากับ 0.0002 และ 0.0043 S/m ตามลําดับ
ด้วยการทดสอบด้วยวิ ธีเร่ง โดยธรรมชาติ เปี ยกสลับแห้งทั้งก้อนตัวอย่าง (wet-dry cycles, wet/dry)
พบว่า จากการทดลองวัดค่า Icorr ของเหล็กเสริมในคอนกรีต มีคา่ น้อยสุดและมากสุดเท่ากับ 0.1383 และ 1.1102
µA/cm2 ตามลําดับและค่า Conductivity ในคอนกรีต มีค่าน้อยสุดและมากสุดเท่ากับ 0.0018 และ 0.0043 S/m
ตามลําดับ

Figure 9 shown average HCP and electrical conductivity.

Figure 10 shown average Icorr and electrical conductivity.

สรุ ป

จากผลการทดลองสามารถสรุ ปได้วา่
(1) ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง HCP และ Conductivity มี ค วามสัม พัน ธ์เ ชิ ง เส้น ตรงแบบผกพัน โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficent of Determination, R2) ของตัวอย่างคอนกรีตที่ผ่านการทดสอบด้วยวิธีเร่ง
โดยธรรมชาติเปี ยกสลับแห้งทัง้ ก้อนตัวอย่าง (wet-dry) และวิธีเร่งปฏิกิริยาด้วยการส่งไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเหล็ก
(Impressed voltage) อยู่ท่ี 0.81 และ 0.43 ตามลําดับ
(2) ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง Icorr และ Conductivity มี ค วามสัม พัน ธ์เ ชิ ง เส้น ตรงแบบแปรพัน โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficent of Determination, R2) ของตัวอย่างคอนกรีตที่ผ่านการทดสอบด้วยวิธีเร่ง
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โดยธรรมชาติเปี ยกสลับแห้งทัง้ ก้อนตัวอย่าง (wet-dry) และวิธีเร่งปฏิกิริยาด้วยการส่งไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเหล็ก
(Impressed voltage) อยู่ท่ี 0.67 และ 0.34 ตามลําดับ
(3) การทดสอบด้วยวิธีเร่งโดยธรรมชาติเปี ยกสลับแห้งทัง้ ก้อนตัวอย่าง (wet-dry) มีแนวโน้มส่งผลการเพิ่ม
ของ Conductivity ในเนือ้ คอนกรีตมากกว่าการทดสอบด้วยวิธีเร่งปฏิกิริยาด้วยการส่งไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเหล็ก
(Impressed voltage) ที่เป็ นเช่นนีอ้ าจเนื่องมากจากที่กอ้ นตัวอย่างกลุม่ ที่ถกู บ่มด้วย
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การประมาณรังสีดวงอาทิตย์ในระนาบเอียงและมุมเอียงทีเ่ หมาะสมของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์
ในประเทศไทย
Estimation of Solar Radiation and Optimum Tilt Angles of Solar Collector in Thailand
ศิษฏ์พริษฐ์ พลตือ้ 1* และ ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ2
Sidparid Poltue1* and Charnnarong Asavatesanupap2

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการกําหนดมุมเอียงแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ีให้พลังงานสะสมตลอด
ทั้งปี สูงสุด และนําเสนอการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพจากการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ 2
รู ปแบบ ได้แก่การปรับมุมแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ประจําฤดูกาล และการปรับมุมแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์รายเดือน
เปรียบเทียบกับการติดตัง้ แผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ในแนวระนาบ และหาปริมาณพลังงานที่เพิ่มขึน้ งานวิจัยนีใ้ ช้
การจําลองทางคณิตศาสตร์และข้อมูลการวัดปริมาณรังสีดวงอาทิตย์รวมในแนวระนาบและรังสีกระจายระนาบ 6
ปี ในจังหวัดนครปฐม ละติจดู ที่ตงั้ ที่ 13.62 องศา เพื่อหาปริมาณรังสีตกกระทบในระนาบเอียง จากผลการศึกษา
พบว่ามุมแผ่นรับรังสีดวงอาทิ ตย์ท่ี 14 องศา ส่งผลให้พลังงานสะสมทัง้ ปี สูงสุด และคิดเป็ นพลังงานสะสมที่
เพิ่มขึน้ 2.28% เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตัง้ ในแนวระนาบ จากการเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนมุมของแผ่นรับ
รังสีดวงอาทิตย์ทงั้ 2 รู ปแบบ พบว่าการปรับมุมประจําฤดูกาลสามารถผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้ คิดเป็ น 6.60% และการ
ปรับมุมประจําเดือนสามารถผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 8.20% เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตัง้ ในแนวระนาบ

ABSTRACT
The purpose of this research seeks to determine optimum tilt angles for solar collectors in
Thailand to produce maximum energy. The author used two models to calculate output energy to
ascertain the optimal tilt angle for solar collectors: seasonally and monthly compared with the horizontal
surface case. Data were gathered between 2012 through 2017 related to the average global and diffuse
solar radiation of Nakhon Pathom (latitude 13.62° N) for this study throughout. The results show that the
annual optimum tilt angle of Thailand was 14° and the output energy increased by 2.28%. Moreover,
the two models of the optimal tilt angle for solar collectors changing seasonally and monthly increased
the output energy 6.60% and 8.20%, respectively.

Key words: solar radiation, optimum tilt angle, solar energy, Thailand
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คํานํา

จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ เพิ่ มสูงขึน้ ในทุกๆ ปี ของประเทศไทย (สํานักนโยบายและแผน
พลังงาน, 2561) สถานการณ์ดังกล่าวหลายภาคส่วนได้หาแนวทางการใช้พลังงานอย่างยั่งยื น โดยกระทรวง
พลังงานได้กาํ หนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกปี พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2579 (Alternative
Energy Development Plan [AEDP], 2015) โดยมี เ ป้ าหมายเพิ่ ม การใช้พ ลัง งานทดแทนในทุก ภาคส่ว นของ
สัง คม และลดการใช้พ ลัง งานจากเชื อ้ เพลิ ง ฟอสซิ ล เพื่ อ เป็ น การลดการนํา เข้า พลัง งานและเชื อ้ เพลิ ง จาก
ต่างประเทศ การใช้พ ลัง งานทดแทน จะมุ่ง เน้น การใช้พ ลัง งานทดแทนที่ สามารถผลิ ต ได้ภ ายในประเทศซึ่ง
ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังนํา้ ขนาดเล็ก พลังนํา้ ขนาดใหญ่ พลังงานชีวมวล พลังงาน
ก๊าซชีวภาพ พลังงานขยะ และพลังงานจากเชือ้ เพลิงชีวภาพ (พลังงานจากเอทานอลและไบโอดีเซล) ประเทศไทย
ได้ก าํ หนดเป้าหมายกําลัง การผลิตพลัง งานไฟฟ้าจากพลัง งานทดแทนต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2579 รวมทั้งหมด
19,684.40 เมกะวัตต์ โดยเป้าหมายกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปี พ.ศ. 2575 อยู่ท่ี 6,000
เมกะวัตต์หรือคิดเป็ น 30.48 % จากพลังงานทดแทนทัง้ หมด นับเป็ นพลังงานทดแทนที่ถูกนํามาใช้มากสุดหาก
เปรียบเทียบกับพลังงานทางเลือกทัง้ หมดที่กล่าวมา (Table 1) จะเห็นได้วา่ พลังงานแสงอาทิตย์ มีบทบาทสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
การผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์นนั้ สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือการผลิตพลังงานในรู ปแบบ
ความร้อนและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ โดยหนึ่งในปั จจัยสําคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการผลิตพลังงานทัง้ 2 แบบ คือการกําหนดมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ โดยมุม
เอี ย งที่ ส่ง ผลให้ก ารผลิต พลังงานมี ป ระสิทธิ ภ าพที่ ดี ท่ี สุด นั้น จะแตกต่างกัน ไปตามแต่ละติ จูดที่ ตั้งของพื น้ ที่
ปั จจุบันมีการศึกษาค้นคว้าการกําหนดมุมเอียงที่เหมาะสมในหลายพืน้ ที่ เช่น บรู ไน (Mohd and Malik, 2001)
ซี เ รี ย (Kamal, 2009) แคนนาดา (Rowlands et al., 2010) ซาอุดิ อ าระเบี ย (Tarek, 2016) ไต้ห วัน (Chang,
2010) สหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ (Jafarkazemi, Saadabadi and Hadi, 2012) อิ น เดี ย (Jamil et al., 2016) และ
อียิปต์ (Ibrahim, 2013) เป็ นต้น
Table 1 Percentage of alternative energy consumption (Department of alternative energy development
and efficiency, 2019).
Alternative Energy
2017 (MW)
2018 (MW)
Target in 2032 (MW)
Solar Energy
2,697.26
2,962.44
6,000.00
Wild Energy
627.82
1,102.82
3,002.00
Small Hydro Power
182.28
187.72
376.00
Biomass
3,157.28
3,372.94
5,570.00
Biogas
475.42
505.24
1,280.00
MSW
191.47
317.82
550.00
Large Hydro Power
2,906.40
2,919.66
2,906.40
Total
10,237.93
11,368.64
19,684.40
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งานวิจยั นีศ้ กึ ษามุมเอียงที่เหมาะสมในประเทศไทย โดยใช้การจําลองทางคณิ ตศาสตร์เพื่อหาปริมาณ
รังสีตกกระทบในระนาบเอียง โดยใช้ขอ้ มูลปริมาณรังสีดวงอาทิตย์รวม และรังสีกระจายในแนวระนาบซึ่งเก็บ
รวบรวมในปี พ.ศ.2555 ถึงปี พ.ศ. 2560 โดยห้องปฏิ บัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิ ตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม (Figure 1, 2) ละติจูดที่ตงั้ ที่ 13.62 องศา คํานวณปริมาณรังสีตกกระทบในระนาบเอียงอื่นๆ ใน
การจําลองการปรับเปลี่ยนมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ มุมเอียงที่เหมาะสมจะพิจารณาจากมุมที่ส่งผลให้
พลังงานสะสมตลอดทัง้ ปี สงู สุด และนําเสนอการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากรังสีดวงอาทิตย์ 2
รู ปแบบ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในรู ปแบบพลังงานที่เพิ่มขึน้

Figure 1 Diffuse solar radiation meter.
Table 2 Nomenclature (Jamil et al., 2016).
HB Daily beam radiation incident on an
inclined surface, (MJ/m2-day).

Figure 2 Direct solar radiation meter.

Rd

HD

Daily sky-diffuse radiation incident on an Rb
inclined surface, (MJ/m2-day).

HR

Daily ground reflected radiation incident n
on an inclined Surface, (MJ/m2-day).
Daily global radiation on a tilted surface, δ
(MJ/m2-day).
Daily beam radiation incident on a
ωs
horizontal surface, (MJ/m2-day).
Daily diffuse radiation incident on a
β
horizontal surface, (MJ/m2-day).

HT
Hb
Hd

θz
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Ratio of average daily diffuse radiation
incident on an inclined surface to that on a
horizontal surface
Ratio of average daily beam radiation
incident on an inclined surface to that on a
horizontal surface
Days of year
Sunrise hour angle, sunset hour angle
Surface slope from the horizontal
Latitude
Zenith angle
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(284 + n) 

=
δ 23.4sin  360 ×

365 


(1)

HT = HB + H D + H R

(2)
(3)
(4)

=
ωs cos −1 ( − tan ∅ tan δ )
 1 + cos ( β ) 
HD = Hd 

2



=
H
(H g − H d )R b
B
ωs sinδ sin ( ∅ − β ) + cosδ sinωs cos ( ∅ − β )
ωs sin∅ sinδ + cos∅ cosδ sinωs
1 − cos ( β )
HR = Hg ρ
2

Rb =

(5)
(6)
(7)

Figure 3 Latitude, Tilt angles of solar collector detail. Figure 4 Tilt angles of solar collector detail.

วิธีการวิจัย

การคํานวณค่าปริมาณรังสีดวงอาทิตย์บนระนาบเอียง
การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบจะใช้เวลา 365.26 วัน หรือเราเรียกกันว่า 1 ปี โดยแกนหมุนของ
โลกเอียงทํามุม 23.45° กับเส้นแนวรังสีดวงอาทิตย์ เราเรียกแทนมุมระหว่างเส้นศูนย์สตู รกับแนวรังสีดวงอาทิตย์
ว่ามุม เดคลิ เนชัน มุมดัง กล่าวจะเปลี่ ย นแปลงตามตําแหน่ ง การโคจรของโลกรอบดวงอาทิ ต ย์ เราสามารถ
คํานวณหามุมเดคลิเนชันในแต่ละช่วงเวลาได้จากสมการที่ 1 (Cooper, 1996) และการหมุนรอบตัวเองของโลก
จะส่งผลให้ดวงอาทิ ตย์เคลื่อนที่ ผ่านเส้นขอบฟ้าซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าพระอาทิ ตย์ขึน้ และพระ
อาทิตย์ตก จากการกําหนดให้แผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์หันหน้าไปทางทิศใต้ในการศึกษานี ้ จะส่งผลให้มุมพระ
อาทิตย์ขนึ ้ ( ωsr ) และมุมพระอาทิตย์ตก ( ωss ) มีลกั ษณะสมมาตรกัน ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั นีจ้ ะแทนค่ามุมพระ
อาทิตย์ขึน้ และมุมพระอาทิตย์ตกด้วยตัวแปร ( ωs ) (Table 2) โดยคํานวณหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างมุม
เดคลิเนชันกับละติจดู ที่ตงั้ ของพืน้ ที่ ดังที่แสดงในสมการที่ 2 (Jamil et al., 2016)
จากลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่เขตร้อนชืน้ เหนือเส้นศูนย์สตู ร ตัง้ แต่ละติจูด 5
องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ ซึง่ จะส่งผลให้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมบางพืน้ ที่ของ
ประเทศไทยนัน้ ดวงอาทิตย์จะมีแนวโคจรผ่านเส้นขอบฟ้าไปในทางทิศเหนือ ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ กําหนดช่วง
การปรับมุมเอียงตัง้ แต่ -20 องศา ไปจนถึง 90 องศา โดยทํามุมกับแนวระนาบ (Figure 3, 4) การคํานวณหาค่า
ปริมาณรังสีรวมตกกระทบในระนาบเอียง จะสามารถคํานวณหาได้จากผลรวมรังสีแต่ละชนิ ดดังสมการที่ 3
(Jamil et al., 2016) โดยสามารถแบ่งรังสีดวงอาทิ ตย์แยกย่อยได้เป็ น 3 ชนิ ด คือรังสีกระจายในระนาบเอี ย ง
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สามารถคํานวณหาได้จากสมการที่ 4 รังสีตรงในระนาบเอียงสามารถคํานวณหาได้จากสมการที่ 5 โดยคํานวณ
จากความสัม พัน ธ์กับ รัง สี ต รงในแนวระนาบดัง ที่ แ สดงสมการที่ 6 (Liu and Jordan, 1990) และรัง สี ส ะท้อน
สามารถคํานวณหาได้จากสมการที่ 7 (Jamil et al., 2016) โดย คือดัชนีการสะท้อนของโลกในพืน้ ที่เขตร้อนชืน้ มี
ค่าอยู่ท่ีประมาณ 0.2 (Muneer and Saluja, 1985)
วิธีคาํ นวณหามุมเอียงแผ่นแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ทเี่ หมาะสม
การคํานวณหาค่ามุมเอียงแผ่นแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ีเหมาะสมในการศึกษานีจ้ ะกําหนดให้ 1 ปี มี
จํานวน 365 วัน โดยเริ่มต้นการคํานวณปริมาณรังสีตกกระทบในระนาบเอียงจากวันที่ 1 ของปี และกําหนดใแผ่น
รับรังสีดวงอาทิตย์หนั หน้าไปทางทิศใต้ มุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ตงั้ แต่ -20 องศา ดังแสดงในแผนผัง
แสดงการคํานวณ (Figure 5) จากนัน้ คํานวณหาปริมาณรังสีตกกระทบในระนาบเอียงดังแสดงในสมการที่ 3
จากผลรวมของรังสีกระจาย รังสีตรง และรังสีสะท้อนในระนาบเอียงดังสมการการที่ 4 สมการที่ 5 และสมการที่ 7
จากนัน้ ทําการปรับเพิ่มมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ขนึ ้ 1 องศา และคํานวณหาค่าปริมาณรังสีตกกระทบ
ในแต่ละมุม ไปจนถึง 90 องศา เมื่อคํานวณหาปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ในระนาบเอียงครบตัง้ แต่ -20 องศา จนถึง
90 องศา แล้วนัน้ จะทําการคํานวณปริมาณรังสีตกกระทบในระนาบเอียงและมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์
ในวันถัดไปโดยเพิ่มขึน้ ทุกๆ 1 วัน ไปจนครบ 365 วัน ซึ่งจะเห็นได้จากแผนผังแสดงการคํานวณ (Figure 5) เมื่อ
ทราบปริมาณรังสีตกกระทบในระนาบเอียงตลอดทัง้ ปี และประมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้โดยในการศึกษานี ้
กําหนดประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ท่ี 18 เปอร์เซ็นต์
START
Days = 1
Solar collector for South-Facing, Tilt angle = - 20
Calculate solar radiation on tilt surface
in math models, Equations 3 - 7
Tilt = Tilt + 1
Tilt ช> 90

No

Days = Day + 1
Days > 365

No

Find the Yearly optimum tilt angle
Calculate energy gains of yearly optimum tilt angles and 2 case
studies
END
Figure 5 Simulation flowchart.
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ในการวิจยั นีจ้ ะหามุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ีเหมาะสมโดยพิจารณามุมที่สง่ ผลให้ปริมาณรังสี
ตกกระทบทัง้ ปี สงู สุด และเสนอแนวทางการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ 2
รู ปแบบ รู ปแบบที่ 1 การปรับมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ตามฤดูกาลโดยมีปรับมุม 3 ครัง้ ต่อปี โดยปรับ
มุมประจําฤดูรอ้ นจะเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคมไปจนถึง 30 มิถุนายน การปรับมุมประจําฤดูฝนจะเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1
กรกฎาคมไปจนถึงวันที่ 31ตุลาคม และการปรับมุมประจําฤดูหนาวจะเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายนไปจนถึง 28
กุมภาพันธ์ในปี ถดั ไป รู ปแบบที่ 2 การปรับมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์รายเดือนจะปรับ 12 ครัง้ ต่อปี โดย
จะทําการปรับมุมแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ในทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือน หลังจากนัน้ ทําการเปรียบเทียบพลังงานตก
กระทบที่เพิ่มขึน้ จากการปรับปรุ งการปรับมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ทงั้ 2 รู ปแบบ กับการติดตัง้ มุมเอียง
ขอนแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ในแนวระนาบ

ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย พบว่าปริ ม าณรัง สี ดวงอาทิ ต ย์ใ นประเทศไทยจะมี ค่าสูง สุด ในช่ วงเดื อนเมษายน โดยมี
ค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ท่ี 22.95 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวันและตํ่าสุดในช่วงตุลาคมโดยมีคา่ ปริมาณรังสีเฉลี่ยต่อวัน
อยู่ท่ีประมาณ 16.00 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน จากข้อมูลเฉลี่ยพบว่าช่วงเดือนสิงหาคมมีการกระจายตัวของ
ข้อมูลสูงสุดโดยมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.01 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวันและมีคา่ การกระจายตัวตํ่าสุดใน
เดือนธันวาคม โดยมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานยู่ท่ี 0.47 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน

Figure 6 Solar radiations on tilt angles.

Figure 7 The Optimum tilt angles.

จากการศึกษาพบว่ามุมที่สง่ ผลให้คา่ พลังงานสะสมสูงสุดประจําวันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดทัง้ ปี โดย
มุมเอียงที่ให้ค่าพลังงานสะสมสูงสุดประจําวันจะมีค่าอยู่ในช่วง 47 องศา ถึง -20 องศา มุมของแผ่นรับรังสีดวง
อาทิตย์ท่ีมีคา่ เป็ นบวกจะอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนเมษายนของปี หน้าและมุมของแผ่นรับ
รังสีดวงอาทิตย์ท่ีให้พลังงานสูงสุดประจําวันมีค่าเป็ นลบหรือมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์หนั หน้าไปทาง
ทิศเหนือ จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม จากการศึกษาพบว่ามุมของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ี 14
องศา จะส่ง ผลให้พ ลัง งานสะสมตลอดทั้ง ปี สูง สุด (Figure 6) โดยพลัง งานที่ ได้รับตลอดทั้ง ปี อยู่ท่ี 2,402.46
กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อปี โดยคิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ประมาณ 432.44 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อปี
เพิ่มขึน้ 2.28 % (Table 4) เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตัง้ ที่ในแนวระนาบ หากพิจารณาการติดตัง้ มุมของแผ่นรับ
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รังสีดวงอาทิตย์มมุ อื่นๆ พบว่าในกรณีการติดตัง้ มุมของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์อ่นื ๆ จะส่งผลพลังงานสะสมลดลง
ตามลําดับโดยมุม -20 องศา จะสามารถรับพลังงานสะสมทัง้ ปี คิดเป็ น 88 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงาน
สะสมสูงสุดและการติดตัง้ แผ่นรับรังสีท่ี 90 องศาจะสามารถรับพลังงานสะสมทั้งปี คิดเป็ น 46 เปอร์เซ็นต์เมื่อ
เปรียบเทียบกับพลังงานสะสมสูงสุด (Figure 6) ในการศึกษาวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้นาํ เสนอแนวทางการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากการปรับเปลี่ยนมุมของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ 2 รู ปแบบ
ได้แก่การปรับมุมของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ประจําเดือนและการปรับมุมแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ประจําฤดูกาล
โดยในตารางที่ 3 (Table 3) ได้แสดงรายระเอียดของมุมที่ใช้ในการจําลองการปรับมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวง
อาทิตย์ มุมที่ให้พลังงานสูงสุดประจําปี มุมที่ใช้จาํ ลองในแต่ละฤดูกาล และมุมเอียงที่ใช้ปรับในทุกวันที่ 1 ของแต่
ละเดือน โดยรู ปแบบช่วงเวลาการจําลองการปรับมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ ทัง้ ในกรณีการปรับมุมเอียง
ตามฤดูกาลหรือ 3 ครัง้ ต่อปี (Figure 7) และการปรับมุมของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์รายเดือนหรือ 12 ครัง้ ต่อปี
(Figure 7)
จากการจําลองดังกล่าวพบว่า การปรับมุมเอียงตามฤดูกาลสามารถรับพลังงานสะสมตลอดทั้ง ปี ท่ี
2,504.05 กิโลวัตต์ตอ่ ตารางเมตรต่อปี หากคิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้พบว่าสามารถจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
ประมาณ 450.72 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อปี ซึ่งคิดเป็ นพลังงานที่เพิ่มขึน้ 6.60 % (Table 4) เมื่อเปรียบเทียบ
กับการติดตัง้ แผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ีในแนวระนาบ (Table 4) และการปรับมุมของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ราย
เดือน พบว่าสามารถรับพลังงานสะสมตลอดทัง้ ปี ท่ี 2,541.57 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อปี หากคิดเป็ นพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้พบว่าสามารถจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 457.48 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อปี ซึ่งคิดเป็ น
พลังงานที่เพิ่มขึน้ 8.20% (Table 4) เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตัง้ แผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ในแนวระนาบ
Table 3 Monthly, Seasonal and Annual optimum tilt angles.
Annual
Seasonal
Month
(Degree)
(Degree)
March
April
Summer
-3
May
June
July
August
Rainy
4
14
September
October
November
December
Winter
39
January
February
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Months
(Degree)
16
-2
-14
-18
-14
-5
9
25
38
44
42
31
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Table 4 The Estimated gains in Annual, Seasonal, Month solar radiation in comparison to a horizontal
surface.
Case

Horizontal surface
Annual
seasonal (3 time)
Month (9 time)

Energy on Surface
(kW/m2-Year)

Electrical energy
(kW/m2-Year)

Percent Gain %

2,348.98
2,402.46
2,504.05
2,541.57

422.82
432.44
450.73
457.48

2.28%
6.60%
8.20%

สรุ ป
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการกําหนดมุมแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ีให้พลังงานสะสมตลอดทัง้ ปี
สูงสุดและนําเสนอการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ จากการปรับเปลี่ยนมุม
เอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ 2 รู ปแบบ จาการศึกษานีส้ รุ ปได้วา่
1. มุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ีให้ค่าพลังงานสะสมสูงสุดอยู่ท่ี 14 องศา ซึง่ สามารถรับพลังงาน
สะสมตลอดทัง้ ปี ท่ี 2,402.46 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อปี หรือคิดเป็ น 2.28 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ติดตัง้ ในแนวระนาบ (Table 4)
2. กรณี ก ารติ ด ตั้ง มุ ม ของแผ่ น รับ รัง สี ด วงอาทิ ต ย์ใ นมุ ม อื่ น ๆ จะส่ ง ผลให้พ ลัง งานที่ ผ ลิ ต ได้ล ดลง
ตามลําดับโดยมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ี 90 องศา ให้ค่าพลังงานสะสมตลอดทัง้ ปี ต่าํ สุดคิดเป็ น 46
เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ีให้คา่ พลังงานสะสมสูงสุด (Figure 6)
3. การปรับมุมเอียงแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์รายฤดูกาล (3 ครัง้ ต่อปี ) จะส่งผลให้พลังสะสมตลอดปี ท่ี
2,504.05 กิโลวัตต์ตอ่ ตารางเมตรต่อปี หรือคิดเป็ น 6.06 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตัง้ ในแนวระนาบ
4. การปรับมุมเอียงแผ่นรับรังสีดวงอาทิ ตย์รายเดือน (12 ครัง้ ต่อปี ) จะส่งผลให้พลังสะสมตลอดปี ท่ี
2,541.57 กิโลวัตต์ตอ่ ตารางเมตรต่อปี หรือคิดเป็ น 8.20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตัง้ ในแนวระนาบ
จากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่าการติดตัง้ แผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ท่ีมมุ 14 องศา จะส่งผลให้พลังงาน
สะสมทั้ง ปี สู ง สุ ด และจะลดลงตามลํา ดับ เมื่ อ ติ ด ตั้ง ในมุ ม อื่ น ๆ ที่ ต่ า งออกไป จากแนวทางการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพจากการปรับมุมเอียงของแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์ตามฤดูกาลหรือ 3 ครัง้ ต่อปี และการปรับมุมเอียง
ในทุกเดือนหรือ 12 ครัง้ ต่อปี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานรังสีดวงอาทิตย์ได้
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การใช้ประโยชน์จากผงอิฐทนไฟทดแทนปูนซีเมนต์
Replacement of Cement in Concrete with Fire Brick Powder
อภิรัฐ ฉัตรานุสรณ์1* และ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา1
Apirath Chattranusorn1* and Patcharaporn Suwanvitaya1

บทคัดย่อ
ผงอิฐทนไฟเป็ นของเสียจากกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ มีคณ
ุ สมบัติ และ องค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียง
ปูนซิเมนต์ การศึกษานีจ้ ึงนําผงอิฐทนไฟมาใช้ประโยชน์เป็ นวัสดุทดแทนปูนซิเมนต์ ทําการทดลองใช้ผงอิฐทนไฟ
กับปูนซิเมนต์ โดยแปรผันสัดส่วนผสม สภาวะการบ่ม (ในนํา้ และ ในอากาศ) และ ระยะเวลาบ่ม เพื่อหาผลที่มี
ต่อกําลังรับแรงอัดของชิน้ ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของผงอิฐทนไฟมีผลทําให้กาํ ลัง
รับแรงอัดของซีเมนต์ผสมผงอิฐทนไฟมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ การเพิ่ มระยะเวลาบ่มทําให้กาํ ลังรับแรงอัดของ
ซีเมนต์ผสมผงอิฐทนไฟเพิ่มขึน้ และการบ่มซีเมนต์ผสมผงอิฐทนไฟในนํา้ ช่วยเพิ่มกําลังอัดได้ดีกว่าการบ่มใน
อากาศ โดยกําลังรับแรงอัดจะมีค่ามากที่สดุ ที่อตั ราส่วนของผงอิฐทนไฟเท่ากับ 90PC/10FP ที่อายุ 28 วัน ที่ผ่าน
การบ่มในนํา้ และในอากาศ มีคา่ เท่ากับ 366.06 ksc และ 339.76 ksc ตามลําดับ

ABSTRACT
Fire brick powder was a waste from fire brick production. Its properties and chemical
composition were similar to those of Portland cement. This study aimed to utilize fire brick waste
powder as cement replacement. Fire brick powder was mixed with cement at varying ratio. The effect
of curing conditions (in water and in air) and curing times on compressive strength of the specimen
were compared. It was found that increase in fire brick proportion resulted in decrease in compressive
strength. Compressive strength development was normal in all mixes, increased with curing time.
Curing in water gave a slightly better result than curing in air. Compressive strength was highest in the
90PC/10FP ratio, 366.06 and 339.76 ksc were achieved at 28 days curing in water and in air,
respectively.

Key words: fire brick powder, compressive strength, ratio by weight of cement
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คํานํา

อิฐทนไฟเป็ นวัสดุทนไฟชนิดหนึ่งซึง่ มาจากผลผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเซรามิคที่ ไม่เฉพาะแต่ในงาน
อุตสาหกรรมเซรามิคเท่านัน้ ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทัง้ ในอุตสาหกรรมต่างๆที่ตอ้ งใช้ความร้อน
สูงในการผลิต เช่น เตาเผาผลิตไอนํา้ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเตาหลอมโลหะในอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรม
อื่นๆอีกมากมาย การใช้อิฐทนไฟส่วนใหญ่ใช้ใน งานก่อสร้างเตาเผาชนิดต่างๆ รู ปลักษณะและขนาดของอิฐจึงมี
รู ปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมสําหรับการใช้งาน นอกจากนีย้ งั มีความทนทานต่อแรงอัด
และแรงเฉื อนได้ดี ทําให้มีการนําไปใช้งานต่าง ๆ กัน เช่น ลดอุณหภูมิภายในอาคาร ลดเวลาในการก่อสร้าง
เนื่องจากเพราะนํา้ หนักเบาสามารถตัดแต่งได้ง่ายใช้ในการก่อผนัง เป็ นต้น วัสดุท่ีใช้มกั ประกอบด้วย ดินเหนียว
(Plastic Clay) ดินทนไฟ (Fire Clay) ดินเกาลิน (Kaolin) หรือ ดินขาว (White Clay) และวัสดุอ่ืนๆ ตามแต่ละ
ชนิดและการนําไปใช้ อิฐทนไฟสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ชนิดใหญ่ๆ คือ อิฐทนไฟเชิงด่าง (Basic Brick) อิฐทน
ไฟอะลูมิน่าสูง (High Alumina Brick) อิฐทนไฟไฟล์เคลย์ (Fire Clay Brick) และอิฐทนไฟ (Fire Brick) ในขัน้ ตอน
กระบวนการผลิตอิฐทนไฟจะมีเศษฝุ่ นเนื่องจากการตัดแต่งก้อนอิฐเพื่อให้ได้ขนาดตามมาตรฐานของโรงงานคิด
เป็ น ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ ได้ ถึงแม้ว่าปั จจุบันจะเริ่มมีการนําเศษผงที่ ได้จากการตัดแต่งอิฐ
กลับมาใช้ผลิตอิฐทนไฟอีกครัง้ แต่คุณภาพอิฐทนไฟที่ได้ไม่สามารถเทียบเท่ากับอิฐทนไฟในกระบวนการผลิต
ตอนต้นได้ รวมทัง้ ต้องใช้ตน้ ทุนที่สูงมากขึน้ เพื่ อปรับประสิทธิ ภาพของก้อนอิฐดังกล่าวให้มีประสิทธิ ภาพตาม
มาตรฐานโรงงาน จึงมีแนวคิดที่จะนําเศษฝุ่ นอิฐทนไฟดังกล่าวนีม้ าใช้เป็ นวัสดุทดแทนซีเมนต์ เนื่องจากซีเมนต์
เป็ นวัสดุท่ีมีกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานสูงมาก ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในปริมาณมากถึง
0.7 ตันต่อทุกๆ 1 ตันของนํา้ หนักปูนซีเมนต์ท่ีผลิตขึน้ เป็ นสาเหตุของการปล่อยก๊าซที่มีผลต่อการเกิดภาวะเรือน
กระจก มากถึง ปี ล ะ 13,500 ล้านตัน หรื อประมาณร้อยละ 7 ของก๊ าซที่ ป ล่อยออกมาในบรรยากาศทั้งหมด
เพื่อที่จะหาวัสดุท่ีสามารถนํามาทดแทนหรือนํามาชดเชยในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อจะนํามาใช้ทดแทนซีเมนต์ใน
อนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ซีเมนต์ผสมผงอิฐทนไฟที่มีกาํ ลังอัดที่สงู
2. เพื่อหาและเปรียบเทียบผลของการบ่มในนํา้ และในอากาศที่มีตอ่ คุณสมบัติดา้ นกําลังรับแรงอัด

วัสดุทใี่ ช้ในงานวิจัย
ผงอิฐทนไฟ (Fire Brick Powder : FP)
วัสดุตงั้ ต้นที่ใช้ในการผลิตคือ ผงอิฐทนไฟ มีลกั ษณะเป็ นผงสีขาวละเอียดลักษณะคล้ายแป้งฝุ่ นดังแสดง
ใน Figure 1 ซึ่งได้จากเศษการตัดแต่งอิฐทนไฟให้มีรูปทรงและมีลกั ษณะเป็ นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากันทุกก้อน
เพื่อสะดวกในการบรรจุและขนส่งไปยังที่ตา่ ง ๆ

Figure 1 Fire brick powder.
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คุณสมบัติพืน้ ฐานของผงอิฐทนไฟ มีค่าความถ่วงจําเพาะเท่ากับ 2.82 ความละเอียดของอนุภาคเฉลี่ย
เท่ากับ 36-90 ไมโครเมตร และประกอบไปด้วยอะลูมิโนลิเกตเป็ นหลัก มีปริมาณรวมโดยนํา้ หนักของ SiO2, Al2O3
และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 97.13 และ K2O ร้อยละ 1.62 ตรวจสอบด้วยวิธี XRF ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Chemical composition of Fire Brick Powder by XRF (X-ray fluorescence).
Chemical composition of Fire Brick Powder
(Percent %)
Silicon dioxide (SiO2)
54.700
Aluminium Oxide (Al2O3)
41.000
Potassium Oxide (K2O)
1.620
Iron Oxide (Fe2O3)
1.430
Calcium Oxide (CaO)
0.302
Magnesium Oxide (MgO)
0.252
Sodium Oxide (Na2O)
0.118
Sulfur Trioxide (SO3)
0.089
Table 2 Mixed proportion.
Sample
1) 100PC0IFD
2) 90PC10IFD
3) 80PC20IFD
4) 70PC30IFD
5) 60PC40IFD
6) 50PC50IFD

Ratio by weight
Portland Cement (PC)
Fire Brick Powder (FP)
100
0
90
10
80
20
70
30
60
40
50
50

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ของชุดตัวอย่าง
- FP หมายถึง ฝุ่ นอิฐทนไฟ (Fire Brick Powder)
- ตัวเลข xx หน้า FP หมายถึง อัตราส่วนร้อยละโดยนํา้ หนักรวม

การเตรียมตัวอย่าง
ขัน้ ตอนการเตรียมตัวอย่างเริ่มต้นด้วยการผสมผงอิฐทนไฟกับซีเมนต์ให้เข้าเป็ นเนื อ้ เดียวกัน เติมนํา้
ในขณะผสมให้มีคา่ ความข้นเหลวปกติตามมาตรฐาน ASTM 187 จากนัน้ จึงแบ่งตัวอย่างออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนแรก นําไปเข้าแบบเพื่อหาระยะเวลาการก่อตัวแรกเริ่ม และการก่อตัวสุดท้าย การทดสอบระยะการ
ก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ผสมผงอิฐทนไฟใช้วิธีการทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ซึ่งเป็ นการทดสอบด้วยเข็มไวแคต (Vicat Needle Modified Apparatus) ตามมาตรฐาน ASTM C 191-82 ซึ่ง
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กําหนดให้ระยะเวลาก่อตัวแรกเริ่ม เป็ นระยะเวลาที่ เมื่อปล่อยเข็ม Vicat ขนาด 1 มม. เข็ม Vicat จะจมลงในชิน้
ตัวอย่างได้ลกึ 10 มม. และ กําหนดให้ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย เป็ นระยะเวลาที่ เมื่อปล่อยเข็ม Vicat จะไม่จมลง
ในชิน้ ตัวอย่างได้เลย
ส่วนที่สอง นําไปเทลงในแบบหล่อทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร
นําไปตัง้ บนเครื่องเขย่า เพื่อไล่ฟองอากาศออก แล้วจึงปาดหน้าตัวอย่างให้เรียบ คลุมผิวตัวอย่างในแบบหล่อไว้
24 ชั่วโมง ก่อนถอดแบบ แล้วนําไปบ่ม ในนํา้ และในอากาศ แล้วจึงนําไปทดสอบหากําลังรับแรงอัดที่ 7, 14 และ
28 วันต่อไป

ผลการศึกษา

การทดสอบหาค่าความข้นเหลวปกติ
ปริมาณนํา้ ที่ใช้ในการผสมซีเมนต์เพสต์ผสมผงอิฐทนไฟเพื่อให้ได้ซีเมนต์เพสต์ท่ีมีความข้นเหลวปกติ ได้
แสดงไว้ใน Figure 2

Water consumption ( g )

190

Water consumption

185
180
175
170
165

100PC0IFP 90PC10IFP 80PC30IFP 70PC30IFP 60PC40IFP 50PC50IFP
Cement : FP

Figure 2 Normal consistency of Hydraulic cement: FP.
จะเห็นได้ว่า เมื่อสัดส่วนของผงอิฐทนไฟมีมากขึน้ ปริมาณนํา้ ที่จะต้องใช้ผสมเพื่อให้ได้ซีเมนต์เพสต์ท่ีมี
ความข้นเหลวปกติก็จะมากขึน้ ไปด้วย ทัง้ นี ้ เพราะการที่ผงอิฐทนไฟมีความละเอียดสูงพืน้ ที่ผิวจําเพาะจึงมีค่า
มากไปด้วย พืน้ ที่ท่ีจะดูดซับนํา้ จึงมากขีน้ ตามสัดส่วนการผสม
การทดสอบระยะเวลาการก่อตัว
ผลการทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์ผสมผงอิฐทนไฟที่อตั ราส่วนต่างๆ ได้แสดงไว้ใน
Figure 3 จะเห็นได้ว่าซีเมนต์เพสต์ต่อผงอิฐทนไฟมีระยะเวลาการก่ อตัวที่ ระยะเริ่มต้นและการก่ อตัวที่ ร ะยะ
สุดท้ายใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับซีเมนต์เพสต์ท่ วั ๆไป ทัง้ นีเ้ นื่องจากถึงแม้ผงอิฐทนไฟจะมีซิลิกา้ (SiO2) และอะลูมิ
นา (Al2O3) อยู่ แต่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่มีความไวต่อปฏิกิริยาไฮเดรชั่น เมื่อผสมเข้ากับปูนซีเมนต์ในช่วงแรกๆจึง
ไม่ได้ช่วยในการทําปฏิกิริยาดังกล่าว การก่อตัวจึงได้มาจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์แต่ฝ่ายเดียว เมื่อ
สัดส่วนของปูนซีเมนต์ลดลง การก่อตัวจึงต้องใช้เวลานานขึน้
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Figure 3 Setting time of cement by Vicat.
Figure 3 แสดงผลการทดสอบการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ต่อผงอิฐทนไฟ มีระยะเวลาการก่อตัวที่ระยะ
เริ่มต้นและการก่อตัวที่ระยะสุดท้ายที่ยาวนานมากเมื่อเทียบกับซีเมนต์เพสต์ท่ ัวๆ ไป ทัง้ นีเ้ นื่องจากอัตราส่วน
ซีเมนต์เพสต์ตอ่ ผงอิฐทนไฟมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration) ดังนัน้ เมื่ออัตราส่วนซีเมนต์เพสต์ตอ่ ผง
อิฐทนไฟลดลง ทําให้ปริมาณนํา้ ที่ใช้มากขึน้ ส่งผลทําให้ระยะเวลาก่อตัวนานขึน้

การทดสอบกําลังรับแรงอัด

compressive strength ( ksc )
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0

100PC0IFA 90PC10IFA 80PC20IFA 70PC30IFA 60PC40IFA 50PC50IFA

Air

372.89

339.76

326.74

305.82

284.58

254.48

Water

407.73

366.06

342.19

309.02

295.65

276.38

Air

Cement : FP
Water

Figure 4 The compressive strength of cement paste: Fire Brick Powder at 28 days.
Figure 4 แสดงผลการทดสอบกําลังอัดของชิน้ ตัวอย่าง ที่อายุ 28 วัน หลังจากผ่านการบ่มแบบบ่มในนํา้
เมื่อเทียบกับแบบบ่มในอากาศ และ Figure 5 แสดงผลการทดสอบกําลังอัดของชิน้ ตัวอย่าง ที่อายุ 7, 14 และ 28
วัน จากการบ่มทัง้ สองแบบ
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Figure 5 The compressive strength of cement paste: Fire Brick Powder at 7, 14, 28 days.
จะเห็นได้วา่ การบ่มทัง้ สองแบบช่วยในการพัฒนากําลังของซีเมนต์ผสมเป็ นอย่างดี และแม้วา่ การบ่มใน
อากาศจะให้ค่ากําลังตํ่ากว่าการบ่มในนํา้ แต่ส่วนต่างก็อย่ในระดับค่อนข้างน้อย จากการพิเคราะห์อตั ราการ
พัฒนากําลัง จะเห็นได้วา่ กําลังอัดมีคา่ เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วง 7 วันแรก ในช่วงหลัง แม้อตั ราการพัฒนากําลัง
จะลดลง แต่กาํ ลังอัดก็ยงั มีคา่ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง

สรุ ป

จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนากําลังรับแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ตอ่ ผงอิฐทนไฟสามารถสรุ ปได้ว่า
1. การเพิ่มสัดส่วนของผงอิฐทนไฟมีผลทําให้ตอ้ งใช้ปริมาณนํา้ มากขึน้ ในการผสมให้ได้ปูนผสมอยู่ใน
สภาวะความข้นเหลวปกติ
2. สัดส่วนของผงอิฐทนไฟไม่มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการก่อตัวแรกเริ่ม แต่มีผลต่อการก่อตัวสุดท้าย
การเพิ่มสัดส่วนของผงอิฐทนไฟจะทําให้เพิ่มเวลาการก่อตัวสุดท้าย
3. การบ่มในอากาศ จะทําให้ได้คา่ กําลังอัดของปูนผสม ตํ่ากว่าเมื่อบ่มในนํา้ เล็กน้อย
4. การเพิ่มสัดส่วนของผงอิฐทนไฟมีผงทําให้กาํ ลังรับแรงอัดลดลง ค่ากําลังอัดที่สงู สุดของปูนผสมอยู่ท่ี
อัตราส่วน 90PC/10FP มีคา่ เท่ากับ 366.06 ksc และ 339.76 ksc เมื่อบ่มในนํา้ และในอากาศ ตามลําดับ
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การประยุกต์ใช้แบบจําลองการไหล 2 มิติ Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) ในการพยากรณ์
นํา้ ท่าและนํา้ ท่วม กรณีศึกษาพืน้ ทีว่ ังตะไคร้
An Application of Two-Dimensional Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) Model for Flood
Forecasting: A Case Study of Wang Ta Krai, Nakhon Nayok Province
ภัทรพล มณีแดง1 อดิชยั พรพรหมินทร์1และ ดนย์ปภพ มะณี1*
Pattaraphon Maneedang1, Adichai Pronprommin1 , and Donpapob Manee1*

บทคัดย่อ
สภาพพืน้ ที่ตอนบนของลุ่มนํา้ นครนายกมีลกั ษณะกายภาพที่มีความชันมากในช่วงต้นนํา้ และลดระดับ
ความลาดชันลงอย่างรวดเร็ว หากปริมาณฝนที่ตกลงมาติดต่อกันเป็ นเวลานานทําให้ปริมาณนํา้ สะสมจะส่งผลให้
ระดับนํา้ สูงขึน้ อย่างฉับพลันและไหลเข้าในพืน้ ที่วังตะไคร้อย่างรวดเร็ว การวิจัยนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึก ษา
สภาพการไหลของนํ้า หลากที่ เ กิ ด ขึ น้ ในพื ้น ที่ วัง ตะไคร้โ ดยใช้ แบบจํา ลองการไหล 2 มิ ติ Rainfall-RunoffInundation (RRI) โดยใช้ขอ้ มูลฝนจากสถานีตรวจวัดในพืน้ ที่ล่มุ นํา้ แม่นาํ้ นครนายก พบว่าพืน้ ที่ศกึ ษามีปริมาณ
ฝนรายปี เฉลี่ย 805.44 มม. ปริมาณฝนสูงสุดรายเดือนเกิดขึน้ ที่เดือน สิงหาคม มีค่าเฉลี่ย 13.16 มม./วัน ซึ่ง
ผลการวิจยั โดยการจําลองแบบจําลอง RRI เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์นาํ้ ท่วมปี ค.ศ. 2018 แสดงผลนํา้ หลาก ณ ที่
สถานีตรวจวัดนํา้ ท่า NY1B ในวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.2018 พบว่ามีค่าอัตราการไหลของนํา้ สูงสุด อยู่ท่ี 251.83
ลบ.ม./วินาที (ค่าที่ตรวจวัดได้ 248.00 ลบ.ม./วินาที) และมีความลึกนํา้ สูงสุดอยู่ท่ี 2.32 เมตร (ค่าที่ตรวจวัดได้
2.15 เมตร) ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองมีศกั ยภาพที่จะสามารถนําไปใช้เตือนภัยเฝ้าระวังนํา้ ท่วมได้

ABSTRACT
The upper area of Nakhon Nayok Basin has very steep physical appearance in the upstream
area. And quickly reduced the slope level If the amount of rain that falls for a long time causes the water
to accumulate, it will cause the water level to rise suddenly and flow into the area of Wang Ta Khrai
district. This research aims to study the flow condition of the flooding that will occur in the Wang Ta
Khrai area by using a 2-dimensional flow model Rainfall-Runoff-Inundation (RRI). The input rainfall data
from the rain gauge station was used in the Nakhon Nayok River Basin. The annual average rainfall of
study area is 805.44 mm. The maximum average monthly rainfall is 13.16 mm./day. The results of
simulating the RRI model for analyzing the flooding in 2018 at the outlet point of runoff station on 28th
August 2018 found that the maximum discharge is 251.83 cubic meters / second (observed value is
248.00 cubic meters/second) and the maximum hydraulics head is 2.32 meters (observed value is 2.15
meters). The results of this study show that the model has a potential to be used in flood early warning.
Key words: rainfall-runoff Inundation (RRI model), flood early warning, nakhon nayok river basin
* Corresponding author; e-mail address: Donpapob.m@ku.th
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คํานํา

การเกิดอุทกภัยที่ผ่านมาของพืน้ ที่วงั ตะไคร้ มีสาเหตุสว่ นใหญ่มาจากปริมาณฝนที่ตกลงมาติดต่อกันเป็ น
เวลานานทําให้เกิดนํา้ สะสม ส่งผลให้นาํ้ ป่ าไหลหลากจากอุทยานเขาใหญ่มาทางคลองมะเดื่อไหลรวมสูน่ าํ้ ตกวัง
ตะไคร้ ทําให้ระดับนํา้ เพิ่มสูงขึน้ อย่างรวดเร็วและไหลเข้าคลองวังตะไคร้อย่างรวดเร็วทําให้บริเวณพืน้ ที่วงั ตะไคร้
ได้รบั ผลกระทบจากนํา้ ท่วม จากเหตุการณ์ช่วง-เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2019 นํา้ ป่ าไหลหลากจากเขตอุทยานเขา
ใหญ่ มาทางคลองมะเดื่อไหลรวมลงสู่นาํ้ ตกวังตะไคร้ ทําให้ระดับนํา้ เพิ่มความสูงมากอย่างรวดเร็วและไหลเข้า
ท่วมรีสอร์ท ร้านค้าริมคลองวังตะไคร้อย่างรวดเร็ว เป็ นเหตุทาํ ให้รีสอร์ทและร้านค้าริมคลองเสียหายเป็ นจํานวน
มาก โดยนํา้ ป่ าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณพืน้ ที่ ต.สาริกา และ ต.หินตัง้ อ.เมือง จ.นครนายก เนื่องจากในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันเป็ นเวลานานหลายชั่วโมง ด้วยเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ นีเ้ ป็ น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ รวดเร็วทําให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ไม่สามารถที่จะรับมือได้อย่ าง
ทันท่วงที ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความแม่นยําของผลิตภัณฑ์นาํ้ ฝน – นํา้ ท่า และการ
ประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์นาํ้ ฝน Rainfall – Runoff – Inundation (RRI) ในการพยากรณ์นาํ้ ท่าและนํา้ ท่วม

ลักษณะพืน้ ศึกษา

ทีต่ งั้ และสภาพภูมิประเทศ
วังตะไคร้ตงั้ อยู่ในเขตลุม่ แม่นาํ้ นครนายก มีพืน้ ที่รบั นํา้ 520 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป
ของจังหวัดประมาณร้อยละ 60 มีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุม่ มีพืน้ ที่ลาดชันสูงประมาณร้อยละ 29 ตอนบนมีตน้ กําเนิด
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากบริเวณต้นนํา้ จนถึง อ่างเก็บนํา้ คลองท่าด่าน มีลกั ษณะเป็ นหุบเขาแคบ
และมีพืน้ ที่สงู ชัน (สํานักบริหารโครงการ .2561)
ภูมิอากาศ
พื ้น ที่ ลุ่ ม นํ้า แม่ น ํ้า นครนายกอยู่ ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ และลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนีย้ งั มีพายุดีเปรสชั่นและพายุไต้ฝุ่น ซึ่งมาจากทะเลจีนใต้พดั เข้ามาเป็ นครัง้ คราว
ส่งผลทําให้เกิดฤดูกาลต่างๆ อาทิ ฤดูฝนจะเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทิศทางและช่วงเวลาของ
การเกิดลมมรสุมและลมพายุจรที่พดั ผ่านพืน้ ที่ศกึ ษา
ข้อมูลนํา้ ฝน
จากการรวบรวมข้อมูลนํา้ ฝนจากสถานีวดั นํา้ ฝนของกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาในบริเวณ
พืน้ ที่ทาํ การศึกษา พบว่ามีจาํ นวน 3 สถานี ดังแสดง Table 1
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Table 1 Rainfall station in the study area
No.

Station

1

22341

2

44301

3

25931

Name Station

Average annual rainfall (mm.)

Year period

Frequency

2000-2018

Daily

2,263.20

96.30

1,247.79

2000-2018

Daily

3,825.00

2,269.16

54.80

2000-2018

Daily

1,687.60

381.00

1,067.44

817.93

748.99

805.44

Khao Nang Buat
(Ny.1B) T. Sarika, A.
Muang
Heo Narok (Ny.4), A.
Muang
Huai Krok De,
Nakhon Ratchasima
Average

Maximum Minimum

Mean

Department
Royal
Irrigation
Royal
Irrigation
Royal
Irrigation

ข้อมูลนํา้ ท่า
จากการรวบรวมข้อมูลนํา้ ฝนจากสถานีวดั นํา้ ฝนของกรมชลประทานในบริเวณพืน้ ที่ทาํ การศึกษา ทําการ
รวบรวมข้อมูลสถิติมีปริมาณนํา้ ไหลสูงสุดรายปี เฉลี่ยช่วงปี 20 ปี ยอ้ นหลังของกรมชลประทาน ดังแสดงใน Table
2 และ Figure 1
Table 2 Runoff station in the study area.
No.

Station

1

Ny.1B

2

Ny.4

Name
Station

River
Basin

Ban Khao
Namg Buat
Ban Noen
Hom

Nakhon
Nayok
Nakhon
Nayok

watershed
Year period
(Km2)

Average annual runoff (MCM)
Maximum Minimum

Mean

519.00

2000-2018

117.73

1,149.25

662.73

128.00

2000-2018

177.68

463.13

269.89

Department
Royal
Irrigation
Royal
Irrigation

Figure 1 The annual momentary peak of Nakhon Nayok River during period 2010-2018 at Ny1B station
Source: Royal Irrigation Department.
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Figure 2 Study area and schematic river network diagram.
แบบจําลอง Rainfall-Runoff-Inundation (RRI)
ในการศึกษาครัง้ นี ไ้ ด้ใ ช้แบบจําลอง Rainfall-Runoff-Inundation (RRI) เป็ น แบบจําลองที่ ส ามมารถ
จําลองสภาพนํา้ ฝน - นํา้ ท่า และนํา้ หลากพร้อมกัน จัดอยู่ในแบบจําลองแบบกระจายตัว (Distributed Model)
พัฒนาขึน้ โดย Dr. Sayama และคณะ (Sayama et al., 2017) Figure 3 แสดงถึงภาพรวมของข้อมูลนําเข้าและ
ผลลัพธ์ท่ีได้ โดยเริ่มต้นจากข้อมูลโครงข่ายทางกายภาพสําหรับแบบจําลอง ซึง่ เกี่ยวข้องกับลักษณะความชันของ
ภูมิประเทศ และแยกลํานํา้ ในการพิจารณาสําหรับในแต่ละตําแหน่งการคํานวณโดยในแต่ละตําแหน่งนัน้ จะให้
พิกดั ของลํานํา้ ในตําแหน่งการคํานวณเดียวกัน ลํานํา้ จะถูกแยกคํานวณเป็ นการไหล 1 มิติ ตลอดเส้นศูนย์กลาง
ของตําแหน่งการคํานวณการไหลด้านข้าง (lateral flow) คํานวณภายในตําแหน่งการคํานวณด้วยแบบจําลอง 2
มิ ติ โดยที่ ต าํ แหน่ ง การคํานวณที่ มีลาํ นํา้ ไหลผ่ านจะมี ความลึก ของนํา้ 2 ค่า ได้แ ก่ ค วามลึก ของนํา้ ในลํานํา้
(Channel depth) และความลึกของนํา้ ในที่ราบนํา้ ท่วม (floodplain depth) ความสัมพันธ์ระหว่างการไหลเข้า
และออกจากลํานํา้ จะคํานวณจากสมการทางชลศาสตร์ซง่ึ ขึน้ กับเงื่อนไขของระดับนํา้ และความสูงของคันกัน้ นํา้
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Figure 3 Schematic diagram of model RRI (Sayama, et al., 2010).
สมการที่ ใ ช้ใ นแบบจําลอง RRI คื อ สมการสมดุล นํา้ (mass balance equation) และสมการสมดุล
โมเมนตัม (momentum equation) ดังแสดงในสมการที่ 1.1 1.2 และ 1.3 ตามลําดับ
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h คือ ความสูงของระดับนํา้ จากระดับท้องนํา้
qx และ qy คือ ยูนิตความกว้างของอัตราการไหลต่อความกว้างในทิศทางแกน x และแกน y
u และ v คือความเร็วการไหลในทิศทางแกน x และแกน y
r คือ ความเข้มฝน (rainfall intensity)
f คือ อัตราการซึมของนํา้ (infiltration rate)
H คือ ความสูงของนํา้ จากระดับอ้างอิง
ρw คือ ความหนาแน่นของนํา้
g คือ อัตราเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดโลก
Tx และ Ty คือ ความเค้นเฉือน (Shear stresses) ในทิศทางแกน x และแกน y

วิธีการ

ขั้น ตอนการศึก ษามี ดังนี ้ โดยเริ่ มต้น จากการรวบรวมข้อมูลนํา้ ฝนจากสถานี ต รวจวัด นํา้ ฝน (สถานี
22341,44301และ25931) และข้อมูลนํา้ ท่าจากสถานีตรวจวัดนํา้ ท่า (สถานี NY1B และ NY4) ในพืน้ ที่ลมุ่ นํา้ และ
ทําการปรับ แก้ค วามแม่นยําของข้อมูลนํา้ ฝนจากสถานี ต รวจวัด ในพื น้ ที่ ลุ่ม นํา้ แม่นาํ้ นครนายก หลัง จากนั้น
ขัน้ ตอนการการสอบเทียบแบบจําลอง RRI ในการพยากรณ์นาํ้ ท่าและนํา้ ท่วม ส่วนขัน้ ตอนสุดท้ายในศึกษาสภาพ
การไหลของนํา้ หลากที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่วงั ตะไคร้และการสรุ ปผลของการศึกษา
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Figure 4 Thiessen polygon and the list of parameter of RRI model in Wang tra Krai study area.

Figure 5 The width and depth of the main river in Wang tra Krai study area.

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การปรับเทียบและการสอบเทียบแบบจําลอง
การศึกษาจําลองการไหลของนํา้ จําเป็ นต้องมีการสอบเทียบและทวนสอบแบบจําลองกับข้อมูลตรวจวัด
จริง โดยใช้ขอ้ มูลสถานีวดั นํา้ ท่าในแม่นาํ้ นครนายกจํานวน 2 สถานี ได้แก่ NY1B และ NY4 โดยใช้ขอ้ มูลปริมาณ
นํา้ ปี ค .ศ. 2015 ในการสอบเที ย บ (Calibration) โดยใช้ Manning n ที่ 0.030 จะได้ค่า R2 ของสถานี NY1B
เท่ากับ 0.750 และค่า R2 สถานี NY4 เท่ากับ 0.507 ตามลําดับ โดยมีขอ้ มูลปริมาณปี ค.ศ. 2018 ในการทวน
สอบ (Validation) มีค่า R2 ของสถานี NY1B เท่ากับ 0.719 และค่า R2 สถานี NY4 เท่ากับ 0.707 ตามลําดับ
ดังแสดงใน Figure 6 และ Figure 7
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Figure 6 River discharge between observeatione and RRI simulation at NY1B (year 2015 and 2018).

Figure 7 River discharge between observeatione and RRI simulation at NY4 (year 2015 and 2018).
จากการศึกษาผลของการพยากรณ์นาํ้ ท่าและนํา้ ท่วมโดยแบบจําลอง Rainfall – Runoff – Inundation
(RRI) แสดงผลนํา้ หลาก ณ สถานี NY1B วันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.2019 พบว่ามีคา่ อัตราการไหลของนํา้ สูงสุด อยู่ท่ี
251.83 ลบ.ม./วินาที (ค่าตรวจวัดได้ 248.00 ลบ.ม./วินาที) และมีค่าความสูงของนํา้ สูงสุดอยู่ท่ี 2.32 เมตร (ค่า
ตรวจวัดได้ 2.15 เมตร) จากอัตราการไหลของนํา้ สูงสุดจากแบบจําลอง ทําให้ทราบว่าวันเวลาที่ทาํ ให้เกิ ดนํา้
หลาก และสามารถนําไปเตือนภัยเฝ้าระวังนํา้ ท่วมในพืน้ ที่ศกึ ษาได้

สรุ ป
จากขัน้ ตอนศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ตัง้ แต่การรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การ
จําลองแบบจําลองนํา้ ฝน-นํา้ ท่า-นํา้ หลากมีจุดเด่นในการที่ ตวั แบบจําลองสามารถจําลองสภาพนํา้ ท่าและนํา้
หลากไปพร้อมกัน ซึง่ สามารถใช้ขอ้ มูลในการสร้างแผนที่นาํ้ ท่วม หรือแผนที่ความเสี่ยงการเกิดนํา้ ท่วมได้
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การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ต่อปริมาณนํา้ ท่าทีไ่ หลลงอ่างเก็บ
นํา้ ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
A study of Land use Change Impacts on Runoff Discharge in Huay Luang Reservoir,
Udon Thani
พิสินี ปฏิพทั ธ์ปถวี1* และ วรรณดี ไทยสยาม2
Pisinee Patipatpatawee1* and Wandee Thaisiam 2

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ ที่อ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมานัน้ เกิดจาก
จํานวนประชากรมีจาํ นวนเพิ่มขึน้ จึงทํามีการขยายที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึน้ ในขณะเดียวกันพืน้ ที่ป่าไม้ลดลงจาก
การทําเกษตรกรรม ทําให้มีผลกระทบต่อปริมาณนํา้ ที่ไหลลงอ่างเก็บนํา้ การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่มีตอ่ ปริมาณนํา้ ท่าของอ่างเก็บนํา้ โดยใช้แบบจําลองSWAT
ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ท่ี ดินในสภาพปั จจุบัน (พ.ศ.2558) และในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2578) โดยการปรับลดพืน้ ที่ป่าไม้เดิมให้เป็ นที่อยู่อาศัยและพืน้ ที่เกษตรกรรม ผลการศึกษาพบว่า
ในปี นาํ้ มากปริมาณนํา้ ท่ารายเดือนที่ไหลลงอ่างเก็บนํา้ ในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 20 ปี ขา้ งหน้ามีค่าสูงสุด 133.47
ล้าน ลบ.ม.ในเดือนกันยายน ซึ่งมีค่ามากกว่าสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปั จจุบนั ซึ่งมีค่า 112.47 ล้าน ลบ.ม.
ในกรณีปีนา้ํ แล้งพบว่าปริมาณนํา้ ท่าในช่วงฤดูแล้งของสภาพการใช้ท่ีดินในปั จจุบนั มีคา่ มากกว่าในอนาคต 20 ปี
ส่วนในฤดูฝนนํา้ ท่าที่ไหลลงอ่างเก็บนํา้ ในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 20 ปี ขา้ งหน้ามีค่าสูงสุด 17.19 ล้าน ลบ.ม จาก
ผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ รับนํา้ เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อปริมาณนํา้ ท่าที่ไหลเข้าอ่าง
เก็บนํา้ และผลการศึกษานีจ้ งึ สามารถนําไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการนํา้ ของอ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงได้

ABSTRACT

The land use in area of Huay Luang reservoir was change in past ten years due to increased
population growth rate. It caused land use change from forest area to agriculture areas and residential
areas. By the effect of lade use change, it affected to runoff of the reservoir. This study aims to simulate
runoff of Huay Luang reservoir in present land use map (2558) and predicted land use map (2578)
using hydrological model (SWAT). From study result, it shows that the maximum runoff of the predicted
land use change map was 133.47 MCM in September of flood year. The maximum runoff of the present
land use map was 112.47 MCM (drought year), the monthly runoff of dry season (November-April) of
the present land use map was greater than the predicted land use change map. Whereas the maximum
monthly runoff discharge of the predicted of land use change map was 17.19 MCM which was greater
than the present of land use map. Accordingly, the land use change in area reservoir affected to
monthly runoff.
Key words: land use changes, runoff discharge, SWAT model, Huay Luang reservoir
* Corresponding author; email address: Pisinee512@gmail.com
1
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คํานํา

ลุ่มนํา้ ห้วยหลวงเป็ นลุม่ นํา้ สาขาของลุม่ นํา้ โขง โดยมีพืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรมและมีบางส่วน
เป็ นพืน้ ที่ป่าไม้ มีแหล่งเก็บนํา้ ขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงซึ่งเป็ นแหล่งนํา้ ต้นทุนของ จังหวัดอุดรธานี มี
พืน้ ที่รบั นํา้ ประมาณ 600 ตร.กม. มีความจุท่ีระดับเก็บกักปกติ 135 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็ นร้อยละ 75 ของความ
ต้อ งการใช้น ํ้า ทั้ง หมดของจัง หวัด อุด รธานี การบริ ห ารจัด การอ่ า งเก็ บ นํา้ ห้ว ยหลวง ช่ ว งฤดูน ํ้า หลาก กรม
ชลประทานได้มีการประเมินปริมาณนํา้ ไหลลงอ่างเก็บนํา้ ก่อนเข้าฤดูนาํ้ หลากและได้วางแผนบริหารจัดการนํา้
ในช่วงฤดูนาํ้ แล้งถัดไปจากปริมาณนํา้ ที่เก็บกักอยู่ในอ่างเก็บนํา้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี การคาดการณ์
ปริมาณนํา้ ไหลเข้าอ่างเก็บนํา้ ในช่วงฤดูฝนนัน้ มีปัจจัยในการคาดการณ์หลายประการ เช่น ปริมาณฝนที่ตกใน
พืน้ ที่รบั นํา้ ของอ่างเก็บนํา้ การใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมถึงปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในปี พ.ศ.2554 ในพืน้ ที่รบั นํา้ ของอ่าง
เก็บนํา้ ห้วยหลวงมีฝนตกเร็วกว่าปกติและมีปริมาณนํา้ ฝนมากกว่าปกติเนื่องจากปรากฎการณ์ลานีญาซึ่งส่งผล
กระทบต่ออ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวง ทําให้มีปริมาณนํา้ ที่ไหลเข้าอ่างเก็บนํา้ สูงเกินกว่า 100 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มขึน้
อย่ างรวดเร็วจนถึง ระดับ เก็ บ กัก จึง ต้อ งมี ก ารเร่ ง ระบายนํ้า ออก ส่ง ผลให้น าํ้ เอ่อล้น ตลิ่ ง ไหลเข้าท่ วมถนน
บ้านเรือน และพื น้ ที่ นาข้าว และพื น้ ที่ การเกษตรของชาวบ้าน เป็ นบริเวณกว้างตลอดสองฝั่ งลํานํา้ ห้วยหลวง
ในขณะที่ปี พ.ศ.2558 ประสบปั ญหาภัยแล้งมีปริมาณนํา้ ที่ไหลเข้าอ่างเก็บนํา้ เฉลี่ยตํ่ากว่า 50 ล้าน ลบ.ม (กรม
อุตุนิ ย มวิ ท ยา, 2560) ส่ง ผลให้ก ารบริ ห ารจัด การนํา้ ในพื น้ ที่ ป ระสบปั ญ หาไม่ส ามารถดําเนิ น การได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพนอกจากนีย้ งั พบว่าการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ ที่รบั นํา้ ของอ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงได้เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต ทําให้มีผลกระทบต่อปริมาณนํา้ ท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงด้วยเช่นกัน
การหาปริมาณนํา้ ท่าให้มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถวางแผนการใช้นาํ้ ในปี ต่อไปได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
การประเมินปริมาณนํา้ ท่าในปั จจุบนั มีการนําแบบจําลองทางอุทกวิทยาเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่าง
สะดวกขึน้ และการประเมินปริมาณนํา้ ท่าให้ค่าที่มีความถูกต้องแม่นยํามากขึน้ (โอฬาร, 2548) ได้ศกึ ษาผลการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ท่ี ดิน ต่อนํา้ ท่ าในพื น้ ที่ ลุ่มนํา้ น่ านตอนบน โดยใช้แบบจําลอง SWAT เพื่ อประเมิน ผล
กระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินต่อค่าปริมาณนํา้ ท่ารายเดือนของลุ่มนํา้ น่านตอนบน ผลการศึกษาพบว่า
โครงข่ายลํานํา้ ที่จาํ ลองขึน้ ด้วยแบบจําลอง SWAT มีสภาพใกล้เคียงกับลํานํา้ จริง และปริมาณนํา้ ท่าที่คาํ นวณได้
ใกล้เคียงกับค่าตรวจวัดในขนาดที่ยอมรับได้ ต่อมา (ปิ ยะวัฒน์ และเจริญ, 2556) ได้ทาํ การศึกษาปริมาณนํา้ ท่า
ในลุ่มนํา้ โดยใช้แบบจําลอง SWAT ในลุ่มนํา้ แม่แจ่ม มีวตั ถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ค่าตัวแปรของแบบจําลอง
SWAT ที่เหมาะสมสําหรับลุม่ นํา้ แม่แจ่ม และทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํา้ ท่าภายใต้สภาพการ
เปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จากการปรับลดพืน้ ที่ป่าเดิมให้เป็ นพืน้ ที่ เกษตรกรรม ผลการจําลองพบว่า
ปริมาณนํา้ ท่าเพิ่มขึน้ เมื่อพืน้ ที่ป่าไม้ถูกลดเป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรม และต่อมา (ภัทราพร และปรียาพร, 2557) ได้
ประยุกต์ใช้แบบจําลอง SWAT เพื่อประเมินปริมาณนํา้ ท่าในพืน้ ที่ล่มุ นํา้ ลําพระเพลิงตอนบน ที่เกิดจากปริมาณ
นํา้ ฝนในรอบปี การเกิดซํา้ ต่าง ๆ จากผลการศึกษาได้ผลการประเมินปริมาณนํา้ ท่าเฉลี่ยรายปี ท่ีไหลเข้าอ่างเก็บนํา้
มี ค่าเกิ น ความจุข องอ่า งเก็ บ นํ้า ดัง นั้น ควรมี แ ผนการบริ ห ารจัด การปริ มาณนํ้าส่ วนที่ เกิ น ความจุ เก็ บ จาก
การศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแบบจําลอง SWAT สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินปริมาณนํา้ ท่าในลุม่ นํา้
ได้เป็ นอย่างดี ซึง่ จากงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าแบบจําลอง SWAT สามารถจําลองสภาพทางอุทกวิทยาของพืน้ ที่รบั
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นํา้ ได้อ ย่ างดี และสามารถปรับ เปลี่ ย นรู ป แบบการประโยชน์ท่ี ดิ น ในพื น้ ที่ ศึก ษาให้ส อดคล้องสภาพการใช้
ประโยชน์ท่ีดินที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

พืน้ ทีศ่ ึกษา
ลุ่มนํา้ ห้วยหลวง เป็ นลุ่มนํา้ ย่อยในลุ่มนํา้ โขง อยู่ในลุ่มนํา้ ภาคตะวันออก ครอบคลุมพืน้ ที่ 3,418 ตร.กม.
คลอบคลุมพืน้ ที่ 3 จังหวัดคือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู (Figure 1) พืน้ ที่ส่วน
ใหญ่เป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรมและมีบางส่วนเป็ นพืน้ ที่ป่าไม้ ลํานํา้ ห้วยหลวงมีตน้ กําเนิดจากแนวสันเขาระดับความ
สูง ระหว่าง 200-450 ม.รทก. พื น้ ที่ ร ะหว่างอําเภอเมื อง จัง หวัด หนองบัวลําภู กับ อําเภอหนองวัวซอ จัง หวัด
อุดรธานี นํา้ ในลํานํา้ ห้วยหลวงจะไหลลงอ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงโดยอ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงมีพืน้ ที่รบั นํา้ ประมาณ
600 ตร.กม. จากนัน้ ไหลผ่านที่ราบบริเวณอําเภอเมืองและอําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี แล้วไหลลงสู่แม่นาํ้
โขงที่อาํ เภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย (Figure 2)

Figure 1 Study area.

Figure 2 Topographical conditions of study area.

สภาพทางอุทกวิทยา
ลุ่มนํา้ ห้วยหลวงมีปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดจากสถานีวดั นํา้ ฝนที่มีผลต่ออ่างเก็บนํา้ ทัง้ หมด 1 สถานี คือ
สถานี PCPNVS (รหัสสถานี 354009) ที่อาํ เภอหนองวัวซอ ดังแสดงใน Figure 1 ซึ่งปริมาณนํา้ ฝน เฉลี่ยสะสม
สูงสุดในช่วงเดือน สิงหาคม ถึงกันยายน เฉลี่ยระหว่าง 256.5–231.6 มม. และปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมตํ่าสุด
ในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม เฉลี่ยระหว่าง 5.3-6.7 มม. และมีปริมาณนํา้ ท่าเฉลี่ยที่สถานีวดั นํา้ ท่า Kh.53
(บริเวณเหนืออ่างเก็บนํา้ ใน Figure 1) อําเภอหนองวัวซอ เท่ากับ 163 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํา้ ท่าเฉลี่ยรายปี ไหล
ลงอ่างมากที่สดุ ประมาณ 227.60 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณนํา้ ท่าเฉลี่ยรายปี ไหลลงอ่างตํ่าสุด ประมาณ 14.90
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ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํา้ ท่ารายปี สงู สุดปี 2554 มีปริมาณนํา้ 176.61 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณนํา้ ท่ารายปี ต่าํ สุดใน
ปี 2558 มีปริมาณนํา้ 14.95 ล้าน ลบ.ม.
สภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ บริเวณเหนืออ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวง
จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2552 พบว่าลักษณะของการใช้ท่ี ดินที่ มีสดั ส่วนมากที่ สุด คือ
พืน้ ที่เกษตรกรรม ซึ่งกระจายตัวอยู่ท่ วั พืน้ ที่ โดยคิดเป็ นร้อยละ 48 ของการใช้ท่ีดินทัง้ หมด รองลงมาเป็ นพืน้ ที่ป่า
ไม้กระจายตัวอยู่ท่ วั พืน้ ที่เช่นเดียวกันคิดเป็ นร้อยละ 41 และพืน้ ที่อยู่อาศัยคิดเป็ นร้อยละ 4 พืน้ ที่นา้ํ คิดเป็ นร้อยละ
3 ส่วนที่เหลือเป็ นพืน้ ที่อ่ืน ๆ อีกร้อยละ 3 และ ปี พ.ศ. 2558 พบว่าลักษณะของการใช้ท่ีดินมีสดั ส่วนมากสุดคือ
พืน้ ที่เกษตรกรรมคิดเป็ นร้อยละ 50 ของการใช้ท่ีดินทัง้ หมด รองลงมาเป็ นพืน้ ที่ป่าไม้คิดเป็ นร้อยละ 38 และพืน้
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างคิดเป็ นร้อยละ 5 พืน้ ที่นา้ํ คิดเป็ นร้อยละ 4 ส่วนที่เหลือเป็ นพืน้ ที่อ่นื ๆ อีกร้อยละ 3 แสดงใน
Figure 3 และ Table 1

Figure 3 land use map of Huay Luang basin in 2552 and 2558.
Table 1 Land use details of Huay Luang basin.
2552
Landuse Type
Area (Rai)
Agricultural land
179,433.00
Forest Iand
154,136.00
Urban and Built-up land
15,923.00
Water
12,965.00
Miscellaneous area
12,310.00
Total
374,768.23
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2558
%
48
41
4
3
3
100

Area (Rai)
187,860.00
141,916.00
18,174.00
15,914.00
10,904.00
374,768.22

%
50
38
5
4
3
100
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วิธีการศึกษา

การศึก ษานี ป้ ระเมิ น นํา้ ท่ าโดยประยุก ต์ใ ช้แ บบจําลองคณิ ต ศาสตร์ SWAT Model (Soil and Water
Assessment Tool) แบบจําลอง SWAT เป็ นแบบจําลองทางอุทกวิทยาที่สามารถประเมินผลกระทบของสภาพ
การใช้ท่ีดินต่อปริมาณนํา้ ท่า โดยการสร้างแบบจําลองจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเชิงพืน้ ที่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1) ข้อมูลกายภาพของพืน้ ที่ศึกษา ได้แก่ขอ้ มูลชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2552 และ 2558 จาก
กรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศหรือ Digital Elevation (DEM) ปี พ.ศ. 2554 จากกรมพัฒนาที่ดิน
2) ข้อมูลทางอุทกวิทยา ได้แก่ ข้อมูลฝนรายวัน จํานวน 3 สถานี จากกรมอุตนุ ิยมวิทยา ในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี
พ.ศ. 2559 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของสถานีวดั อากาศของจังหวัดอุดรธานี และข้อมูลนํา้ ท่ารายเดือน จากสถานี
Kh.53 ของกรมชลประทาน
1. จัดทําแบบจําลอง SWAT โดยนําเข้าข้อมูล DEM จําลองสภาพภูมิประเทศของพืน้ ที่ พร้อมกับนําเข้า
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และข้อมูลชุดดิน เพื่อวิเคราะห์สภาพทั่วไปของพืน้ ที่ ทัง้ ผิวดินและใต้ผิวดิน ส่วนข้อมูล
ด้านอุทกวิทยาจะนําข้อมูลฝน ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณนํา้ ท่า การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา
ของลุ่มนํา้ ด้วยแบบจําลอง SWAT สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1) ส่วนพื น้ ดิ น (Land
phase) จะเป็ นการศึกษาวงจรทางอุทกวิทยา เพื่ อประเมินหาปริมาณนํา้ ท่า ที่ ไหลสู่ลาํ นํา้ หลักของแต่ละลุ่ม
นํา้ ย่อย 2) ส่วนการเคลื่อนที่ในลํานํา้ (Water routing phase) จะคํานวณการเคลื่อนที่ของนํา้ ซึง่ ในบทความนีจ้ ะ
พิจารณาเฉพาะส่วนพืน้ ดิน เท่านัน้
หลักการคํานวณปริมาณนํา้ ท่าในแบบจําลอง
การศึกษาวงจรอุทกวิทยาในแบบจําลอง SWAT จะคํานวณจากสมการสมดุลนํา้ ดังนี ้
SWt = SW0 + ∑ii=1 (Rday -Qsurf -Ea -Wseep -Qgw )

เมื่อ SWt คือ ปริมาณนํา้ ในดินสุดท้าย Ea คือ ปริมาณการคายระเหยในวันที่ i
SW0 คือ ปริมาณนํา้ ในดินเริ่มต้นในวันที่ i Wseep คือ ปริมาณน้ําไหลซึมลงสูชั้นใตดินในวันที่ i
Qgw คือ ปริมาณนํา้ ใต้ดินที่ไหลกลับสูล่ าํ นํา้ ในวันที่ i
Rday คือ ปริมาณฝนในวันที่ i
Qsurf คือ ปริมาณนํา้ ผิวดินในวันที่ i
2. การสอบเทียบและการตรวจพิสจู น์แบบจําลอง ในการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยําของแบบจําลอง
SWAT (Simulation) ต้องทําการสอบเทียบโดยใช้ขอ้ มูลนํา้ ฝน และนํา้ ท่าในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 (5 ปี ) รวมถึง
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ี ดิน ปี พ.ศ. 2552 โดยทําการปรับแก้ค่าความอ่อนไหวของพารามิ เ ตอร์ท างลัก ษณะ
กายภาพของลุ่มนํา้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ค่าปริมาณการไหลพื น้ ฐานของนํา้ ผิ วดิน (SOL_AWC, ESCO,
CH_N2 และ CN2) และค่าปริมาณการไหลพืน้ ฐานของนํา้ ใต้ดิน (GW_DElAY, ALPHA_BF และSLSUBBSN)
ซึ่ง จะใช้เป็ น ตัวชี ว้ ัด ในการประเมิ น จํานวน 2 ตัวแปร ได้แ ก่ ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ก ารตัด สิ น ใจ R2 (Coefficient of
Determination) และค่า NSE (Nash - Sutcliffe Simulation Efficient) ได้แก่
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- ค่าสัมประสิทธิ์การตัดใจ R2 (Coefficient of determination)
R2 = ⎛

�
�
∑N
i=1(Oi − O)(Pi − P)
� )2 �∑N
O
i=1(Pi

�∑N (O
⎝ i=1 i

−

NSE = 1 -

∑Ni=1 (Oi -Pi )2

- ค่า NES (Nash – Sutcliffe simulation efficiency)

เมื่อ i คือ ลําดับที่ของข้อมูล
Oi คือ ค่าจากการตรวจวัด
Pi คือ ค่าจากแบบจําลอง

�)2
−P

⎞ .2
⎠

∑Ni=1 (Oi -O� i )2

n คือ จํานวนข้อมูล
O� คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลตรวจวัดทัง้ หมด
P̅ คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากแบบจําลองทัง้ หมด

จากนัน้ จะตรวจพิสจู น์แบบจําลอง (Validation) โดยใช้ชุดตัวแปรที่ทาํ การปรับแก้ค่าความอ่อนไหวของ
พารามิเตอร์จากการสอบเที ยบแบบจําลอง เพื่ อประเมินปริมาณนํา้ ท่าที่ ไหลลงอ่างเก็บนํา้ จากแผนที่ ก ารใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2558 เทียบกับข้อมูลตรวจวัดปริมาณนํา้ ท่าไหลลงอ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวง
3. การจําลองการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่มีผลต่อปริมาณนํา้ ท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บนํา้ ห้วย
หลวง จากการรวบรวมข้อมูลพืน้ ที่ศกึ ษาในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา พบว่าการใช้ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัยนัน้ เพิ่มขึน้ ขยาย
เข้าไปในพืน้ ที่เกษตร ส่วนพืน้ ที่การเกษตรเพิ่มขึน้ ขยายเข้าไปในพืน้ ที่ป่าไม้จงึ ทําให้พืน้ ที่ป่าไม้ลดลง โดยพืน้ ที่ป่า
ไม้ลดลง 8% พื น้ ที่ เกษตรกรรมเพิ่ มขึน้ 5% และ พื น้ ที่ อยู่อาศัยเพิ่ มขึน้ 12% รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ี ดินด้านอื่นๆ ดังนั้นการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินอนาคต 20 ปี ขา้ งหน้า จึงใช้แนวโน้มและ
ทิศทางขยายตัวของการใช้ท่ีดินในปี 2552 ถึงปี 2558 ในการศึกษาครัง้ นี ้ จึงได้ว่าพืน้ ที่ป่าจะลดลงจากปี ฐานอีก
15% ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็ นพืน้ ที่ป่าไม้ 32.19% พืน้ ที่เกษตรกรรม 53.91% พืน้ ที่อยู่
อาศัย 6.74% และพืน้ ที่อ่นื ๆ 7.16% ของพืน้ ที่ทงั้ หมด

ผลการศึกษา

ผลการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจําลอง (Model Calibration and Validation)
การสอบเทียบแบบจําลอง (Calibration) ได้ทาํ การปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อให้ผลลัพธ์ท่ีมีค่าใกล้เคียงกับ
ค่าตรวจวัดโดยทําการปรับแก้ค่าความอ่อนไหวของพารามิเตอร์ทางลักษณะกายภาพของลุ่มนํา้ จํานวน 8 ค่า
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ค่าปริมาณการไหลพืน้ ฐานของนํา้ ผิวดิน (SOL_AWC, ESCO, HRU_SLP, CH_N2 และCN2)
และค่าปริมาณการไหลพืน้ ฐานของนํา้ ใต้ดิน (GW_DELAY, ALPHA_BF และ SLSUBBSN) ค่าพารามิเตอร์ของ
แบบจําลองแสดงไว้ใน Table 2 ค่าที่มีความอ่อนไหวของพารามิเตอร์ในแบบจําลองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณนํา้ ท่ามากที่ สุดคือค่า CN2 (ค่าสัมประสิทธิ์ ในลํานํา้ ที่ ความชื น้ ในดินระดับที่ 2) ในการสอบเที ยบได้
ค่าพารามิเตอร์ CN2 ของพืน้ ที่ป่าไม้อยู่ท่ี 77 พืน้ ที่เกษตรกรรมอยู่ท่ี 81 และพืน้ ที่อยู่อาศัยอยู่ท่ี 89 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสภาพลักษณะพืน้ ที่ลมุ่ นํา้ มีความใกล้เคียงกับการผลการศึกษาที่ผ่านมา (Arnold et al., 2538) จึง
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ทําให้ปริมาณนํา้ ที่ไหลจากแบบจําลองมีความสัมพันธ์กับปริมาณการไหลที่ได้จากการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้ โดยการสอบเทียบได้ใช้ขอ้ มูลแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2552 เพื่อประเมินปริมาณนํา้ ท่าที่
ไหลลงสู่อ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงในช่วง ปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 เที ยบกับปริมาณนํา้ ท่าตรวจวัดของสถานี
Kh.53 ดังแสดงใน Figure 4 ผลการสอบเทียบแบบจําลอง พบว่าแบบจําลอง SWAT สามารถประเมินปริมาณ
นํา้ ท่าเฉลี่ยรายปี ได้ใกล้เคียงกับปริมาณนํา้ ท่าตรวจวัด โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.87 และค่าNES เท่ากับ 0.81 โดย
ปริมาณนํา้ ท่าเฉลี่ยรายปี ท่ี ได้จากแบบจําลองมีค่าเท่ากับ 408.99 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณนํา้ ท่า
ตรวจวัดที่ไหลลงอ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 395.90 ล้าน ลบ.ม.
การตรวจพิสจู น์แบบจําลอง (Validation) ได้นาํ ค่าพารามิเตอร์ท่ีได้จากขัน้ ตอนการปรับเทียบแบบจําลอง
มาประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ.2558 เพื่อประเมินปริมาณนํา้ ท่าที่ไหลลงอ่างเก็บนํา้ เทียบกับ
ข้อมูลตรวจวัดที่ สถานี วัดนํา้ ท่า Kh.53 ดังแสดง Figure 5 จากผลการตรวจพิ สูจน์แบบจําลอง พบว่ามีค่า R2
เท่ากับ 0.98 และค่า NSE เท่ากับ 0.96 ค่าปริมาณนํา้ ท่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบจําลอง (Simulation) เท่ากับ 2.03
ล้านลบ.ม. ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลตรวจวัดที่สถานีวดั นํา้ ท่าที่สถานี Kh.53 มีเท่ากับ 1.76 ล้านลบ.ม.ซึ่งผล
ของการตรวจพิสจู น์แบบจําลองจะเห็นได้ว่า แบบจําลอง SWAT สามารถจําลองปริมาณนํา้ ท่าที่ไหลลงสูอ่ ่างเก็บ
นํา้ ห้วยหลวงได้เป็ นอย่างดี
Table 2 Parameters modified in SWAT.
No.
Parameter
Definition
1
SOL_AWC
Available water capacity in soil
2
ESCO
Soil evaporation compensation factor
3
ALPHA_BF Baseflow alpha factor (days)
4
SLSUBBSN Average slope length (m)
5
GW_DELAY The groundwater delay (days)
6
HRU_SLP
Average slope steepness (m/m)
7
CH_N2
Manning’s “n” value for the main channel
8
CN2
Runoff Cruve Number

Figure 4 Model calibration (Land use map, 2552).
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Range
0-1
0-1
0-1
10-150
0-500
0-0.6
0-0.3
35-98

Proposed value
0.290
0.500
0.000
110.000
22.000
0.050
0.014
66.00-89.00
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Figure 5 Model validation (Land use map, 2558).
ผลการวิเคราะห์ปริมาณนํา้ ท่าทีไ่ หลลงอ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวง
ในการศึกษาได้ทาํ การศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณนํา้ ไหลลงสูอ่ า่ งเก็บนํา้ ห้วยหลวงใน 2 กรณี โดยกรณี
ที่ 1 วิเคราะห์ปริมาณนํา้ ท่าในสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินปั จจุบนั (พ.ศ.2558) โดยใช้ขอ้ มูลฝน 10 ปี (พ.ศ.2550
- พ.ศ. 2559) ส่วนกรณีท่ี 2 วิเคราะห์ปริมาณนํา้ ท่าในสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต 20 ปี ขา้ งหน้า โดยใช้
การเปลี่ยนแปลงประโยชน์ท่ีดินปั จจุบนั ดังแสดงใน Table 3
ผลการวิเคราะห์ปริมาณนํา้ ท่าในกรณีท่ี 1 พบว่าปริมาณนํา้ ท่าเฉลี่ยในสภาพการใช้ท่ีดินปั จจุบนั ในช่วง
ฤดูฝนมีค่าเท่ากับ 72.26 ล้าน ลบ.ม. และช่วงฤดูแล้ง 6.61 ล้าน ลบ.ม. ดังแสดงใน Figure 6 เมื่อเทียบกับข้อมูล
นํา้ ท่าตรวจวัด พบว่าในปี นาํ้ หลาก (พ.ศ. 2554) ปริมาณนํา้ ท่าในช่วงฤดูฝนเท่ากับ 183.50 ล้าน ลบ.ม. ดังแสดง
ใน Figure 6 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลตรวจวัดมีค่าเท่ากับ 175.10 ล้าน ลบ.ม. และในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณนํา้
เท่ากับ 3.26 ล้าน ลบ.ม. ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงกับข้อมูลตรวจวัดนํา้ ท่าเท่ากับ 1.50 ล้าน ลบ.ม. และในปี นาํ้ แล้ง (พ.ศ.
2558) ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณนํา้ ท่าเท่ากับ 15.54 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลตรวจวัดมีเท่ากับ 14.00
ล้าน ลบ.ม. และในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณนํา้ เท่ากับ 1.61 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลตรวจวัดนํา้ ท่า
เท่ากับ 1.00 ล้าน ลบ.ม. ดังแสดงใน Figure 6
ผลการวิเคราะห์ปริมาณนํา้ ท่าในกรณีท่ี 2 การเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการปรับลดพืน้ ที่
ป่ าไม้รอ้ ยละ 15 เพื่อเป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรม 10% และเป็ นพืน้ ที่อยู่อาศัย 5% ซึ่งทําให้มีพืน้ ที่เกษตรกรรม 54 %
พืน้ ที่ป่าไม้ 32 % พืน้ ที่อยู่อาศัย 7% พืน้ ที่นาํ้ 4% และพืน้ ที่อ่ืนๆ 3% ดังแสดงใน Table 3 พบว่าในปี นาํ้ หลาก
(พ.ศ. 2554) ปริมาณนํา้ ท่าช่วงฤดูฝนเท่ากับ 261.55 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าข้อมูลตรวจวัดมีค่าเท่ากับ 86.45
ล้าน ลบ.ม. ส่วนในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณนํา้ ท่าเท่ากับ 7.93 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีค่ามากกว่าข้อมูลตรวจวัดเท่ากับ
6.43 ล้าน ลบ.ม. ดังแสดงใน Figure 6 และในปี นาํ้ แล้ง (พ.ศ. 2558) มีปริมาณนํา้ ท่าในช่วงฤดูฝนเท่ากับ 22.64
ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีค่ามากกว่าข้อมูลตรวจวัดเท่ากับ 8.64 ล้าน ลบ.ม. ส่วนในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณนํา้ ท่าเท่ากับ
4.00 ล้าน ลบ.ม.ซึง่ มีคา่ มากกว่าข้อมูลตรวจวัดเท่ากับ 3.00 ล้าน ลบ.ม. ดังแสดงใน Figure 6
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Figure 6 Monthly runoff comparison between in case study 1 and case study 2.
Table 3 Land use in case study.
Landuse Type
Agricultural land
Forest Iand
Urban and Built-up land
Water
Miscellaneous area
Total

Case study 1 (2558)
Area (Rai)
%
187,860.00
50
141,916.00
38
18,174.00
5
15,914.00
4
10,904.00
3
374,768.00
100

Case study 2 (2578)
Area (Rai)
%
202,052.00
54
120,629.00
32
25,269.00
7
15,914.00
4
10,904.00
3
374,768.00
100

สรุ ป
จากผลการจําลองสภาพการใช้ท่ีดินที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอีก 20 ปี ขา้ งหน้าที่มีต่อปริมาณนํา้ ท่าที่
ไหลลงอ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวง สามารถสรุ ปได้ว่าในช่วงปี นาํ้ หลาก (พ.ศ. 2554) ช่วงฤดูฝนมีปริมาณนํา้ ที่เพิ่มขึน้
อย่างมากมากกว่าสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินปั จจุบนั ซึง่ เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ปริมาณ
นํา้ ท่าเริ่มลดลงตัง้ แต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคม ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งดังแสดงใน Figure 6 และจาก
ผลการวิเคราะห์ช่วงปี นาํ้ แล้ง (พ.ศ. 2558) มีปริมาณนํา้ ท่าที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงเพียงเล็กน้อย ตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม และปริมาณนํา้ ที่ไหลเข้าอ่างเก็บนํา้ น้อยลงตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายนจนถึง
เดือนเมษายนจึงทําให้พืน้ ที่ศกึ ษาเสี่ยงต่อโอกาสเกิดภัยแล้ง ดังแสดงใน Figure 6
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งานวิจยั นีช้ ีใ้ ห้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินส่งผลกระทบต่อปริมาณนํา้ ท่าที่ไหลลง
อ่างเก็บนํา้ ห้วยหลวงอย่างมาก ดังนัน้ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจึงมีความสําคัญและมี
ประโยชน์ตอ่ การวางแผนการบริหารจัดนํา้ การวางแผนเพาะปลูกพืช ในพืน้ ที่อา่ งเก็บนํา้ ห้วยหลวงในอนาคต
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การประเมินความเสี่ยงในงานยกติดตั้งโครงเหล็กเสริม งานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดขุดหล่อใน
ชั้นดิน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดนิ
Risk Assessment Lifting and Installation steel structure in Diaphragm Walls Construction
Case Study of Metro Subway Construction Project
ณัฐดนัย ใจคุ้มเก่า1* และ พิพฒ
ั น์ สอนวงษ์1*
Natdanai Jaikumkao1* and Piphat Sornwong1*

บทคัดย่อ

การศึกษานีไ้ ด้ประเมินความเสี่ยงในงานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริม งานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดขุดหล่อ
ในชั้นดิน กรณี ศึกษาโครงการก่อสร้างสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเพื่ อหาโอกาสที่
อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุดว้ ย การวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิตน้ ไม้ ซึง่ สาเหตุท่ีสาํ คัญมาจากการปฏิบัติงาน
ที่ ผิ ด พลาด ความเครี ย ด อ่านค่าผิ ด เร่ง รี บ ทํางานเกิ น ไป และอุป กรณ์เ กี่ ย วกับ งานยกชํารุ ด บกพร่ อ งขณะ
ปฏิบัติงานงานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริม ผลการศึกษาหาความเสี่ยงพบว่า โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากงานยก
ติดตัง้ โครงเหล็กเสริมมีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุสงู จากการศึกษาได้แสดงให้ทราบถึงค่าความเชื่อมั่น และค่าโอกาส
การเกิดอุบตั ิเหตุ จากการเก็บสถิติอบุ ตั ิเหตุก่อนเริ่มจัดทําแผนบริหารลดความเสี่ยงมีจาํ นวน 12 ครัง้ หลังจากการ
วางแผนบริหารลดความเสี่ยงของอุบตั ิเหตุตอ่ ผูป้ ฏิบตั ิงานร่วมกับเครนและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ งานยกติดตัง้ โครงเหล็ก
เสริมงานก่อร้างกําแพงกันดินแบบขุดหล่อในชั้นดินในการยกจะเห็นได้ว่าในระยะเวลาเท่ากันอุบัติเหตุลดลง
จํานวน 6 ครัง้ คิดเป็ น 50 เปอร์เซ็นต์

ABSTRACT
This study assessed the risk of lifting and installation of reinforced steel frame in diaphragm
walls construction in subsoils: a case study of the subway station construction project Fault Tree
Analysis (FTA) chance of accident by the main cause was incorrect operation, stress, misreading, hurry
to work and the defect of lifting equipment while lifting and installing the reinforced steel frame.
Therefore, the finding indicated that the chance of accident from lifting and installation of reinforced
steel frame was high. This study also showed the confidence and the chance of accidents. From
accident statistics collection, there were 12 accidents before starting to create a risk management plan
while after the risk management planning towards operators and crane and equipments, the number
of accidents from lifting and installation of reinforced steel frame in diaphragm walls construction in
subsoils decreased 6 accidents or 50 percent.
Key words: Risk Assessment, Fault Tree Analysis, Construction Workers
*Corresponding author; e-mail address: natdanai.jai@ku.th, fengpps@ku.ac.th
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คํานํา

การทํากําแพงกันดินชนิ ดขุดและหล่อคอนกรีตกับที่เป็ นงานที่ ตอ้ งใช้พืน้ ที่ในการก่อสร้างเพื่ อรองรับ
เครื่องจักรรวมไปถึงชิน้ ส่วนโครงสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อใช้งานการก่อสร้าง ซึง่ แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัย
ในการก่อสร้างเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการชีบ้ ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุม
ความปลอดภัย และจะต้องดําเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับงานด้านความปลอดภัย
และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากอันตรายในขัน้ ตอนก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดขุด
และหล่อคอนกรีตกับที่ ดังนัน้ การศึกษาการชีบ้ ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยงงานก่อสร้างกําแพงกันดิน
ชนิดขุดและหล่อกับที่ นัน้ จึงเป็ นข้อมูลหนึ่งซึ่งจะสามารถนําไปประเมินความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการก่อสร้าง
และยังเป็ นสถิติขอ้ มูลพืน้ ฐานทางด้านความปลอดภัย อีกทัง้ ยังสามารถนําผลที่ได้ไปจัดทําแผนการทํางานให้มี
ความปลอดภัยได้อีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ
วิธีการทําการศึกษา
ศึกษาข้อมูล งานวิจัย ข้อกําหนด มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน วิเคราะห์ขนั้ ตอน
การทํางานทัง้ หมดของงานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริมงานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดขุดและหล่อในชัน้ ดิน ทําการ
รวบรวมจํานวนการเกิดอุบตั ิเหตุและอุบตั ิการณ์ท่ีเกิดขึน้ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุดว้ ยวิธี
Fault Tree Analysis จัดทําแผนลดอุบตั ิเหตุ และสรุ ปผลการศึกษาและจัดทํารู ปเล่มรายงาน

ผลและวิจารณ์

สถิติอบุ ตั ิเหตุในการทํางานจะพบว่าอุบตั ิหตุท่ีเกิดจากการพนักงานทํางานร่วมกับเครื่องจักรชนิดปั่ นจั่น
เคลื่อนที่ ( 12 ) เหตุการณ์ในจํานวน ( 53 ) เหตุการณ์ อุบตั ิเหตุท่ีทรัพย์เสียหายและพนักงานบาดเจ็บในงานนัน้ มา
จากการทํางานร่วมกับเครื่องจักรชนิดเครน
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Figure 1 Writing the relationships of the causes that cause accidents from installing steel
reinforcement with the tree method.
Table 1 Annual damage rate of devices failure rate (FR).
Instrument
Failures / yr
Instrument
Human error
Failures / yr
Electrical hardware
Selection of key-operate
10-4
Motor failure
switch
Selection of hand switch
10-3
Transformer, open/shorts
-3
Reading of labels
3x10
Relays, failure to energize
Correct action under
0.2
Circuit breakers, failure to
stress
transfer
Correct action under
1.0
Limit switch failure
stress in 60 sec
Correct action under
0.9
Torque switches, failure to
stress in 5 min
operate
ทีม่ า: Louvar (1998).
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0.0086
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สาเหตุท่ีทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุจากเครนที่มาจากผูบ้ งั คับเครนนัน้ เกิดจากเหตุการณ์พืน้ ฐาน (Basic Event)
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือทุกเหตุการณ์ ซึง่ เป็ นสาเหตุท่แี ท้จริง คือ ผูบ้ งั คับเครน อ่านค่าจากตารางบอก
นํา้ หนัก (Lode Chart) ผิดพลาดผูบ้ งั คับกดปุ่ มบังคับด้วยมือผิดพลาดผูบ้ งั คับทํางานรีบเร่ง หรือมีความเครียด
ขณะทํางาน
Table 2 Failure probability, reliability and average useful life before failure of the cranes.
Events
Failure rate/year (μ)
Reliability (R = e−μt )
Failure Probability F = 1-R
C
0.003
0.997
0.003
D
0.001
0.999
0.001
E
0.200
0.818
0.182
F
1.000
0.368
0.632
Table 3 Failure probability and reliability of accident from falling from scaffolding.
Events Failure rate/year Reliability (R =
Failure Probability Average useful life (μ)
(μ)
e−μt )
F = 1-R
of failure MTBF =μ1 year
I
0.9
0.406
0.594
0.9
J
0.2
0.818
0.182
0.2
Table 4 Failure probability and reliability of steel structure installers.
Events
Failure rate/year (μ)
Reliabilityn(R = e−μt )
Failure Probability F = 1-R
Q
1.0
0.368
0.632
R
0.2
0.818
0.182
จากตารางที่ 4 แสดงสมการทางคณิ ต ศาสตร์ห าโอกาสของการเกิ ด อุบัติ เหตุแ ละความน่ าเชื่ อ ถื อ
เหตุการณ์ L (Fault Event) ของอุบัติเหตุจากการติดตัง้ โครงเหล็กเสริม ดังนีค้ ่าความเชื่ อมั่น (Reliability) จาก
สมการของเหตุการณ์
Table 5 Summary of the analysis, reliability and accident probability from.
1.crane
2. Installing steel structures
3. Fall from scaffolding
Accident
Accident probability
1. Crane
0.701
2. Installing steel structures
0.699
3. Fall from scaffolding
0.668
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Reliability
0.299
0.301
0.332
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ระดับความเชื่อมั่น และโอกาสของการเกิดอุบตั ิเหตุ ข้อมูลทางสถิติจดั ไว้ 5 ระดับ ตามตารางที่ 6
Table 6 Confidence levels and the chance of an accident.
Level
Reliability
rate
Accident probability
rate
1
Very Low
0.10-0.20
Very High
0.90-1.00
2
Low
0.30-0.40
High
0.60-0.80
3
Moderate
0.50
Moderate
0.50
4
Good
0.60-0.80
Low
0.30-0.40
5
Very good
0.90-1.00
Very Low
0.10-0.20
ทีม่ า: มัลลิกา (2542)
จากตารางที่ 5 และ 6 ค่าความเชื่อมั่นน้อยแสดงว่าโอกาสของการเกิดอุบตั ิเหตุสงู และค่าความเชื่อมั่น
สูงแสดงว่าโอกาสของการเกิดอุบตั ิเหตุต่าํ ดังนัน้ สรุ ปได้วา่ โอกาสของการเกิดอุบตั ิเหตุจากงานยกโครงเหล็กเสริม
จากการใช้เครน การผลัดตกจากนั่งร้าน การติดตัง้ โครงเหล็ก ดังตารางที่ 9
Table 7 Interpretation of analysis result, reliability and accident probability from using crane, falling
from scaffolding and installing steel structures.
Accident
Accident probability
Reliability
1. From using crane
High
Low
2. From falling from scaffolding
High
Low
3. From installing steel structures
High
Low
จากตารางที่ 7 จะเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงและสูงมากในการเกิดอุบตั ิเหตุจึงได้ทาํ แผนบริหารเสี่ยงจากผล
การประเมินความเสี่ยงงานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริม สาเหตุท่ีทาํ ให้เกิดอุบตั ิเหตุในการติดตัง้ เกิดจากเหตุการณ์
พืน้ ฐาน (Basic Event) เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือทุกเหตุการณ์ ซึง่ เป็ นสาเหตุท่ีแท้จริง
Table 8 List of risk and danger report of lifting steel structures reinforced with Diaphragm Wall in the
construction project of MRT Orange Line (Thailand Cultural Center- Minburi).
Work procedures

Risks

1. Lifting steel structures to be - The ground supports crane
installed in the pit of
weight while the steel
Diaphragm Wall
structures cannot be lifted

Potential effects

- Cranes and steel structures
fall over operators to get
injured and cause damages
to property
- Controlling crane that may be - The cranes lose balance and
spinning while lifting the steel flip over the operators to get
structures
injured and cause damages
to properties
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Table 9 Total safety regulation and machine (mobile crane vehicle) procedures
Procedures of working
Potential dangers
Accident prevention measure
1. Lift steel structure to 1. While standing to arrange steel 1. Provide enough space to stand
be installed in the
structures on scaffolding, the
on the scaffolding and wear a
pits
operator may fall
safety belt with stable and
2. The steel structure may pinch
durable rail
or hit a hand while replacing
2. There must be a person giving
the steel structures
sign while installing and
3. Dangers from losing center of
working
gravity of the cranes
3. Put crane on the ground without
slope, check the crane
condition before working and
check conditions of a driver
with a person giving signs at
the crane
Table 10 Monthly Safety Program Lifting and installing of reinforced steel structures, construction of
retaining wall in the soil layer
Description

Train
newcomers
Training for
operators
Instructions
before
operations
Check
machines,
cranes and
equipment

March 2019
F SA S M T W TH F SA S M T W TH F SA S M T W TH F SA S M T W TH F SA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
/ /
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
/ / / / /
/
/

/ /

/

/ / / / /

/

/

/ / / / /
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สรุ ป

ในการประเมินความเสี่ยงงานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริมงานก่อสร้างกําแพงกันดินแบบขุดหล่อในชัน้ ดิน
โดยการประเมินความเสี่ยง Fault Tree Analysis (FTA) การศึกษาหาความเสี่ยงงานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริมงาน
ก่อร้างกําแพงกันดินแบบขุดหล่อในชัน้ ดิน ซึง่ โอกาสการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้เครนมีคา่ 0.701 ค่าความเชื่อมั่น
0.299 แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุสงู โอกาสการเกิดอุบตั ิเหตุจากการผลัดตกจากนั่งร้านของพนักงานมี
ค่า 0.668 ค่าความเชื่อมั่น 0.332 แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสงู และโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ติดตัง้ โครงเหล็กเสริมค่า 0.699 ค่าความเชื่อมั่น 0.301 แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุสงู ซึง่ สาเหตุท่ีสาํ คัญ
มาจากการปฏิบตั ิงานที่ผิดพลาด ความเครียด อ่านค่าผิด เร่งรีบทํางานเกินไป และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานยกชํารุ ด
บกพร่อ งขณะปฏิ บัติ ง านงานยกติ ด ตั้ง โครงเหล็ก เสริ มงานก่ อสร้างกําแพงกัน ดิ น แบบขุด หล่อในชั้น ดิ น ผล
การศึกษาหาความเสี่ยงพบว่า โอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุจากงานยกติดตัง้ โครงเหล็กเสริมงานก่อร้างกําแพงกันดิน
แบบขุดหล่อในชัน้ ดินโอกาสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุสงู จากการศึกษาได้แสดงให้ทราบถึงค่าความเชื่อมั่น และค่าโอกาส
การเกิดอุบตั ิเหตุ จากการเก็บสถิติอบุ ตั ิเหตุก่อนเริ่มจัดทําแผนบริหารลดความเสี่ยงมีจาํ นวน 12 ครัง้ หลังจากการ
วางแผนบริหารลดความเสี่ยงของอุบตั ิเหตุตอ่ ผูป้ ฏิบตั ิงานร่วมกับเครนและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ งานยกติดตัง้ โครงเหล็ก
เสริมงานก่อสร้างกําแพงกันดินแบบขุดหล่อในชัน้ ดินในการยก โดยใช้ระยะเวลาเท่ากันจะเห็นได้วา่ อุบตั ิเหตุลดลง
จํานวน 6 ครัง้ คิดเป็ น 50 เปอร์เซ็นต์

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี ้ ได้ผลสรุ ปเพียงการทราบค่าสาเหตุท่ีแท้จริงของการเกิดอุบตั ิเหตุจากงานยกติดตัง้ โครง
เหล็กเสริมงานก่อสร้างกําแพงกันดิน ซึ่งผูท้ ่ีจะทําการศึกษาต่อไปสามารถนํามาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
วิจยั ครัง้ นีไ้ ปดําเนินงานต่อไป เพื่อให้ทราบว่าเหตุลดลงจริงหรือไม่ในลักษณะการทํางานที่เหมือนกัน
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การศึกษาศักยภาพของพืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยในพืน้ ทีโ่ ดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
A Study of Potential Area for Housing Development in Surrounding Area of Suvarnabhumi
Airport
ดนัย ศรีสังวร1* และ สญชัย ลบแย้ม1
Danai Srisungvorn1* and Sonchai Lobyaem1

บทคัดย่อ

การวางแผนพัฒนาพืน้ ที่รอบท่าอากาศยาน ที่ให้ความสําคัญด้านการวางระบบเมืองและระบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์สาํ คัญ คือ 1) การวางแผนด้านคมนาคม 2) การวางแผนและออกแบบพัฒนาพืน้ ที่
เศรษฐกิ จ และ 3) การพัฒนาย่านที่ อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งใช้แนวคิดการพัฒนาพื น้ ที่ รอบท่า
อากาศยานขนาดใหญ่ (Airport-Oriented Development: AOD) และทฤษฎี เ มื อ งศู น ย์ ก ลางก ารบิ น
(Aerotropolis) ให้ส อดคล้องกับ แผนพัฒ นาในระดับ ภูมิ ภ าคมากขึน้ โดยใช้วิธี วิจัย เชิ ง คุณ ภาพด้วยเทคนิ ค
Potential Surface Analysis (PSA) และ Sieve Mapping ด้ ว ยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในพื ้ น ที่ ศึ ก ษาจาก
หน่วยงานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาดําเนินการวิจยั ตัง้ แต่ มีนาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาที่ อยู่อาศัยพื น้ ที่ โดยรอบท่าอากาศยาน จากการศึกษาพบว่า พื น้ ที่ ท่ี มีความ
เหมาะสมมากในการพัฒนาที่อยู่อาศัย อยู่ในพืน้ ที่อาํ เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และพืน้ ที่เขตประเวศ เขต
มีนบุรี ของกรุ งเทพมหานคร เมื่อนํามาคํานวนสัดส่วนในแต่ละพืน้ ที่แล้ว พบว่า พืน้ ที่ท่ีมีสดั ส่วนมากที่สดุ แยก
ตามเขตการปกครองได้ดังนี ้ คือ เขตสะพานสูง มีสัดส่วนคิดเป็ น ร้อยละ 75.01 ของพื น้ ที่ รองลงมาเป็ น เขต
ประเวศ มีสดั ส่วนคิดเป็ น ร้อยละ 57.28 ของพืน้ ที่ และ เขตมีนบุรี มีสดั ส่วนคิดเป็ น ร้อยละ 35.91 ของพืน้ ที่

ABSTRACT

The development plan for the areas surrounding airport which focuses on urbanization and
other relevant systems in order criteria; 1) Transportation planning 2) Economic space development
planning and designing 3) Residential area developing for suitability and safety through AirportOriented Development (AOD) which will expand the concept of Aerotropolis to be more clear and
compliant with national development plan. The researcher employed the qualitative research
methodology in this study the Potential Surface Analysis (PSA) technique and Sieve Mapping technique
by collecting data in the study area from relevant departments and sources During the research period
from March 2018 to January 2019 to study the area potential for residence development of the
surrounding area Suvarnabhumi Airport. The objective of this study is to propose the recommendation
for housing development in the area of Bang Phli District Samut Prakan Province and Prawet District,
Min Buri District of Bangkok. When calculating the proportion in each area, it is found that the area with
the highest proportion can be divided according to administrative areas as follows: Saphan Sung
District has a proportion of 75.01 percent of the area, followed by Prawet District with a percentage of
100 57.28 percent of the area and Min Buri area accounts for 35.91 percent of the area.
Key words: land suitability analysis, airport-oriented development, air safety zones, Geographic Information System (GIS)
* Corresponding author; e-mail address: Danai.intheshadow@gmail.com
1
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คํานํา

องค์ก รการบิ นพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้
กําหนดความเหมาะสมในการเลือกที่ตงั้ ท่าอากาศยานไว้ว่า ต้องเป็ นพืน้ ที่โล่ง ปราศจากสิ่งกีดขวางทางการบิน
แต่เนื่องจากปั จจัยทางด้านความสะดวกในการเดินทาง ทําให้ท่าอากาศยานต้องไม่อยู่ห่างจากชุมชนเมืองมาก
นัก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ,2546) ท่าอากาศยานจึงกลายเป็ นแรง
ดึงดูดทางด้านเศรษฐกิจ เป็ นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ มีโครงสร้างพืน้ ฐานที่ดี ส่งผลให้บริเวณโดยรอบท่าอากาศ
ยานกลายเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีศกั ยภาพในการพัฒนาสูง (ฐาปนา, 2559) ทัง้ จากภาคเอกชนและนโยบายของรัฐและการ
ลงทุนด้านต่าง ๆ เช่น จากแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC) ทั้งนี จ้ ากการที่ท่าอากาศยานเป็ นองค์ประกอบสําคัญระดับประเทศมีพืน้ ที่ ขนาด
ใหญ่ ค รอบคลุม หลายเขตการปกครอง มี ก ารตั้ง ถิ่ น ฐานเดิ ม และที่ ข ยายตัว ขึน้ ใหม่ ( Doxiadis, 1968) จาก
นโยบายส่ง เสริ ม ให้ท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิ เ ป็ น เมื องศูน ย์ก ลางการบิ น ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึง เป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมทัง้ ทางอากาศ ทางราง ทางถนน และทางนํา้ มีชุมชนขนาดเล็กในพืน้ ที่ศกึ ษาเพิ่มขึน้ เป็ น
จํานวนมาก มีบทบาททัง้ เป็ นชุมชนหลัก รอง และ เป็ นแหล่งงาน การค้าและการบริการ อุตสาหกรรม คลังสินค้า
โลจิสติกส์ สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ และศาสนาที่หลากหลาย ที่มีความซับซ้อนเชิงโครงสร้างเมืองระดับ
ภูมิภาค การพัฒนาชุมชนต่าง ๆ โดยรอบท่าอากาศยาน ที่ผ่านมาเป็ นการพัฒนาที่ยงั ขาดแนวทางที่ชดั เจน เกิด
การพัฒ นาที่ ไม่มีแ บบแผน รวมถึง ผลกระทบจากกิ จ กรรมของท่าอากาศยานที่ ประกอบด้วยผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมต่อลักษณะของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพืน้ ที่
ในระดับชุมชนไปจนถึงระดับภูมิภาค ซึ่งผลกระทบเหล่านีม้ ีแนวโน้มจะเพิ่มความรุ นแรงมากขึน้ ตามการขยายตัว
ของเมืองและท่าอากาศยาน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556)

อุปกรณ์และวิธีการ

ผูว้ ิจยั จะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยเทคนิค (Potential Surface Analysis : PSA) วิเคราะห์
ศักยภาพของพืน้ ที่ เพื่อแสดงค่าคะแนนต่อพืน้ ที่ตามวัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนที่ 1 การกําหนดปั จจัยในการวิเคราะห์พืน้ ที่โดยเป็ นปั จจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องและข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล โดยมีพืน้ ที่ ศึกษา
บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขนาดพืน้ ที่ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศ และบริเวณที่ได้รบั ผลกระทบจากกิจกรรมของท่าอากาศยาน ประกอบด้วย พืน้ ที่ทงั้ หมดของเขต
ประเวศ เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง ของกรุ งเทพมหานคร และ อําเภอบางพลี อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดค่านํา้ หนักของปั จจัยและวิเคราะห์ศักยภาพของพื น้ ที่ดว้ ยการซ้อนทับข้อมูล
ปั จจัยด้วยโปรแกรมประยุกต์ดา้ นภูมิสารสนเทศ โดยแสดงศักยภาพของพืน้ ที่ออกมาในรู ปแบบของแผนที่ท่ีแสดง
พืน้ ที่ท่ีมีความเหมาะสม
หลักการที่สาํ คัญของ PSA คือ การให้คา่ นํา้ หนักของปั จจัยต่าง ๆ โดยที่การให้คา่ นํา้ หนักจะแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์กบั ทางเลือก (Decision Rules) ทําให้ผวู้ ิจยั ทราบว่า เมื่อวัตถุประสงค์ขอ้ ใด
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มี ค วามสําคัญ มาก ผลที่ เกิ ด ขึน้ กับ การศึก ษาจะเป็ น อย่ างไร สมการที่ ใ ช้ใ นการศึก ษา คื อ Simple Additive
Weighting Methods : SAW มีสมการดังนี ้
S = W1(X1) + W2(X2) + W3(X3) + . . . . + Wn(Xn)
เมื่อ S
คือ
ระดับค่าคะแนนรวมแสดงศักยภาพของพืน้ ที่
Wn คือ
ค่าคะแนนรวมแสดงความสําคัญของปั จจัยที่ n (Weight)
Xn
คือ
ค่าคะแนนความเหมาะสมของช่วงปั จจัยที่ n (Criteria Score)
ในขั้น ตอนการให้ค่านํา้ หนัก ของปั จ จัย ต่าง ๆ จะกระทําโดยผู้เชี่ ย วชาญในแต่ล ะด้าน พิ จ ารณาถึง
ลักษณะทางกายภาพ กฎหมาย ข้อกําหนด และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) ซึ่งเป็ นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เก็บข้อมูลอยู่ในรู ปแบบเวคเตอร์ (Vector) ใน 3
ลักษณะ คือ จุด (Point) เส้น (Line) และรู ปปิ ด (Polygon) ซึง่ จะแยกเก็บออกเป็ นชัน้ ข้อมูล (Layer)
การกําหนดค่าความสําคัญของปั จจัย
ในการกําหนดค่าความสําคัญของปั จจัยจะอาศัยเทคนิคกระบวนการตัดสินใจแบบมีลาํ ดับขัน้ (Analytic
Hierarchy Process : AHP) และเทคนิคการเปรียบเทียบเชิงคู่ (Pairwise Comparison) โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. กําหนดค่าความสําคัญของปั จจัยหลัก (Weighting Factor) โดยให้ผลรวมของปั จจัยหลักทัง้ หมดเป็ น
100 สําหรับปั จจัยหลักแต่ละด้าน จากการหารือผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ หมด 8 ท่าน โดยแยกเป็ น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผังเมือง
และสภาพแวดล้อม 2 ท่ าน ผู้เชี่ ย วชาญด้านผัง เมื องและภูมิ ส ถาปั ตยกรรมศาสตร์ 1 ท่ าน ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์ 1 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 1
ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการบิน 1 ท่าน ได้คา่ คะแนนเฉลี่ยดังนี ้
- ปั จจัยด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน (ค่าความสําคัญร้อยละ 27)
- ปั จจัยด้านประชากรและความหนาแน่น (ค่าความสําคัญร้อยละ 16)
- ปั จจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ค่าความสําคัญร้อยละ 34)
- ปั จจัยด้านกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ค่าความสําคัญร้อยละ 23)

ตําบล

2554)

2. กําหนดค่าความสําคัญของปั จจัยย่อย ซึง่ ประกอบด้วย
2.1 ปั จจัยด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน จํานวน 7 ปั จจัยย่อย ดังนี ้
- พืน้ ที่ให้บริการของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- การเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
- การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสายประธานและถนนสายหลัก
- การเข้าถึงเส้นทางคมนาคมทางถนนสายรองและถนนท้องถิ่น
- การเข้าถึงสถานี รถโดยสารสาธารณะ เช่น สถานี รถไฟ สถานี รถไฟฟ้า (ชูเกี ยรติ,
- ระยะห่างจากศาสนสถาน เช่น วัด มัสยิด คริสตจักร
- พืน้ ที่ให้บริการของสวนสาธารณะ สนามกีฬา แหล่งนันทนาการ สถานที่ท่องเที่ยว
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2.2 ปั จจัยด้านประชากรและความหนาแน่น จํานวน 2 ปั จจัยย่อย ดังนี ้
- ความหนาแน่นที่อยู่อาศัย แยกตามพืน้ ที่ทา้ ยประกาศผังเมืองรวม
- ระยะห่างจากพืน้ ที่ชมุ ชนเมืองเดิม
2.3 ปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 5 ปั จจัยย่อย ดังนี ้
- พืน้ ที่ผลกระทบด้านเสียง (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556)
- พืน้ ที่ผลกระทบด้านอากาศ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2556)
- พืน้ ที่เสี่ยงอุทกภัย (นํา้ ท่วม)
- ระยะห่างจากแหล่งนํา้ และทางนํา้ ธรรมชาติ
- พืน้ ที่อตุ สาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อพืน้ ที่ชมุ ชน
2.4 ปั จจัยด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ปั จจัยย่อย ดังนี ้
- เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ
- เขตควบคุมอาคาร
- ข้อกําหนดด้านผังเมือง
ด้วยเทคนิคการเปรียบเทียบเชิงคู่ (Pairwise Comparison) เป็ นการเปรียบเทียบความสําคัญของปั จจัย
ย่อยทีละคู่ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อกําหนดหรือตัดสินว่าปั จจัยใดมี
ความสําคัญมากกว่า สําหรับค่าความสําคัญในการเปรียบเทียบเชิงคูม่ ีหลักการให้คะแนน ดังนี ้
- ถ้าปั จจัยในแนวตัง้ มีความสําคัญมากกว่าปั จจัยในแนวนอน จะให้คา่ เปรียบเทียบเท่ากับ 3
- ถ้าปั จจัยในแนวตัง้ มีความสําคัญเท่ากับปั จจัยในแนวนอน จะให้คา่ เปรียบเทียบเท่ากับ 2
- ถ้าปั จจัยในแนวตัง้ มีความสําคัญน้อยกว่าปั จจัยในแนวนอน จะให้คา่ เปรียบเทียบเท่ากับ 1
3. การหาค่าความสําคัญของปั จจัยย่อย เมื่อทําการเปรียบเทียบความสําคัญของปั จจัยย่อยด้วยเทคนิค
การเปรียบเทียบเชิงคูจ่ นครบแล้ว ให้ทาํ การหาผลรวมค่าความสําคัญจากการเปรียบเทียบเชิงคูข่ องปั จจัยย่อยนัน้
และทําการหาร้อ ยละของค่าความสําคัญ ของปั จ จัย ย่ อยที่ อ ยู่ใ นปั จ จัย หลัก นั้น ๆ โดยเมื่ อนําร้อยละของค่ า
ความสําคัญ ของปั จ จัย ย่ อยที่ อยู่ใ นปั จ จัยหลัก นั้น ๆ มาคูณ กับ ค่าความสําคัญ ของปั จ จัย หลัก จะได้เ ป็ น ค่า
ความสําคัญของปั จจัยย่อยนัน้ ดังสมการ
ค่าความสําคัญของปั จจัยย่อย = ค่าความสําคัญของปั จจัยหลัก x ร้อยละค่าความสําคัญของ
ปั จจัยย่อยที่อยู่ในปั จจัยหลักนัน้ ๆ
การกําหนดพืน้ ทีก่ ันออกในปั จจัยย่อย
ในปั จจัยย่อยต่างๆ จะมีการกําหนดพืน้ ที่ท่ีไม่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพได้ เนื่องจากมี
ข้อกําหนดหรือกฎหมายที่สงวนหรือห้ามใช้พืน้ ที่ดงั กล่าว หรือเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจเกิดอันตรายหรือ
ความไม่ปลอดภัยหากมีการพัฒนาหรือมีกิจกรรมของสถานที่รองรับฯ ซึ่งมีรายละเอียดของพื น้ ที่กันออกและ
ข้อกําหนดหรือกฎหมายที่นาํ มาใช้อา้ งอิง ดังนี ้
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1. พืน้ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามประกาศ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2549 และ พืน้ ที่ท่าอากาศยาน
ของสํานักงานการบินพลเรือน: CAAT
2. พื ้น ที่ อุ ต สาหกรรมและคลัง สิ น ค้า อ้า งอิ ง พื ้น ที่ ต ามประกาศ ผั ง เมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร และ
สมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2556
3. พื น้ ที่ ตงั้ ของบริการพื น้ ฐานของพื น้ ที่ เมือง เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็ นที่ ตงั้ ของ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ เป็ นโครงสร้างที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนาเมืองซึง่ ต้องกําหนดให้เป็ นพืน้ ที่กนั
ออก จากพืน้ ที่ท่ีจะนํามาพัฒนาเมือง เช่น บ่อบําบัดนํา้ เสีย โรงงานกําจัดขยะ โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า พืน้ ที่ฝังกลบ
สารพิษ เขตทหาร เป็ นต้น
4. พืน้ ที่ท่ีควรอนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูไว้เป็ นแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (ณัฐวุฒิ, 2561) เนื่องจากผล
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอาจส่งผลทําให้พืน้ ที่ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งมีสภาพทรุ ด
โทรม ขาดการดูแลเอาใจใส่และการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณโดยรอบทําให้เกิดความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ท่ีดินบริเวณโดยรอบพืน้ ที่แหล่งประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรุ กลํา้ ของพืน้ ที่เมืองและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เข้าไปในพืน้ ที่ประวัติศาสตร์อย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการบุกรุ กและทําลายโบราณสถานต่าง ๆ
ซึ่งจะยากต่อการบริหารจัดการพืน้ ที่ในอนาคต ดังนัน้ พืน้ ที่เหล่านีค้ วรจะได้รบั การอนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูมรดกทาง
วัฒ นธรรมที่ มีคุณ ค่าเหล่านี ไ้ ว้ไม่ให้สูญหายและถูก ทําลายไป โดยพื น้ ที่ ท่ี ค วรอนุรักษ์แ ละฟื ้ น ฟูไว้เ ป็ นแหล่ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอนุภาคจะประกอบด้วย แหล่งศิลปกรรม พื น้ ที่ โบราณสถานที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นต้น
5. พืน้ ที่ท่ีอยู่ห่างจากแหล่งนํา้ ผิวดินน้อยกว่า 50 เมตร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
6. พืน้ ที่ท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดนํา้ ท่วมซํา้ ซาก อ้างอิงตามแผนที่นาํ้ ท่วมซํา้ ซากของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
7. พืน้ ที่ท่ีอยู่ห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้าศักย์สงู น้อยกว่า 40 เมตร อ้างอิงตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกําหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้า ได้กาํ หนดบริเวณที่จะเดินสายส่งไฟฟ้า
มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละไม่เกิน 40 เมตร รวมทัง้ กําหนดข้อห้ามการกระทํา
การใด ๆ ในเขตเดินสายฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า
ผลการการวิเคราะห์ศักยภาพของพืน้ ที่
เมื่อผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ศกั ยภาพของพืน้ ที่ตามเงื่อนไขและเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว จะทําการซ้อนทับ
ข้อมูลปั จจัยด้วยโปรแกรมประยุกต์ดา้ นสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแสดงศักยภาพของพืน้ ที่ออกมาในรู ปของแผน
ที่แสดงพืน้ ที่ท่ีมีความเหมาะสมตามลําดับ ซึ่งความเหมาะสมของพืน้ ที่เป็ นไปตามเกณฑ์การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ของพืน้ ที่ท่ีอยู่อาศัยจากคู่มือกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) ที่ใช้ในการศึกษานี ้
เท่านัน้ นอกจากนี ้ สําหรับพืน้ ที่ท่ีขาดความเหมาะสม นัน้ ไม่ได้หมายความว่า พืน้ ที่นนั้ ไม่สามารถตัง้ หรือพัฒนา
พืน้ ที่อยู่อาศัยชุมชนได้ แต่หมายถึงพืน้ ที่นนั้ มีขอ้ ด้อยเชิงพืน้ ที่ในบางปั จจัยจึงทําให้มีความเหมาะสมน้อยเท่านัน้
ดังนัน้ หากในอนาคตข้อกําหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจทําให้ความเหมาะสม
ของพืน้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นเดียวกัน
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การกําหนดระดับความเหมาะสมของพืน้ ที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อประมวลผลคัดกรอง
พื น้ ที่ (Sieve Analysis) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยนําค่าคะแนนของแต่ละปั จ จัย คูณ กับค่า
ความสําคัญจะได้ผลเป็ นค่าคะแนนรวมของแต่ละหน่วยพืน้ ที่ เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาจึงกําหนดแบ่งระดับ
ความเหมาะสมของพื น้ ที่ ออกเป็ น 4 ระดับ คือ พื น้ ที่ ท่ี มีความเหมาะสมมาก (Most Suitable) พื น้ ที่ ท่ี มีความ
เหมาะสมปานกลาง (Moderate Suitable) พืน้ ที่ท่ีมีความเหมาะสมน้อย (Less Suitable) และพืน้ ที่ท่ีไม่มีความ
เหมาะสมหรือพืน้ ที่กนั ออก (Restrictive Area) ดัง Figure 1
เมื่อทําการซ้อนทับกับข้อมูลต่าง ๆ ก็จะได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของพืน้ ที่ศกั ยภาพ ที่มีคา่ คะแนนรวมของปั จจัย
ต่าง ๆ มากที่สดุ โดยผูว้ ิจยั สามารถนําข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เบือ้ งต้นนี ้ นําไปเป็ นข้อมูลเพื่อใช้สาํ หรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการกําหนดข้อเสนอเสนอแนะในพืน้ ที่

Figure 1 Results of area suitability analysis.
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สรุ ป

จากผลการศึกษาพบว่าพืน้ ที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีขอ้ จํากัดและอุปสรรคในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย คือ การกําหนดให้พืน้ ที่ส่วนใหญ่ของบริเวณพืน้ ที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็ นพืน้ ที่รองรับ
การระบายนํา้ ทําให้เป็ นปั จจัยหลักที่ ไม่อาจพัฒนาพื น้ ที่ ให้เป็ นที่อยู่อาศัยได้ ตลอดจนการกําหนดพื น้ ที่ และ
กิจกรรมที่ไม่ชดั เจนของพืน้ ที่โดยรอบท่าอากาศยาน
พืน้ ที่ดา้ นทิศเหนือและทิศใต้ของท่าอากาศยานอยู่ในเขตที่ได้รบั ผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงอากาศ
กิจกรรมของการบิน รวมทัง้ เขตควบคุมอาคาร เป็ นพืน้ ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็ น
ปั จจัยหลักด้านกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องที่ทาํ ให้ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพพืน้ ที่ในเขตสะพานสูงมี ค่า
คะแนนความเหมาะสมในการพัฒนาสูงที่สดุ และพืน้ ที่อาํ เภอบางพลีมีค่าคะแนนความเหมาะสมในการพัฒนา
น้อยที่สดุ จากการศึกษายังพบว่าในบางพืน้ ที่ของพืน้ ที่ศกึ ษายังสามารถพัฒนาเป็ นที่อยู่อาศัยที่ดีและสอดคล้อง
กับการพัฒนาพืน้ ที่โดยรอบท่าอากาศยานได้ แต่ตอ้ งกําหนดแผนการพัฒนาที่ชดั เจนและสอดคล้องกับปั ญหา
และข้อจํากัดของพืน้ ที่โดยอาศัยการวางระบบเมืองที่ไม่มงุ่ เน้นการพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้
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การทํานายอายุการใช้งานทีเ่ หลือของฉนวนหม้อแปลงกําลัง
Predicting the Remaining Lifetime of Power Transformer Insulation
นาตยา คล้ายเรือง1* อรอุไร หนูหอม และ ณัฏพงศ์ ศรแจ่ม1
Nattaya Klairuang1*, Onurai Noohawm and Nattapong Sornjam1

บทคัดย่อ
หม้อแปลงกําลังเป็ นอุปกรณ์หลักในระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าที่ มีความสําคัญต่อความเชื่ อถื อได้และ
ประสิทธิ ภาพของระบบการจ่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทราบอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงจึงมี
ความสําคัญต่อกระบวนการวางแผนการบํารุ งรักษาที่ตอ้ งการลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าดับ
บทความนีน้ าํ เสนอวิธีการทํานายอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของหม้อแปลงกําลัง โดยประเมินสภาพฉนวนกระดาษ
จากปริมาณสารประกอบฟูรานในฉนวนนํา้ มัน มีงานวิจยั จํานวนมากที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณสารประกอบฟูราน
มีความสัมพันธ์กับระดับการเกิดพอลิเมอร์ (Degree of Polymerization, DP) ซึ่งเป็ นค่าที่บ่งบอกถึงสภาพของ
ฉนวนกระดาษได้อย่างแม่นยําแต่ทดสอบได้ยากและเป็ นการทดสอบแบบทําลาย จึงนําผลจากความสัมพันธ์
ดัง กล่ า วไปใช้ท าํ นายอายุ ท่ี เ หลื อ ของหม้อแปลงกํา ลัง โดยวิ ธี ก ารที่ น าํ เสนอนี ใ้ ช้กับ หม้อ แปลงกํา ลัง ที่ เ ป็ น
กรณีศกึ ษาจํานวนทัง้ สิน้ 8 เครื่อง

ABSTRACT
Power transformers are vital assets in electricity power systems that are important for the
reliability and efficiency of the electricity supply system. Analyzing the data to know the remaining
lifetime of the transformer is important to the maintenance planning process that requires cost reduction
and risk of outage. This article presents a method to predict the remaining service life of power
transformers. By assessing the condition of paper insulation from the amount of furfural content in the
oil insulation. There has been a lot of research showing that the amount of furan compounds is closely
related to the degree of polymerization (DP), which is an accurate indication of the condition of paper
insulation, but DP testing is destructive test and difficult. Therefore, use the results from relationship
between Furan and DP to predict the remaining lifetime of the power transformers. The proposed
method applies to a total of 8 power transformers were the case study.

Key words: power transformer, furan, degree of polymerization, remaining lifetime
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คํานํา

หม้อแปลงกําลังเป็ นอุปกรณ์สาํ คัญในระบบไฟฟ้า หากหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดการชํารุ ดหรือขัดข้องจะไม่
สามารถใช้งานได้ ทําให้เกิดไฟฟ้าดับเป็ นบริเวณกว้าง หรือกระบวนการผลิตหยุดชะงัก ดังนัน้ จําเป็ นต้องมีการ
ตรวจสอบและบํารุ งรักษาอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ใช้งานได้เป็ นปกติ โดยทั่วไปหม้อแปลงหลังจากผลิตจากโรงงาน
ผูผ้ ลิตมักกําหนดอายุไขไว้ท่ี 25 ถึง 40 ปี ซึ่งอาจพบว่าหม้อแปลงที่ ให้บริการอยู่บางเครื่องมีอายุใกล้กับค่าที่
กําหนดนี ้ และบางเครื่องก็มีอายุเกินกว่าค่าที่กาํ หนดแล้ว ดังนัน้ จึงเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมิน
สภาพหม้อแปลงเพื่อทํานายอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของหม้อแปลงสําหรับการวางแผนบํารุ งรักษาหรือเปลี่ยน
หม้อแปลงทดแทนเพื่อป้องกันหม้อแปลงเกิดความเสียหายทําให้ไฟฟ้าดับโดยไม่มีการวางแผน ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายกับผูใ้ ช้ไฟหรือกระบวนการผลิตได้
จากข้อมูลทางสถิติของหม้อแปลงที่มีในปั จจุบนั พบว่าแท็ปปรับระดับแรงดัน(tap changer) และบุชชิ่ง
เป็ นส่วนที่หม้อแปลงเกิดการชํารุ ดมากที่สุด ลองลงมาคือระบบฉนวนหม้อแปลง แต่เนื่องจากทัง้ สองส่วนแรก
สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้ไม่ยากนัก เนื่องจากเป็ นส่วนที่แยกจากตัวถังหลัก แตกต่างจากส่วนฉนวนหม้อ
แปลง โดยเฉพาะส่วนของฉนวนกระดาษ ซึ่งมักอยู่กบั หม้อแปลงจนกระทั่งเลิกใช้งานหม้อแปลง ดัง้ นัน้ จึงเห็นได้
ว่างานวิ จัย ต่างๆ มัก วิ เคราะห์ห าอายุก ารใช้งานของหม้อแปลงหรือทํานายอายุการใช้ง านของหม้อแปลงที่
เหลืออยู่จากสภาพของฉนวนกระดาษเป็ นหลัก จากการทบทวนงานวิจยั ต่างๆ พบว่าแม้จะมีวิธีการประเมินอายุ
การใช้งานที่เหลืออยู่ของหม้อแปลงที่แตกต่างกันมากมายหลายวิธี แต่จากการสังเกตพบว่ามักจะมีวิธีการทดสอบ
วินิจฉัย (diagnostic test) ตรวจหาความผิ ดพร่องที่ เกิ ดขึน้ กับหม้อแปลงร่วมอยู่ในวิธีก ารประเมิน ด้วยเสมอ
(Badune et al., 2013) และการวัดค่า DP ของฉนวนแข็งเป็ นที่ยอมรับมานานแล้วว่าเป็ นการวิเคราะห์หาสภาพ
หรืออายุการใช้งานของฉนวนกระดาษ เมื่อฉนวนกระดาษเสื่อมสภาพลงจนถึงจุดที่ DP มีค่าเหลือประมาณ 200
ฉนวนกระดาษมักถูกพิจารณาว่าหมดอายุการใช้งานแล้ว ไม่สามารถคืนความแข็งแรงเชิงกลให้ฉนวนได้ หม้อ
แปลงไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติอีกต่อไป แต่การประเมินอายุการใช้งานที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจาก DP เพียง
อย่างเดียวบางครัง้ ก็ทาํ ได้ค่อนข้างยากเนื่ องจากการตรวจวัดค่า DP จําเป็ นที่จะต้องเปิ ดถังหม้อแปลงเพื่ อนํา
ฉนวนแข็งในบริเวณที่เกิดความร้อนสูงที่สดุ ไปทําการตรวจสอบจึงจะได้คา่ ที่แม่นยํา ดังนัน้ นอกจากการตรวจวัด
ค่า DP โดยตรงแล้วยัง มี ก ารตรวจหาสารประกอบฟูร านซึ่ง คื อ กลุ่ม ของสารประกอบอิ น ทรี ย ์ท่ี เ กิ ด จากการ
เสื่อมสภาพของฉนวนกระดาษ เนื่ องจากความร้อนสูง การเกิ ดออกซิเดชัน กรด และการสลายตัวที่ เกิ ดจาก
ความชื น้ สูง และออกซิ เดชั่น ซึ่ง เป็ น การเร่ง การทําลายฉนวนได้อี ก ด้วย ประกอบกับ การทดสอบหาปริมาณ
สารประกอบฟูรานสามารถทําได้ตามช่วงเวลาคล้ายกับที่ ทาํ การทดสอบ DGA โดยมาตรฐานกําหนดว่าเมื่อ
สารประกอบฟูรานมีค่ามากกว่า 250 ppb (Jahromi et al., 2009) ควรเปลี่ยนนํา้ มันหม้อแปลง เพื่อชะลอการ
เสื่อมสภาพของฉนวนกระดาษ เนื่องจากต่อจากนี อ้ ายุการใช้งานที่ เหลือของหม้อแปลงจะลดลงในอัตราที่ สูง
ปริมาณสารประกอบฟูรานในนํา้ มันจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการประมาณอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของฉนวน
กระดาษ โดยในหลายๆงานวิ จัย จะนําไปใช้ป ระเมิ นหาค่า DP ก่ อนที่ จ ะนําไปหาอายุท่ี เ หลื อของหม้อแปลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผลการทดสอบหาสารประกอบฟูรานต่อเนื่องก่อนหน้าหลายๆครัง้ อย่างสมํ่าเสมอ ก็จะ
สามารถนํามาเปรียบเทียบและพิจารณาแนวโน้มของผลที่เปลี่ยนแปลงไปได้
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อุปกรณ์และวิธีการ

การเสื่อมสภาพของฉนวนกระดาษ
ฉนวนกระดาษมักทําจากเยื่อไม้ท่ีผ่านกระบวนการคราฟท์ซ่งึ เยื่อไม้จะถูกผสมด้วย sodium hydroxide
และ sodium sulfide ส่วนประกอบทางเคมีท่ีสาํ คัญของฉนวนกระดาษคือเซลลูโลสซึง่ เป็ นโพลิเมอร์ธรรมชาติของ
กลูโคส เส้นใยเซลลูโลสประกอบด้วย กลุ่มโมเลกุลที่มีความยาวต่างกันเรียงติดกัน โดยถูกยึดเข้าด้วยกันโดย
พันธะไฮโดรเจนที่ รวมกันเป็ นกลุ่มไฮดรอกซิล (OH) ในโมเลกุลที่ อยู่ติดกันซึ่งเชื่ อมโยงเข้าด้วยกันผ่านพัน ธะ
glycosidic ต่อมาฉนวนเซลลูโลสได้ผ่านการพัฒนาให้สามารถรับความร้อนได้มากขึน้ กระบวนการปรับปรุ งด้าน
ความร้อนมี 2 ประเภท คือการดัดแปลงพันธะเซลลูโลสโดยเฉพาะในกลุ่ม OH และ การเพิ่มสารเคมีเพื่อป้องกัน
เซลลูโลสจากกรดที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุ
กลไกการสลายตัวของเซลลูโลสขึน้ อยู่กบั สภาพแวดล้อมที่ฉนวนได้รบั โดยมี 4 ปั จจัยหลักที่กระตุน้ ให้
เกิดการเสื่อมสภาพ คือการสัมผัสกับ อุณหภูมทิ ่ีสงู ออกซิเจน กรด และความชืน้ สาเหตุของการเสื่อมสภาพได้แก่
ความร้อน การเกิดออกซิเดชั่น และการเกิดไฮโดรไลติก แสดงในรู ปที่ 1 กระบวนการย่อยสลายทัง้ 3 รู ปแบบนี ้
ส่ ง ผลให้เ กิ ด การแยกโพลี เ มอไรเซชัน กลูโ คส (C6H10O5) จะย่ อ ยสลายต่ อ ไปขึ น้ อยู่ กับ สภาพของการเกิ ด
สารประกอบฟูรานและผลิตภัณฑ์ทางเคมีอ่นื ๆ เช่น นํา้ และก๊าซ
Break glycosidic bonds and open
glucose rings

(a) Thermal degradation

Heat

Moisture produced glycosidic
bonds weakened

(b) Oxidation degradation

Oxygen

Free glucose produced

(c) Hydrolytic degradation
H2O+Acid

Figure 1 Degradation processes of cellulose paper.
การย่อยสลายเซลลูโลสเป็ นกระบวนการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะโดยการสลายของ
โซ่โมเลกุล เพื่อประเมินระดับการย่อยสลายจํานวนของห่วงโซ่กลูโคสที่ประกอบด้วยโมเลกุลของเซลลูโลสจะถูก
นํา มาใช้เ ป็ น หน่ ว ยวัด คื อ ค่ า degree of polymerization หรื อ DP ซึ่ง เป็ น ตัว บ่ ง ชี ้ท่ี บ อกถึ ง การสลายตัว ของ
เซลลูโลสและความแข็งแรงเชิงกลของฉนวน ค่า DP ถูกกําหนดตามมาตรฐาน ASTM D4243 - 99 (2009) เป็ น
วิธีการทดสอบตามมาตรฐานสําหรับวัดค่าเฉลี่ย DP ของฉนวนกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วและแบบที่เป็ นฉนวน
ใหม่ การทดสอบเป็ นตามมาตรฐาน IEC 60450 การวัดค่า DP เป็ นที่ยอมรับมานานแล้วว่าเป็ นการวิเคราะห์หา
สภาพหรืออายุการใช้งานของฉนวนกระดาษ โดยค่าที่วดั ได้คือจํานวนหน่วยกลูโคสเฉลี่ยต่อห่วงโซ่เซลลูโลส หรือ
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ความยาวของโมเลกุลเซลลูโลส ฉนวนกระดาษใหม่มีความยาวห่วงโซ่เฉลี่ยระหว่าง 1,100 ถึง 1,500 และการ
อบแห้งฉนวนหม้อแปลงหลังพันขดลวดแล้วค่า DP ของกระดาษจะลงเหลือประมาณ 1,000 ถึง 1,100 เมื่อฉนวน
กระดาษเสื่อมสภาพลงจนถึงจุดที่ DP มีค่าเหลือประมาณ 200 อาจพิจารณาได้ว่ากระดาษหมดอายุการใช้งาน
แล้ว ไม่สามารถกูค้ ืนความแข็งแรงเชิงกลให้หม้อแปลงสามารถใช้งานตามปกติได้อีกต่อไป แม้วา่ หม้อแปลงหลาย
เครื่องจะยังคงใช้งานที่ระดับ DP ตํ่ากว่า 200 ก็ตาม เนื่องจากการกําหนดค่า DP ให้เป็ นจุดสิน้ สุดของฉนวนนัน้
เป็ นเรื่องของการตัดสินใจทางวิศวกรรมของแต่ละหน่วยงาน
การเกิดสารประกอบฟูรานในฉนวนนํา้ มัน
ฟู ร าน (Furans) คื อ กลุ่ม ของสารประกอบอิ น ทรี ย ์ซ่ึง เกิ ด จากการเสื่ อ มสภาพของฉนวนกระดาษ
เนื่องจากความร้อนสูง การเกิดออกซิเดชัน กรด และการสลายตัวที่เกิดจากความชืน้ สูงและออกซิเจน เป็ นการเร่ง
การทําลายฉนวน การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟูรานสามารถทําการทดสอบได้ตามช่วงเวลา คล้ายกับการ
ทดสอบ DGA เมื่อฉนวนเซลลูโลสสลายตัวเนื่องจากความร้อนสูง นอกจากจะเกิดก๊าซ CO2 และ CO แล้วจะมี
สารประกอบฟูราน ถูกปล่อยออกมาละลายในนํา้ มันด้วย เมื่อเกิดการเสื่อมสภาพของฉนวนกระดาษเซลลูโลสใน
หม้อแปลง จะเกิดสารประกอบฟูรานขึน้ โดยสารประกอบฟูรานบางส่วนสามารถละลายได้ในฉนวนเหลว(นํา้ มัน)
เมื่อพันธะเซลลูโลสแตกตัวในระหว่างที่มีการย่อยสลายฉนวนกระดาษ การแตกของแต่ละพันธะจะปลดปล่อย
หน่วยโมโนเมอร์กลูโคสที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกลายเป็ นสารประกอบฟูรานและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่นนํา้ และก๊าซ
โดยมักเกิดสารประกอบฟูราน 5 ชนิด ดังต่อไปนี ้
1)
2)
3)
4)
5)

2-furaldehyde (2FAL)
5-methyl-2-furaldehyde (5M2F)
5-hydroxymethyl-2-furaldehyde (5H2F)
2-acetyl furan (2ACF)
2-furfurol (2FOL)

สารประกอบที่ สาํ คัญที่ สุดที่สามารถบ่งบอกอายุของฉนวนกระดาษได้คือ 2-furfuraldehyde (2FAL)
เมื่อต้องมีการทดสอบ DGA ในห้องปฏิบัติการ ก็สามารถทดสอบหาสารประกอบฟูรานเพื่อตรวจสอบหาการ
เสื่อมสภาพของฉนวนกระดาษไปด้วยได้ ในหม้อแปลงที่มีสภาพดีจะตรวจไม่พบสารประกอบฟูรานหรือมีคา่ น้อย
มาก คือตํ่ากว่า100 ppb ในกรณีฉนวนกระดาษเสื่อมสภาพจากความร้อนระดับสารประกอบฟูรานที่พบจะมีค่า
สูงอย่างน้อย 100 ppb และอาจสูงถึง 70,000 ppb (Jahromi et al., 2009)
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Table 1 Causes of different types of Furan compounds.
Furfural Type
Diagnostic cause
5H2F, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde
Oxidation
2FOL, 2-furfurol
High moisture
2FAL, 2-furaldehyde
General overheating or Normal ageing
2ACF, 2-acetyl furan
Rare, causes not fully defined
5M2F, 5-methyl-2-furaldehyde
High temperature
สารประกอบฟูราน (2FAL) ที่ละลายอยู่ในนํา้ มันสามารถใช้ทาํ นายอายุท่ีเหลืออยู่ของหม้อแปลงได้แต่
ต้องมีการเก็บข้อมูล ประวัติการใช้งาน การซ่อม การเปลี่ยนถ่ายนํา้ มัน ชนิดของหม้อแปลง เพราะสิ่งเหล่านีเ้ ป็ น
สาเหตุท่ีทาํ ให้ปริมาณสารประกอบฟูรานมีคา่ ไม่แน่นอน
ซึ่ง 2-Furaldehyde (2FAL) เป็ นสารประกอบฟูรานตัวที่มีความสัมพันธ์กับการสลายตัวของเซลลูโลส
ฉนวนกระดาษ มากที่สดุ ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ผลทดสอบสารประกอบฟูรานจะให้ความสําคัญกับปริมาณของ
2-Furaldehyde โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจตามมาตรฐาน ASTM D5837 ดัง Table 2
Table 2 Criteria of ASTM D5837 standard.
Sealed Type Transformer
< 100 ppb
100-250 ppb
> 250 ppb
Open Type Transformer
> 1000 ppb

Condition
Normal
Questionable
Abnormal
Abnormal

สําหรับหม้อแปลงแบบ seal type เมื่อฟูรานมีค่ามากกว่า 250 ส่วนต่อพันล้านส่วน (ppb) ควรเปลี่ยน
นํา้ มัน หม้อแปลง สามารถพิ จ ารณาผลร่วมกับ ค่า IFT (Interfacial Tension) และ acid number เพื่ อประเมิน
สภาพหม้อแปลงได้ ปริมาณสารประกอบฟูราน ในนํา้ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการประมาณอายุการใช้งานที่
เหลื อ อยู่ข องฉนวนกระดาษ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง หากมี ผ ลการทดสอบก่ อนหน้าหลายๆครั้ง สามารถนํา มา
เปรียบเทียบและพิจารณาแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ความสัมพันธ์ของค่า DP และปริมาณสารประกอบฟูราน 2FAL
ในทางปฏิบตั ิวิธีการทดสอบหาค่า DP มีความซับซ้อนและมีราคาแพงเนื่องจากมีความจําเป็ นที่ตอ้ งเปิ ด
หม้อแปลงเพื่อนําตัวอย่างฉนวนกระดาษมาทดสอบ ดังนัน้ จึงเกิดงานวิจัยหลายๆงานที่นาํ เสนอวิธีการในการ
ประมาณค่ า DP จากหลายๆปั จ จั ย เช่ น จากประวัติ โ หลด อุ ณ หภู มิ ความชื ้น และประเมิ น จากปริ ม าณ
สารประกอบฟู ร าน ซึ่ง วิ ธี ก ารประเมิ น จากปริ ม าณสารประกอบฟู ร านถื อ ว่ า เป็ น วิ ธี ก ารที่ ไ ด้รับ ความนิ ย ม
ค่อนข้างมาก และมีความเชื่อถือได้สงู
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Figure 2 Relation of Degree of polymerization (DP) to log 2-furaldehyde from aging tests on Kraft and
thermally upgraded paper (Luiz Cheim et al., 2012).
ทัง้ DP และปริมาณสารประกอบฟูราน ต่างมีความสัมพันธ์กับอายุการใช้งานของหม้อแปลง เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารประกอบฟูราน ในนํา้ มันและค่า DP ของกระดาษ (Luiz Cheim et al,
2012) ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการโดยการเร่งให้ฉนวนกระดาษเกิดการเสื่อมอายุดว้ ยอุณหภูมิท่ีแตกต่าง
กัน การวิเคราะห์ขอ้ มูลการทดสอบพบว่าผลจากห้องปฏิบัติการเกือบทัง้ หมดแสดงให้เห็นว่าระหว่างลอการิทมึ
ของระดับความเข้มข้นของ 2FAL ในนํา้ มันและค่า DP ของฉนวนกระดาษคราฟท์ทงั้ แบบธรรมดา และแบบปรับ
ให้ทนอุณหภูมิสงู ได้ลว้ นมีความสัมพันธ์กนั เป็ นเชิงเส้นดังแสดงใน Figure 2
ยังมีงานวิจยั อีกจํานวนมากที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารประกอบฟูราน 2FAL
ในนํา้ มันกับค่า DP ของฉนวนกระดาษ เนื่ องจากการตรวจวัด ค่า DP ทําได้ยาก ดังนั้นจึงมีผูน้ าํ เสนอโมเดล
คณิตศาสตร์แสดงของความสัมพันธ์ของค่าทัง้ สอง โดยไม่ตอ้ งใช้การตรวจสอบแบบทําลายโดยการตัดกระดาษ
เพื่อไปทดสอบหาค่า DP โดยตรง เพื่อนําไปหาความเสื่อมที่เกิดกับฉนวนกระดาษ แล้วนําไปกําหนดอายุข อง
ฉนวนกระดาษหรืออายุของหม้อแปลงต่อไป สมการความสัมพันธ์ของนักวิจยั ต่างๆ มีดงั นี ้ (Badune et al., 2009)
(1) สมการของ Chendong
DP =

log10 [ 2 FAL ] − 1.51
−0.0035

(1)

โดยที่ 2FAL คือ ความเข้มข้นของ 2FAL ในนํา้ มัน [mg/l หรือ ppm]
DP คือ ค่าของ degree of polymerization
Stebbins ได้เสนอสมการ โดยการปรับจากสมการของ Chendong เพื่อใช้สาํ หรับกระดาษที่ผ่านการ
ปรับให้ทนอุณหภูมิสงู ได้ (thermally upgraded paper)
(2) สมการของ Stebbins
DP =

log10 [ 2 FAL ⋅ 0.88] − 4.51
−0.0035

โดยที่ ค่า 2FAL ในสมการที่ (2) มีหน่วยเป็ น ppb( parts per billion, µ g/l)
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(3) สมการของ De Pablo
DP =

7100
8.88 + 2 FAL

(3)

ต่อมา Pahlavanpour และคณะ ทําการศึกษาแล้วพบว่าการเสื่อมสภาพของกระดาษไม่สมํ่าเสมอ โดย
สันนิษฐานว่ามีฉนวนกระดาษ 20% ที่อยู่ดา้ นในเกิดการเสื่อมสภาพเร็วเป็ นสองเท่าของฉนวนกระดาษส่วนอื่น
(4) สมการของ Pahlavanpour
DP =

(5) สมการของ Burton
DP =

800
[0.186 ⋅ 2 FAL] + 1
2.5 − log10 [ 2 FAL ]
0.005

(4)

(5)

เมื่อนําสมการทั้ง 5 สมการข้างต้นมาคํานวณค่า DP เปรียบเทียบกับผลการทดสอบหม้อแปลงกําลัง
ระบบ 115/22 kV แล้วพบว่าบางสูตรให้ค่าคํานวณแตกต่างจากค่าทดสอบค่อนข้างมาก ดังแสดงใน Table 3
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ผ ลการคํา นวณมี ค่ า แม่ น ยํา ใกล้เ คี ย งกับ ค่ า ตรวจวัด จริ ง มากขึ น้ ผู้วิ จัย จึ ง ขอนํา เสนอสมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า 2FAL และ DP โดยหาค่าคงที่ตา่ งๆในสมการใหม่ได้ดงั สมการที่ (6)
(6) สมการนําเสนอ
2.71 − log10 [ 2 FAL ]
(6)
DP =
0.00475

โดยที่คา่ 2FAL ในสมการที่ (3)-(6) มีหน่วยเป็ น ppm
การหาอายุทเ่ี หลือของหม้อแปลงกําลัง
หลังจากวิเคราะห์หาค่า DP จากสมการต่างๆ ได้แล้ว สามารถนําผลที่ได้มาคํานวณหาอายุการใช้งานที่
ใช้ไปตามสภาพการใช้งานจริงของหม้อแปลงได้ดงั สมการ (Badune et al., 2013)
1100 
= 20.5 ⋅ ln 
Elapsed life(in years)

 DP 

(7)

เมื่อทราบอายุการใช้งานตามสภาพของหม้อแปลงแล้วก็สามารถทํานายอายุท่ีเหลือของหม้อแปลงกําลัง
ได้ หากหน่วยงานกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการใช้หม้อแปลงไว้ ซึ่งในงานวิจัยนีก้ าํ หนดระยะเวลาใช้งานหม้อ
แปลงสูงสุดไว้ท่ี 30 ปี ดังนัน้ อายุท่ีเหลือของหม้อแปลงกําลังหาได้ดงั นี ้
(8)
Remaining lifetime(in years)
= 30 − Elapsed life
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ข้อมูลหม้อแปลงกําลังทีใ่ ช้เป็ นกรณีศึกษา
ข้อมูลหม้อแปลงกําลังที่ ใช้เป็ นกรณี ศึก ษา มีจาํ นวนทั้งสิน้ 8 เครื่องเป็ นหม้อแปลงระบบ 22/6.9 kV
จํานวน 4 เครื่อง และระบบ 115/22 kV จํานวน 4 เครื่อง ข้อมูลประกอบด้วยอายุใช้งานจริงของหม้อแปลงตัง้ แต่
วันติดตัง้ ใช้งาน ผลทดสอบปริมาณสารประกอบฟูรานในหน่วย ppm และค่า DP (บางเครื่อง) แสดงใน Table 3
Table 3 Power transformer data and DP values from equation (1) to (6).
Name

TR01
TR02
TR03
TR04
TR05
TR06
TR07
TR08

Age

Furan
from test
22/6.9 kV

12
0.0064
12
0.0065
21
0.0350
21
0.0340
115/22 kV
24
0.610
27
0.860
22
0.716
25
0.665

DP from
Test

636
585
613
624

DP from Model
Chendong Stebbins
(1)
(2)
1,058
1,074
1,056
1,072
847
863
851
867
Chendong Stebbins
493
509
450
466
473
489
482
498

De Pablo
(3)
799
799
796
796
De Pablo
748
729
740
744

Pahlavanpour
(4)
799
799
795
795
Pahlavanpour
718
690
706
712

Burton
(5)
939
937
791
794
Burton
543
513
529
535

Propose
(6)
1,032
1,031
877
880
Propose
616
584
601
608

Table 4 Remaining lifetime of power transformer.
Name

Age
22/6.9 kV

TR01
TR02
TR03
TR04

12
12
21
21
115/22 kV

TR05
TR06
TR07
TR08

24
27
22
25

Chendong
29.2
29.2
24.7
24.7
Chendong
13.5
11.7
12.7
13.1

Stebbins
29.5
29.5
25.0
25.1
Stebbins
14.2
12.4
13.4
13.8

Remaining lifetime [years]
De Pablo Pahlavanpour
23.4
23.4
23.4
23.4
23.4
23.3
23.4
23.3
De Pablo Pahlavanpour
22.1
21.3
21.6
20.4
21.9
20.9
22.0
21.1

Burton
26.8
26.7
23.2
23.3
Burton
15.5
14.4
15.0
15.2

Propose
28.7
28.7
25.4
25.4
Propose
18.1
17.0
17.6
17.8

สมการความสัมพันธ์ระหว่างฟูรานและ DP แต่ละสมการเหมาะกับค่า DP ในช่วงที่แตกต่างกันดังนัน้
การประยุกต์ใช้งานควรเลือกใช้สมการที่ให้คา่ DP ตํ่าที่สดุ ไปคํานวณหาอายุหม้อแปลงที่เหลืออยู่ ซึง่ จะได้คา่ น้อย
ที่สดุ เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนบํารุ งรักษาหรือเปลี่ยนทดแทนให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สดุ เช่นหม้อแปลง TR01TR04 ควรใช้ ผ ลที่ ไ ด้จ ากสมการ Pahlavanpour และหม้อ แปลง TR05-TR08 ควรใช้ ผ ลที่ ไ ด้จ ากสมการ
Chendong เป็ นต้น
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สรุ ป

จากผลการศึกษาพบว่าหม้อแปลงกําลังทุกเครื่องที่ทาํ การศึกษามีสภาพทางเทคนิคดีกว่าอายุการใช้งาน
จริงของหม้อแปลงเอง อาจเนื่องมาจากปริมาณโหลดของหม้อแปลงแต่ละเครื่องไม่สงู คืออยู่ในช่วงประมาณร้อย
ละ 30-50 ของพิกดั ตลอดจนมีการบํารุ งรักษาเชิงป้องกันอย่างสมํ่าเสมอ ดังนัน้ จากที่หน่วยงานกําหนดอายุขัย
ของหม้อ แปลงไว้ท่ี 30 ปี อาจขยายเวลาการใช้ง านออกไปได้เ ป็ น 40 ปี ไ ด้ ทั้ง นี ต้ อ้ งมี ก ารตรวจสอบอย่ า ง
สมํ่าเสมอ
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Application of Linear Programming Techniques in Porridge Development for the Elderly
Sujaree Khatcha1, Suteera Vatthanakul1* and Saowanee Lertworasirikul2

ABSTRACT
Elderly people often have insufficient nutrients to the body's needs and risk causing various
diseases, such as type 2 diabetes, osteoporosis, hypertension and the occurrence of low muscle mass
(known as sarcopenia). Therefore, it is important to focus on the food intake with sufficient nutrients
(protein, complex carbohydrates, dietary fiber and calcium) to the body's needs. The goal of this study
was to develop a formulation of porridge using linear programming (LP) model to get a nutritious
porridge (protein, fiber, calcium and sodium), suitable for the needs of the elderly bodies. When
evaluating physical characteristics of porridge, the average brightness (L*), greenness (a*) and
yellowness (b*) were 42.04 ± 0.02, 0.91 ±. 0.04 and 6.01 ± 0.05, respectively, with an average viscosity
of 1672.50 ± 144.96 cP and a mean of firmness, consistency, adhesiveness and index of viscosity equal
to 203.22 ± 21.73 g, 4513.59 ± 145.65 g.sec, -196.38 ± 7.72 g and -395.06 ± 11.76 g.sec respectively.
For the sensory evaluation, the 5-point hedonic scale and just about right scale were used. It was found
that most of consumers (aged 45 years and older) rated the overall liking at the "like" level (3.96) and
the intensity of viscosity and salt level were at the "JAR" level. It can be said that linear programming
techniques can be applied in the product development to meet the nutritional requirements.

Key words: elderly people, porridge, linear programming (LP)
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1
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INTRODUCTION

Older people that have changed in many ways, for example, the income that is reduced due
to retire from work and tend to have deteriorated in various systems in the body, such as changing
tastes and being less effective in chewing and digestion, which contributes to less food intake
(Chalermsri and Muangpaisan, 2017: 10-29). In addition, it is found that as the age increases the
likelihood of various chronic diseases also increasing. The diseases commonly found in the elderly are
sarcopenia, osteoporosis, diabetes and hypertension, which is mainly a result of inappropriate food
intake, such as consuming foods that are insufficient in protein and calcium intake or consuming very
salty foods. For this reason, it should be given priority to the development of nutrient products that
contain nutrients that meet the needs of the elderly body at a reasonable price.
Porridge is often used to replace meals for patients and the elderly. Due to porridge has a soft
texture which makes it convenient for chewing and swallowing. Some of the limitations of porridge for
the elderly are low fiber content and are mostly composed of simple carbohydrates and may contain
little meat protein.
Linear programming techniques are mathematical models created to describe and represent
interesting problems. This technique can be applied in product development by helping to develop the
product to achieve the specified objectives and use limited resources efficiently (Sheibani et al., 2017).
Therefore, the goal of this study was to develop a formulation of porridge using linear programming
(LP) model to get a nutritious porridge (protein, fiber, calcium and sodium), suitable for the needs of
the elderly bodies and reasonable price.

MATERIALS AND METHODS

1. Study the basic formula of porridge for the elderly by using linear programming techniques.
Study the basic formula of porridge for the elderly by using linear programming techniques to
calculate the ratio of ingredients to achieve nutritious products suitable for the needs of the elderly
bodies. Start by considering the price and the amount of nutrient elements in each type of material
shown in Table 1 together with the details of the amount of nutrients that the elderly should receive per
meal (Table 2), the equation will be created as follows:
Objective function: The lowest production costs.
6X1+54X2+38X3+1X4 = minimize …………………………………………………………….….....1
Constraints
1. Protein content is greater than or equal to 25 g per serving after cooked (300 g)
8.3X1+90X2+20.6X3 ≥ 25…………………………………………………………………...2
2. Dietary fiber content is greater than or equal to 7 g per serving after cooked (300 g)
9.4X1+15.7X3 ≥ 7…………………………………………………………………………….3
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3. Calcium content is greater than or equal to 400 mg per serving after cooked (300 g)
41X1+465X2+1469X3+24X4 ≥ 400………………………………………………………...4
4. Sodium content is less than or equal to 350 mg per serving after cooked (300 g)
9X1+160X2+11X3+38758X4 ≤ 350………………………………………………………..5
5. Barley content is less than or equal to 35 g per serving after cooked (300 g)
X1 ≤ 0.35………………………………………………………………………………………6
6. Salt content is greater than or equal to 0.5 g per serving after cooked (300 g)
X4 ≥ 0.005……………………………………………………………………………………..7
7. The sum of all the ingredients is equal to 80 g (before cooked).
X1+X2+X3+X4 = 0.80………………………………………………………………………...8
The variable X is measured in g per 100 g (g/100g) and X1 X2 X3 and X4 instead of barley,
whey protein, roasted black sesame and salt, respectively.
Table 1 Nutrient information and prices of ingredients used in the production of porridge for the
elderly.
Ingredients
Information per 100 g
Prices
Protein
Dietary fiber
Calcium
Sodium
(baht)
content
content
content
content
(g)
(g)
(mg)
(mg)
Barley
6
8.3
9.4
41
9
Whey protein
54
90
0
465
160
Roasted black
38
20.6
15.7
1,469
11
sesame
Salt
1
0
0
24
38,758
Source: Nutrition Division, Department of Health (2001)
Table 2 The amount of nutrients for the elderly bodies should receive per meal.
Nutrients
Nutrient content per meal
Protein (g)
≥25
Dietary fiber (g)
≥7
Calcium (mg)
≥400
Sodium (mg)
≤350
Source: Chalermsri and Muagpaisan (2017: 10-29); Yamwong (2017: 30-35)
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2. Physical characterization of porridge for the elderly
The porridge was analyzed for color values using the Hunter Lab color meter and reported the
results as brightness (L*), greenness (a*) and yellowness (b*). The texture of the porridge was analyzed
by Texture Analyzer using Back Extrusion (Onyango, 2014) and the viscosity of the porridge was
measured by Brookfield Viscometer.
3. Sensory evaluation of porridge for the elderly.
The sensory evaluations of the porridge for the elderly were carried out with the participation of 50
untrained volunteers who prepare their body on the stages of aging (aged 45 years and older)
using 5-point hedonic scales (1- dislike very much, 2- dislike, 3- neither like nor dislike, 4- like, 5- like
very much) to evaluate the characteristics of the product as follows: grain resolution, viscosity, color,
odor, sweetness, salty, easy to swallow, softness, and overall liking. Together with the just about right
test of viscosity characteristics and the salty taste of the product.
4. Statistical analysis
Analyze basic porridge recipes by using Lindo package version 6.1. Physical and sensory results
were calculated as the mean and standard deviation. The just about right (JAR) results were analyzed
using binomial test.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Study the basic formula of porridge for the elderly by using linear programming techniques.
The results of analysis of the basic formula of porridge using linear programming techniques can
be shown as in Table 3 and 4. It has been found that the porridge had contains 25 g of protein, 475.74
mg of calcium, 7.29 g of dietary fiber, 350 g of sodium which the value considered is in accordance
with the constraints following equation 2-5. Moreover, the formula receives a minimum production cost
of 21.90 Baht, when the ratio of each raw material as follows: barley 35 g, whey protein 18.72 g, roasted
black sesame 25.74 g and salt 0.81 g. However, the values of chemical analysis may not be in
accordance with the results from the linear software package because the nutritional value of each
material is based on data from the Department of Health, which may differ from the raw materials used.
Table 3 Basic porridge formula analyzed using linear programming techniques.
Ingredients
Values (g)
Barley
35.00
Whey protein
18.72
Roasted black sesame
25.47
Salt
0.81
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Table 4 Production cost and nutrient content of porridge are calculated from linear programming
techniques.
Information
Values
Production cost (baht)
21.90
Protein (g)
25
Dietary fiber (g)
7.29
Calcium (mg)
475.47
Sodium (mg)
350
2. Physical characterization of porridge for the elderly.
The results of the physical characterization of porridge are presented in Table 5. Considering the
color characteristics of the product, the porridge has the average brightness (L*), greenness (a*) and
yellowness (b*) were 42.04 ± 0.02, 0.91 ±. 0.04 and 6.01 ± 0.05, respectively. It indicates that the
porridge is developed with a somewhat dark color that is like this because it has an important ingredient
as black sesame. As for the texture characteristics, it was found that the porridge developed had
firmness, consistency, adhesiveness, index of viscosity and viscosity is equal to 203.22 ± 21.73 g (1.99
± 0.21 N), 4513.59 ± 145.65 g.sec (44.26 ± 1.43 N.sec), -196.38 ± 7.72 g (1.93 ± 0.08 N), -395.06 ±
11.76 g.sec (3.87± 0.12 N.sec) and 1672.50 ± 144.96 cP, respectively. Similar results were reported
by Murugkar et al., 2015 who demonstrated that firmness, adhesiveness and index of viscosity of
nutrient porridge were 1.048 N, 1.023 N and 2.60 N.sec, respectively. On the other hand, the developed
porridge has slightly higher texture values. This may be because the porridge developed has higher
protein component. The protein particles are effective against the ability of the porridge to flow makes
the porridge more stable (Murugkar et al., 2015).
Table 5 Physical characteristics of porridge for the elderly.
Physical characteristics
Color
L*
a*
b*
Physical characteristics
Firmness (g)
Consistency (g.sec)
Cohesiveness (g)
Index of viscosity (g.sec)
Viscosity (cP)
539

Values
42.04±0.02
0.91±0.04
6.01±0.05
203.22±21.73
4513.59±145.65
-196.38±7.72
-395.06±11.76
1672.50±144.96
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3. Sensory evaluation of porridge for the elderly.
The sensory evaluation using the 5-point hedonic scale was showed in Table 6. The average scores
of overall liking were in the level of “neither liked nor disliked” to “likes”, and when considering other
sensory characteristics, it was found that the porridge had average preference scores at the “like” level.
For the salty characteristics, the result showed the average score of liking at the level of “neither liked
nor disliked”. The target consumer gave the lowest saltiness preference score due to the impairment
of the salty taste buttons (Sergi et al., 2016), which made the elderly less capable of receiving the salty
taste.
Table 6 Means and standard deviation of the scores awarded by the participation to the sensory
characteristics of porridge for the elderly.
Sensory characteristics
Scores
Grain resolution
4.10±1.05
Color
4.24±0.92
Viscosity
4.18±1.04
Odor
4.00±1.14
Sweetness
4.12±1.12
Salty
3.90±1.07
Softness
4.28±1.03
Easy to swallow
4.34±0.87
Overall liking
3.96±0.81
The results of the just about right test of porridge for the elderly on the viscosity, salty and easy
to swallow characteristics were demonstrated in Figure 1. It was found that the target consumers feel
that the porridge sample had the intensity level “JAR” level more 70% in viscosity and easy to swallow
characteristics. Therefore, it can be concluded that viscosity characteristics of porridge was "just right".
For the salty characteristics, it can be seen that the percentage of frequency is less than 70%, so it was
still unable to conclude that "just right". It was necessary to get hold of the salty characteristics to
continue with Binomial test. The results were as shown in Table 7.
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88

86

Too weak

58

50

24

18

0

Just right

Salty

Too strong

8

10

6

Vicosity

2

Easy to swallowing

Figure 1 Just about right test of porridge in salty, viscous and easy to swallow characteristics.
The results of the binomial test of the salty characteristics were presented in Table 7. It was
found that the percentage of consumers who felt that the salty taste of the porridge sample was “just
right", "too weak" and "too strong" levels were 58, 18 and 24, respectively. Stone and Sidel (1993)
recommended using a higher frequency (max) between " too strong" and "too weak" data in comparison
with critical values at the desired confidence level, if the max is greater than or equal to the critical
value, designating that the consumer feels that the characteristic of interest is at that intensity, simply if
the max value is less than the critical value, then the consumer feels that the characteristic is at
extinguished “just right". Hence, considering the data shown in Table 7, the max value is less than the
critical value at 95% confidence level. The target consumer feels that the salty of porridge is already at
the "just right" level.
Furthermore, the optimum processing for the production of porridge will be studied to help
prolong the shelf life of the products for longer to develop to the industrial level.
Table 7 Binomial test of porridge in salty taste characteristics.
JAR
is JAR >70%
< JAR
> JAR
Sum
29
No
9
12
21

CONCLUSION

Max
12

0.05 critical
16

The utilization of linear programming techniques in product development can help product
developers determine the basic production formulas that are suitable for their requirements or
conditions quickly and efficiently. In this research, the researchers have applied linear programming
techniques to determine the basic formula of porridge in order to obtain nutritious products suitable for
the needs of the elderly body. In addition, when assessing the sensory evaluation, it was found that the
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target consumers accepted the developed porridge, both in terms of taste and the texture by rating the
preference at the "Like" level. Therefore, it is possible to develop the porridge at the industrial level due
to the relatively low production cost and acceptance by consumers.
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Analysis of Food Safety Management System in the Frozen Seafood Manufacturing Process in
PT. XYZ Indonesia
Ukhi Werdi Pratami1* and Thanit Puthpongsiriporn1

ABSTRACT
Food safety compliance is one of the key aspects of the seafood industries throughout the
world. The stringent food safety requirements by the consumers, especially as an import product in the
developed countries, have become a major challenge among the seafood product producers and
exporters. Fisheries industries must ensure that their fish handling, processing, and transportation
facilities meet the standards required. The US FDA mandates the implementation of a Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP)-based inspection system that provides food producers and processors
with a standard system for carrying out and managing their activities such that the end product is safe
for human consumption. PT. XYZ is one of the leading companies in the Indonesian seafood industry
that produces a variety of shrimp products. This company has started its production since 1994 and
acquires a HACCP certification in 1999. Analysis of Food Safety Management Systems is important to
understand how the food safety standard is implemented in the frozen seafood production, as well as
to identify challenges encountered by the processor. This paper presents results from in-depth
interview and survey on challenges, implementation strategies, and their effectiveness conducted at
PT. XYZ. Based on information detained from eight respondents from the Quality Assurance department
and Factory supervisor from each processing department, it is found that the main barrier in
implementing the HACCP system is in its establishment of documentation and record keeping steps.
The result of this study can support other frozen seafood businesses as a guideline for the business
owners or managers in applying HACCP standard.

Key words: challenges, food safety, HACCP, frozen shrimp, strategies
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INTRODUCTION
Indonesia is the world’s largest archipelagic country with 17,508 islands and 54,716 kilometers
of coastline (FAO, 2019a). In 2017, 11.2% of Indonesian fisheries product export is frozen (Trade Map
in Seafood Trading Intelligence Portal, 2018). Therefore, frozen seafood product is important and
lucrative for the Indonesian fisheries sector. As stated by The WorldFish Center (2008), developing
countries’ future success in exporting fish depended on continued access to the markets of developed
countries. One of the major challenges faced by exports of fish and fish products sector is progressively
stricter food safety requirements, particularly in the EU, US, and Japan. US Food and Drug
Administration (FDA) as the primary regulatory body that is responsible for regulating all aspects of
consumer protection pertaining to foods and drugs including fish and seafood has some significant
roles in assuring food safety. The FDA mandates the implementation of a Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP)-based inspection system that provides food producers and processors with a
standard system for carrying out and managing their activities in such a way that the end product is
safe for human consumption. The HACCP system has been recognized throughout the developed
world as a major advance in the safety assurance system (Kanduri and Eckhardt, 2002).
HACCP is a system that identifies, evaluates, and controls hazards which are significant for
food safety (FAO, 1969). There are 12 application steps of HACCP: (1) assemble HACCP team; (2)
describe product; (3) identify intended use; (4) construct flow diagram; (5) confirm flow diagram onsite; (6) list all potential hazards, conduct a hazard analysis, and consider control measures; (7)
determine Critical Control Points (CCP); (8) establish Critical Limits for each CCP; (9) establish
monitoring system for each CCP; (10) establish corrective actions; (11) establish verification
procedures; and (12) establish documentation and record keeping. Number six to twelve are the basic
seven principles of HACCP (Asian Productivity Organization, 2009). However, such program has not
been adopted well by every frozen seafood business operators in Indonesia due to several challenges,
such as overcoming HACCP implementation’s cost and embedding knowledge as well as awareness
to the stakeholders.
PT. XYZ is one of the leading companies in the Indonesian seafood industry that produces a
variety of shrimp products and has implemented HACCP for more than 15 years. The products of PT.
XYZ have been distributed into some countries such as Japan, China, UK, Netherland, France, and
USA. Some of the products are Head Less (HL), Tailed, Peeled-Deveining (PD), and Nobashi Ebi (NE).
Analysis of Food Safety Management System is important to understand how the food safety
standard is implemented in the frozen seafood production, analyzing the problems, challenges, as well
as strategies of the implementation during the manufacturing process, and evaluate the effectiveness
of those strategies identified. Analysis of HACCP implementation in PT. XYZ has been conducted and
the result of this study can be used as the basis of establishing strategies in the Food Safety
Management implementation and a guideline for the development of frozen seafood production
business owners or managers.

MATERIALS AND METHOD
This research is carried out by a survey method. The main aim of conducting a survey is to
draw reliable and valid data in a structured questionnaire that will be easy to analyze and report
(Showkat, 2017). The survey is conducted in the PT. XYZ as a producer of frozen seafood in Indonesia.
Data collection is done by direct observation. Questionnaires are used as a guideline in drawing
conclusion. Observation is done for a month in PT. XYZ. Questionnaires are developed based on the
situation there, such as the strategies found and the organization chart to know who are able to be
interviewed). There are two types of questionnaire, first is Questionnaire for the supervisor and Quality
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Control that is about the HACCP implementation in the production line and the second one is for the
Quality Assurance that is about the twelve steps of HACCP implementation and the whole problems
and challenges. In-depth interview is carried based on food safety standard used by the manufacturer.
Then, the result is analyzed descriptively.
In this study, the food safety standard analyzed is based on Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP). The framework of the research is depicted in Figure 1. During the twelve application
steps of HACCP in the frozen seafood manufacturing process, until it is consumed by the consumers
safely, there are problems and challenges need to be conquered. Therefore, effective strategies along
the production are needed. The challenges faced and the way the frozen seafood manufacturer solves
the problems of food safety management are observed. A total of 38 companies manufacturing seafood
product has been asked for being observed, but PT. XYZ is the one who agreed on this occasion. The
observation is supported by eight respondents that consist of the supervisor from each department in
the production line, Quality Control, and Quality Assurance of the factory. The answers given are on a
Likert Scale of 1 to 5 that consecutively stands for, “very ineffective”, “ineffective”, “less effective”,
“effective”, and “very effective”. Along the production line, the score is dragged by the observer based
on the answer given by the supervisor and Quality Control since during the production, they can’t fill
out the questionnaire due to their work. Meanwhile, for the Quality Assurance, the score is written by
himself. The score represents the effectiveness of the strategies implemented in HACCP
implementation.

Figure 1 Food safety management system research framework.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Implementation of HACCP in PT. XYZ
PT. XYZ has applied all of the twelve implementation steps of HACCP. HACCP team consists
of (1) Factory Manager, (2) Quality Control and Quality Assurance Manager, (3) Purchasing Manager,
(4) Production Manager, (5) Quality Control (QC) staff, (6) Quality Assurance (QA) staff, and (7) Chief
of Laboratory. During the observation, product that was produced continuously was NE product, i.e.
Stretched (Belly Cut) or Nobashi Ebi shrimp. Therefore, the study will focus on the NE product.
The raw material of the product is Vannamei (Litopenaeus vannamei) that is supplied from the
semi-intensive brackish water cultivation from some areas on the north side of Java Island. For the
twelve steps of HACCP implementation, identification of intended use of products is done by HACCP
team to identify shelf life of materials and product, modify direction of usage (to make sure the
consistency of usage direction with its real usage), ensure direction of labelling is consistent with the
rules, and ensure products’ usage condition. The production steps of Nobashi Ebi product consist of
(1) receiving Head On (H/O) shrimp fresh, (2) selection, (3) washing I, (4) de-heading, (5) washing II,
(6) sizing by grading and correction, (7) Weighing HL, (8) peeling tail on and deveining, (9) checking
foreign material in backlight table, (10) washing III, (11) cutting belly, (12) stretching, (13) soaking, (14)
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layering, (15) vacuum, (16) freezing, (17) metal detecting, (18) packing and labeling, (19) cold storage,
and (20) stuffing. Among all those steps, the Critical Control Points (CCP) take place in the receiving,
metal detecting, and cold storage. Hazards along the production of the frozen shrimp are divided in to
three types, i.e. physical hazard (filth or foreign material, such as hair, glass, leaves, etc.), biological
hazard (pathogenic bacteria growth, such as E. coli, Salmonella and Vibrio parahaemolyticus that can
be originated from the lack of cold chain implementation, equipment and/or worker contamination, or
undiscarded vein), and chemical hazard (chlorine or antibiotic residues, such as Chloramphenicol,
Nitrofuran and Tetracycline). Hazards can be controlled by Good Manufacturing Practice (GMP) and
Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP). In the raw material receiving, chemical hazard gives
a high severity level and in the metal detecting, the physical hazard gives a high severity level because
of the availability of metal fragment. In the cold storage, biological hazard gives a moderate severity
level for the consumers. Critical limits are decided by the HACCP team based on the buyers’ demand
and government rules.
2. HACCP Implementation Effectiveness, Problems, Challenges, and Strategies
The result shows that in Receiving, Cold Storage, Thawing, Selection, and Washing I, 59% of
answers represent the strategies to comply HACCP standard in those processes are considered as
“effective”. 38% of them is considered as “very effective”, and the rest is categorized as “less effective”.
The problem during receiving is found when the size of the shrimp supply is uneven. In this case, the
coordination with the production manager is needed. Meanwhile, in De-heading and Washing II
process, 75% of answers are categorized as “effective”. The problems in these steps are when the deheading result is under the minimum percentage (65%). Therefore, teamwork between de-heading and
cold storage department to analyze the root problems is required. The other problem is not frequently
happened, but if the de-heading conveyor is off, then technician support is needed.
The other questionnaire consists of Sizing by Grading and Correction, Keeping Ice, and
Washing III steps. There are 53% of answers categorized as “effective” and the rest is categorized as
“very effective”. The problem that sometimes appears here is the human error so that the grading box
is left empty. Therefore, the works need to be supervised well. For Peeling Tail, Deveining, Checking
Foreign Material on Backlight Table, and Washing IV, 69% of answers are “effective” and the rest is
“very effective”. The problem appears here is the low quality of defrosted raw material imported from
the outside of the company. Hence, the correction needs to be more strict than usual.
Different from the steps before, Soaking, Freezing, Weighing I, Glazing, and Weighing II
processes are categorized as “very effective” (74% of answers). The most effective is during the
process of Weighing and Labelling and Freezing. The problem found here is where there are broken
shrimps. The strategy applied is making the broken shrimps to be block products. The next
questionnaire (Questionnaire 6) comprises of Packing Bag, Sealing, and Metal Detecting where metal
detecting is included as one of Critical Control Point (CCP). 95% of answers shows that the strategies
here are “very effective”, as for the metal detection, strategies applied are internal validation before
use, external validation once a year, accuracy checking, and corrective measurement. The last steps
are Storage Warehouse, Checking, Packaging and Labelling, Cold Storage, and Stuffing that shows
80% of the result are “very effective” and the rest is “effective”. Cold storage is also considered as a
CCP since its strategies are done to prevent a biological hazard. Those strategies are maintaining the
room temperature to be less than or equal to -18°C, QC checking twice each day, doing product
inspections, laboratory test towards three pieces of product samples, and doing re-test for its corrective
measurement.
The last questionnaire given to the Quality Assurance consists of two parts. The first part is
about the overall problems and strategies and the second part is about challenges and strategies from
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each step in the twelve application steps of HACCP (Table 1) as well as the whole problems and
challenges. From the first part, the first problem may be found in the implementation of HACCP is a
shortage of HACCP knowledge, expertise, and experience. Strategies taken by the Company are
overall “very effective”. Training about HACCP has been well scheduled followed by post-tests and
retraining when it is needed. The training is done every two weeks per area of production. The
conformity of HACCP implementation itself will be inspected directly by QA or QC. One strategy that
has not been applied is E-learning implementation as it is stated by Rostron (2012) that E-learning
should be promoted to improve accessibility.
Table 1 Twelve steps of HACCP implementation, challenges, and strategies of PT. XYZ.
Step
1

Description
Assemble HACCP team

Challenges
• Acquire enough team members
with appropriate HACCP
understanding
• Improving knowledge, expertise,
and experience in HACCP for
trainers, consultants, enforcers,
and policymakers
Include essential information about
the product completely

Score
5

Strategies
• Establish team from various
departments or component
of the company
• Employ enough training to
educate staff

5

Product description is done
by HACCP team, consists of
raw material, raw material
origin, raw material receiving,
product, processing steps
Freezing, packing, storage,
storability, labelling, direction
of usage, and market
• Usage plan identification by
HACCP team
• Ensure the consistency of
the direction and the real
usage
• Ensure that the labelling
direction is in line with the
regulation
• Evaluate and modify usage
direction when it is needed
Construct an efficient flow
diagram (clear, accurate, and
detail) that can represent the
whole process of production
from the raw material
receiving until the finished
goods loaded into export
container

2

Describe product

3

Identify intended use

• Make sure that all customers’
requirements met by the HACCP
implementation effort
• Perfectly prevent wrong usage

4

4

Construct flow diagram

Production process must be
altered due to raw material quality
fluctuation, Master Carton
breakdown, customers’ specific
requirement, etc.

4
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Table 1 (Continued)
Step
5

Description
Confirm flow diagram
on-site

Challenges
The process of production can be
in line with the rules and regulation

Score
4

6

List all potential hazards, Prevent physical, biological, as
conduct a hazard
well as chemical hazards by
analysis, and consider
preventing contaminations
control measures

5

7

Determine Critical
Control Points (CCP)

Eliminate the effect of significant
hazards

5

8

Establish Critical Limits
for each CCP

Producing finished goods which
are safe to consume

5

9

Establish monitoring
system for each CCP

5

10

Establish corrective
actions

Make sure that critical limit is not
violated (not exceed its tolerance
limit)
Prevent contamination effectively

11

Establish verification
procedures

5

12

Establish documentation
and record keeping

Applying audit and verification
method including residues or
antibiotic test
Construct documentation and
record keeping with good human
resources

548

4

4

Strategies
• confirm the production
operation in all stages,
operation, and working
hours based on HACCP
manual
• make changes to the flow
diagram if it is needed
• Source of contaminants
treatment (good raw
materials handling,
maintaining facilities and
equipment, appropriate
production procedures and
employee or workers
practices)
• GMP and SSOP application
Decision tree analysis to the
all of significant hazards to
make sure whether the hazard
is categorized as CCP or non
CCP
Critical limits are decided by
HACCP team based on the
buyers’ demand, government
rules, and test results
Monitoring scope comprises
of what, when (frequency),
where, who, and how
• Correction by QC
• Rejection
• Reworking
• Reparation of machine (for
metal detector and cold
storage)
• Re-adjusting for cold
storage
• QC verification
• External laboratory
cooperation
• Periodical training and
education
• Embedding motivation to
the staff
• Establishing good
communication between
staff
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The other problem may appear is cost/benefit that is hard to be calculated. The strategy in
overcoming this problem is by improving the efficiency in HACCP implementation costs along the
production process. This strategy is considered “effective” as it is proven by training that is held by the
company to make sure that the implementation of HACCP is done effectively and efficiently. This
problem may also correspond with the problem of complexity and inefficiency of time since the more
complex and more inefficient processes may lead to a higher cost. A software and/or ERP system are
suggested to be introduced and applied as automation. The score in this strategy is three since this
has not applied in the company yet, therefore, in this case, it is considered as neutral.
Better coordination and communication across Government authorities and businesses, the
engagement between Government and the other stakeholders, and advisory role for inspectors are
considered as “effective” strategies in the poor government structure for food control problems. As the
interviewee stated that so far there is no significant problem with the Government’s control in food safety
for the company. However, communication between Industry or Company with its stakeholders itself
has been considered as “very effective”. Therefore, the interviewee did not state that there is a lack of
national HACCP strategy, as HACCP system and guidance are mandated by Government through
Indonesian National Standard (SNI 01-4852-1998). The implementation of HACCP in the company has
been well-supported by the provision of guidance and information about the HACCP practice. Hence,
it is classified as “very effective”. Moreover, based on General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 11969, in the application of HACCP system, flexibility appropriate to the business is important. This
flexibility should take into account the nature and size of the operation, including the human and
financial resources, infrastructure, processes, knowledge, and practical constraints. In PT. XYZ,
infrastructure and periodical checking have been done periodically and it has been considered as
“effective”. Furthermore, Standard Operating Procedure (SOP) has been applied “very effectively”
along the production process as a strategy in complying national HACCP requirement. Additionally,
the low raw material quality problem is “effectively” controlled by the use of chlorine. However, the use
of chlorine needs to be managed or controlled as it written by FAO (2019b) that controlling the residual
of chlorine or other approved water treatment chemical in container cooling water is needed by
measuring and recording it.
The effectiveness of HACCP implementation in PT. XYZ is overall categorized as “very
effective”. Nevertheless, there are challenges faced by the company in terms of HACCP
implementation. The twelve steps of HACCP implementation, as well as challenges and strategies in
HACCP application of PT. XYZ generated from the second part of questionnaire given to the Quality
Assurance are written in Table 1. Identifying intended use, Constructing flow diagram and Confirming
on site, Establishing corrective actions, and Establishing documentation and record keeping are
considered as the challenging steps compared to the others as how it is said by the respondent and
becomes a barrier in the HACCP implementation. It is because of those steps need to be thoroughly
done by expert with enough knowledge and experience. On the other hand, every people have different
level of responsibilities that becomes a barrier especially for documentation and record keeping
establishment. The low quality of the human factor may affect the effectiveness of HACCP system
application. Therefore, behavioral changes are needed for the HACCP implementation to succeed.
Embedding motivation to the staff and doing better communication with them so that the staff can be
more persistent in doing their responsibilities may become a challenge.

CONCLUSION
Implementation of HACCP in PT. XYZ has complied all of the twelve steps of HACCP. The
challenging steps are “identify intended use”, “construct flow diagram”, “confirm flow diagram on site”,
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“establish corrective actions”, and “establish documentation and record keeping”. Compared to the
other steps in the production line, based on questionnaire given, “selection” step has the highest
percentage of score. Therefore, it has the highest effectiveness of strategies application. The
effectiveness of HACCP strategies implementation in PT. XYZ is overall categorized as “very effective”.
Implementation of automation by Enterprise Resource Planning (ERP) system is suggested to reduce
the complexity and inefficiency of time in the company. The worker understanding is also an important
factor. Hence, the company needs to overcome the challenges of embedding motivation for the staff
to fulfill their responsibilities, doing better communication with them, as well as ensuring staff and
management commitment to be able to implement HACCP or food safety management system
effectively.
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Antibacterial Activity and Foaming Ability of Selected Surfactants
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ABSTRACT
The objective of this research was to evaluate the antimicrobial activity and foaming ability of
selected commercial surfactants. Seven commercial surfactants including cocamidopropyl betaine,
coco glucoside, lauryl glucoside, sodium lauroamphoacetate, sodium cocoyl isethionate, sodium
lauroyl glutamate and disodium laureth sulfosuccinate were selected. Antimicrobial activity was
determined by agar well diffusion assay. Gram-positive and Gram-negative bacteria namely Listeria
monocytogenes, Listeria innocua, Staphylococcus aureus and Escherichia coli were used as target
microorganisms in the food contact surface and environment of a food manufacturing facility to prevent
cross contamination of the finished products. Foaming ability was tested by the Bartsch test. The results
showed that the cocamidopropyl betaine was the strongest antibacterial surfactant, it inhibited all
bacterial strains with a diameter of inhibition zone ranged from 16.5 to 19.6 mm. For foaming ability and
pH, coco glucoside showed the highest foam-forming efficiency at 2.5% w/w with pH 8.74 as 48 mL.
On the basis of obtained results, antibacterial activity and foaming ability show the potential of selected
surfactants to be used as an antibacterial surfactant against foodborne pathogenic bacteria in
household and food manufacturers.
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INTRODUCTION
Surfactants are used in our daily life as a detergent, cleaning agent, soap or shampoo. Mostly,
food factories use a synthetic surfactant, but there are some adverse effects after use, for example,
corrosion of equipment, skin irritation and toxic to the environment (Pradhan and Bhattacharyya, 2017).
Quaternary Ammonium Compounds (Quats) are a surfactant cleaning chemical having antimicrobial
activity and also called as a sanitizer. Quats are widely used in the food factory to handle the cleanliness
in couples with the sanitized condition of a food manufacturing facility to prevent cross-contamination
of the finished products from the environment. However, there are many reducing synthetic surfactant
campaign in Europe; Quats were being considered by some companies as possible safe replacements
for these agents (Mcrae, 2017). An alternative antimicrobial surfactant, which is more gentle, nonirritating and friendly to the environment, has been investigated for replacing synthetic surfactants.
Some researchers described the qualification of a surfactant such as foaming ability, foaming stability,
emulsification, viscosity, surface tension and biodegradation (Pradhan and Bhattacharyya, 2017;
Muhammad and Khan, 2018). However, the study on their antimicrobial activities is still lacking.
The objective of this research is to study the potential of seven selected surfactants in the
market for their antibacterial activity and foaming ability, in order to discover an alternative antibacterial
surfactant for application in household and food factories.

MATERIALS AND METHODS
1. Microbiological media
Tryptone soya broth (TSB; Merck, Darmstadt, Germany) was used for bacterial culture
activating. Tryptone soya agar (TSA) was used for bacteria counting. Mueller Hinton agar (MHA; Difco,
Becton, Dickinson and Company, USA) was used for agar well diffusion assay to test the antibacterial
activity of each selected surfactant by preparing 30 mL of MHA for each plate (Modified from Inalegwu
and Sodipo, 2015). For Listeria spp., the media added with 0.6% yeast extract (YE; Difco) were used.
2. Preparation of surfactants
Selected surfactants namely cocamidopropyl betaine (CB), coco glucoside (CG), lauryl
glucoside (LG), sodium lauroamphoacetate (SL), sodium cocoyl isethionate (SC), sodium lauroyl
glutamate (SG) and disodium laureth sulfosuccinate (DL) were purchased from Cosmetic Ingredients
Supplier, Chanjao Longevity Co., Ltd. Bangkok, Thailand. Surfactant solution was prepared by
weighing 5 g of surfactant and gently added deionized water until 50 g by analytical balance for 10%
w/w in the beaker as a stock solution for foaming ability and pH measurement. The same method was
used to prepare 0.5, 1.25, 2.5, 5, 10, 25 and 50% w/w surfactant solution and only up to 25% w/w for
lauryl glucoside, sodium cocoyl isethionate and sodium lauroyl glutamate since they are more viscous
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and harder to dissolve. The appearance of surfactant solution, Cocamidopropyl betaine, was shown in
Figure 1.

10%

5%

2.5%

1.25%

0.5%

Figure 1 Cocamidopropyl betaine in different concentration (%, w/w).
3. Bacterial culture preparation
Listeria monocytogenes Scott A was obtained from the Laboratory of Microbial Food Safety,
Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University. Listeria
innocua 9011 was obtained from the Department of Medical Sciences, Thailand. Staphylococcus
aureus 746 and Escherichia coli 780 were obtained from the Thailand Institute of Scientific and
Technological Research Culture Collection, Pathum Thani, Thailand.
One loop-full of bacterial strain was first inoculated in a tube containing 5 mL TSB before
incubating at 37 ๐C for 24 h. Then transferred another two subsequent in fresh TSB before using as a
broth culture. Number of cells in the inoculum was enumerated by spreading plate on TSA.
4. Antibacterial activity assay of the selected surfactants
The broth culture was diluted in 0.1% peptone (Merck, Darmstadt, Germany) to obtain 8 Log
CFU/mL, and swabbed to a MHA plate with a sterile cotton swab, and then make four or five holes of 6
mm in diameter by using a cork borer (Modified from Holder and Boyce, 1994). Then, 50 μg of each
selected surfactant at a desired concentration was added into each hole. Likewise, deionized water
was used as a negative control. The plate was left for an hour to let the surfactant diffused, after that
placed the plates upside down and incubated at 37 ๐C for 24 h. The clear zones or zone of inhibition
were measured using Vernier caliper, 3 times for each clear zone. The three replications were
conducted.
5. Foaming ability and pH measurement
Foaming ability was studied by Bartsch test, 40 mL of surfactant solution was vigorously
shaken by hand in a 100 mL graduated cylinder and measured the foam volume. The shaking was
performed at approximately 3 Hz with amplitude 5 cm for 40 sec using a stopwatch (Modified from
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Pradhan and Bhattacharyya, 2017). pH was measured 3 times at room temperature using pH meter
(Model Lab 850, Schott SI Analytics, Germany).
6. Statistical analysis
The data were subjected to analysis of variance (ANOVA), using the general linear model
procedure of the SPSS statistical package (SPSS® version 25.0). Duncan tests were used to compare
means. All differences are reported at a significance level of 95%.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Antibacterial activity of the selected surfactants
The antibacterial activity of the selected surfactants against four strains of bacteria is shown
in Table 1.
Table 1 Inhibition zone of selected surfactants.
Surfactant
DI water

Conc.
Inhibition zone (mm) *
(% w/w) L. monocytogenes L. innocua
S. aureus
-

Cocamidopropyl
betaine (CB)

25
50

Disodium laureth
sulfosuccinate
(DL)
Sodium
lauroamphoacetate
(SL)
Coco glucoside
(CG)
Lauryl glucoside
(LG)
Sodium cocoyl
isethionate (SC)
Sodium lauroyl
glutamate (SG)

25
50

19.6 ± 0.67 Ab
19.5 ± 0.7 Ab
-

E. coli
-

18.8 ± 1.34 ABb
18.4 ± 0.87 Ab

17.5 ± 1.24 Bab
16.5 ± 1.13 Bb

18.3 ± 0.83 ABa
17.8 ± 1.48 Aba

-

15.4 ± 1.24 Bb
15.1 ± 1.34 Bb

17.7 ± 0.71 Aa
19.3 ± 0.73 Aa

25
50

14.7 ± 0.71 Bc
15.4 ± 1.32 Bc

17.4 ± 1.72 Ad
17.8 ± 1.56 Ab

-

-

25
50
25

19.2 ± 1.05 Bb
22.2 ± 1.72 Ba
14.7 ± 2.67 Ac

24.2 ± 1.03 Aa
25.4 ± 1.85 Aa
14.9 ± 2.06 Ab

13.5 ± 1.37 Cbc
16.0 ± 0.77 Cb
12.1 ± 3.90 Ac

-

25

18.6 ± 0.97 Ab

18.3 ± 6.28 Bb

17.6 ± 0.65 Cab -

25

22.4 ± 2.15 Aa

18.3 ± 1.09 Bb

19.6 ± 1.93 Ba

-

* Values are the mean of three replications.
A-C means within the same row followed by different letters were significantly different (p≤0.05)
a-b means within the same column followed by different letters were significantly different (p≤0.05)
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– means not active (diameter of well = 6 mm)
Among tested surfactants, CB showed the greatest efficiency to inhibit all tested bacteria. The
result showed that CG, LG, SC and SG had the ability to inhibit Gram-positive bacteria, L.
monocytogenes, L. innocua and S. aureus, but not inhibit Gram-negative bacteria such as E. coli.
Furthermore, the response of Gram-positive bacteria against the surfactant was varied and dependent
on the type of surfactants. For example, DL inhibited S. aureus, but not inhibit L. monocytogenes and
L. innocua.
Comparing among tested bacteria, E. coli as a representative of Gram-negative bacteria was
resistant to the surfactant than other Gram-positive bacteria. These results can be described by a more
complicated structure of the cell wall of Gram-negative bacteria than Gram-positive bacteria. Gramnegative bacteria have an outer membrane, comprising of phospholipids bilayer and
lipopolysaccharides (LPS), covering peptidoglycan. While Gram-positive bacteria have only the thicker
peptidoglycan layer but lack the outer membrane structure. The LPS prevents the penetration of
surfactant molecules with hydrophobic properties, causing more difficult to enter the cell membrane
(Salton and Kim, 1996).
When the concentration of surfactant increased, the inhibition zone was significantly wider
(p≤0.05) in only CG against L. monocytogenes. Increasing the surfactant concentration was not a
significant effect on greater inhibition of bacteria in other conditions (p>0.05). The results showed a
wider inhibition zone at a lower concentration of CB. It could explain that CB is an amphoteric surfactant
which has a negative charge on their hydrophilic end. At higher concentrations, the negative charge of
CB strongly repulsed negative charge of the bacterial cell wall, therefore CB cannot attack bacteria
well (Johansson and Somasundaran, 2007; Silhavy et al., 2010).

Figure 2 Inhibition zone of seven selected surfactants against Staphylococcus aureus.
2. Foaming ability of the surfactants
Although foam-forming is an important parameter of surfactant, more foam is not related to the
efficiency of cleaning but related to consumer acceptance (Pradhan and Bhattacharyya, 2017).
Evaluation of foaming ability helps to select the optimum concentration for usage. Foaming ability can
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be measured by the foam volume after vigorous shaking, the results of foaming volume are shown in
Table 2.
Table 2 Foam volume (mL) of selected surfactants.
Surfactant

Concentration (% w/w) *
0.5

1.25

2.5

5

10

CB

19 ± 2.83 Da

23 ± 0.71 Ca

15 ± 1.41 Da

18 ± 5.30B Ca

18 ± 4.60 BCa

DL

39 ± 3.54 Aa

41 ± 2.83 Aa

31 ± 3.54 Bb

17 ± 0.71 Cc

12 ± 1.41 Cc

SL

29 ± 2.12 BCa

21 ± 1.41 Ca

25 ± 7.07 BCa

29 ± 0.35 ABa

12 ± 1.41 Cb

CG

19 ± 0.71 Dd

24 ± 1.41 BCc

48 ± 2.83 Aa

34 ± 2.83 Ab

33 ± 0.71 Ab

LG

24 ± 0.71 CDa

19 ± 1.06 Cb

20 ± 0.71 CDb

25 ± 1.41 ABCa

25 ± 0.71 ABa

SC

34 ± 4.95 ABa

29 ± 3.54 Bab

31 ± 1.41 Bab

23 ± 10.61 ABCab

15 ± 6.36 Cb

SG

5 ± 1.41 Ec

21 ± 2.12 Cb

26 ± 7.07B Cab

32 ± 0.35 Aa

25 ± 4.24 ABab

* Values are the mean of two replications
A-C means within the same column followed by different letters were significantly different (p≤0.05)
a-b means within the same row followed by different letters were significantly different (p≤0.05)
The results showed that the foaming ability did not depend on concentration increasing. Among
all tested conditions, 2.5% w/w CG gave the highest foam volume. The foaming volume of CB was not
significant difference (p>0.05) upon increasing concentrations. However, increasing the concentration
of DL, SL and SC could significantly increase foam volume (p≤0.05). LG at 0.5, 5 and 10% w/w showed
the same foam volume, SG at 5% w/w showed the most foam volume in concentration comparing (Table
2). However, the foaming ability of each surfactant was not related to concentration increasing.
3. pH of the surfactants
Measurement of pH may help to explain foaming ability and shows the acid-base trend of
concentration that can apply for suitable cleaning work. The results as shown in the Table 3 can
categories the surfactant into two groups including acid surfactant and base surfactant (Weise, 2003).
Therefore, CB, DL, SC and SG were acid surfactants, whereas SL, CG and LG were base surfactants.
From overall results, slightly acid surfactants (pH 5-6) such as DL and SG can be used as an alternative
antibacterial surfactant in household and food industries due to the near neutral pH and non-corrosive
(Weise, 2003). Strong acidic antimicrobial surfactants such as CB and SC have the potential to use in
CIP (clean-in-place) units in the food industry. In addition, the base surfactant with an antilisterial effect
like SL may have potential to be applied to the dairy industry due to protein dissolving and inhibition
effect of L. monocytogenes and L. innocua which plays a major role in the dairy industry. Further
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application in ready-to-eat (RTE) high protein products such as RTE sausage should be investigated
as well. For strong base antimicrobial, CG can be used as a dirty wall and greasy floors cleaning agent.
However, this research is a preliminary study. Further studying on bacteria in a wide range, a side effect
of usage and testing antimicrobial to food contact surface are needed to be investigated.
Table 3 pH of selected surfactants.
Surfactant

Concentration (%w/w) *
0.5

1.25

2.5

5

10

CB

4.96 ± 0.02 Fa

4.87 ± 0.02 Ec

4.90 ± 0.01 Ebc

4.93 ± 0.01 Eab

4.98 ± 0.01 Ea

DL

5.73 ± 0.01 Dd

5.88 ± 0.01 Cb

5.92 ± 0.02 Ca

5.82 ± 0.01 Dc

5.68 ± 0.02 De

SL

8.94 ± 0.09 Bc

9.43 ± 0.04 Ab

9.59 ± 0.00 Aa

9.55 ± b0.01 Aa

9.42 ±0.01 Ab

CG

7.62 ± 0.01 Ca

8.12 ± 0.01 Bb

8.53 ± 0.04 Bc

8.79 ± 0.01 Bd

8.86 ± 0.01 Be

LG

9.53 ± 0.03 Aa

9.89 ± 0.04 Bb

10.13 ± 0.07 Bc 10.53 ± 0.03 Bd

10.45 ± 0.10 Be

SC

4.63 ± 0.02 Eab

4.60 ± 0.00 Fabc

4.59 ± 0.00 Fbc

4.56 ± 0.02 Ec

4.65 ± 0.04 Fa

SG

5.23 ± 0.02 Da

5.39 ± 0.01 Db

5.74 ± 0.02 Dc

6.13 ± 0.01 Cd

6.44 ± 0.01 Ce

* Values are the mean of two replications
A-F Means within the same column followed by different letters were significantly different (p≤0.05)
a-e Means within the same row followed by different letters were significantly different (p≤0.05)

CONCLUSION
Selected surfactants presented a good potential in both antibacterial activity and foaming
ability. It can be categorized into three group including (1) the strong acidic antibacterial surfactant
such as CB which showed the strong acidic properties and ability to inhibit all tested bacteria; (2) Slight
acid surfactant (pH 5-6) such as DL and SG; and (3) base surfactant with an antilisterial activity like SL.
This research provides new information and can be applied for developing detergent and sanitizer in
household and food manufacturers for the future.
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Effect of Different Rice Flours and Milk Types on Physical and Sensory Properties of Rice Pudding
Le Ngoc Phuong Uyen1 and Wannasawat Ratphitagsanti1*

ABSTRACT
Rice pudding is commercialized nowadays to an increasing extent not only it can be made
easily but also it has long been associated with good nutrition and easy digestion. Since Thailand has
a strong tradition of rice production – a main ingredient for rice pudding, it is potential to develop rice
pudding as a healthy dessert for consumers. Rice pudding was prepared by thermal processing using
different rice flours (Prachinburi 2, Jasmine and Riceberry) and milk types (cow milk and soybean milk)
then the physical and sensory properties of rice pudding were studied. The results showed that the
color of rice puddings was highly affected by variety of rice flour and milk type. Furthermore, the
incorporation between Prachinburi 2 rice flour and cow milk could create rice pudding with the lowest
syneresis index (4.78±0.17) after 28 days when storage at 4°C compared to other recipes. Sensory
evaluation results revealed that the pudding from Prachinburi 2 rice flour and cow milk were preferred
by 50 untrained panelists with the highest liking mean scores on all attributes. However, other rice
pudding recipes were also accepted at “like moderately” level. It is necessary to investigate the shelflife stability of rice pudding with acceptable sensory quality. Also, as the rising trend of plant-based
milk alternatives, further adjustments in the formula should be conducted in order to improve the quality
of rice pudding made from soybean milk – product for consumers suffering from lactose intolerance or
for places where cow milk supply is insufficient.

Key words: pudding, Jasmine rice, Riceberry, milk, dessert
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INTRODUCTION
In the past, dessert was available only to the wealthy elite, and even to that minority it was
undeniably tangential to their existence (Michael, 2011). The market for desserts has grown over the
last few decades as a result of an increase in commercialized baked goods and the rise of food
production. Desserts have different variations which depend on different cultures and geographical
regions (Dawn, 2011). Pudding, a type of food that can be either a dessert or a savory non-sweet dish
which is a part of the main meal (Lynne, 2015). Pudding is starch based on milk protein having semisolid
texture (Alamprese and Mariotti, 2011) which was first known in the 19th when people used it as a
medicine to settle upset stomach (Alan, 1999). Pudding market is wide when it can be combined with
a wide range of ingredients resulting in the creation of many types of flavored puddings in order to
serve different consumer preferences. Rice pudding nowadays has been commercialized to an
increasing extent nowadays with it being included in many types of culture cuisines because it is easy
to make and is often associated with good nutrition and easy digestion.
Thailand has a strong tradition of rice production and is one among others in the world with the
greatest biodiversity of rice varieties (Praprut and Sutunya, 2016). With the available diversified source
of main ingredient, it is potential to develop rice pudding as a healthy dessert for consumers. In recent
years, various studies have been used to investigate different characteristics of rice pudding to meet
the need of consumers. The objective of this research was to investigate the effect of different varieties
of rice flour and two types of milk on rice pudding properties.

MATERIALS AND METHODS
1. Rice flour preparation
Paddy of Prachinburi 2 rice was from Rice Department (Ministry of Agriculture and
Cooperatives, Thailand) whereas the kernels of Jasmine brown rice and Riceberry rice were purchased
from local market. After obtaining the rice kernels, rice flour was produced using pin mill (Bonny, YTP302S, Yor Yong Hah Heng Ltd., Thailand) before passing through 100 mesh sieve to obtain
homogeneous particle size. Each rice flour was kept in aluminum bag and stored at 4°C until used.
2. Rice pudding preparation
Rice pudding was prepared using three varieties of rice flour (Prachinburi 2 rice flour, Jasmine
rice flour and Riceberry rice flour) and two types of milk (UHT plain cow milk and UHT soybean milk).
Rice pudding was made by adding 12% of rice flour, 50% of milk, 30% of distilled water, 7.5% of sugar,
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0.2% of salt, 0.2% of carrageenan and 0.1% of vanilla flavor in a pot. In general, six treatments were
conducted for this study by combining each variety of rice flour and each type of milk using 3x2 factorial
in completely randomized design (CRD). The pot containing rice flour, milk and distilled water were first
cooked by using hot plate (Ika, C-Mag HS 7, Germany) until the mixture dissolved then other ingredients
were added in. The mixture was cooked until it thickened (around 15-20 minutes) with the temperature
maintained approximately at 100°C. Frequent stirring was required during cooking in order to assure
all ingredients dissolved properly and to avoid the pudding from burning and sticking to the bottom of
the pot. After cooling with cold water, rice pudding was packed in plastic container and stored at 4°C
before analysis.
3. Determination of color, syneresis and sensory analysis
Color was measured using spectrophotometer (CM3500D, Minolta Co., Japan). Rice flour and
rice pudding were added in the Petri dish and color parameters (L* - lightness, a* - red-green, b* yellow-blue) values were recorded (Huang et al., 2016; Sánchez-Moreno et al., 2006). The whiteness
index (WI) was calculated using equation given below (Lee et al., 2001; Leelayuthsoontorn and
Thipayarat, 2006).
WI = 100 − �(100 − L2 ) + a2 + b 2

Study of syneresis was conducted by centrifuging 30 g of rice pudding at 6800xg for 10
minutes using refrigerated centrifuge (Rotina380R, Hettich, Germany) in order to separate supernatant
(Choi and Kerr, 2003). After decanting and weighing the water released, syneresis index was
determined as percent weight of water released on centrifugation per unit weight of pudding.
Sensory evaluation of rice pudding was assessed by fifty untrained panelists using Nine-point
hedonic scale to obtain liking scores on appearance, color, smoothness, rice flavor, milk flavor,
sweetness and overall liking.
4. Statistical analysis
Software SPSS Statistics version 12 (SPSS Inc., USA) was used for statistical analysis. All
experiments were conducted in three different replications. Mean values with standard deviation were
reported.
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RESULTS AND DISCUSSIONS
1. Color properties of rice pudding
After cooking, color parameters of all puddings changed. When conducting statistical analysis,
L*, a*, b* and WI of 6 samples were significantly different. However, a* of Pra-Soy (0.58±0.22) and that
of Jas-Soy (1.03±0.09) were not significantly different (Table 1). Prachinburi 2 rice pudding was the
brightest while Riceberry rice pudding with its specific color – light purple showed the lowest lightness
(34.98-38.96). Color properties of rice flour (data not shown) indicated similar results when Prachinburi
2 flour had the highest L* and WI, following by Jasmine flour and Riceberry flour. In other words, color
of rice pudding was affected by variety of rice flour used. Besides that, type of milk was also responsible
for the significant differences of color parameters. Soybean milk which has a light brown color can be
a reason for darker color of rice pudding compared to pudding added cow milk. According to USDA
(2015), there is no standard for color of pudding that the pudding must possess a color typical of the
applicable flavor. Generally, L* and WI of the rice puddings made from soy milk were significantly lower
than those of rice puddings added cow milk when using the same rice variety (Table 1).
Table 1 Color parameters of rice puddings after one day storage at 4ºC.
Rice pudding
L*
a*
b*
WI
(Rice flour variety-Milk type)
Pra-Cow
86.65 ± 0.2a
-1.85 ± 0.04e 8.24 ± 0.02d 84.20 ± 0.09a
Pra-Soy
78.91 ± 0.14c
0.58 ± 0.22c 13.23 ± 0.25b 75.09 ± 0.02c
Jas-Cow
82.37 ± 0.10b
-0.88 ± 0.13d 11.14 ± 0.06c 79.12 ± 0.06b
Jas-Soy
74.65 ± 0.14d
1.03 ± 0.09c 15.06 ± 0.23a 70.49 ± 0.23d
Ber-Cow
38.96 ± 0.09e
9.50 ± 0.12a 2.45 ± 0.08e 38.18 ± 0.10e
Ber-Soy
34.98 ± 1.39f
6.85 ± 0.35b 1.26 ± 0.12f 34.60 ± 1.42f
a-f
Means within the same column followed by different letters were significantly different (p<0.05).
Note: Pra: Prachinburi 2 rice flour; Jas: Jasmine brown rice flour; Ber: Riceberry rice flour.
2. Syneresis index of rice pudding
Syneresis is defined as a term to describe liquid oozing out of some types of food such as
jams, dairy products, jellies, as well as meat and soybean products (Mizrahi, 2010). The higher
syneresis index, the more leached water. Table 2 showed that expelled water was obtained from all
treatments. After 28 days, there was no significant difference between the top three puddings Pra-Soy,
Jas-Soy and Jas-Cow which had the most leached water (20.34%-21.7%). The trend between two
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samples using Riceberry rice flour was similar that syneresis index increased when storing pudding at
4°C for 28 days. However, syneresis of puddings from other rice varieties had some fluctuation. There
was no significant difference between syneresis index of puddings made from soybean milk and cow
milk when using Jasmine flour at day 1, 14 and 28 and puddings made from Riceberry rice flour at day
14, 21 and 28. Through the results from Table 2, rice pudding recipe from of Prachinburi 2 flour and
cow milk had the least expelled water with the average of syneresis index not more than 10% (2.82%8.08%).
Table 2 Estimated syneresis (%) of rice pudding during 28 days at 4ºC.
Rice pudding
(Rice flour variety-Milk type)

Storage time
Day 1

Day 14

Day 21

Day 28

Pra-Cow
2.22 ± 0.84cd 8.08 ± 1.47c 5.82 ± 0.57d
4.78 ± 0.17c
Pra-Soy
5.85 ± 0.20b 19.98 ± 0.73a 19.89 ± 0.44a 21.70 ± 1.83a
Jas-Cow
11.09 ± 0.23a 17.47 ± 0.59b 20.15 ± 0.76a 20.67 ± 0.59a
Jas-Soy
10.39 ± 1.05a 15.89 ± 0.56b 16.70 ± 0.6b
20.34 ± 0.96a
Ber-Cow
0.70 ± 0.09d 8.59 ± 0.59c 10.92 ± 1.81c 13.22 ± 1.47b
Ber-Soy
2.92 ± 0.22c 10.03 ± 0.20c 12.94 ± 0.77c 14.51 ± 0.45b
a-d
Means within the same column followed by different letters were significantly different (p<0.05).
Note: Pra: Prachinburi 2 rice flour; Jas: Jasmine brown rice flour; Ber: Riceberry rice flour.
3. Sensory analysis of rice pudding
Liking mean scores of rice pudding are presented in Table 3. A significant difference between
appearance of Pra-Cow pudding and other samples proved that it created a nice appearance which
was received the highest score among samples (7.7±0.99). In terms of color, all puddings were
accepted when they were above average with the liking scores from 6.4 to 7.68. Collating the results
with data of color parameters, it might prove that panelists tended to have strong impression on rice
pudding with high lightness and whiteness index or in other words, brighter colors might attract
consumers. Smoothness of samples made by soybean milk received lower scores compared to that of
samples used cow milk, but no significant difference was observed when using the same rice flour
variety. Six formulas of rice pudding received pleasant scores for rice flavor (6.2-7.08), milk flavor (6.026.82) and sweetness (6.6-7.06). Four of the seven rice puddings (Pra-Cow, Pra-Soy, Jas-Cow and BerCow) received the highest scores of overall liking attributes with no significant difference between their
scores (6.48-6.86). On a whole, rice pudding from Prachinburi 2 flour and cow milk was preferred since
it received the highest liking mean score on all attributes.
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Table 3 Sensory liking scores of rice puddings made from various rice varieties and milk types.
Rice pudding
(Rice flour varietyMilk type)

Appearance

Color

Smoothness

Rice Flavor

Overall Liking

Pra-Cow
7.70 ± 0.99a 7.68 ± 0.87a
6.92 ± 1.14a 6.38 ± 1.54ab 6.82 ± 1.29a
Pra-Soy
6.94 ± 1.15b 7.10 ± 1.04ab 6.00 ± 1.63bc 6.74 ± 1.41ab 6.48 ± 1.07ab
Jas-Cow
6.60 ± 1.54b 7.20 ± 1.12ab 6.00 ± 1.54bc 6.76 ± 1.33ab 6.50 ± 1.37ab
Jas-Soy
6.32 ± 1.19b 6.40 ± 1.37c
5.48 ± 1.49c 6.20 ± 1.6b
6.00 ± 1.26b
Ber-Cow
6.60 ± 1.39b 6.78 ± 1.42bc 6.52 ± 1.67ab 6.96 ± 1.34ab 6.86 ± 1.23a
Ber-Soy
6.46 ± 1.25b 6.70 ± 1.36bc 6.32 ± 1.45ab 7.08 ± 1.26a 6.60 ± 1.14ab
a-c
Means within the same column followed by different letters were significantly different (p<0.05).
Note: Pra: Prachinburi 2 rice flour; Jas: Jasmine brown rice flour; Ber: Riceberry rice flour.
CONCLUSIONS
The results showed that the color of rice puddings was highly affected by variety of rice flour
and milk type used as well. The incorporation of Prachinburi 2 rice flour and cow milk could create rice
pudding with better ability of holding water after 28 days of storage at 4°C compared to other recipes.
Sensory results also proved that six recipes of rice pudding were approved at an above average level
but the most preferred belonging to pudding made from Prachinburi 2 rice flour and cow milk receiving
the highest liking mean score on all attributes. It is necessary to investigate the shelf-life stability of rice
pudding with acceptable sensory quality. Also, as the rising trend of plant-based milk alternatives,
further adjustments in the formula should be conducted in order to improve the quality of rice pudding
made from soybean milk – product for consumers suffering from lactose intolerance or for places where
cow milk supply is insufficient.
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การคํานวณสูตรอาหารไก่อินทรียด์ ้วยกําหนดการเชิงเส้น
Organic Chicken Feed Formulation by Linear Programming
วราลี พุทธรัสสุ 1* และ ปรารถนา ปรารถนาดี1
Waralee Puttharassu1* and Parthana Parthanadee1
0

บทคัดย่อ
มาตรฐานสินค้าเกษตรไทยสําหรับปศุสตั ว์อินทรียก์ าํ หนดให้อาหารสัตว์อินทรียต์ อ้ งมีวตั ถุดิบที่ผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรียไ์ ม่ต่าํ กว่า 80% ของวัตถุดิบแห้ง การศึกษานีน้ าํ เสนอการคํานวณสูตรอาหารสัตว์สาํ หรับการ
ผลิ ต ปศุสัต ว์อิน ทรี ย ์ด ว้ ยวิ ธี ก ารกําหนดการเชิ ง เส้น (Linear Programming Model, LP) โดยพิ จ ารณาการใช้
วัตถุดิบทดแทนจากระบบเกษตรอินทรียท์ ่ีเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ของเกษตรกร โดยใช้การพัฒนาสูตร
อาหารไก่ อิ น ทรี ย ์เป็ น กรณี ศึก ษา พบว่า สูต รอาหารไก่ เ นื อ้ ที่ เ สนอมี ต น้ ทุน 14.94 บาทต่อกิ โลกรัม (ลดลง
17.23%) และสูตรอาหารไก่ไข่มีตน้ ทุน 15.80 บาทต่อกิโลกรัม (ลดลง 12.79%) โดยในสูตรอาหาร ได้ลดการใช้
ปลาป่ นอินทรีย ์ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่มีตน้ ทุนสูง และเพิ่มการใช้กากมะพร้าว หนอนแมลงวันลายแห้ง และใบกระถิน
ป่ น ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้จากในพืน้ ที่หรือสามารถผลิตได้เองในฟาร์ม ทัง้ นี ้ เกษตรกรสามารถนํา
แบบจําลองคณิตศาสตร์สาํ หรับคํานวณสูตรอาหารสัตว์อินทรียท์ ่ีได้นาํ เสนอนีไ้ ปใช้ในการคํานวณปรับสูตรอาหาร
สัตว์อินทรียเ์ พื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ตอ่ ไป

ABSTRACT
Thai agricultural standard for organic livestock specifies that organic feeds must contain, on a
dry matter basis, at least 80% of the raw materials produced in the organic agricultural system. This
study presented a feed formulation for organic livestock production by linear programming (LP), by
considering the uses of appropriate alternative organic raw materials, in order to reduce farmers' feed
costs. The organic chicken feed formulation was used as a case study. The result showed that the
proposed broiler feed formula costs 14.94 baht/kilogram (17.23% cheaper) and the proposed layer
feed formula costs 15.80 baht/kilogram (12.79% cheaper). The proposed feed formulas suggested
decreasing the amount of organic fish meal, which was a costly raw material, and increasing the amount
of organic coconut meal, dried black soldier flies and Leucaena leaf meal, which could be procured
locally or produced in own farms. The farmers can use the proposed mathematical model for organic
feed formulation to adjust their feed formulas for further feed cost reduction.
Key words: Organic livestock, Organic Feed Chicken, Linear Programming
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คํานํา

ปั จจุบันผูบ้ ริโภคนิยมบริโภคอาหารอินทรียเ์ พิ่มมากขึน้ ธุรกิจสินค้าอินทรียม์ ีแนวโน้มเติบโต คาดว่าปี
2561 มู ล ค่ า สิ น ค้า อิ น ทรี ย ์ข องไทยจะอยู่ ท่ี 2,700 – 2,900 ล้า นบาท (ศู น ย์วิ จั ย กสิ ก รไทย, 2561) ส่ ง ผลให้
ผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์อินทรียเ์ ป็ นที่ตอ้ งการของตลาดมากยิ่งขึน้ ในการผลิตปศุสตั ว์อินทรีย ์ ผูผ้ ลิตต้องปรับเปลี่ยน
การเลีย้ งสัตว์อินทรียใ์ ห้เป็ นไปตามข้อกําหนด ซึ่งแตกต่างจากการเลีย้ งสัตว์ตามอุตสาหกรรมโดยทั่วไปในด้าน
ของการดูแลสุขภาพสัตว์และการจัดการฟาร์ม ต้องให้สตั ว์มีพฤติกรรมและการผสมพันธุท์ ่ีเป็ นไปตามธรรมชาติ
ในฟาร์มมีพืน้ ที่สาํ หรับให้สตั ว์ได้ออกกําลังกายไม่ให้เกิดความเครียดที่นาํ มาสู่โรค หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีใน
อาหารสัตว์ ในด้านของอาหารสัตว์อินทรีย ์ วัตถุดิบที่ใช้จะต้องมีวตั ถุดิบที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรียไ์ ม่ต่ าํ กว่า
65% ของวัตถุแห้งสําหรับสูตรอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว และไม่ต่าํ กว่า 70% ของวัตถุดิบแห้งสําหรับสูตรอาหาร
สัตว์เคีย้ วเอือ้ ง ในระยะเริ่มดําเนินการปรับเปลี่ยน และปรับเป็ นไม่ต่าํ กว่า 80% และ 90% ตามลําดับ ในกรณีท่ีไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรียไ์ ด้ 100% โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากหน่วยรับรองก่อน (สํานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรแห่ งชาติ, 2561) วัตถุดิบอาหารสัต ว์อินทรียส์ ่วนใหญ่ ท่ี เกษตรกรใช้จะเป็ น วัต ถุดิ บ ที่
สามารถผลิตได้เอง หรือสามารถหาซือ้ ได้จากแหล่งผลิตที่ได้รบั การรับรองหรือมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกษตรกรมัก
ประสบปั ญหาการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบโปรตีนที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์ เนื่องจากวัตถุดิบมีจาํ กัดและมี
ราคาสูง อี ก ทั้ง แหล่ง ผลิต มักอยู่ห่างไกลทําให้มีตน้ ทุนค่าขนส่ง สูง แหล่ง วัต ถุดิ บโปรตีน ทดแทนที่ เกษตรกร
สามารถผลิตเองได้ในบริเวณที่เกษตรกรอยู่อาศัย หรือรวมกลุ่มส่งเสริมให้เกษตรกรในละแวกใกล้เคียงผลิตให้
เช่น หนอนแมลงวัน ใบกระถิน ใบมันสําปะหลัง และถั่วมะแฮะ เป็ นต้น หนอนแมลงวันลายเป็ นวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ท่ีเป็ นแหล่งโปรตีนที่สามารถนํามาเลีย้ งสัตว์ได้ มีปริมาณโปรตีนสูง 45% วิธีการเลีย้ งไม่ย่งุ ยากและสามารถ
เลีย้ งได้ในบริเวณที่จาํ กัด จึงเป็ นตัวเลือกของวัตถุดิบโปรตีนทดแทนที่ดี (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน, 2556) ส่วนวัตถุดิบทดแทนจากแหล่งวัตถุดิบพืน้ บ้าน เช่น ใบกระถิน ใบมันสําปะหลัง ซึง่
มีปริมาณโปรตีน 20% ก็เป็ นตัวเลือกในสูตรอาหารสัตว์ได้ ใบมันสําปะหลังป่ นสามารถทดแทนกากถั่วเหลืองใน
สูตรอาหารไก่ได้ถงึ 5% โดยไม่มีความแตกต่าง (สุเมธ และสมคิด, 2547) ใบกระถินตากแห้งบดละเอียดทดแทน
ในอาหารไก่ ไ ด้ 7% (สายชล และวรพงษ์ , 2560) สํา หรับ การคํา นวณสูต รอาหารสัต ว์ วิ ธี ท่ี นิ ย มใช้คื อ วิ ธี
กําหนดการเชิงเส้น ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์การผลิตการจัดการการเกษตร ที่มีวตั ถุประสงค์ท่ีแน่นอน เพื่อให้ได้
ต้นทุนตํ่าที่ สุด มีทางเลือกวิธีการ ภายใต้ขอ้ จํากัดในด้านโภชนะการอาหาร และข้อจํากัดในการผลิต ในการ
เลือกใช้วัตถุดิบสามารถเลือกใช้ได้หลายชนิดเพื่ อให้มีความเหมาะสมมากที่ สุด ซึ่งแตกต่างจากการคํานวณ
อาหารสัตว์วิธีอ่นื ที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ชนิดวัตถุดิบเพียงสองกลุม่ และปริมาณโภชนะการที่ตอ้ งมีหน่วยเป็ นร้อยละ
(พงศพิชาญ, 2550) งานวิจยั นีน้ าํ เสนอวิธีการคํานวณสูตรอาหารสัตว์สาํ หรับการผลิตปศุสตั ว์อินทรียท์ ่ีมีตน้ ทุนตํ่า
โดยพิจารณาเลือกใช้วตั ถุดิบทดแทนจากระบบเกษตรอินทรียท์ ่ีเหมาะสมด้วยวิธีการกําหนดการเชิงเส้น (Linear
Programming Model, LP) และพัฒนาสูตรอาหารไก่อินทรียเ์ ป็ นกรณีศกึ ษา
อุปกรณ์และวิธีการ

1. ศึก ษาและเก็ บ รวบรวมข้อมูล ต่างๆ เช่ น ข้อกําหนดตามมาตรฐานของการผลิ ต ปศุสัต ว์อิน ทรี ย ์ และ
มาตรฐานการเกษตรอินทรีย ์ ข้อมูลความต้องการโภชนะที่เหมาะสมสําหรับไก่ คุณค่าทางโภชนะในวัตถุดิบแต่ละ
ชนิด สําหรับนํามาคํานวณสูตรอาหารไก่อินทรีย ์
2. เก็บข้อมูลการผลิตอาหารไก่อินทรียโ์ ดยการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรกรณี ศึกษาที่มีเลีย้ งไก่อินทรีย ์ ใน
จังหวัดนครปฐม
3. แบ่งประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรอาหารสัตว์ ที่ เป็ นแหล่งของพลังงาน ได้แก่ ปลายข้าว รําละเอียด
นํา้ มันพืช แหล่งของโปรตีน ได้แก่ กากถั่วเหลือง ปลาป่ นอินทรีย ์ กากมะพร้าว หนอนแมลงวันลายแห้ง ใบกระถิน
ป่ น ใบมันสําปะหลัง ถั่วมะแฮะ และแหล่งของแร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) โมโนไดแคลเซียม
ฟอสเฟต P21% (P21) เพื่อศึกษาปริมาณวัตถุดิบในสูตรอาหารสัตว์อินทรียท์ ่ีทาํ ให้ราคาอาหารสัตว์ต่าํ ที่สดุ
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4. สร้างแบบจําลองคณิตศาสตร์สาํ หรับการคํานวณสูตรอาหารไก่อินทรียโ์ ดยวิธีการกําหนดการเชิงเส้น (LP)
ใน Microsoft Excel โดยกําหนดตัวแปรตัดสินใจ คือ สัดส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิดในอาหารสัตว์ ภายใต้สมการ
ข้อจํากัดความต้องการคุณค่าทางโภชนะ ข้อจํากัดในการใช้วตั ถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบอินทรียข์ นั้ ตํ่าในสูตร
อาหารสัตว์ เพื่อให้ได้ตน้ ทุนอาหารสัตว์รวมตํ่าที่สดุ
5. คํานวณสูตรอาหารไก่อินทรียด์ ว้ ยวิธีการกําหนดการเชิงเส้น สําหรับไก่เนือ้ และไก่ไข่
แบบจําลองคณิตศาสตร์สาํ หรับการคํานวณสูตรอาหารสัตว์อนิ ทรียส์ าํ หรับอาหารไก่อนิ ทรีย ์
แบบจําลองคณิตศาสตร์สาํ หรับคํานวณสูตรอาหารไก่อินทรียด์ ว้ ยวิธีการกําหนดการเชิงเส้น เพื่อเลือกใช้
วัตถุดิบอาหารไก่อินทรียท์ ่ีเหมาะสม และให้สตู รอาหารไก่อินทรียม์ ีคณ
ุ ค่าทางโภชนะเป็ นไปตามข้อกําหนดและมี
ต้นทุนอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสม แสดงได้ดงั นี ้
ดัชนีและเซ็ต
𝑖𝑖
= ชนิดของวัตถุดิบอาหารไก่ โดย 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼; 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼1 ⋃ 𝐼𝐼2 โดยที่ 𝐼𝐼1 = {1, … , 𝐼𝐼′ } คือ ชนิดของ
วัตถุดิบอาหารไก่อินทรีย ์ และ 𝐼𝐼2 = {𝐼𝐼′ + 1, … , 𝐼𝐼} คือ ชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ วั ไป
𝑗𝑗
= ประเภทของคุณค่าทางโภชนะ โดย 𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽; 𝑗𝑗 = {1, … , 𝐽𝐽}
𝑘𝑘
= ประเภทของอาหารไก่ โดย 𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾; 𝑘𝑘 = {1, … , 𝐾𝐾}

พารามิเตอร์
= ต้นทุนของวัตถุดิบอาหารไก่ 𝑖𝑖 (บาท/กิโลกรัม)
𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑖𝑖
= ปริมาณของอุปทานวัตถุดิบอาหารไก่ 𝑖𝑖 ที่สามารถจัดหาได้ (กิโลกรัม)
𝐷𝐷𝑘𝑘 = ปริมาณอาหารไก่ 𝑘𝑘 ที่ตอ้ งการ (กิโลกรัม)
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 = คุณค่าทางโภชนะ 𝑗𝑗 ที่ได้จากวัตถุดิบอาหารไก่ 𝑖𝑖

𝐿𝐿𝑗𝑗𝑗𝑗 = ปริมาณตํ่าสุดของคุณค่าทางโภชนะ 𝑗𝑗 ที่ตอ้ งมีในสูตรอาหารไก่ 𝑘𝑘
𝑈𝑈𝑗𝑗𝑗𝑗 = ปริมาณสูงสุดของคุณค่าทางโภชนะ 𝑗𝑗 ที่มีได้ในสูตรอาหารไก่ 𝑘𝑘
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑘𝑘 = เปอร์เซ็นต์ต่าํ สุดของวัตถุดิบอาหารไก่ 𝑖𝑖 ที่ตอ้ งมีในสูตรอาหารไก่ 𝑘𝑘
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑘𝑘 = เปอร์เซ็นต์สงู สุดของวัตถุดิบอาหารไก่ 𝑖𝑖 ที่มีได้ในสูตรอาหารไก่ 𝑘𝑘
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 = เปอร์เซ็นต์วตั ถุแห้ง (Dry matter) ในวัตถุดิบอาหารไก่ 𝑖𝑖
𝑂𝑂𝑘𝑘 = เปอร์เซ็นต์ของปริมาณวัตถุดิบที่ผลิตในระบบอินทรียท์ ่ีมีอยู่ในสูตรอาหารไก่ 𝑘𝑘 (ในรู ปนํา้ หนักแห้ง)
ตัวแปรตัดสินใจ
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘 = ปริมาณของวัตถุดิบอาหารไก่ 𝑖𝑖 ที่ใช้ในสูตรอาหารไก่ 𝑘𝑘
สมการเป้ าหมาย (Objective function): ต้นทุนอาหารไก่อินทรียท์ ่ีต่าํ ที่สดุ (บาท)
𝐼𝐼
∑𝐾𝐾
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
(1)
𝑘𝑘=1 ∑𝑖𝑖=1 𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘
ข้อจํากัด (Constraints):
- ปริมาณวัตถุดิบอาหารไก่ท่ีใช้ตอ้ งไม่เกินปริมาณของอุปทานวัตถุดิบอาหารไก่ท่ีสามารถจัดหาได้
∑𝐾𝐾
∀𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼
(2)
𝑘𝑘=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘 ≤ 𝑆𝑆𝑖𝑖
- ข้อจํากัดด้านปริมาณอาหารไก่ท่ีตอ้ งการ
∑𝐼𝐼𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘 = 𝐷𝐷𝑘𝑘
∀𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾
(3)
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- ข้อจํากัดด้านคุณค่าทางโภชนะในสูตรอาหารไก่
𝐿𝐿𝑗𝑗𝑘𝑘 ≤

∑𝐼𝐼𝑖𝑖=1 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘
∑𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘

- ข้อจํากัดของการใช้วตั ถุดิบในสูตรอาหารไก่
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘
𝐼𝐼
∑𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘

≤ 𝑈𝑈𝑗𝑗𝑘𝑘

≤ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖

∀𝑗𝑗 ∈ 𝐽𝐽; ∀𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾 (4)

∀𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼; ∀𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾 (5)

- ปริมาณของวัตถุดิบที่ผลิตในระบบอินทรียท์ ่ีมีอยู่ในสูตรอาหารไก่มีสดั ส่วนเป็ นไปตามที่กาํ หนด
′

∑𝐼𝐼𝑖𝑖=1 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘 ≥ 𝑂𝑂𝑘𝑘 ∑𝐼𝐼𝑖𝑖=1 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘 ∀𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾
(6)
- ปริมาณวัตถุดิบอาหารไก่ท่ีใช้มีคา่ เป็ นศูนย์หรือบวก (non-negativity constraint)
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑘𝑘 ≥ 0
∀𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼; ∀𝑘𝑘 ∈ 𝐾𝐾 (7)
การผลิตระบบปศุสตั ว์อินทรีย ์ กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรกล่าวไว้วา่ สูตรอาหารที่ใช้สาํ หรับพืน้ ที่การ
ผลิตที่ ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรียไ์ ด้ 100% อาหารสัตว์ท่ี ใช้จะต้องมีวัตถุดิบที่ ผลิตในระบบ
เกษตรอินทรียใ์ นปริมาณไม่ต่าํ กว่า 80% ของวัตถุแห้งสําหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว จากตารางที่ 1 จึงประกอบด้วย
วัตถุดิบที่ เป็ นอินทรีย ์ คือ ปลายข้าว รําข้าว ปลาป่ น กากมะพร้าว หนอนแมลงวันลาย ใบกระถิ่ นป่ น ใบมัน
สําปะหลังและถั่วมะแฮะ ในปริมาณของวัตถุดิบที่แตกต่างกันเพื่อปริมาณที่เป็ นตามมาตรฐานสําหรับการคํานวณ
สูตรอาหารสัตว์ให้เป็ นไปตามาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ โดยงานวิจยั นีเ้ ลือกใช้วตั ถุดิบที่นาํ มาพัฒนาสูตรอาหารไก่ท่ี
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ภายในฟาร์มและหาซือ้ ได้ง่าย
ทัง้ นี ้ ความต้องการโภชนะของไก่จะแตกต่างกันตามระยะของการเลีย้ ง สําหรับไก่เนือ้ แบ่งออกเป็ น 3
ระยะ ได้แก่ ไก่เนือ้ เล็ก (อายุ 0 – 10 วัน) ไก่เนือ้ รุ น่ (อายุ 11 – 24 วัน) ไก่เนือ้ ขุน (อายุมากกว่า 25 วัน) สําหรับไก่
ไข่ แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนไข่ (อายุ 0 – 20 สัปดาห์) และระยะให้ไข่ (อายุ 20 สัปดาห์จนปลด
ระวาง) (อุทยั , 2559) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรกรณีศกึ ษามีจาํ นวนไก่ท่ีเลีย้ งไม่มาก กลุ่มเกษตรกร
จึงแบ่งอาหารไก่อินทรียอ์ อกเป็ นเพียง 2 สูตร คือ สูตรอาหารสําหรับไก่เนือ้ และสูตรอาหารสําหรับไก่ไข่ โภชนะ
การในสูตรอาหารไก่จึงเลือกใช้ช่วงของโภชนะการที่ไก่ตอ้ งการคือ ช่วงความต้องการของไก่เนือ้ ขุนและไก่ไข่
ในช่วงระยะให้ไข่ เป็ นช่วงที่เหมาะสมสําหรับสูตรอาหารไก่ของฟาร์มที่ศกึ ษานี ้ ปั จจุบนั เกษตรกรใช้ปลายข้าว
อินทรีย ์ รําข้าวอินทรีย ์ นํา้ มันพื ช กากถั่วเหลือง ปลาป่ นอินทรีย ์ กากมะพร้าวอินทรี ย ์ แคลเซียมคาร์บ อเนต
(หินปูน) และโมโนไดแคลเซียมฟอสเฟต P21% (P21) ในการผลิตอาหารไก่ ในการศึกษานี ้ ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาการ
ใช้วตั ถุดิบทดแทน ได้แก่ หนอนแมลงวันลายแห้ง ใบกระถินป่ น ใบมันสําปะหลัง และถั่วมะแฮะ ในสูตรอาหารไก่
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลของวัตถุดิบในการผลิตอาหารไก่ท่ีได้นาํ มาพิจารณา ข้อมูลราคาวัตถุดิบส่วนใหญ่ได้มา
จากเกษตรกรและการสํารวจข้อ มูล สําหรับ หนอนแมลงวัน ลาย (Black Solider Fly, BSF) นั้น เป็ น หนอนที่
สามารถเพาะเลี ย้ งได้ง่ายโดยใช้ขยะเปี ย กที่ เ ป็ น อิ นทรี ยวัต ถุเ ป็ น อาหาร จึง มี ค่าใช้จ่ ายในการเพาะเลีย้ งตํ่า
สามารถนํามาใช้เป็ นแหล่งโปรตีนทางเลือกในการผลิตอาหารสัตว์ได้ดี (รุ ่งทิพย์, 2561) แต่มีราคาจําหน่ายใน
ท้องตลาดสูง โดยราคาหนอนแมลงวันลายสดอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 500 บาท และราคาหนอนแมลงวันลายอบแห้งอยู่
ที่กิโลกรัมละ 1,200 – 1,400 บาท (เพ็ญพิชญา, 2561) วรกร (2555) ได้ประมาณต้นทุนของหนอนแมลงวันลาย
สดที่เพาะเลีย้ งเองไว้ท่ีกิโลกรัมละ 12 บาท ซึ่งหนอนแมลงวันลายสดมีเปอร์เซ็นต์วตั ถุแห้งอยู่ในช่วง 35 – 45%
(Tran et al., 2015) ในการศึกษานี ้ จึงได้ประมาณต้นทุนของหนอนแมลงวันลายแห้งที่ผลิตเองไว้ท่ี 40 บาทต่อ
กิ โลกรัม ในที่ นี ้ เกษตรกรยอมให้มีการใช้ราํ ข้าวและปลาป่ นเกิ นปริ มาณที่ แนะนําโดย วิโรจน์ และนพวรรณ
(2538) และกําหนดปริมาณขัน้ ตํ่าในการใช้แคลเซียมคาร์โบเนต และโมโนไดแคลเซียมฟอสเฟต P21% เพื่อเสริม
แคลเซียมและฟอสฟอรัส เพื่อการเสริมสร้างกระดูกของไก่
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Table 1 Cost, chemical composition, nutritional value, and limitation of feed ingredients.
List
Cost *
%DM
ME
Protein
Fat
CF
Ca
P
Lys
Met
M+C
Trp
Thr
Organic
Min
Max
Note:

(Baht/kg)
(%)
(kcal/kg)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

Broken
Rice
11.00
87.6
3,465
8
0.9
1
0.03
0.04
0.27
0.27
0.32
0.1
0.36

-


-

Energy
Rice
Bran
11.00
89.9
2,748
12
12
12
0.06
0.47
0.55
0.25
0.5
0.1
0.4

10 (30**)

Vegetable
Oil
26.00
0
8,800
100
5

Soybean
Meal
15.00
88.5
2,340
44
0.5
1
0.25
0.2
2.73
0.6
1.26
0.46
1.72

Fish
Meal
62.00
91.6
3,000
58
7.5
1
6.7
2.5
3.95
1.44
1.73
0.46
2.13

Coconut
Meal
11.00
92.2
2,800
21
6
12
0.2
0.2
0.59
0.37
0.5
0.16
0.65

Protein
Dried
BFS
40.00
91.3
2,900
45.13
14.52
5.9
2.95
2.31
3.24
0.89
1.34
0.52
1.72

-


10 (15**)


10


-

Leucaena
Leaf Meal
1.00
90
900
20.2
3.5
18
0.54
0.3
1.1
0.28
0.63
0.2
0.8

Cassava
Leaf Meal
4.00
90
2,000
23
7.5
21
0.99
0.25
1.92
0.15
0.3
0.29
1.64

Pigeon
Pea
22.00
90
1,865
20
2.1
6.8
0.62
0.23
1.18
0.16
0.35
0.15
0.8


4


4


30

Vitamin
Lime
stone
3.00
99.5
35
- (0.2**)
-

P21
26.00
99.5
21
18
- (0.07**)

%DM = % dry matter; ME = metabolizable energy for poultry; CF = crude fiber; Ca = Calcium; P = Phosphorus; Lys = Lysine; Met = Methionine; M+C = Methionine + Cystine; Trp = Tryptophan;
Thr = Threonine; costs were obtained from farmers and estimation; ** = limitations set by farmers

Source: Wanasitchaiwat and Chomchai (1995); Bureau of Agricultural Economic Research (2011); Bureau of Animal Nutrition Development (2019)
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ผลการทดลองและวิจารณ์
เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผลิตอาหารไก่อินทรียใ์ นปริมาณไม่มาก ปริมาณของอุปทานวัตถุดิบอาหารสัตว์
อินทรียท์ ่ีสามารถจัดหาได้จงึ มีเพียงพอต่อความต้องการในปั จจุบนั ตารางที่ 2 และ 3 แสดงการเปรียบเทียบสูตร
อาหารไก่เนือ้ และไก่ไข่ท่ีเกษตรกรใช้และที่ได้พฒ
ั นาขึน้ ตามลําดับ จากตาราง สูตรอาหารไก่เนือ้ ที่พฒ
ั นามีตน้ ทุน
14.94 บาทต่อกิโลกรัม ตํ่ากว่าต้นทุนของสูตรอาหารไก่เนือ้ เดิม 17.23% โดยเพิ่มปริมาณการใช้ปลายข้าว กาก
ถั่วเหลือง และกากมะพร้าว ไม่ใช้ราํ ข้าว รวมถึงลดการใช้ปลาป่ นอินทรีย ์ ซึ่งมีตน้ ทุนวัตถุดิบสูง และอาจทําให้
ผลผลิตมีกลิ่นคาว (วิโรจน์ และนพวรรณ, 2538) และใช้ใบกระถิ นป่ นทดแทน สูตรอาหารไก่เนื อ้ ที่พัฒนาขึน้
สอดคล้องกับความต้องการโภชนะสําหรับไก่เนือ้ ขุนที่เสนอโดยอุทัย (2559) มากขึน้ กว่าสูตรอาหารเดิม โดยมี
เพียงค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (ME) ไลซีน (Lys) เมทไธโอนีนและซิสทีน (M+C) ที่ต่าํ กว่าความต้องการโภชนะ
ที่เสนอโดยอุทยั (2559) เล็กน้อย ขณะที่สตู รอาหารไก่ไข่ท่ีพฒ
ั นามีตน้ ทุน 15.80 บาทต่อกิโลกรัม ตํ่ากว่าต้นทุน
ของสูตรอาหารไก่ไข่เดิม 12.79% โดยลดปริมาณการใช้ปลายข้าวและรําข้าว ใช้นาํ้ มันพืชเพื่อเพิ่มพลังงาน ไม่ใช้
ปลาป่ นอินทรีย ์ และเพิ่มการใช้กากมะพร้าว หนอนแมลงวันลายแห้ง และใบกระถินป่ น ทัง้ นี ้ สูตรอาหารไก่ไข่เดิม
และที่ พัฒนาขึน้ ยังมีเมทไธโอนีนและซิสทีนตํ่ากว่าความต้องการโภชนะสําหรับไก่ไข่อายุ 29 สัปดาห์ขึน้ ไป ที่
ปริมาณการกินอาหาร 120 กรัมต่อวัน ที่เสนอโดยอุทยั (2559) เล็กน้อย
Table 2 Organic feed formula for broiler.
a. Amount of feed ingredients
Ingredient
Cost
(Baht/kg)
Broken rice
Rice bran
Vegetable oil
Soybean meal
Fish meal
Coconut meal
Leucaena leaf meal
Lime stone
P21

b. Nutrient levels in organic feed for broiler

Current Proposed
18.05

14.94

45.00%
25.50%
2.00%
10.00%
12.00%
4.00%
0.20%
2.00%

59.48%
1.18%
18.57%
6.37%
10.00%
3.29%
0.27%
0.83%

Kantho
(2016)
List
Current Proposed
Min Max Min Max
ME
3,120
3,100 3,100 3,500 3,200 Protein 18.73
19.39
18
100
19
21
Fat
6.61
3.00
3
8
3
CF
4.18
2.64
0
5
0
4
Ca
1.35
0.80
0.80 100 0.80
P
0.82
0.40
0.40 100 0.40
Lys
1.03
1.01
1.00 100 1.09
Met
0.43
0.41
0.41 100 0.41
M+C
0.62
0.61
0.60 100 0.65
Trp
0.18
0.20
0.17 100 0.18
Thr
0.71
0.76
0.70 100 0.74
Organic 87.46
80.00
80
100
LP

Note: The underlined values are those that do not satisfy the
nutrient requirements in Kantho (2016)
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Table 3 Organic Feed Formula for Layer.
a. Amount of feed ingredients
Ingredient
Cost
(Baht/kg)
Broken rice
Rice bran
Vegetable oil
Soybean meal
Fish meal
Coconut meal
Dried BFS
Leucaena leaf meal
Lime stone
P21

b. Nutrient levels in organic feed for

Current Proposed
18.12

15.80

51.75%
12.34%
10.00%
14.36%
3.36%
7.91%
0.07%

37.57%
9.97%
1.58%
10.75%
10.00%
17.86%
4.00%
8.21%
0.07%

Kantho
(2016)
List
Current Proposed
Min Max Min Max
ME
2,897
2,800 2,800 3,200 2,800 Protein 19.10
19.90 16.30 100 16.30 Fat
3.28
6.50
3
6.5
3
CF
2.65
4.65
0
5
5
Ca
3.81
3.50
3.50
4
3.50
P
0.48
0.54
0.35 100 0.35
Lys
1.07
1.13
0.72 100 0.75
Met
0.45
0.40
0.38 100 0.38
M+C
0.62
0.62
0.62 100 0.64
Trp
0.18
0.21
0.17 100 0.17
Thr
0.74
0.76
0.55 100 0.55
Organic 81.23
80.00
80
100
LP

Note: The underlined values are those that do not satisfy the
requirements in Kantho (2016)

จากสูตรอาหารอินทรียท์ ่ีได้จากการพัฒนาจากกําหนดการเชิงเส้นและสูตรอาหารที่นาํ เสนอจากอุทยั
จุดประสงค์เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตอาหารไก่ การพัฒนาสูตรอาหารไก่อินทรียน์ ีเ้ ป็ นทางเลือกให้เกษตรกรใน
การเลีย้ งไก่ในอนาคตเพื่อนําไปใช้จริงสําหรับการเลีย้ งไก่เนือ้ และไก่ไข่ สําหรับสูตรอาหารที่ได้พฒ
ั นาขึน้ ให้ราคา
ต้นทุนที่ต่าํ กว่าสูตรอาหารเดิมที่เกษตรกรใช้ ในราคาต้นทุนที่เหมาะสมต่อการใช้เลีย้ งไก่ การพัฒนาอาหารไก่ยงั
ต้องคํานึงถึง นํา้ หนักของตัวไก่และอัตราการเติบโต และอาจส่งผลให้ระยะการเลีย้ งไก่มีระยะเวลาที่นานขึน้ จึง
ต้องทดลองใช้กบั ไก่ในจํานวนน้อยก่อนนําไปใช้จริง

สรุ ปผลและเสนอแนะ
จากการคํานวณสูตรอาหารไก่อินทรียด์ ว้ ยวิธีการกําหนดการเชิงเส้น โดยให้มีการใช้วตั ถุดิบจากระบบ
เกษตรอินทรียอ์ ย่างน้อย 80% พบว่า ต้นทุนอาหารไก่ท่ีพัฒนาขึน้ ถูกกว่าต้นทุนอาหารไก่เดิม 17.23% สําหรับ
อาหารไก่เนือ้ และ 12.79% สําหรับอาหารไก่ไข่ โดยลดการใช้ปลาป่ นอินทรีย ์ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่มีตน้ ทุนสูง และ
เพิ่มการใช้กากมะพร้าว หนอนแมลงวันลายแห้ง และใบกระถินป่ น ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้จากในพืน้ ที่
หรือสามารถผลิตขึน้ เองในฟาร์ม ในสูตรอาหาร อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสูตรอาหารนีเ้ ป็ นเพียงการคํานวณ
คุณค่าทางโภชนะอาหารสัตว์จากข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ดังนัน้ จึงต้องมีการนําสูตร
อาหารที่พัฒนาขึน้ ไปใช้ทดลองเลีย้ งไก่จริง เพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนือ้ และ
ประเมินประสิทธิ ภาพการใช้อาหารของไก่ต่อไป ทั้งนี ้ เกษตรกรสามารถนําแบบจําลองคณิ ตศาสตร์สาํ หรับ
คํานวณสูตรอาหารสัตว์อินทรียด์ ว้ ยวิธีการกําหนดการเชิงเส้นที่ได้นาํ เสนอนีไ้ ปใช้ในการคํานวณปรับสูตรอาหาร
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สัตว์อินทรีย ์ เพื่อควบคุมต้นทุนอาหารสัตว์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อ
พิจารณาการนําวัตถุดิบทดแทนอื่นๆ มาใช้ในสูตรอาหารสัตว์อินทรีย ์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยการบริหารจัดการโซ่คุณค่าโปรตีนคุณภาพ (RDG62T0134)
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาการบริหารจัดการโซ่อุปทานวัต ถุดิบ อาหารสัต ว์อินทรีย ์เพื่ อป้ อนสู่อุตสาหกรรม
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คุณภาพด้านเนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตีย๋ วสดจากสตาร์ชและแป้ งข้าวจากข้าวแอมิโลสสูง
Textural Properties of Fresh Rice Noodles Made from Starch and Flour of High Amylose Rice Cultivars
เกียรติศักดิ์ ปุหนิ้ 1 Mika Fukuoka3 และ สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์1,2*
Kiattisak Puhin1, Mika Fukuoka3 and Savitree Ratanasumawong1,2*

บทคัดย่อ

เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ดีควรทําจากข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสสูง อย่างไรก็ตามเส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวต่างพันธุใ์ ห้
คุณภาพที่แตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างในองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างของสตาร์ชในข้าวแต่ละ
พันธุ์ ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพันธุข์ า้ วไทยซึง่ มีแอมิโลสสูง 5 พันธุ์ (พิษณุโลก2, อยุธยา
1, ชัยนาท1, เจ๊กเชย1 และปราจีนบุรี2) ต่อคุณภาพด้านเนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด โดยทําการศึกษาทัง้ ใน
เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทาํ จากแป้งข้าวและสตาร์ชข้าว พบว่าสตาร์ชข้าวแต่ละพันธุม์ สี มบัติทางความร้อนและความหนืด
ที่ต่างกัน โดยพิษณุโลก2 มีอณ
ุ หภูมิการเกิดเจลาทิไนเซชันและสมบัติทางความหนืดต่างๆ ตํ่าที่สดุ ค่าความแน่น
เนือ้ แรงที่ใช้ในการดึงยืด และร้อยละการดึงยืดของเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ชข้าวพันธุป์ ราจีนบุรี2 มีค่าสูงที่สดุ
ส่วนพันธุพ์ ิษณุโลก2 มีคา่ ตํ่าที่สดุ เส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากแป้งข้าวส่วนใหญ่จะมีความแน่นเนือ้ แรงที่ใช้ในการดึงยืด
และร้อยละการดึงยืดตํ่ากว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวจากสตาร์ช ยกเว้นเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากแป้งข้าวพันธุพ์ ิษณุโลก2 ที่มี
ค่าแรงที่ใช้ในการดึงยืดและร้อยละการดึงยืดสูงกว่าเส้นจากสตาร์ช คุณสมบัติของสตาร์ชซึ่งเป็ นองค์ประกอบ
หลักในเส้นก๋วยเตี๋ยวส่งผลถึงคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวมากที่สดุ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบทางเคมีอ่นื นอกจาก
สตาร์ชก็ส่งผลต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยว โดยส่วนใหญ่ส่งผลทําให้เส้นก๋วยเตี๋ยวมีความแข็งแรง และดึงยืดได้
ลดลง

ABSTRACT

The good rice noodles are made from high amylose rice. However, even though there is no
difference in amylose content, the rice noodles made from different high amylose rice cultivars gives
different quality. This may be attributed to the difference in chemical compositions and starch structure
among rice cultivars. Therefore, the objective of this work was to study the influence of rice cultivars
from 5 high amylose cultivars (Pitsanulok2, Ayutthaya1, Chai Nat1, Jek Chuey1 and Prachin Buri2) on
textural properties of fresh rice noodles. The comparison between qualities of noodles made from rice
flour and noodles made from rice starch was studied. Gelatinization temperature and pasting properties
of Phisanulok2 was the lowest among samples. Fresh rice noodles made from Prachin Buri2 starch
gave the highest firmness, tensile strength and %elongation, while Pitsanulok2 gave the lowest values.
Fresh rice flour noodles provided lower firmness, tensile strength and %elongation than fresh rice starch
noodles, except rice flour noodles from Phitsanulok2 which had higher tensile strength and %elongation
than rice starch noodles. It could be concluded that fresh rice noodles qualities depended mainly on
the properties of rice starch which was the main composition in rice noodles. However, the presence
of other compositions decreased firmness and elongation of rice noodles.
Key words: rice noodles, rice cultivars, texture, starch, flour
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คํานํา

เส้นก๋วยเตี๋ยวสดเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รบั ความนิยมสูงในประเทศไทย วัตถุดิบหลักของก๋วยเตี๋ยวคือ
ข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสสูง เนื่องจากแอมิโลสเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้เกิดโครงสร้างเจลที่มีความแข็งแรง
ซึ่งให้ความแข็งแรงแก่เส้นก๋วยเตี๋ยว (Juliano and Sakurai, 1985) ทําให้ได้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ มีความเหนี ยวนุ่ม
แข็งแรง เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริโภค ดังนัน้ ในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว จึงมักคํานึงถึงแต่ปริมาณแอมิโลสเพียงอย่าง
เดี ย ว อย่ างไรก็ ต ามมี รายงานว่า เส้น ก๋ วยเตี๋ ยวจากข้าวที่ มี ปริม าณแอมิ โลสสูง ใกล้เ คี ยงกัน กลับ มี คุณ ภาพ
แตกต่างกันทัง้ ในด้านเนือ้ สัมผัสและคุณภาพการหุงต้ม (เสนอ, 2522 ; มรกต, 2538; Jane et al., 2018) แต่การ
อธิบายถึงสาเหตุของความแตกต่างดังกล่าวยังมีคอ่ นข้างจํากัด ซึง่ อาจเกิดได้จากความแตกต่างขององค์ประกอบ
ทางเคมีอ่ืน เช่น โปรตีน โดยพบว่าข้าวสายพันธุท์ ่ีมีปริมาณโปรตีนสูงจะส่งผลให้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ได้มีความแข็ง
มากขึน้ (มรกต, 2538) ส่วนปริมาณไขมันและเถ้าในข้าวนัน้ มีรายงานว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพของเส้น
ก๋วยเตี๋ยว (Fari et al., 2011) นอกจากนีค้ วามแตกต่างของสตาร์ชซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักในข้าวแต่ละพันธุก์ ็
อาจมีผลต่อคุณภาพด้านเนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด ดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของ
พันธุข์ า้ วที่มีปริมาณแอมิโลสเท่ากัน ต่อคุณภาพด้านเนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด และศึกษาถึงอิทธิ พลของ
องค์ประกอบในข้าวได้แก่ สตาร์ชและองค์ประกอบอื่นต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมแป้ งข้าวและสตาร์ชจากแป้ งข้าว
ตัว อย่ า งข้า วเปลื อ กพัน ธุ์ชัย นาท1, พัน ธุ์พิ ษ ณุ โ ลก2, พัน ธุ์อ ยุ ธ ยา1, และ พัน ธุ์ป ราจี น บุรี 2 ซื อ้ จาก
ศูนย์วิจยั ข้าวชัยนาท, ศูนย์วิจยั ข้าวสุโขทัย, ศูนย์วิจยั ข้าวปราจีนบุรี และศูนย์วิจยั ข้าวปราจีนบุรี ตามลําดับ ส่วน
พันธุเ์ จ๊กเชย1 ซือ้ จากศูนย์ขา้ วชุมชนตําบลโคกสะอาด จังหวัดสระบุรี โดยเตรียมแป้งข้าวจากข้าว 5 พันธุ์ ตามวิธี
ของ Sangpring et al. (2015) ดังนี ้ นําข้าวเปลือกมาสีและนําข้าวขาวมาล้าง แช่นาํ้ ในอัตราส่วนข้าวต่อนํา้ 2 : 1
และโม่แบบเปี ยกด้วยเครื่อง colloid mill เหวี่ยงแยกนํา้ ออก นําก้อนแป้งไปอบแห้งที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส 5
ชั่วโมง ร่อนผ่านตะแกรงขนาด mesh number 100 และเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ -18 องศาเซลเซียสก่อนนํามาทดลอง
การเตรียมสตาร์ชข้าวทําตามวิธีท่ี ดัด แปลงจาก ณพล (2550) โดยแช่แป้งข้าวที่ เตรีย มได้ข ้างต้น ใน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.05 โมลาร์ในอัตราส่วนแป้ง: สารละลายคือ 2:5 นาน 3 ชั่วโมง
หมุนเหวี่ยงที่ 3000 x g อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที นําตะกอนมาแช่สารละลายเบสอีกครัง้
กรองผ่านตะแกรง mesh number 200 หมุนเหวี่ยง นําตะกอนมาเติมนํา้ กลั่น ปรับ pH ให้เท่ากับ 6.5-7.0 ด้วย
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 1 โมลาร์ นําไปหมุนเหวี่ยง และขูดเอาส่วนสีเข้มด้านบนตะกอนออก
ล้างตะกอนด้วยนํา้ กลั่นและหมุนเหวี่ยงซํา้ 2 ครัง้ นําสตาร์ชไปอบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง และ
ทํา การบดสตาร์ช แห้ง และร่ อ นผ่ า นตะแกรงขนาด mesh number 100 และเก็ บ รัก ษาที่ อุณ หภู มิ -18 องศา
เซลเซียสก่อนนํามาทดลอง
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ปริมาณโปรตีน ไขมัน และ เถ้า วิเคราะห์ตามวิธี AACC (1999) ส่วนปริมาณแอมิโลส วิเคราะห์ตาม
วิธีการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไอโอดีน ตามวิธีของ Juliano (1971) โดยทําการทดลองทัง้ หมด 3 ซํา้
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การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้ งข้าวและสตาร์ชข้าว
วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งวิ เ คราะห์ ค วามหนื ด แบบรวดเร็ ว (Rapid Visco Analyser) ตามวิ ธี ข อง
Lumdubwong and Seib (2000) โดยใช้ตวั อย่างแป้งข้าวหรือสตาร์ชข้าว 2.7 กรัมนํา้ หนักแห้งผสมกับนํา้ กลั่น 25
กรัม ให้ความร้อนโดยกําหนดให้อณ
ุ หภูมิเริ่มต้น 50 องศาเซลเซียส คงไว้ 2 นาที จากนัน้ เพิ่มอุณหภูมิดว้ ยอัตรา
7.5 องศาเซลเซียส/นาที จนถึง 95 องศาเซลเซียส และคงไว้ 2 นาที แล้วจึงลดอุณหภูมิด ว้ ยอัตรา 7.5 องศา
เซลเซียส/นาทีถึง 50 องศาเซลเซียสคงไว้ 4 นาที รวมระยะเวลาทัง้ หมด 20 นาที บันทึกค่า อุณหภูมิท่ีความหนืด
เพิ่ มขึน้ (Pasting temperature), ค่าความหนื ดสูงสุด (Peak Viscosity), เวลา ณ จุดที่ ความหนื ดสูงสุด (Peak
Time),ค่าความหนื ดตํ่าสุด (Trough), ค่าความหนื ดที่ ลดลง (Breakdown), ค่าความหนื ดที่ เพิ่มขึน้ (Setback)
และ ค่าความหนืดสุดท้าย (Final Viscosity) ทําการทดลองทัง้ หมด 3 ซํา้
สมบัตทิ างความร้อนในการเกิดเจลาทิไนเซชันของแป้ งและสตาร์ชข้าว
วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) ตามวิธีท่ีดดั แปลงจาก ณพล (2550)
ดังนี ้ ชั่งนํา้ หนักแป้งข้าวหรือสตาร์ชข้าว 5 มิลลิกรัม(นํา้ หนักแห้ง) ลงในภาชนะอลูมิเนียมขนาด 40 ไมโครลิตร
เติมนํา้ ปราศจากอิออนเพื่อปรับความชืน้ ให้เท่ากับร้อยละ 64 ปิ ดผนึกและตัง้ ทิง้ ไว้เป็ นเวลา 2 ชั่วโมงที่ 25 องศา
เซลเซียส นําไปสแกนในช่วง 30-130 องศาเซลเซียส โดยใช้อตั ราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส/นาที บันทึก
ค่าอุณหภูมิเจลาทิไนเซชันตํ่าสุด (To), อุณหภูมิเจลาทิไนเซชัน ณ จุดพีค (Tp), อุณหภูมิเจลาทิไนเซชันสูงสุด(Tc)
และเอนทัลปี ของการเกิดเจลาทิไนเซชัน (ΔH) ทําการทดลองทัง้ หมด 3 ซํา้
การเตรียมเส้นก๋วยเตีย๋ วสดจากแป้ งข้าวและสตาร์ชข้าว
เตรียมเส้นก๋วยเตี๋ยวสดตามวิธีของ Sangpring et al. (2015) ดังนี ้ ผสมแป้งข้าวหรือสตาร์ชข้าวกับนํา้ ให้มี
ความชื น้ ร้อยละ 64 กวนนาน 3 ชั่วโมง จากนั้นชั่งนํา้ แป้ง 60 กรัมใส่ถาดแสตนเลส นึ่งที่ อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียสนาน 3 นาทีจนแผ่นแป้งสุก จะได้เส้นที่มีความหนาประมาณ 1 ± 0.1 มิลลิลิตร พักให้เย็นประมาณ 5 นาที
ลอกออกจากถาด ตัดเป็ นเส้นกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ได้เป็ นแผ่นก๋วยเตี๋ยวสด
การวัดเนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตีย๋ วสดจากแป้ งข้าวหรือสตาร์ชข้าว
วัดความแน่นเนือ้ ของเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากแป้งข้าวหรือสตาร์ชข้าว โดยใช้เครื่อง Texture analyzer (TA.
XT. Plus, Stable Micro Systems Ltd., United Kingdom)ที่ติดตัง้ โหลดเซลขนาด 50 กิโลกรัม และหัววัด A/LKB
ตามสภาวะการวัดที่ดัดแปลงจาก AACC (1999) ดังนี ้ วางเส้นก๋วยเตี๋ยวสด 3 เส้นบนฐานวัด ตัง้ ค่าความเร็ว
หัววัดช่วงก่อนการวัดเท่ากับ 1.0 มม./วินาที, ความเร็วขณะทําการวัด 0.2 มม./วินาที และความเร็วหลังการวัด
10.0 มม./วินาที โดยให้หัววัดกดตัวอย่างลงไปเท่ากับ 70%strain บันทึกค่าแรงกดสูงสุดและคํานวณเป็ น ค่า
ความแน่นเนือ้ (กิโลนิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) โดยวัดทัง้ หมดอย่างน้อย 10 เส้น ต่อการวัด 1 ซํา้ ทําการทดลอง
ทัง้ หมด 3 ซํา้
ส่วนการวัดการดึงยื ดนําเส้นก๋วยเตี๋ยวพันกับหัววัด A/SPR และใช้สภาวะในการวัดตาม Stable Micro
Systems LTD (1995) โดยใช้โหลดเซลขนาด 5 กิโลกรัม ตัง้ ค่าความเร็วหัววัดช่วงก่อนการวัดเท่ากับ 3.0 มม./วินาที
, ความเร็วขณะทําการวัด 3.0 มม./วินาที และความเร็วหลังทําการวัด 5.0 มม./วินาที ระยะเคลื่อนที่ของหัววัดเป็ น
100 มม. บันทึกค่าแรงดึงสูงสุดและระยะทาง แล้วคํานวณเป็ นค่าแรงที่ใช้ในการดึงยืดสูงสุด (กิโลนิวตันต่อตาราง
มิลลิเมตร) และร้อยละการดึงยื ด ตามลําดับ โดยวัดทั้งหมดอย่างน้อย 10 เส้น ต่อการวัด 1 ซํา้ ทําการทดลอง
ทัง้ หมด 3 ซํา้
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ผลการทดลองและวิจารณ์

องค์ประกอบทางเคมี
แป้ ง ข้าวจากทั้ง 5 พัน ธุ์มี ค วามชื น้ อยู่ใ นช่ วงร้อยละ 8.25-9.20 มี ป ริ ม าณแอมิ โลสอยู่ใ นช่วงร้อยละ
29.60- 31.33 ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างพันธุ์ (p > 0.05) ส่วนปริมาณโปรตีนของแป้ง
ข้าวพันธุอ์ ยุธยา 1 สูงที่สุดคือร้อยละ 9.23 ± 0.13 ส่วนพันธุพ์ ิษณุโลก2 นัน้ มีปริมาณโปรตีนที่ต่าํ ที่สุด (ร้อยละ
7.15 ± 0.03) ส่วนแป้งพันธุช์ ยั นาท1 เจ๊กเชย1 และปราจีนบุรี2 มีปริมาณโปรตีน 8.04 ± 0.04, 7.72 ± 0.03 และ
8.59 ± 0.04 ตามลําดับ ปริมาณไขมันในแป้งข้าวพันธุพ์ ิษณุโลก2 มีมากที่สุดคือร้อยละ 0.22 ± 0.00 ส่วนพันธุ์
อยุธยา1 ชัยนาท1 เจ๊กเชย1 และปราจีนบุรี2 มีปริมาณไขมัน 0.18 ± 0.01, 0.14 ± 0.02, 0.18 ± 0.00 และ 0.18
± 0.00 ตามลําดับ ปริมาณเถ้านัน้ ไม่มีความแตกต่างกัน โดยมีค่าในช่วงร้อยละ 0.22-0.25 ส่วนสตาร์ชจากข้าว
ทัง้ 5 พันธุม์ ีความชืน้ อยู่ในช่วงร้อยละ 8.79-9.54 ปริมาณแอมิโลสตัง้ แต่ 33.53-35.00 โดยที่ปริมาณแอมิ โลส
โปรตีน ไขมันและเถ้าในสตาร์ชระหว่างพันธุไ์ ม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
คุณสมบัตทิ างความร้อนของสตาร์ชข้าวและแป้ งข้าว
สตาร์ชข้าวพันธุพ์ ิษณุโลก2 มีอณ
ุ หภูมิเริ่มต้นในการเกิดเจลาทิไนเซชันตํ่าที่สดุ (To) แต่สตาร์ชข้าวพันธุ์
ชัยนาท1 มีค่าดังกล่าวสูงที่สุด การที่สตาร์ชมีอณ
ุ หภูมิในการเกิดเจลาทิไนเซชันแตกต่างกันอาจเนื่องจากความ
แตกต่างของขนาดโมเลกุลแอมิโลสและแอมิโลเพคทิ น โดยมีรายงานว่าอุณหภูมิการเกิ ดเจลาทิ ไนเซชันของ
สตาร์ชข้าวมีความสัมพันธ์กับความยาวของโมเลกุลแอมิโลเพคทิน โดยกลุ่มแอมิโลเพคทินสายสัน้ (DP = 6-9)
ทําให้อุณหภูมิในการเกิดเจลาทิไนเซชันของสตาร์ชข้าวลดลง (Vandeputte et al., 2003; Li et al., 2004) จาก
รายงานของนํา้ ฝน (2557) ข้าวพันธุพ์ ิษณุโลก2 มีสดั ส่วนของแอมิโลเพคทินสายสัน้ มากกว่าข้าวพันธุอ์ ยุธยา1,
ชัยนาท1 และ ปราจีนบุรี2 จึงอาจเป็ นสาเหตุท่ีทาํ ให้ค่า To ของพิษณุโลก2 ตํ่าที่สุด ส่วนค่าเอนทัลปี (∆H) หรือ
พลัง งานที่ ต อ้ งใช้ใ นการทําลายผลึก ของสตาร์ช พัน ธุ์ชัย นาท1 สูง ที่ สุด แสดงถึง การมี ป ริ ม าณผลึก มากที่ สุด
อุณหภูมิของการเกิดเจลาทิไนเซชันของแป้งข้าวมีค่าใกล้เคียงกับตัวอย่างสตาร์ชและความแตกต่างในแต่ละพันธุ์
มีแนวโน้มเช่นเดียวกับในตัวอย่างสตาร์ช
Table 1 Thermal properties of rice starch and rice flour.
Sample

Vareities
Phitsanulok2
Ayutthaya 1
Starch
Chainat1
Jekchuey1
Prachinburi 2
Sample Vareities
Phitsanulok2
Ayutthaya 1
Flour
Chainat1
Jekchuey1
Prachinburi 2

To (°C)
59.41 ± 0.45d
68.66 ± 0.32c
71.07 ± 0.15a
68.51 ± 0.03c
69.49 ± 0.42b
To (°C)
59.40 ± 0.25d
69.55 ± 0.43b
71.25 ± 0.21a
68.69 ± 0.22c
69.52 ± 0.24b

Tp (°C)
65.32 ± 0.15e
74.18 ± 0.27c
75.59 ± 0.10a
73.21 ± 0.08d
75.18 ± 0.21b
Tp (°C)
65.68 ± 0.15d
74.68 ± 0.33b
75.94 ± 0.33a
73.60 ± 0.33c
74.71 ± 0.15b

Tc (°C)
71.28 ±0.25d
80.10 ±0.39b
81.20 ±0.28a
79.23 ±0.49c
81.84 ±0.86a
Tc (°C)
72.91 ± 0.36b
81.05 ± 0.70a
81.32 ± 0.87a
79.89 ± 0.65a
80.62 ± 1.11a

∆H(J/g starch)
7.87 ± 0.30c
10.72 ± 0.60ab
12.89 ± 0.78a
10.25 ± 0.99b
11.57 ± 0.88ab
∆H(J/g starch)
7.52 ± 0.48d
9.27 ± 0.97bc
10.64 ± 0.35a
10.17 ± 0.79ab
8.51 ± 0.18cd

Tc-To
11.87 ± 0.63ab
11.44 ± 0.46ab
10.13 ± 0.38c
10.72 ± 0.50bc
12.35 ± 1.28a
Tc-To
13.51 ± 0.58a
11.50 ± 0.93b
9.93 ± 0.82b
11.20 ± 0.43b
11.10 ± 1.35b

Means within a column under each sample, means followed by a same letter are not significantly difference (p > 0.05)
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สมบัตคิ วามหนืดของแป้ งข้าวและสตาร์ชข้าว
อุณ หภูมิ เริ่ ม ต้น ของความหนื ด ของสตาร์ช ข้า วพัน ธุ์ชัย นาท1 สูง ที่ สุด และพัน ธุ์พิ ษณุโลก2 ตํ่าที่ สุด
สอดคล้องกับอุณหภูมิในการเกิ ดเจลาทิไนเซชัน (Table 1) สตาร์ชข้าวพันธุเ์ จ๊กเชย1 มีค่าความหนืดที่ เพิ่ มขึน้
ความหนื ด สุ ด ท้า ยสู ง ที่ สุ ด บ่ ง บอกถึ ง ความสามารถของสตาร์ช ในการเกิ ด เจลที่ แ ข็ ง แรง (Falade and
Christopher, 2015; Mir and Bosco, 2014) และมี ร ายงานว่า ค่า ความหนื ด สุด ท้ายและความหนื ด ที่ เ พิ่ ม ขึ น้
สัมพันธ์เชิงบวกกับความแน่นแข็ง แรงที่ใช้ในการดึงยืดและความยืดหยุ่นของอาหารเส้น (Han et al., 2011; Fari
et al., 2011; Tang et al., 2013) ดังนั้นจึงคาดว่าคุณภาพของเส้นก๋ วยเตี๋ ยวสดจากสตาร์ช ข้าวพันธุ์เจ๊ ก เชย1
น่าจะมีความแน่นเนือ้ สูงสุด ดึงยืดได้ดี ส่วนสตาร์ชข้าวพันธุพ์ ิษณุโลก2 มีค่าความหนืดตํ่าที่สดุ ในทุกค่า จึงคาด
ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวน่าจะมีความแข็งแรงตํ่า ดึงยืดได้ไม่ดี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างสตาร์ชและแป้ง
ข้าว (Figure 1) พบว่าตัวอย่างแป้งข้าวส่วนใหญ่มีค่าความหนืดน้อยกว่าตัวอย่างสตาร์ชข้าว อาจเป็ นเพราะใน
แป้งข้าวมีองค์ประกอบอื่นเช่น โปรตีนและไขมันซึ่งขัดขวางการดูดนํา้ และการพองตัว โมเลกุลสตาร์ชจึงออกมา
จากแกรนูล ของสตาร์ช ได้ไ ม่ดี เกิ ด การจัด เรี ย งตัวของโมเลกุล แอมิ โลสได้ไ ม่ดี เ ท่ าในสตาร์ช (มรกต, 2538;
Marcoa and Rosell 2008; Yu et al., 2012)
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แป้งข้าวพันธุพ์ ิษณุโลก2 มีสมบัติดา้ นความหนืดตํ่าที่สดุ เช่นเดียวกับตัวอย่างสตาร์ช ส่วนแป้งข้าวพันธุ์
อยุธยา1 มีคา่ ความหนืดสุดท้ายเพิ่มขึน้ จากในสตาร์ชซึง่ อาจเกิดจากโปรตีนหรือไขมันที่อยู่ในแป้งข้าวพันธุอ์ ยุธยา
1 สามารถเกิดปฏิสมั พันธ์กับโมเลกุลสตาร์ช (Mir and Bosco, 2014) จึงทําให้ค่าความหนืดของแป้งข้าวพันธุ์
อยุธยา1 เพิ่มสูงขึน้
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Figure 1 Pasting properties of rice starch (A) and rice flour (B) from various rice vareities
Phitsanulok2,

Ayutthaya 1,

Chainat1,

Jekchuey1,

Prachinburi2

คุณภาพด้านเนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตีย๋ วสด
จาก Table 2 เมื่อพิจารณาค่าความแน่นเนือ้ และร้อยละการดึงยืดพบว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ชข้าว
พันธุพ์ ิษณุโลก2 และอยุธยา1 มีความแน่นเนือ้ ตํ่า ดึงยืดได้ค่อนข้างน้อย และขาดง่าย ส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจาก
สตาร์ชข้าวพันธุช์ ยั นาท1 มีความแข็งปานกลาง มีความยืดหยุ่นปานกลาง ส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวจากสตาร์ชข้าวพันธุ์
เจ็ ก เชย1 นั้น มี ค วามแน่ น เนื อ้ ค่อ นข้างสูง เส้น แข็ ง ยื ด หยุ่น มาก ส่วนเส้น ก๋ วยเตี๋ ย วสดจากสตาร์ช ข้า วพัน ธุ์
ปราจีนบุรี2 นัน้ เป็ นเส้นที่มีความแข็งแรง มีค่าความแน่นเนือ้ สูงสุด ยืดหยุ่นได้ดีมาก เส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากข้าว
พันธุพ์ ิษณุโลก2 มีความแน่นเนือ้ แรงที่ใช้ในการดึงยืดและร้อยละการดึงยืดตํ่าที่สดุ สอดคล้องกับค่าความหนืด
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สุดท้ายและความหนืดที่เพิ่มขึน้ ที่ต่าํ ที่สดุ เนื่องจากการมีความหนืดสูงสุดตํ่าที่สดุ แสดงว่าแกรนูลของสตาร์ชจาก
ข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 อาจพองตัวได้นอ้ ย โมเลกุลของสตาร์ชจึงหลุดออกมาจากแกรนูลได้นอ้ ย ทําให้เกิ ดการ
จัดเรียงตัวกันได้ไม่แข็งแรงเส้นก๋วยเตี๋ยวจึงมีความอ่อนแอ เมื่อเปรียบเทียบกับการทํานายเนือ้ สัมผัสจากผลด้าน
สมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวพันธุต์ ่างๆกับค่าเนือ้ สัมผัสที่วดั ได้จริงพบว่า เส้นก๋วยเตี๋ยวจากสตาร์ชข้าว
พันธุพ์ ิษณุโลก2 และ เจ๊กเชย1 ค่อนข้างสอดคล้องกับเนือ้ สัมผัสที่ทาํ นายจากสมบัติทางความหนืด อย่างไรก็ตาม
สตาร์ชข้าวพันธุอ์ ยุธยา1 ปราจีนบุรี2 และ ชัยนาท1 ถึงแม้ว่าจะมีสมบัติทางความหนืดใกล้เคียงกัน กลับมีความ
แตกต่างด้านเนื อ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ย วสดจากสตาร์ช ซึ่งคาดว่าอาจมาจากความแตกต่างของโครงสร้าง
ละเอียดของสตาร์ช
เมื่อมีองค์ประกอบทางเคมีอ่ืนอยู่กบั สตาร์ช เส้นก๋วยเตี๋ยวทุกพันธุย์ กเว้นพิษณุโลก2 จะมีค่าความแน่น
เนือ้ แรงที่ใช้ในการดึงยืดและร้อยละการดึงยืดลดลงเมื่อเทียบกับตัวอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ชข้าว อาจ
เป็ นเพราะการพองตัวของเม็ดสตาร์ชน้อยลง (Figure 1) ทําให้โมเลกุลของแอมิโลสที่อยู่ในแกรนูลอาจจะออกมา
จากเม็ดสตาร์ชด้านนอกได้นอ้ ย และอาจจะมีองค์ประกอบอื่นไปขัดขวางการจัดเรียงตัวของโครงสร้างสตาร์ช
ประกอบกับปริมาณของสตาร์ชในระบบแป้งจะน้อยกว่าระบบที่มีเฉพาะสตาร์ชจึงอาจทําให้เกิดโครงสร้างของเส้น
ก๋ ว ยเตี๋ ย วที่ อ่ อ นแอลง (Puncha-arnon & Uttapap, 2013; Mir and Bosco, 2014) อย่ า งไรก็ ต ามในข้าวพัน ธุ์
พิ ษณุโลก 2 เส้น ก๋ วยเตี๋ ยวสดจากแป้ง ข้าวมีแ รงที่ ใ ช้ในการดึง ยื ด และร้อยละในการดึงยื ด มากกว่ากว่าเส้น
ก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ชข้าว (Table 2) แสดงว่าองค์ประกอบอื่นเช่น โปรตีน อาจเกิดปฏิสมั พันธ์กบั สตาร์ช ทําให้
โครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากแป้งข้าวแข็งแรงขึน้ จึงทําให้เส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากแป้งข้าวนัน้ เกิดโครงสร้างที่
ดึงยืดได้ดี มีความแข็งแรงเพิ่มขึน้
จากผลการทดลองด้านเนื อ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ย วสดจากแป้ งข้าวของข้าวแต่ละพันธุ์มีแนวโน้มที่
คล้ายคลึงกับในตัวอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ชข้าวแต่ละพันธุ์ จึงอาจสรุ ปได้วา่ เนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยว
จากแป้งข้าวนัน้ มีอิทธิพลหลักมาจากสตาร์ช เนื่องจากสตาร์ชนัน้ เป็ นองค์ประกอบหลักและเป็ นโครงสร้างหลัก
ของเส้นก๋วยเตี๋ยว อย่างไรก็ตามการที่มีองค์ประกอบอื่นอยู่ร่วมกับสตาร์ช ได้แก่โปรตีน และ ไขมัน นัน้ ส่งผลต่อ
คุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากแป้งข้าวแต่ละพันธุแ์ ตกต่างกัน โดยมีทงั้ ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงให้กบั เส้น
ก๋วยเตี๋ยวสด ทําให้โครงสร้างสามารถเกิดการดึงยืดได้ดี หรือมีผลในการลดความแข็งแรงของเส้นก๋วยเตี๋ยวสด มี
ความยืดหยุ่นน้อยลง ซึง่ จําเป็ นต้องมีการศึกษาในประเด็นเหล่านีต้ อ่ ไป
Table 2 Textural properties of fresh rice noodle from rice starch and rice flour.
Vareities
Phitsanulok2
Ayutthaya1
Chainat1
Jekchuey1
Prachinburi2

Firmness (kPa)
Flour
Starch
aB
279.7 ± 7.8
308.4 ± 7.8dA
234.3 ± 21.1bcB 302.6 ± 6.4dA
212.9 ± 6.4cB 331.6 ± 1.6cA
258.1 ± 15.7abB 363.6 ± 7.3bA
273.5 ± 13.6aB 440.6 ± 3.4aA

Tensile strength (kPa)
Flour
Starch
aA
65.7 ± 3.5
46.9 ± 0.8cB
47.7 ± 1.4cA 48.0 ± 0.5cA
49.1 ± 0.7bcB 58.8 ± 0.3bA
49.0 ± 1.1bcB 63.5 ± 3.4bA
52.5 ± 0.9bB 70.0 ± 5.6aA

%elongation
Flour
Starch
dA
82.18 ± 4.12
66.61 ± 0.99dB
81.61 ± 2.08dB 92.86 ± 4.73cA
106.24 ± 5.36bB 117.20 ± 3.05bcA
93.59 ± 2.92cB 140.14 ± 10.50abA
128.13 ± 4.11aA 143.58 ± 25.02aA

Means within a column under each factor, means followed by a same small letter are not significantly difference (p > 0.05)
Means within a row under each factor, means followed by a same capital letter are not significantly difference (p > 0.05)
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สรุ ป

แม้ว่าข้าวแต่ละพันธุใ์ นงานวิจยั นีจ้ ะมีปริมาณแอมิโลสไม่แตกต่างกัน แต่มีการเปลี่ยนแปลงความหนืด
อุณหภูมิและพลังงานในการเกิดเจลาทิไนเซชันที่แตกต่างกัน และเมื่อนํามาผลิตเป็ นเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ช
และแป้งข้าวจะให้คณ
ุ ภาพด้านเนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่แตกต่างกัน เส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากแป้งข้าวส่วนใหญ่
มีแนวโน้มระหว่างพันธุข์ า้ วนัน้ คล้ายคลึงกับเส้นจากสตาร์ช แต่จะมีความแน่นเนือ้ แรงที่ใช้ในการดึงยืดและร้อย
ละการดึงยืดลดลงจากเส้นก๋วยเตี๋ยวจากสตาร์ช ในทางกลับกันในบางพันธุพ์ บว่ามีคณ
ุ ภาพทางเนือ้ สัมผัสที่ดีขนึ ้
ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างในตัวอย่างเส้นที่ทาํ จากแป้งข้าวพันธุต์ ่างๆนัน้ มาจากอิทธิพลของคุณสมบัติของ
สตาร์ชเป็ นหลัก แต่การมีองค์ประกอบอื่นอยู่ในเส้นร่วมกับสตาร์ช ก็ส่งผลถึงเนือ้ สัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวสดใน
ทิศทางที่ต่างกันไป โดยอาจเพิ่มความแข็งแรงให้กบั เส้นก๋วยเตี๋ยว หรืออาจขัดขวางโครงสร้างของเส้น ทําให้เส้น
อ่อนแอลง
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อิทธิพลของวงสังคมใกล้ชิดทีม่ ีต่อความสนใจทีจ่ ะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
สําหรับผู้ชายในกลุ่มผู้ชายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย
Effect of Inner Circle on the Intention to Buy Facial Care Products for Men
of Generation Y Metrosexual Consumers
ศิรประภา ผ่องบุรุษ1* วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์1 และ อัจฉรา เกษสุวรรณ1
Siraprapha Phongburoose1* Watcharaphong Leartsurawat1 and Ajchara Kessuvan1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาปั จจัยที่มีผลต่อความสนใจที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ ายในกลุ่มผูช้ ายยุค
ใหม่เจเนอเรชันวาย โดยพิจารณาอิทธิ พลของบุคคลในวงสังคมใกล้ชิด (Inner circle) บุคคลในวงสังคมทั่วไป
(Outer circle) ปั จจัยด้านทัศนคติของกลุ่มผูช้ ายยุคใหม่ (Metrosexual) และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคณ
ู พบว่า ข้อคิดเห็นของบุคคลในวงสังคมใกล้ชิดระหว่างการตัดสินใจเลือกซือ้ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความสนใจที่จะซือ้ ในขณะที่ปัจจัยจากบุคคลในวงสังคมทั่วไปไม่มีอิทธิพล ปั จจัยอื่นที่มีความสัมพันธ์
เชิงบวก ได้แก่ การให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของตน การทําให้ตนเองดูดีอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ประโยชน์
ตามที่ระบุ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ส่วนปั จจัยระดับราคาที่สามารถ
ซือ้ ได้ มีความสัมพันธ์ผกผันกับความสนใจที่จะซือ้ ผลการวิจยั นีส้ ามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางพัฒนากลยุทธ์การ
สื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุม่ ผูช้ ายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย ซึง่ เป็ นกลุม่ ผูบ้ ริโภคเป้าหมายที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัวและมีศกั ยภาพในการซือ้ สูง

ABSTRACT

This research investigates factors that influence intention to buy facial care products for men
of generation Y metrosexual consumers by considering inner circle, outer circle, personal attitudes and
marketing mix. In-depth interviews were conducted and tasted by multiple regression analysis using
data collected from questionnaires. The finding results revealed that there was a relationship between
comments from inner circle and the intention to buy while outer circle had no relationship. Other factors
that affect intention to buy are self-image conscious, keeping good look, effectiveness of product,
reasonable price and brand image. However, affordable price factor has an inverse relationship. This
study can be used as a guideline to develop appropriate marketing strategies for the distinct
characteristics generation Y metrosexual consumers who are high potential target group.
Key words: social circle, inner circle, intention to buy, metrosexual, facial care products for men
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คํานํา
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขยายตัวต่อเนื่อง (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2561)
เนื่องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภค มีลกั ษณะการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป มีการคํานึงถึงบุคลิกภาพมากขึน้ อีกทัง้ การแผ่
ขยายของสังคมเมืองทําให้ผบู้ ริโภคมีวงสังคมของตนเองทําให้เกิดความตระหนักในการใส่ใจในภาพลักษณ์ของ
ตน มีความต้องการดูแลตนเองมากขึน้ มีพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยเพิ่มบุคลิกให้ดูดีมากขึน้ กว่าใน
อดีต เป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ตลาดเครื่องสําอางในปั จจุบนั รวมถึงตลาดเครื่องสําอางสําหรับผูช้ ายมีการขยายตัว
เพิ่มมากขึน้ ในบทความของ Forbes Thailand (2019) มีการคาดการณ์ว่า ยอดขายเครื่องสําอางผูช้ ายเติบโตไป
ในทิศทางเดียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวสําหรับผูช้ ายที่จะเติบโตขึน้ ร้อยละ 24 ใน 5 ปี ขา้ งหน้า ส่งผลให้ผผู้ ลิต
เครื่องสําอางรายใหญ่มีการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สาํ หรับผูช้ ายมากขึน้ ประกอบกับผูบ้ ริโภคในยุคปั จจุบนั สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยี ได้โดยง่าย ทําให้เกิ ดการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง
กว้างขวาง สอดคล้องกับบทความของ อรรคณัฐ (2562) ที่ระบุว่า สื่อสังคมออนไลน์ดงั กล่าวก่อให้เกิดบริบทการ
เปรียบเทียบทางสังคมและความต้องการการเป็ นที่ยอมรับ ซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ (Motivation) ให้พัฒนา
ตนเอง (Self-enhancement) และก่อให้เกิดความรู ส้ กึ ชื่นชม ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem)
ทัง้ นีย้ งั มีปรากฏการณ์ในเรื่องของผูช้ ายยุคใหม่ หรือ ผูช้ ายเมโทรเซ็กชวล (Metrosexual) ซึง่ เกิดขึน้ มาก
ในแถบภูมิภาคเอเชีย (Whitehead, 2008) และ Rytel (2010) ได้ทาํ การค้นคว้างานวิจยั ในอดีตพบว่า ผูบ้ ริโภคมี
แนวโน้มดูแลตัวเองและใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพิ่มมากขึน้ โดยปกติแล้วผูช้ ายจะเลือกใช้เครื่องสําอางหรือ
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวที่แก้ปัญหาเฉพาะจุด ซึ่งเป็ นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล (Rational) แต่ผชู้ ายยุคใหม่มีการใช้
อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ (Hyperreality) ภาพลักษณ์ของตราสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ กลายเป็ นส่วน
หนึ่งในการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะผูว้ ิจยั ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่
ผูช้ ายยุคใหม่ Sukato and Elsey (2009) ระบุว่ามุมมองของผูช้ ายในปั จจุบันต่างไปจากเดิม โดยให้คุณค่ากับ
สถานะทางสังคมมากกว่าอาชีพการงาน มีความต้องการภาพลักษณ์ท่ีดี และการได้รบั ยอมรับจากคนรอบข้าง
วิภาวัส (2557) พบว่าในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภครวมถึงคนรอบตัวที่เป็ นกลุ่มอ้างอิง (Normative influence) เช่น เพื่อน
และครอบครัว สามารถรับรู ถ้ งึ อิทธิพลของภาพลักษณ์ท่ีดีจากการใช้เครื่องสําอาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yoh
et al. (2003) ซึ่งระบุว่าเพื่อนและครอบครัว มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของผูช้ าย
นอกจากนีก้ ลุ่มผูช้ ายยุคใหม่ ยังมี คุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่ องกับคุณลักษณะของกลุ่มประชากรเจเนอเรชัน วาย
(Generation Y) ที่มีความทันสมัย มีความเป็ นตัวของตัวเอง ชอบแสดงออก มีความคาดหวังสูง และเริ่มมีกาํ ลัง
ซือ้ ที่จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กบั ตนได้ (มันตาภรณ์, 2559)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นพบว่าสถานการณ์การเติบโตของตลาดเครื่องสําอางโดยเฉพาะกลุม่
ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวสําหรับผูช้ าย และปรากฏการณ์การเกิดขึน้ ของกลุม่ ผูช้ ายยุคใหม่รุน่ เจเนอเรชันวาย เป็ นโอกาส
อย่างสูงทางธุรกิจในยุคปั จจุบนั อย่างไรก็ดีงานวิจยั ในอดีตยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความสนใจที่
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จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ ายในกลุม่ ผูช้ ายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย จึงเป็ นที่มาของการศึกษานี ้ โดยมี
วัตถุประสงค์ศกึ ษาปั จจัยที่มีผลต่อความสนใจที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ ายในกลุม่ ผูช้ ายยุคใหม่เจ
เนอเรชันวาย โดยพิจารณาอิทธิพลของบุคคลในวงสังคมใกล้ชิด บุคคลในวงสังคมทั่วไป ปั จจัยด้านทัศนคติของ
กลุม่ ผูช้ ายยุคใหม่ และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด

วิธีการวิจัย / ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็ นงานวิจยั แบบผสม เนื่องจากงานวิจยั ด้านวงสังคมส่วนบุคคลที่สง่ ผลต่อความสนใจซือ้ มี
อยู่นอ้ ย คณะผูว้ ิจยั จึงใช้การวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผูช้ ายที่อยู่ในรุ น่
เจเนอเรชันวายและเคยใช้ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ าย จํานวน 10 คน เพื่อระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
สนใจที่จะซือ้ ในเบือ้ งต้น ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณคณะผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดย
ขอบเขตของการวิจยั คือ มุ่งศึกษาประชากรเพศชายที่มีลกั ษณะการดําเนินชีวิตแบบ “ผูช้ ายยุคใหม่” โดยกําหนด
ความหมายดังนี ้ “ผูช้ ายที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง มีการดูแลเอาใจใส่ตนเอง ให้ความสําคัญกับรสนิยมการใช้ชีวิต
มีทกั ษะในการดูแลตัวเอง มีความสามารถในการเลือกเสือ้ ผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับตนเองและสถานการณ์
มีความเป็ นตัวของตัวเอง เป็ นคนทันสมัย สามารถรับรู ไ้ ด้ถงึ การเปลี่ยนแปลง สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ชอบ
เรียนรู ้ และพัฒนาตนเอง มีความทุ่มเทในการทํางานเพื่อประสบความสําเร็จ” และเป็ นเจเนอเรชันวายกล่าวคือ มี
อายุระหว่าง 22 ถึง 39 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างถูก เลือกโดยวิธีก ารสุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive
sampling) โดยการวิจยั นีเ้ ลือกเก็บข้อมูลเฉพาะจากกลุ่มตัวอย่างที่มีคณ
ุ ลักษณะตรงกับผูช้ ายยุคใหม่เจเนอเรชัน
วายเท่านัน้
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นากรอบ
แนวคิดการวิจยั โดยตัง้ สมมุติฐานว่า ปั จจัยวงสังคมส่วนบุคคล ได้แก่ วงสังคมส่วนบุคคลใกล้ชิด (Inner circle)
และ วงสังคมส่วนบุคคลทั่วไป (Outer circle) ประกอบกับปั จจัยทัศนคติส่วนบุคคล และปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพันธ์กบั ความสนใจที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ าย โดยสามารถแสดงกรอบการ
วิจยั ในแผนภาพที่ 1 ดังนี ้
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ตัวแปรอิสระ (Independent variables)

ตัวแปรตาม (Dependent variable)

วงสังคมส่วนบุคคลใกล้ชิด
(Inner circle)
วงสังคมส่วนบุคคลทั่วไป
(Outer circle)

ความสนใจทีจ่ ะซือ้
ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ าย

ทัศนคติสว่ นบุคคล

(Intention to buy)

(Personal attitude)
ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)

Figure 1 Conceptual framework
การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม
คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมผูช้ ายยุคใหม่
รุ ่นเจเนอเรชันวาย จํานวน 10 คน โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อคน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
และเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ าย รวมถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมดังกล่าว จากนัน้ จึงพัฒนาเป็ น
แบบสอบถามโดยสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับผลการทบทวนวรรณกรรม เพื่อนํามาใช้เก็บข้อมูลใน
ส่วนของการวิจยั เชิงปริมาณ ซึง่ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีลกั ษณะเป็ นสเกล โดยมีการใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบ
จําเพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มผูช้ ายยุคใหม่เจเนอเรชัน
วายซึง่ เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ าย ผลจากการเก็บข้อมูลมีผตู้ อบแบบสอบถามจํานวน 313 คน ใน
เขตกรุ งเทพและปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองใหญ่ เมื่อทําการคัดกรองแบบสอบถามและตรวจสอบข้อมูลแล้ว มี
แบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน 229 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
ก่อนทําการเก็บข้อมูลจริงคณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
การทดสอบแบบสอบถามก่อนเก็บข้อมูลจริง (Pretest) จํานวน 45 ชุด โดยใช้วิธีการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการทดสอบตัวแปรที่เป็ นสเกลพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ าของครอนบัคมากกว่า 0.7 จึงสามารถถือได้วา่ แบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ นอกจากนีใ้ นแบบสอบถามมี
การเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมการดําเนินชีวิต พฤติกรรมในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ าย และข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ การทดสอบสมมุติฐานใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
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แปรอิสระ (Independent variables) และตัวแปรตาม (Dependent variable) โดยตัวแปรอิสระในการศึกษานีม้ ี
มากกว่าหนึ่งตัวและมีตวั แปรตามหนึ่งตัว คณะผูว้ ิจยั ได้ทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นทางสถิติแล้วพบว่าผ่านเงื่อนไข
ของการใช้ก ารวิ เ คราะห์ส มการถดถอยพหุ คูณ จึ ง เลื อ กใช้ก ารวิ เ คราะห์ส มการถดถอยพหุ คูณ (Multiple
regression analysis) และใช้วิธีการถดถอยแบบขัน้ ตอน (Stepwise regression) เนื่องจากเป็ นวิธีท่ีช่วยระบุตวั
แปรสําคัญให้มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม และคณะผูว้ ิจยั เห็นว่ามีความเหมาะสมกับข้อมูล

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา พบว่าข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายจํานวนทัง้ สิน้ 229 คน มีลกั ษณะการ
ดําเนินชีวิตตรงกับคําจํากัดความของผูช้ ายยุคใหม่ มีอายุระหว่าง 22 ถึง 39 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงอายุของกลุ่มเจเนอเร
ชันวาย โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ ไปและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 ถึง 30,000 บาท
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพด้านความรักคืออยู่ในช่วงมีความรักและเป็ นโสด มักอาศัยอยู่
กับคนในครอบครัวในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูลผลิตภัณฑ์ดแู ล
ผิวหน้าสําหรับผูช้ ายบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และยูทบู แต่มกั จะซือ้ สินค้า
ดังกล่าวที่รา้ นขายยาสมัยใหม่ (Drugstore) หรือ ร้านที่จาํ หน่ายสินค้ามากกว่าหนึ่งแบรนด์ (Multi-brand Store)
เช่น บูท วัตสัน อีฟแอนด์บอย และเซโฟร่า ประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้มากที่สดุ คือ ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดผิว
(Cleansing) รองลงมาคือบํารุ งผิว (Nourishing) และฟื ้ นฟู (Rejuvenate) ปกป้องผิ ว (Protection) และปกปิ ด
(Concealed) ตามลําดับ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซือ้ แต่ละครัง้ อยู่ท่ี 501 ถึง 1,000 บาท และมีความถี่ในการ
ซือ้ เฉลี่ย 1 ครัง้ ต่อเดือน โดยในการซือ้ แต่ละครัง้ มีการเปลี่ยนยี่หอ้ บ้างในบางครัง้
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู พบว่า ปั จจัยวงสังคมส่วนบุคคล เฉพาะวง
สั ง คมส่ ว นบุ ค คลใกล้ชิ ด (Inner circle) (β = 0.208) (Sig. = 0.002) ปั จจั ย ทั ศ นคติ ส่ ว นบุ ค คล (Personal

attitude) ได้แ ก่ การพยายามทํา ให้ตัว เองให้ดู ดี อ ยู่ เ สมอ (Motivation) (β = 0.262) (Sig. = 0.001) การให้
ความสําคัญ กับภาพลัก ษณ์ของตนในสายตาผูอ้ ่ื น (Self-image) (β = 0.224) (Sig. = 0.007) และปั จจัยส่วน

ประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์น่ าเชื่ อถื อ ว่า มี คุณ ประโยชน์ต ามที่ ร ะบุ (Effectiveness) (β =

0.191) (Sig. = 0.016) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (Reasonable price) (β = 0.244) (Sig. = 0.006) ปั จจัยด้าน
ราคาที่สามารถซือ้ ได้ (Affordable price) (β = -0.244) (Sig. = 0.007) และการส่งเสริมการตลาดมีการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand image) (β = 0.160) (Sig. = 0.002) มีอิทธิพลต่อความสนใจที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหน้าสําหรับผูช้ าย (Intention to buy) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสมการพยากรณ์สามารถ

อธิ บายอิทธิ พลความสนใจที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสําหรับผูช้ ายของกลุ่มผูช้ ายยุคใหม่เจเนอเรชันวายได้
ร้อยละ 39.2 และมีคา่ ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.370 ดังแสดงในตารางที่ 1
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Table 1 Result of multiple regression analysis.
Dependent Variable: Intention to buy, r = 0.626, R2 = 0.392, Constant = -0.403, Std. Error of Model =
0.370
Independent Variables

Std. Error

Beta

Sig.

VIF

Inner circle

0.067

0.208**

0.002

1.176

Motivation

0.075

0.262**

0.001

1.579

Self-image

0.083

0.224**

0.007

1.557

Effectiveness

0.079

0.191*

0.016

1.545

Reasonable price

0.089

0.244**

0.006

2.007

Affordable price

0.068

-0.244**

0.000

1.609

Brand image

0.050

0.160**

0.002

1.142

*Significant level is .05 **Significant level is .01

จากตารางที่ 1 ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความสนใจที่ จ ะซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ดูแ ลผิ ว หน้า สํา หรับ ผู้ช ายมี ค่า
Variance inflation factor (VIF) ไม่เกิน 10 กล่าวคือตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง ส่วน ปั จจัยวงสังคม
ส่วนบุคคลทั่วไป (Outer circle) และ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความ
สนใจที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสําหรับผูช้ ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คณะผูว้ ิจัยจึงสามารถ
กําหนดสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ความสัมพันธ์ได้ดงั นี ้ คือ Intention to buy = -0.403 + 0.208 (Inner circle)
+ 0.262 (Motivation) + 0.224 (Self-image) + 0.191 (Effectiveness) + 0.244 (Reasonable price) - 0.244
(Affordable price) + 0.160 (Brand image)

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ เ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ข องปั จ จัย พบว่ า ผู้บ ริ โ ภคชายยุ ค ใหม่ เ จเนอเรชัน วายมี ก ารให้
ความสําคัญกับวงสังคมส่วนบุคคลใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว คนรัก และเพื่อนสนิท ซึ่งส่งผลต่อความสนใจที่
จะซือ้ แต่ในขณะเดียวกันวงสังคมส่วนบุคคลทั่วไป เช่น เพื่อนร่วมงาน ดารา นักร้อง บล็อคเกอร์ เน็ตไอดอล และ
ผูต้ ิดตามในสังคมออนไลน์ (Followers) กลับไม่มีอิทธิพลต่อความสนใจที่จะซือ้ แต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าผูช้ าย
ยุคใหม่เจเนอเรชันวายให้ความสําคัญกับปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับวงสังคมส่วนบุคคลใกล้ชิดของตนมากกว่าวง
สังคมส่วนบุคคลทั่วไป ผลการศึกษานีแ้ สดงให้เห็นถึงโอกาสในกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับกลุม่ ผูช้ ายยุค
ใหม่เจเนอเรชันวาย ในแนวทางใหม่ท่ีแตกต่างจากแนวคิดการตลาดทั่วไป ณ ปั จจุบนั ซึ่งมุ่งเน้นการใช้บุคคลผูม้ ี
อิทธิ พลทางการตลาด (Influencer) ที่ เป็ นที่ รูจ้ ักดีของสังคมในการทําการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated
marketing communication)
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ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะเฉพาะบางประการของผูช้ ายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย อัน
ได้แก่ ปั จจัยการให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของตน และปั จจัยการพยายามทําให้ตนเองดูดีอยู่เสมอ มีอิทธิพล
ต่อความสนใจที่จะซือ้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Khuong and Duyen (2016) ซึ่งพบว่า ภาพลักษณ์เป็ นปั จจัย
หลักในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวสําหรับผูช้ าย เนื่องจากการพัฒนาภาพลักษณ์ของตนให้ดดู ีขนึ ้ ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์กบั คู่รกั และคนในครอบครัว ทัง้ นีผ้ ลการศึกษาในส่วนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปั จจัย
ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์มีอิทธิพลต่อความสนใจที่จะซือ้ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมและทัศนคติ
ของผูบ้ ริโภคชายยุคใหม่ท่ีเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่มีแบรนด์สะท้อนถึงภาพลักษณ์ และลักษณะการดําเนินชีวิต
ของตน (มันตาภรณ์, 2559)
ในด้านของราคาพบว่าปั จจัยด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิพลต่อความสนใจที่จะซือ้ กล่าวคือ
กลุม่ ผูบ้ ริโภคมีความเต็มใจจ่ายหากเห็นว่าผลิตภัณฑ์นนั้ มีคณ
ุ ค่าในระดับที่เหมาะสมกับราคาที่ตอ้ งจ่าย ทัง้ นีอ้ าจ
เกิดจากการที่กลุ่มผูช้ ายยุคใหม่เจเนอเรชันวายเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคที่มีกาํ ลังซือ้ และให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์
ของตนเอง จึงพิจารณาเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ ายที่มีคณ
ุ ค่าเหมาะสมกับราคา ประเด็นน่าสนใจ
คือการที่ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงว่า ปั จจัยด้านราคาที่สามารถซือ้ ได้มีอิทธิพลต่อความสนใจที่จะซือ้ แต่ค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยของการพยากรณ์มี ค่ า เป็ น ลบเท่ า กั บ -0.244 กล่ า วคื อ ราคาที่ ส ามารถซื ้อ ได้ง่ า ยมี
ความสัมพันธ์ตอ่ ความสนใจที่จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าสําหรับผูช้ ายในลักษณะที่ผกผันกัน ทัง้ นีเ้ นื่องจากกลุ่ม
ผูช้ ายยุคใหม่เจเนอเรชันวายอาจมีมมุ มองที่เห็นว่าสินค้าที่มีราคาสามารถหาซือ้ ได้มีคณ
ุ ภาพด้อยกว่าสินค้าที่มี
การตัง้ ราคาสูง ในส่วนของปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ไม่มีผลต่อความสนใจที่จะซือ้ นัน้ อาจเนื่องจาก
กลุ่ม ผูช้ ายยุคใหม่เจเนอเรชันวายอาศัยอยู่ในสังคมเมืองจึงสามารถหาซือ้ ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้าได้โดยง่าย ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าปั จจัยทัง้ ในระดับบุคคล สังคมส่วนบุคคล และทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความสนใจที่
จะซือ้
คณะผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษานี ้ สามารถเพิ่มองค์ความรู ท้ างวิชาการและสามารถนําไป
ประยุก ต์ใ ช้ป ระโยชน์ใ นทางการตลาด โดยนัก วิ ช าการ นัก การตลาด และผู้มี ค วามสนใจ อย่ างไรก็ ดี ผู้น ํา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ควรต้องพิจารณาความเหมาะสมในการปรับใช้กบั กลุม่ เป้าหมายอื่น เนื่องจากงานวิจยั
นีม้ งุ่ ศึกษาเฉพาะกลุม่ ผูช้ ายยุคใหม่เจเนอร์เรชั่นวาย พร้อมกันนีค้ ณะผูว้ ิจยั ขอสนับสนุนให้มีการทําการศึกษาวิจยั
เพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยอาจมีการขยายกลุ่มตัวอย่างหรือทําการศึกษาวิจยั กับกลุ่มผูช้ ายยุคใหม่ในเจ
เนอเรชันอื่น ซึ่งจะช่วยทําให้งานวิจยั ในบริบทนีม้ ีคณ
ุ ค่าเพิ่มเติม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทงั้ ในเชิงวิชาการและ
ในทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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การลดกากและตะกอนในนํ้าสมุนไพรขิงด้วยเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนร่วมกับสารรวมตะกอนไคโตซาน
Reducing Sediment in Ginger Juice with Hydrocyclone Technology and Chitosan Flocculant
พิชัย สร้อยสน1* และ วิยงค์ กังวานศุภมงคล1
Pichai Soison1* and Wiyong Kangwansupamonkon1

บทคัดย่อ

ปั ญหาหนึ่งที่มกั พบในผลิตภัณฑ์นาํ้ สมุนไพรขิงบรรจุขวด คือการมีกากและตะกอนนอนก้นขวด ซึ่งทําให้
ผลิตภัณฑ์ดไู ม่น่าบริโภค ถึงแม้การเจือจางด้วยนํา้ จะเป็ นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเจือจางปริมาณตะกอนได้ แต่นาํ้
สมุนไพรที่ได้จะขาดกลิ่นรสขิงอันลักษณะผลิตภัณฑ์ท่ีผบู้ ริโภคต้องการ ดังนัน้ ทีมวิจยั จึงได้พฒ
ั นากระบวนการแยก
กากและตะกอนของนํา้ สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนร่วมกับสารรวมตะกอนไคโตซาน ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีท่ี
มีประสิทธิ ภาพในการแยกตะกอนขิงออกจากนํา้ ขิ ง และสามารถคงกลิ่นรสของนํา้ ขิ งไว้ได้ โดยในการวิจัยนีไ้ ด้
พัฒนากระบวนการต้นแบบสําหรับแยกตะกอนในนํา้ ขิง โดยระบบประกอบด้วย 1) ชุดเติมไคโตซาน ซึ่งใช้เป็ นสาร
รวมตะกอนก่ อนเข้าไฮโดรไซโคลน เพื่ อให้ตะกอนมี ขนาดใหญ่ ขึน้ ซึ่งจะช่ วยให้การแยกด้วยไฮโดรไซโคลนมี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ 2) ชุดไฮโดรไซโคลน และ 3) ชุดดักตะกอน ซึ่งผลการทดลองพบว่าไฮโดรไซโคลนที่มีขนาดเส้น
ผ่ านศูนย์กลาง 10 มิ ลลิ เมตร มี ประสิ ทธิ ภาพในการแยกตะกอนขิ งได้ดี กว่าไฮโดรไซโคลนที่ มีขนาดเส้นผ่ าน
ศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร โดยใช้ไคโตซานที่ ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับไฮโดรไซโคลนขนาด 10
มิลลิเมตร สามารถลดกากและตะกอนในนํา้ ขิงได้มากถึง 96% โดยนํา้ ขิงมีปริมาณของแข็ง (Total solid, TS) ลดลง
จาก 380±50 มิลลิกรัมต่อลิตร เหลือ 15±1 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าความขุ่น (Turbidity) ลดลงจาก 834.5±30
เหลือ 83.6±1.2 NTU นอกจากนีน้ าํ้ ขิงที่ได้ยงั คงชูกลิ่นรสขิงเข้มข้น จากผลการวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่าการใช้ไฮโดร
ไซโคลนร่วมกับการใช้สารช่วยรวมตะกอนเป็ นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสามารถแยกตะกอนในนํา้ สมุนไพรและคงรักษา
กลิ่นรสของวัตถุดิบเอาไว้ได้

ABSTRACT
One of the problems that is often found in bottled ginger herbal drinks is that there is residue
and sediment existing in the bottle which makes the products look unappetizing. Even though water
dilution is a method which helps dilute the sediment, the herbal juice will lack the ginger flavor which is
the product characteristics expected by the consumers. Therefore, the research team had developed
the process of separation and sedimentation of herbal water with hydrocyclone technology together
with chitosan flocculant which is an effective technology for separating ginger sludge from ginger juice
with an ability to preserve the flavor of the ginger juice. In this research, a prototype process was
developed for the separation of ginger sludge separation, of which its system consisted of1) chitosan
filling set as a sediment collector before entering into the Hydrocyclone in order to increase sediment
size which helps the separation with higher efficiency 2) hydrocyclone set and 3) sediment trap set.
The results showed that the hydrocyclone with a diameter of 10 mm. was more effective in separating
ginger sediment than the diameter of 30 mm. The use of Chitosan at a concentration of 100 mg. per
liter combined with the 10-millimeter hydrocyclone, the ginger sludge and sediment could reduce by
up to 96%, with total solid (TS) reduced from 380 ± 50 to 15 ± 1.mg. per liter while the Turbidity reduced
from 834.5 ± 30 to 83.6 ± 1.2 NTU.Furthermore, it was found that the ginger juice still remained a strong
ginger flavor. The results of this research show that the implementation of hydrocyclone combined with
the sediment collector is an effective method for separating sediment in herbal drinks and preserving
the flavor of the raw materials.

Key words: Hydrocyclone, Rhizome, Sediment, Chitosan, Ginger drink
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คํานํา
จากกระแสของผูบ้ ริโภคทั่วโลกที่มีความต้องการดูแลสุขภาพมากขึน้ ทําให้เครื่องดื่มสมุนไพรได้รบั ความ
นิยมตามไปด้วย โดยเฉพาะในประเทศไทยเครื่องดื่มสมุนไพรจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสมุนไพรที่ได้รบั ความนิยม
เป็ นอันดับสาม รองจากเครื่องสําอางสมุนไพร และอาหารเสริมสมุนไพร [1] ซึง่ ขิง (Ginger) จัดเป็ นเป็ นพืชที่นิยม
นํามาทํานํา้ สมุนไพรเนื่องจากสรรพคุณ แก้อาเจียน แก้ไอ ขับเสมหะ บรรเทาอาการคัดจมูก (วิทวัส, 2545) ลด
อาการคลื่นไส้ของคนไข้หลังผ่าตัด (Chaiyakunapruk et.al , 2006) และยังเป็ นนํา้ สมุนไพรที่ด่ืมได้ง่ายเป็ นที่ช่ืน
ชอบในทุกเพศทุกวัย
การผลิตนํา้ สมุนไพรขิง เริ่มจากการนําส่วนของเหง้าขิงมาบดหรือทุบแล้วนําไปต้มสกัดด้วยความร้อน ซึง่
ในกระบวนการผลิตจะเกิดกากและตะกอนของขิงปะปนอยู่ในนํา้ ซึง่ ถ้าไม่มีการกําจัดตะกอนออกจะส่งผลให้เกิด
การตกตะกอนนอนก้นขวดในผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็ นสิ่งที่ผูบ้ ริโภคไม่ตอ้ งการ (รัชฎา และ ชัชวาลัย, 2553; กัณหา,
2554; ดลนภา และ กัลทิมา, 2561) และการทําให้เจือจางด้วยนํา้ จะลดปริมาณตะกอนได้แต่จะทําให้กลิ่นรสของ
สมุนไพรนัน้ ๆหายไป ซึ่งรสชาติของสมุนไพรยังเป็ นปั จจัยสําคัญอันดับหนึ่งในการเลือกซือ้ เครื่องดื่มสมุนไพรจาก
ผูบ้ ริโภค (กิตยาภรณ์, 2558)
ซึ่งในการแยกตะกอนออกจากของเหลว ไฮโดรไซโคลนเป็ นอุปกรณ์ท่ีได้รบั ความนิยม เนื่องจากมีจดุ เด่น
ในเรื่องการแยกที่ทาํ ได้รวดเร็วและต่อเนื่อง บํารุ งรักษาง่าย ทนทานต่อการกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
เช่น มีการนําไปใช้ในการแยกดินออกจากนํา้ อ้อยในอุตสาหกรรมนํา้ ตาล (ภรัณ�ู และคณะ, 2556; พิชัย และ
คณะ, 2557) การเพิ่มความเข้มข้นของนํา้ แป้งในอุตสาหกรรมแปรรู ปมันสําปะหลัง (วรินทร และ อรรณพ, 2558)
หรือการแยกกรวดและตะกอนออกจากนํา้ (Sriyono et. al., 2019) อย่างไรก็ตาม-ข้อจํากัดของไฮโดรไซโคลนคือ
มีประสิทธิภาพตํ่าในการแยกของแข็งหรือคอลลอยด์ในนํา้ ว่ามีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน (รัชฎา และ ชัชวาลัย,
2553) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั (ประธาน และคณะ, 2559) ที่กล่าวไว้ว่าไม่สามารถใช้ไฮโดรไซโคลนเพียงอย่าง
เดียวในการคัดแยกอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆ ในนํา้ ขิง
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้ จึงได้พฒ
ั นาการใช้เทคโนโลยีไฮโดรไซโคลนร่วมกันการเติมสารรวมตะกอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแยกตะกอนออกจากนํา้ ขิง ซึ่งในงานวิจยั นีไ้ ด้เลือกใช้ไคโตซานเนื่องจากสกัดที่ได้จากธรรมชาติ
(วรรณี, 2553) มีลกั ษณะเป็ นของเหลวเหนียวใส ไม่เป็ นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและมี
ความปลอดภัยในการนํามาประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร (ปิ ยบุตร, 2544)

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมนํา้ สมุนไพรขิง
เริ่มจากการนําเหง้าขิงสดมาบดทัง้ เปลือก และต้มด้วยนํา้ ในอัตราส่วน 1:10 เป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้
กรองขัน้ ต้นด้วยผ้าขาวบาง ได้เป็ นนํา้ สมุนไพรขิงสําหรับนําไปใช้ในการทดลองต่อไป ยกเว้นนํา้ ขิงที่ใช้ในการ
ทดสอบไฮโดรไซโคลนขนาดเส้น ผ่ า นศูน ย์ก ลาง 30 มิ ล ลิ เ มตรจะใช้ก ารกรองด้ว ยตะแกรงที่ มี รู ข นาด 1x1
มิลลิเมตร เพื่อป้องกันกากและตะกอนขิงที่มีขนาดใหญ่เข้าไปอุดตันที่ทางเข้าของไฮโดรไซโคลน
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การหาปริมาณสารช่วยรวมตะกอนทีเ่ หมาะสม
เติ ม สารละลายไคโตซานจํา นวน 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50 และ 2.00 มิ ล ลิ ลิ ต ร ลงในนํ้า
สมุนไพรขิงจํานวน 200 มิลลิลิตรซึ่งบรรจุอยู่ในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร ได้เป็ น 9 ชุดการทดลองที่มีความ
เข้มข้นของไคโตซาน 0, 5, 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5, 75 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลําดับ จากนัน้ กวนผสม
ให้เข้ากันแล้วเริ่มจับเวลา เมื่อครบระยะเวลาที่กาํ หนดนํานํา้ ขิงที่ได้ไปวัดความขุ่น (Turbidity) ด้วยเครื่องวัดความ
ขุ่นแบบพกพายี่หอ้ Eutech instruments รุ น่ TN100 โดยทําการทดลองจํานวน 2 ซํา้ รวมเป็ น 3 การทดลอง
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแยกกากและตะกอนของไฮโดรไซโคลนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10
และ 30 มิลลิเมตร ร่วมกับการใช้ไคโตซานเป็ นสารรวมตะกอน
จากรู ปที่ 1 (Figure 1) เริ่มจากนํานํา้ สมุนไพรขิ งที่เตรียมไว้เติมด้วยสารละลายไคโตซานจนได้ความ
เข้มข้นที่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร กวนผสมให้เข้ากัน เปิ ดสวิตช์ของปั้ ม (A) เพื่อป้อนนํา้ สมุนไพรขิงเข้าไฮโดรไซโคลน
(B) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร เพื่อทดสอบการแยกกากและตะกอน ปรับความถี่ของอินเวอร์เตอร์จน
ได้ความดันที่ทางเข้าไฮโดรไซโคลนที่ 3.5 บาร์ บันทึกอัตราการแยกที่ได้และเก็บตัวอย่างนํา้ สมุนไพรขิงขาเข้า (1)
และทางออกด้า นบนของไฮโดรไซโคลน (2) ไปวัด ค่ า ความขุ่ น และหาปริ ม าณของแข็ ง (Total solid, TS)
คํานวณหาประสิทธิภาพการแยกต่อไป จากนัน้ ทําการทดลองซํา้ อีกครัง้ โดยเปลี่ยนเป็ นไฮโดรไซโคลนที่มีสดั ส่วน
เดียวกันแต่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ซึ่งไฮโดรไซโคลนแต่ละขนาดจะมีการทําการทดลอง 2 ซํา้
รวมเป็ น 3 การทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพในการแยกกากและตะกอนในนํ้าสมุ นไพรขิงด้วยไฮโดรไซโคลนขนาด 10
มิลลิเมตร ร่วมกับการใช้ไคโตซานเป็ นสารรวมตะกอน
จากรู ปที่ 1 (Figure 1) เริ่มจากผูว้ ิจัยได้เตรียมนํา้ ขิงจํานวน 180 ลิตร แบ่งนํา้ ขิงมาทดลองครัง้ ละ 60
ลิตร ทําการทดลอง 3 ครัง้ ทั้งนี เ้ พื่ อให้แต่ละการทดลองมีนาํ้ ขิ งขาเข้าที่ มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ละการ
ทดลองเริ่มจากนํานํา้ สมุนไพรขิงที่เตรียมไว้เติมด้วยสารละลายไคโตซานจนได้ความเข้มข้นที่ 100 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร กวนผสมให้เข้ากัน เปิ ดสวิตช์ของปั้ ม (A) เพื่ อป้อนนํา้ สมุนไพรขิ งเข้าไฮโดรไซโคลน (B) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร เพื่อทดสอบการแยกกากและตะกอน ปรับความถี่ของอินเวอร์เตอร์จนได้ความดันที่
ทางเข้าไฮโดรไซโคลนที่ 3.5 บาร์ นํา้ สมุนไพรขิงที่แยกได้จากไฮโดรไซโคลนจะไหลออกจากด้านบนของไฮโดร
ไซโคลน (2) ต่อไปยังชุดดักตะกอน (C) ขณะที่ กากตะกอนและนํา้ ขิ ง บางส่วนที่ แยกออกด้านล่างของไฮโดร
ไซโคลน (3) จะถูกกรองผ่านตะแกรง (D) เพื่อดึงนํา้ สมุนไพรขิงกลับเข้าสูร่ ะบบ
ทําการเก็บตัวอย่างนํา้ สมุนไพรขิงขาเข้า (1) และขาออก (3) ไปวัดค่าความขุ่นและหาปริมาณของแข็ง
ตัวอย่างละ 3ครัง้ และนําค่าเฉลี่ยที่ได้นาํ ไปคํานวนประสิทธิ ภาพการแยกต่อไป ซึ่งในส่วนนีผ้ ูว้ ิจัยได้การชิมนํา้
สมุนไพรขิงด้วยตัวเองและแบ่งคะแนนรสชาติของขิงเป็ น 5 = เผ็ดร้อนมาก, 4 = เผ็ดร้อน, 3 = เผ็ดร้อนปานกลาง,
2 = เผ็ดร้อนน้อย, 1 =เผ็ดร้อนน้อยมาก, 0 = ไม่เผ็ดร้อน
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Figure 1 Diagram of ginger sludge separation process.

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของปริมาณไคโตซานทีเ่ หมาะสมในการลดความขุ่นในนํา้ สมุนไพรขิง
ผลของความเข้มข้นของไคโตซานที่มีต่อค่าความขุ่นในนํา้ สมุนไพรขิงแสดงในรู ปที่ 2 (Figure 2) เมื่อตัง้ ชุด
ทดลองนํา้ ขิงให้ตกตะกอนเป็ นเวลา 30 นาที พบว่าชุดทดลองที่เติมไคโตซานที่ความเข้มข้น 75 และ100 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สามารถลดความขุ่นของนํา้ สมุนไพรขิงได้รอ้ ยละ 84 และ 94 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณไคโตซานที่มาก
ขึน้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้ารวมตัวกับตะกอนมากขึน้ รวมทัง้ ไคโตซานที่เติมลงไปนัน้ เป็ นพอลิเมอร์สายยาวที่มี
ประจุบวกเนื่องจากมีหมู่อะมิโนอยู่ในโครงสร้างเป็ นจํานวนมาก จึงมีความสามารถในการทําลายเสถียรภาพของ
ตะกอนขนาดเล็กที่มีประจุลบ ซึ่งแขวนลอยอย่างคงตัวในของเหลวให้รวมตัวใหญ่ขนึ ้ และแยกออกได้ง่ายขึน้ (ปิ ย
บุตร, 2544) ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกสารช่วยในการรวมตะกอน(ไคโตซาน) ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตรที่มี
ประสิทธิภาพในการลดความขุ่นสูงกว่า เข้าร่วมในกระบวนการแยกตะกอนที่มีไฮโดรไซโคลนนี ้ เพื่อช่วยทําให้การ
แยกตะกอนละเอียดในนํา้ ขิงทําได้อย่างสมบูรณ์มากขึน้

Figure 2 Effect of chitosan concentration on turbidity of ginger ale after 30 minutes (n=3).
ผลของเวลาที่ใช้ในการตกตะกอนที่ มีต่อค่าความขุ่นในนํา้ ขิ งที่เติมด้วยไคโตซานที่ความเข้มข้น 100
mg/L แสดงในรู ปที่ 3 (Figure 3) พบว่าที่เวลา 0, 0.5, 1 และ 30 ชั่วโมง วัดค่าความขุ่นในนํา้ ขิงได้ 915±8, 49±2,
29±0 และ 4±0 NTU ตามลําดับ ซึง่ จะเห็นได้วา่ ความขุ่นลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 0.5 ชั่วโมง หลังจากนัน้ ความ
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ขุ่นจะลดลงอย่างช้าๆ ผูว้ ิจัยจึงได้เลือกระยะเวลาที่ 0.5 ชั่วโมงซึ่งเป็ นเวลาที่สนั้ ที่ ทาํ ให้เกิดการตกตะกอนที่มี
ประสิทธิภาพ และการวางไว้ให้ตกตะกอนเป็ นเวลานานอาจมีเชือ้ แบคทีเรียหรือราที่ทาํ ให้นาํ้ สมุนไพรเน่าเสียได้
ง่าย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2559) ซึ่งระยะเวลาที่ ใช้ในการตกตะกอนจะถูกนําไปออกแบบขนาดชุด ดัก
ตะกอนที่เหมาะสมต่อไป

Figure 3 Effect of sediment time on turbidity of ginger ale with chitosan 100 mg/L (n=3).
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแยกกากและตะกอนของไฮโดรไซโคลนทีม่ ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
10 และ 30 มิลลิเมตร
จากตารางที่ 1 (Table 1) พบว่ า ไฮโดรไซโคลนที่ มี ข นาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 10 มิ ล ลิ เ มตร ให้
ประสิทธิภาพการแยกที่สงู กว่าไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร ทัง้ นีเ้ นื่องจากไฮโดรไซโคลนที่มีขนาดเล็กจะมี
ความเร็วที่ทางเข้าสูง จึงมีแรงเหวี่ยงหนีศนู ย์กลางมากกว่าไฮโดรไซโคลนที่มีขนาดใหญ่ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ (Sriyono et al., 2019; Abdollazadeh et al., 2011) แม้ว่านํา้ ขิงขาเข้า (1) ของไฮโดรไซโคลนทัง้ สองขนาด
จะมีปริมาณของแข็งไม่เท่ากัน เนื่องจากในขัน้ ตอนของการเตรียมนํา้ ขิงที่ใช้วสั ดุกรองนํา้ สมุนไพรที่มีขนาดรู กรอง
ต่ า งกั น ตามขนาดทางเข้า ไฮโดรไซโคลน ซึ่ ง ไฮโดรไซโคลนขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ก ลาง 10 มิ ล ลิ เ มตรยัง ให้
ประสิทธิภาพที่สงู กว่า แม้ว่าในสมุนไพรขิงจะมีกากและตะกอนที่มีขนาดเล็กกว่า แสดงถึงประสิทธิภาพในการ
แยกกากและตะกอนขนาดเล็กได้ดีกว่าไฮโดรไซโคลนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร
Table 1 Effect of hydrocyclone diameter on capacity and separation efficiency (n=3).

Hydrocyclone
diameter (mm)
10
30

Total solid (mg/L)
(1)
(2)
Inlet ginger ale Overflow
380
130
872
380
594

Efficiency (%)

65 %
56 %
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ผลทดสอบประสิทธิภาพในการแยกกากและตะกอนในนํ้าสมุ นไพรขิงด้วยไฮโดรไซโคลนขนาด 10
มิลลิเมตร ร่วมกับการใช้ไคโตซานเป็ นสารรวมตะกอน
ตารางที่ 2 (Table 2) แสดงในเห็นว่า การเติมสารไคโตซานที่ ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ร่วมกับการใช้ไฮโดรไซโคลนและชุดดักตะกอน สามารถลดปริมาณของแข็งในนํา้ ขิงจาก 380±50 มิลลิกรัมต่อลิตร
เหลือเพียง 15±1 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือคิดเป็ นร้อยละ 96 และมีค่าความขุ่นลดลงจาก 834.5±30.8 NTU เหลือ
83.6±1.2 NTU หรือคิดเป็ นร้อยละ 90 ผลการทดสอบรสชาตินาํ้ ขิงหลังการแยก พบว่านํา้ ขิงยังคงมีรสชาติท่ีเผ็ด
ร้อนใกล้เคียงกับนํา้ ขิงที่ได้จากการต้มและผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบาง โดยมีคะแนนความเผ็ดร้อนเท่ากับ 5
Table 2 Separation efficiency with hydrocyclone technology (n=3).

Ginger ale
sample
Total Solid (mg/L)
Turbidity (NTU)

Inlet
(1)

Outlet
(3)

Separation
efficiency

380±50

15±1

96%

834.5±30.8

83.6±1.2

90%

สรุ ป
จะเห็นได้ว่าชุดกระบวนการแยกซึ่งประกอบไปด้วย ชุดเติมไคโตซาน ไฮโดรไซโคลน และชุดดักตะกอน
สามารถประยุกต์ใช้ในการลดกากและตะกอนในนํา้ สมุนไพรขิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฮโดรโดรไซโคลนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตรสามารถแยกกากและตะกอนขิงได้ถึงร้อยละ 66 และเพิ่มสูงขึน้ เป็ นร้อยละ 96
เมื่อใช้ร่วมกับชุดเติมไคโตซานซึ่งช่วยรวมตะกอนขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่และแยกออกมาได้มากขึน้ ซึ่งจะช่วย
ลดปั ญหาปริมาณตะกอนที่จะตกตะกอนในผลิตภัณฑ์ได้
แม้ว่าชุดกระบวนการแยกนีม้ ีกาํ ลังการผลิตที่ 60 ลิตรต่อชั่วโมง แต่สามารถเพิ่มกําลังการผลิตขึน้ อีก
เท่าตัวด้วยการนําไฮโดรไซโคลนมาต่อขนานกันซึ่งเป็ นวิธีท่ีพบได้มากในเพิ่มกําลังการผลิตของไฮโดรไซโคลนใน
ระดับอุตสาหกรรม นอกจากนัน้ ควรเพิ่มขนาดของชุดดักตะกอนให้ใหญ่ขนึ ้ เพื่อรองรับอัตราการไหลที่เพิ่มขึน้ ด้วย
การใช้ไฮโดรไซโคลนในขัน้ ต้นของกระบวนการแยกนัน้ จะช่วยลดปริมาณกากและตะกอนมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณกากและตะกอนที่มีทงั้ หมดในนํา้ ขิง อีกทัง้ สามารถทําการแยกได้ตอ่ เนื่อง ไม่ตอ้ งการการเปลี่ยนวัสดุกรอง
และการบํารุ งรักษา จึงเป็ นเทคโนโลยีท่ี น่าสนใจในการนําไปประยุกต์ใช้เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการผลิตนํา้
สมุนไพรในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ศู น ย น าโนเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ สํ า หรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และสถานที่ ใ นการทดลอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอขอบคุณ ดร.จามร เชวงกิจวนิช ที่ได้สละเวลาให้คาํ เสนอแนะ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของ
บทความนีจ้ นเสร็จสมบูรณ์
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Immunomodulatory Activities of Extracted Okra Mucilage (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)
in THP-1 Macrophage Cell Model
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ABSTRACT
The aim of this study was to examine immune modulating activities of okra mucilage digested
fluid (OMD) on THP-1 macrophages. Moisture and chemical compositions (protein, pectin and total
phenolic compounds) of okra mucilage (OM) isolated from steamed okra pods (Abelmoschus
esculentus (L.) Moench), was determined. Pectin, as the main component of okra mucilage, was found
at a concentration of 172.73 g/kg (dry basis) in OM. After passing the OM through a simulated in vitro
digestive system, the molecular weight of polysaccharide remained similar to that of before digestion,
indicating the character of indigestible polysaccharide. After stimulating THP-1 macrophages with
OMD, pro-inflammatory cytokine genes; IL-1β, IL-8 and TNF-α, were up-regulated. Phagocytosis of
fluorescently-labelled polysaccharide in OMD was observed after 0.5 h of incubation. Our finding
suggested that okra mucilage had an ability to stimulate the immune system through macrophage
activation.
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INTRODUCTION

Okra pods, Abelmoschus esculentus (L.) Moench, have been used in Asia as a common table
vegetable. Okra mucilage (OM) is suggested to compose of indigestible polysaccharides, which
showed the ability to inhibit proliferation of human hepatocellular carcinoma (HepG-2 cells) (Zheng et
al., 2014). Its main structure is tightly bound to protein molecule to form a complex peptidoglycan
network (Cosgrove, 2001). The main sugar composition of OM is galactose, rhamnose and galacturonic
acid Lengsfelf et.al. (2004). Zheng et al. (2014) reported that polysaccharide extracted from okra flower
(Abelmoschus esculentus L.) had molecular mass of 1700 kDa. However, the size is highly depended
on extraction methods, extracting solvent, purification techniques and okra plant variety.
Trakoolpolpruek et al. (2019) showed that polysaccharide derivatives were nontoxic to THP-1
macrophages. Extracted okra polysaccharide exhibited immune stimulating activity by increasing
proinflammatory gene expression; IL-8, IL-1β and TNF-α expression. While Immune stimulating activity
of fractionated okra polysacharide could not be observed, indicating the high molecular weight (MW)
and homogalacturonan associated with Rhamnogalacturonan I (RG-I) are important okra pectic
polysaccharide structural features for macrophages stimulation. Polysaccharides isolated from
Ecklonia cava and Aloe vera could reduce pro-inflammatory cytokine production, IL-8, TNF-α, IL-6 and
IL-1β, in LPS-stimulated THP-1 macrophages and human monocyte-derived macrophages (Budai et
al., 2013; Kang et al., 2011). The objective of this study was to determine immunomodulatory activities
of okra mucilage on THP-1 macrophage cell line model.

MATERIALS AND METHODS
1. Extraction of okra mucilage (OM)
Fresh okra pods were purchased from a local supermarket in Bangkok, Thailand. They were
cleaned and the calyx was removed. The cleaned okra pods were steamed for 7 min, cooled down and
minced using a blender. The pulp was pressed through a filter press to obtain OM and kept at
-20 oC until use. In vitro digestion of OM was followed the method described by Minekus et al. (2014).
2. In vitro digestion of okra mucilage (OM)
Firstly, 5 g of OM was mixed with 3.5 ml of simulated salivary fluid at pH 7 with the use of αamylase enzyme (1500 U/ml), then incubated for 2 min. Ten ml of oral phase fluid was mixed with
salivary gastric fluid at pH 3 with addition of pepsin enzyme (2,000 U/ml) and incubated at 37 oC for 2
h. Twenty ml of gastric phase fluid was mixed with simulated intestinal fluid at pH 7, bile extract (160
mg/ml) and pancreatic enzyme (26.8 mg/ml), and incubated at 37 oC for 2 h. The okra mucilage
digested fluid (OMD) was centrifuged at 5,000 rpm for 15 min at 4˚C to separate the precipitate. The
supernatant was stopped in liquid nitrogen and kept at –20 oC. The sample was analysed chemical
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composition including moisture and protein, total phenolic content (Zou et al., 2011) and pectin
(Blumenkrantz and Asboe-Hansen, 1973).
3. Molecular weight of okra mucilage before (OM) and after (OMD) in vitro digestion
The OM and OMD were passed through a 5 µm filter. The molecular weight (MW) of OM and
OMD was determined using high performance size exclusion chromatography (HPSEC). Guard column
was Shodex OHpak SB-G (Shodex®, Japan) and analytical column was Shodex OHpak SB-806 HQ
and Shodex OHpak SB-804 HQ (Shodex®, Japan). The injection volume was 15 µl and 0.1 mol/L sodium
nitrate was used as a mobile phase with the flow rate of 0.4 ml/ min. A refractive index (RI) detector with
column temperature of 40 oC was used. Dextran was applied as standards to generate a calibration
curve.
4. THP-1 cell culture and differentiation into macrophages
THP-1 monocytes (5×105 cells in each well of a 24 well-plate) were cultured in RPMI 1640
supplemented with 10% fetal Bovine Serum and 1% penicillin/streptomycin. Differentiation of THP-1
monocytes into macrophages was induced by 100 ng/ml Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) for 48
h at 37 oC with 5% CO2 in a humidified incubator. Differentiated macrophages were washed twice with
culture medium (without PMA) and rested for another 24 h (Chanput et al., 2010).
5. Immunomodulatory activity of digested okra mucilage
MTT assay was used to access cytotoxicity as described by Chanput et al. (2012). THP-1
macrophages (5×104 cells in each well of a 96-well plate) were stimulated with pectin at different
concentrations of 0.25, 0.5, 25, 50 and 100 µg/ml of OMD and incubated for 3, 6 and 24 h at 37 oC at
5% CO2 in a humidified incubator. For expression of inflammatory genes, THP-1 macrophages were
stimulated with OMD at pectin concentrations of 25, 50 and 100 µg/ml for 6 h at 37 oC with 5% CO2 in
a humidified incubator. After 6 h of incubation, cells were harvested and RNA was isolated by GeneJET
RNA purification kit (Thermo ScientificTM, New York, U.S.A.). RNA concentration was measured using
NanoDrop (NanoDropTM 2000c Spectrophotometer Thermo ScientificTM, New York, U.S.A) and RNA
purity was visualized with agarose gel electrophoresis under UV detection. Complementary DNA
(cDNA) was synthesized with RevertAid First strand cDNA synthesis kit (Thermo ScientificTM, New York,
U.S.A.). The cDNA was mixed with IQTM SYBR Green Supermix (Bio-Rad, California, U.S.A).
Expression of inflammatory cytokine genes, IL-1β, IL-8 and TNF-α were determined using real-time
qPCR (CFX96 TouchTM, Bio-Rad, California, U.S.A). Relative gene expression was calculated with
∆∆ Ct (Chanput et al., 2010). Non-stimulated cells and GADPH gene expression were used for
normalization. The experiments were performed with two independent replications.
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6. The engulfment of OMD by THP-1 macrophages
One to one ratio of 1 M 2-aminoacridone (2-AMAC) and OMD was thoroughly mixed for 1 min.
Then, 20 µl of 1 M sodium cyanoborohydride was added into a mixture and incubated at 60 oC in a
water bath for 8 h without light. The reaction was inhibited by immersing the reaction in liquid nitrogen.
The dried sample was dissolved with 400 µl 50% DMSO. The labelled OMD was added into THP-1
macrophage in 24-wells plate format (5×105 cells/well) and incubated for 0.5 h and 6 h. The solution
was gently removed, rinsed with 1 M Tris buffer, and fixed with 200 µl of 4% methanol. The observation
was performed by the mean of confocal laser-scanning microscopy (FV10-ASW 4.2, Olympus Co., Ltd.
Japan) (Zhao et al., 2011).
7. Statistical analysis
The experiment was complete block designed (CBD). Comparison among treatments was
calculated using SPSS. One-way ANOVA with Multiple Comparisons and Duncan post-hoc test was
applied. A value of p<0.05 was considered to be significant.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Chemical composition and molecular weight (MW) of okra mucilage before and after in vitro
digestion
Okra mucilage yield was 48.54%± 0.08 (w/w dry basis). As polysaccharides, proteins and
polyphenols have been reported to potentially exhibit immune modulating activity (Schepetkin and
Quinn, 2006), therefore, they were determined the presence in okra mucilage (OM). Chemical
composition in OM and OMD solution (0.14 g/ml) were determined as shown in Table 1. Pectin and
phenolic compounds in OMD showed significantly higher than that of OM. It might be due to the
destruction of plant cell wall by depolymerization, resulting in the release of pectin and phenolic
compounds from plant cell wall (BeMiller et al., 1993). The lower protein content in OMD could be due
to protein digestion during in vitro digestion. After passing through the 5 µm filter, concentration of
pectin of OMD was 699.34 ± 0.15 µg/ml, due to the fact that high polymeric complexes could not pass
through the 5 µm filter (Carpita and Gibeaut, 1993; O'neill et al., 2001). The molecular weight of
polysaccharide in OM and OMD was found to be similar with the approximate size of 107 Dalton. This
finding is in concordance with that of Newton et al. (2015) and Sengkhamparn et al. (2009) reported
the size of polysaccharide extracted with hot water to be greater than 106 Dalton and 105 Dalton with
hot buffer and chelating agent extraction. Moreover, they also reported that okra polysaccharides were
mainly comprised of pectin as the main polysaccharide in okra cell wall.
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Table 1 Chemical composition of okra mucilage before (OM) and after (OMD) in vitro digestion.
Pectin (µg/ml)
Phenolic compounds (µg/ml)
Protein (µg/ml)
OM
800.56 ± 0.11b
263.23 ± 1.55b
330.03 ± 0.02a
OMD
886.23 ± 0.41a
339.02 ± 0.34a
300.02 ± 0.00b
Note: Values are means from three independent replication and different letters in the same column are
regarded as significantly different (p< 0.05).

2. Cell viability of THP-1 macrophages stimulated with OMD
Cell viability of THP-1 macrophage stimulated with pectin concentration of 0.25, 0.5, 25, 50 and
100 µg/ml at 3, 6 and 24 h showed greater than 90% (data not show), implying that OMD up to 100
µg/ml was not toxic to THP-1 macrophages. It has been reported in many studies that polysaccharides
originated from plants are relatively non-toxic and do not cause significant side effects in vitro studies
(Carnachan et al., 2012; Sheu and Lai, 2012). Therefore, pectin concentrations at 25, 50 and 100 µg/ml
of OMD with incubation time at 6 h were selected to proceed immune modulating activity determination.
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3. Expression of inflammatory genes of THP-1 macrophages stimulated with OMD
After 6 h incubation of THP-1 macrophages with OMD at okra pectin concentrations of 25, 50
and 100 µg/ml, expression of inflammatory genes; IL-1β, IL-8 and TNF-α genes were analysed. The
expression of IL-1β gene was highest up-regulated at 50 µg/ml (p < 0.05), while IL-8 gene was at 100
µg/ml. TNF-α gene was significantly induced in a dose-dependent manner (Figure 1).
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Figure 1 Expression of pro-inflammatory genes of THP-1 macrophages stimulated with OMD at different
okra pectin concentrations. Values are means from two independent replications. Different
letters in each figure imply significantly different of treatments (p<0.05).
Different responses of the analysed genes can be explained by the fact that the transcription
rate and gene expression kinetics of each inflammatory gene could be different (Chanput et al., 2010;
Skrzypski, 2008). The immune stimulating activity of okra mucilage is in concordance with the study of
Sheu and Lai, (2012) indicating the induction of pro-inflammatory cytokine gene expression; IL-12 and
IFN-y at 100 µg/ml on macrophages derived-murine dendritic cells. Trakoolpolpruek et al. (2019)
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reported okra polysaccharide with 20 µg/ml significantly induced IL-8, IL-1β and TNF-α. The presence
of proteins in OMD may also contribute to stimulate immune responses in THP-1 macrophages as it
has been shown that proteins and peptides could induce proliferation, maturation and cytokine
production of immune cells (Gill et al., 2000). Therefore, it might be concluded that okra polysaccharide
in OMD, at least in part, can stimulate immune responses in THP-1 macrophage by enhancing proinflammatory cytokine gene expression.
4. The engulfment of OMD by THP-1 macrophages
It was surprising to us that THP-1 macrophages started to engulf a remarkable amount of
polysaccharide within 0.5 h (Figure 2). The fluorescence intensity of THP-1 macrophages at 6 h of
incubation was higher than that of at 0.5 h. Potential mechanism of macrophage activation by
polysaccharides has been reported to involve endocytosis-dependent pathways. Polysaccharide binds
to pattern recognition receptors (PRRs), which could be then engulfed so called endocytose and later
digested by lysosomal enzymes (Schepetkin and Quinn, 2006).
A

C

E

B

D

F

Figure 2 The engulfment of OMD by THP-1 macrophage. Non-treated THP-1 macrophages (A), THP-1
macrophages treated with 2-AMAC 6 h (B), THP-1 macrophages treated with OMDS without
2-AMAC 0.5h (C) and 6 h (D), OMDS treated with OMD-2-AMAC 0.5h (E) and 6 h (F).

CONCLUSIONS
From our in vitro study, okra mucilage showed no toxicity to THP-1 macrophages up to 100
µg/ml. Okra mucilage has the ability to stimulate functions of macrophages through induction of proinflammatory cytokines gene expression and enhancement of phagocytosis. Further investigation in
animal studies should be conducted to draw a definite conclusion.
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ผลของคาราจีแนน กลูโคแมนแนน และโลคัสบีนกัม ต่อเนือ้ สัมผัสและลักษณะทางประสาท
สัมผัสในผลิตภัณฑ์เยลลี่กระเจี๊ยบพร้อมดืม่
Effect of Carrageenan Konjac Glucomannan and Locust Bean Gum on Texture and Sensory
Characteristics of Roselle Jelly Drink
วรลักษณ์ แสงธาราทิพย์1 อนุวตั ร แจ้งชัด1* และ กมลวรรณ แจ้งชัด1
Woraluk Saengtaratip1, Anuvat Jangchud1* and Kamolwan Jangchud1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการพัฒนาเนือ้ สัมผัสของเยลลี่กระเจี๊ยบพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมจากเมือกกระเจี๊ยบเขียว
และวุน้ เมล็ดแมงลัก (เมือกผสม) โดยใช้คาราจีแนน กลูโคแมนแนนจากผงบุก และโลคัสบีนกัม พบว่า เมือกผสม
มีผลต่อความแข็ง โดยมีค่าความแข็งสูงกว่าสิ่งทดลองที่ไม่เติมเมือกผสมที่ระดับคาราจีแนนเดียวกัน (p<0.05)
สิ่งทดลองที่ใช้เมือกผสมร่วมกับคาราจีแนน ร้อยละ 0.25 ของนํา้ หนักสูตร ได้รบั คะแนนความชอบโดยรวมและ
ความชอบด้านเนือ้ สัมผัสมากที่สดุ เมื่อเทียบกับการใช้ร่วมกับคาราจีแนน ร้อยละ 0.0 และ 0.5 จากการทดสอบ
ความพอดี (JAR) ค่า Net score แสดงให้เห็นว่าควรพัฒนาเนือ้ สัมผัสให้มีความแน่นเนือ้ เพิ่มขึน้ การวิจยั ต่อมา
พบว่า การใช้คาราจีแนนร่วมกับกลูโคแมนแนน (1:1) ร้อยละ 0.25 ของนํา้ หนักสูตรเหมาะสมที่สุด ผลิตภัณฑ์
สุดท้ายมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมด ค่าความเป็ นกรดด่าง และค่าความแข็ง เท่ากับ 13.10 องศาบริกซ์
2.93 และ 82.14 กรัม ตามลําดับ และมีคะแนนความชอบโดยรวมที่ระดับ) 7 ชอบปานกลาง (

ABSTRACT
This research aims to develop the texture of roselle jelly drink with okra mucilage and basil
seed mucilage (mixed mucilage) by carrageenan, konjac glucomannan, and locus bean gum. Result
showed that the mixed mucilage made the hardness higher than that of without mixed mucilage at the
same carrageenan level (p<0.05). Mixed mucilage with Carrageenan 0.25% (w/w) had the highest
overall liking score and texture liking score than with Carrageenan 0% and 0.5% (w/w). Net score by
Just about right test (JAR) showed that the firmness of texture should be increased to increase liking
score. Next study showed that the suitable formulation was the combination of carrageenan with
glucomannan (1:1) 0.25% (w/w). Total soluble solid, pH, and hardness of finished product were 13.10
°Brix, 2.93 and 82.14 g, respectively. The overall liking score was rated at 7 (moderately like).
Key words: Roselle Jelly drink, Texture, Sensory Characteristics
* Corresponding author; e-mail address: fagiavj@ku.ac.th
_
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คํานํา
กระเจี๊ยบเขียวและเมล็ดแมงลักเป็ นผลผลิตทางธรรมชาติท่ีสามารถหาได้ในประเทศ และมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย กระเจี๊ยบเขียวมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Abelmoschus esculentus (L.) Moench อยู่ในวงศ์ Malvaceae เป็ น
พื ชที่ มี ใยอาหารสูงและมี สารประกอบฟี นอลิ กที่ มี ฤทธิ์ ในการต่ อต้านอนุมูลอิ สระ (Roy et. al, 2014) ช่ วยลด
คอเลสเตอรอลในเลือด ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและช่วยในการทํางานของระบบขับถ่าย (Gemede et. al, 2014)
เมล็ดแมงลักเป็ นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่มีปริมาณใยอาหารสูง เมื่อรับประทานจะรู ส้ ึกอิ่มท้องแต่ไม่ให้พลังงาน จึงนิยม
นํามาใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น การเติมเมล็ดแมงลักในเครื่องดื่มนํา้ ผลไม้ทาํ ให้โปรตีนและใยอาหารสูงขึน้
และช่วยเพิ่มความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (Hajmohammadi et. al, 2016) ทัง้ กระเจี๊ยบเขียวและเมล็ดแมงลักมีสาร
เมือก หรือที่เรียกว่า มิวซิเลจ เป็ นสารประเภทพอลีแซกคาไรด์ ซึ่งมีหน้าที่และคุณสมบัติต่าง ๆ ช่วยในการปรับปรุ ง
เนือ้ สัมผัส เป็ นสารอิมลั ชัน สารเพิ่มความหนืด และสารก่อให้เกิดเจลในอาหาร เป็ นต้น สารก่อให้เกิดเจล หรือไฮโดร
คอลลอยด์ถกู นํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในอาหารประเภทเจลอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยในการปรับปรุ งเนือ้ สัมผัส
เพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มความคงตัวของของเจล สารที่นิยมใช้ ได้แก่ คาราจีแนน อะการ์ เจลาติน เพคติน เป็ นต้น
และมักใช้ร่วมกับสารไฮโดรคอลลอยด์ หรือกัม เพื่ อคุณสมบัติท่ี ดีขึน้ (Synergy) การใช้คาราจี แนนร่วมกับโลคัส
บีนกัมทําให้เจลมีความแน่นเนือ้ เพิ่มขึน้ (Firmness) และการใช้คาราจีแนนร่วมกับกลูโคแมนแนนทําให้เจลมีความ
ยืดหยุ่นและทนต่อแรงกระแทกเพิ่มขึน้ (Gel strength) (BeMiller, 2011)
จากการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่กระเจี๊ยบพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของเมือกกระเจี๊ยบเขียวและ
วุน้ เมล็ดแมงลัก พบว่า เนื อ้ สัมผัสมีผลต่อคะแนนความชอบโดยรวมของผูท้ ดสอบมากที่ สุด การศึกษานี จ้ ึงมี
แนวความคิ ด ที่ จ ะพัฒ นาคุณ ลัก ษณะด้านเนื อ้ สัมผัส ของผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยศึก ษาปริ มาณสารก่ อให้เกิ ด เจลที่
เหมาะสม (คาราจีแนน) และผลของคาราจีแนน กลูโคแมนแนนจากผงบุก และโลคัสบีนกัม ต่อลักษณะเนือ้ สัมผัส
และคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส
วัตถุดบิ

อุปกรณ์และวิธีการ

คาราจี แ นน (Satiagel ME5) จาก บริ ษัท อิ น เกรเดี ย น เซ็น ต์เ ธอร์ จํากัด กลูโคแมนแนนจากผงบุ ก
)Purified Konjac Powder ST-CH-38( บริษัท มังคิ คิง ฟูด จํากัด และโลคัสบีนกัม (Snowflake LBG A-02) จาก
บมจ. เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย)
การเตรียมตัวอย่าง
ชั่งส่วนผสมสําหรับสูตร 500 กรัม ด้วยเครื่องชั่ง ดิจิ ตอล ทศนิ ยม 2 ตําแหน่ง (Pioneer รุ ่น PA4102,
USA) ได้แก่ นํา้ กระเจี๊ยบเข้มข้น 50 กรัม นํา้ ตาลทราย 60 กรัม กรดซิตริก 1.0 กรัม เกลือป่ น 0.5 กรัม และตัวแปร
ที่ ตอ้ งการศึกษา ได้แก่ ปริมาณเมือกผสม (ปริมาณเมือกกระเจี๊ยบเขี ยวและวุน้ เมล็ดแมงลัก อัตราส่วน 1:1)
ปริมาณนํา้ คาราจีแนน กลูโคแมนแนน และโลคัสบีนกัม ในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามแผนการทดลอง (Table 1)
วิธีการเตรียมเยลลี่กระเจี๊ยบพร้อมดื่ม ดัดแปลงจากวิธีของ Novelina et. al (2016) ชั่งสวนผสมทัง้ หมด
นํา นํา้ ตาล เกลือ คาราจีแนน กลูโคแมนแนน และโลคัสบีนกัม ผสมให้เข้ากัน ค่อย ๆ เทใส่ในนํา้ ให้ความร้อนบน
แผ่นให้ความร้อน (Hot Plate) จนส่วนผสมมีอณ
ุ หภูมิ 60±2 °C คนจนส่วนผสมทัง้ หมดละลายจากนัน้ เติมเมือก
ผสม แล้วใช้ตะกร้อมือคนผสมให้เป็ นเนือ้ เดียวกัน ปรับเพิ่มอุณหภูมิจนส่วนผสมมีอุณหภูมิ 90±2 °C นาน 10
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นาที ยกลงจากเตา เมื่อส่วนผสมมีอุณหภูมิลดลงจนถึง 70±2 °C เติมกรดซิตริกและนํา้ กระเจี๊ยบเข้มข้น คนให้
ส่วนผสมเข้ากัน บรรจุขณะร้อนในถุงฟอยด์สาํ หรับบรรจุอาหาร (Food Grade) ความหนา 200 ไมครอน ที่มีจุก
เปิ ดปิ ด แล้วทําให้เย็นลงอย่างรวดเร็วโดยแช่ในนํา้ แข็ง 5 นาที เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 5±2 °C เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง
ก่อนนําไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและทดสอบทางประสาทสัมผัส
การศึกษาปริมาณสารก่อให้เกิดเจลทีเ่ หมาะสม (คาราจีแนน) และผลของกลูโคแมนแนนจากผงบุก
และโลคัสบีนกัม ต่อลักษณะเนือ้ สัมผัสและคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส
การวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ศึกษาผลของปริมาณสารก่อให้เกิดเจลที่เหมาะสม) คาราจีแนน) ต่อ
เนือ้ สัมผัสด้านความแข็งและลักษณะทางประสาทสัมผัส โดยศึกษา 2 ปั จจัย ได้แก่ ปริมาณเมือกผสม ร้อยละ 0
และ 33 และปริมาณคาราจีแนน ร้อยละ 0.00 0.25 และ 0.50 ของนํา้ หนักสูตร จํานวน 6 สิ่งทดลอง (Table 1:
Part I) จากนัน้ นําผลที่ได้พฒ
ั นาต่อในส่วนที่ 2 อัตราส่วนของสารก่อให้เกิดเจลและไฮโดรคอลลอยด์ ต่อเนือ้ สัมผัส
ด้านความแข็งและลักษณะทางประสาทสัมผัส ได้แก่ คาราจีแนน กลูโคแมนแนน โลคัสบีนกัม สารผสมคารา
จี แนนและกลูโคแมนแนน (1:1) และสารผสมคาราจีแนนและโลคัสบี นกัม (1:1) จํานวน 5 สิ่งทดลอง กําหนด
ปริมาณสารก่อให้เกิดเจลและไฮโดรคอลลอยด์ โดยใช้ผลที่ได้จากการวิจยั ส่วนที่ 1 ที่รอ้ ยละ 0.25 (Table 1: Part
II) วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (CRD) ทําการทดลองจํานวน 2 ซํา้ วิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทัง้ หมด ค่ากรดด่าง (pH) เนือ้ สัมผัสด้านความแข็ง (Hardness) และทดสอบทางประสาทสัมผัส
Table 1 Formulations of roselle jelly drink (treatment A and B).
Ingredient (%)

Part I
A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

Part II
B3

B4

B5

Drinking
77.70 77.45 77.20 44.70 44.45 44.20 44.45 44.45 44.45 44.45 44.45
Water
Roselle juice
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Sugar
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Citric Acid
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Salt
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Mixed
0
0
0
33
33
33
33
33
33
33
33
Mucilage (1:1)
Carrageenan
0
0.25 0.50
0
0.25 0.50 0.25
0
0 0.125 0.125
Glucomannan
0
0.25
0 0.125 0
Locust Bean
0
0
0.25
0 0.125
Gum
Total
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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การวิเคราะห์คุณภาพ
บี บตัวอย่างผ่านฝาจุกถุงฟอยด์ใส่ในถ้วยพลาสติก ใช้ชอ้ นคนตัวอย่างส่วนเนื อ้ เจลและนํา้ ให้เข้ากัน
วิ เ คราะห์ป ริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายได้ทั้ ง หมด (TSS) ด้ว ยเครื่ อ ง Pocket Refractometer (PAL-3, Japan)
วิ เ คราะห์แ ละบั น ทึ ก ค่ า ในหน่ ว ย องศาบริ ก ซ์ (°Brix) วิ เ คราะห์ค่ า กรดด่ า ง (pH) ด้ว ย pH meter (Eutech
Instruments pH 700, Singapore) วิ เคราะห์เ นื อ้ สัมผัส ด้านความแข็ ง (Hardness) โดยดัด แปลงจากวิ ธี ข อง
Hurler et. al (2012) ด้ ว ยเครื่ อ ง Texture Analyzer (TA.XT plus, USA) ใช้ ชุ ด อุ ป กรณ์ Back Extrusion Rig
หัววัด A/BE-d48 เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร บรรจุตวั อย่างสูง 25 มิลลิเมตร กดตัวอย่าง 12.5 มิลลิเมตร
บันทึกค่า ในหน่วย กรัม โดยวิเคราะห์คณ
ุ ภาพตัวอย่างที่อณ
ุ หภูมิ 20±2° C จํานวน 3 ซํา้
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
ทดสอบทางประสาทสัมผัส ความชอบด้านคุณลักษณะต่าง ๆ ด้วยวิธี 9-point Hedonic scale ร่วมกับ
การทดสอบความพอดี ด้วยวิธี Just about right ผูท้ ดสอบเป็ นผูบ้ ริโภคทั่วไปที่รบั ประทานผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อม
ดื่ม จํานวน 30 คน เสิรฟ์ ตัวอย่างพร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์อณ
ุ หภูมิ 20±2 °C ให้กบั ผูท้ ดสอบตามลําดับการเสิรฟ์ แบบสุ่ม
ผูท้ ดสอบชิมตัวอย่างผ่านจุกเปิ ดของถุงบรรจุภัณฑ์ ประเมินคุณลักษณะและให้คะแนนความชอบด้านกลิ่นรส
โดยรวม เนือ้ สัมผัส รสหวาน รสเปรีย้ ว และความชอบโดยรวมของแต่ละตัวอย่างลงในแบบทดสอบ โดยใช้สเกล
คะแนนความชอบ 1-9 ระดับ โดย 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด และ 1 ไม่ชอบมากที่สุด และสเกลความพอดี 1-5
โดย 1 หมายถึง น้อยเกินไป 3 หมายถึงพอดี และ 5 หมายถึง มากเกินไป
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติดว้ ย Analysis of variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ ย ด้วยวิ ธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ ร ะดับ ความเชื่ อมั่น 95) %p<0.05 (โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรู ป SPSS (SPSS for Windows version 12) และวิเคราะห์ผล Just about right ด้วยวิธี Net score (Net
score>20%)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลของปริมาณสารก่อให้เกิดเจลทีเ่ หมาะสม (คาราจีแนน) ต่อลักษณะเนือ้ สัมผัสและคะแนนความชอบ
ทางประสาทสัมผัส
จากการทดลอง พบว่า เมื อ กผสมมี สี ต ามธรรมชาติ จึง ส่ง ผลให้สี ข องสิ่ ง ทดลองเข้มขึน้ (Figure 1)
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมดของสิ่งทดลองอยู่ในช่วง 13.3-13.9 ºBrix และค่า pH อยู่ในช่วง 2.6-3.0 เมือก
ผสมและปริมาณคาราจีแนนมีอิทธิพลต่อเนือ้ สัมผัสด้านความแข็ง สิ่งทดลองที่มีเมือกผสมจะมีความแข็งมากกว่า
สิ่งทดลองที่ไม่มีเมือกผสมที่ระดับคาราจีแนนเดียวกัน เนื่องจากมีปริมาณสารก่อให้เกิดเจลสูงกว่าจากทัง้ คารา
จีแนนที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารก่อให้เกิดเจล (Blakemore and Harpell, 2010) และเมือกผสมที่มีสารประเภทพอ
ลีแซกคาไรด์ จําพวกกัมและเพกติน ที่ช่วยให้เกิดเจล (Gemede et. al, 2014) สิ่งทดลองที่มีปริมาณคาราจีแนน
สูงจะมีคา่ ความแข็งมากกว่าสิ่งทดลองที่มีปริมาณคาราจีแนนตํ่ากว่า (p<0.05) (Table 2)
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Figure 1 Appearance of roselle jelly drink without packaging in part I (treatment A1-A6).
Table 2 Quality of roselle jelly drink in part I (treatment A1-A6).
Treatment Mixed Mucilage Carrageenan (%) TTS (°Brix)
pH
Hardness (g)
A1
0.00
0.00
13.30 ± 0.00c 2.64 ± 0.02b
na
A2
0.00
0.25
13.33 ± 0.10c 2.64 ± 0.00b 47.50 ± 4.02d
A3
0.00
0.50
13.37 ± 0.12c 2.65 ± 0.01b 210.80 ± 3.00b
A4
33.00
0.00
13.40 ± 0.00c 2.99 ± 0.01a 33.11 ± 0.93e
A5
33.00
0.25
13.90 ± 0.00a 3.02 ± 0.01a 94.57 ± 3.74c
A6
33.00
0.50
13.68 ± 0.13b 3.00 ± 0.01a 222.70 ± 3.93a
a-e
- Different letters in the same column indicated significant difference (p<0.05)
na - Hardness cannot be measured.
เมื่อนําสิ่งทดลองที่ มีเมือกผสม (A4 A5 และ A6) มาทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า ผูท้ ดสอบให้
คะแนนความชอบด้านกลิ่นรสโดยรวม รสหวาน และรสเปรีย้ วของแต่ละสิ่งทดลองไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
ความชอบด้านกลิ่นรสโดยรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ความชอบรสหวานและรสเปรีย้ วอยู่ใน
ระดับ ชอบปานกลาง ในขณะที่ ค วามชอบด้านเนื อ้ สัมผัส และความชอบโดยรวมแตกต่างกัน (p<0.05) เมื่ อ
ทดสอบความสัมพันธ์ของคะแนนความชอบด้านต่างๆ (Correlation) พบว่า คะแนนความชอบด้านเนือ้ สัมผัสและ
ความชอบโดยรวมมีความสัมพันธ์กนั มากที่สดุ (r = 0.7, p<0.01) ในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก (คือ เมื่อคะแนน
ความชอบเนือ้ สัมผัสสูงขึน้ คะแนนความชอบโดยรวมจะสูงขึน้ ตามไปด้วย สิ่งทดลอง A5 (คาราจีแนน 0.25%) มี
คะแนนความชอบด้านเนือ้ สัมผัสและคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สดุ ที่ 6.5 และ 6.8 คะแนน ตามลําดับ (Table
3) เมื่อทดสอบความพอดีและวิเคราะห์ผลด้วยวิธี Net score พบว่า A5 มีรสหวานและรสเปรีย้ วอยู่ในเกณฑ์พอดี
)Net score <20%) และควรพัฒนาเนือ้ สัมผัสให้มีความแน่นเนือ้ เพิ่มขึน้ (Table 4)
Table 3 Liking score of roselle jelly drink in part I (treatment A4-A6).
Treatment Overall flavorns
Texture
Sweetnessns
Sournessns
Overall liking
A4
6.8 ± 0.9
5.1 ± 1.1c
7.0 ± 0.9
7.1 ± 0.8
5.7 ± 1.0c
A5
7.0 ± 0.9
6.5 ± 0.7a
7.1 ± 0.9
7.0 ± 0.9
6.8 ± 0.8a
A6
6.5 ± 1.0
5.8 ± 1.2b
7.2 ± 0.6
7.1 ± 0.8
6.2 ± 1.0b
a-c
- Different letters in the same column indicated significant difference (p<0.05)
ns
- Not significant (p>0.05)
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Table 4 Net score for improvement .
Responses (%)
Net score
Too much
JAR
Not enough
Firmness
0
60
40
(-) 40
Sweetness
0
90
10
(-) 10
Sourness
3
77
20
(-) 17
(+) Too much, should be adjusted to decrease; (-) Not enough, should be adjusted to increase
Attributes

ผลของคาราจีแนน กลูโคแมนแนนจากผงบุก และโลคัสบีนกัม ต่อลักษณะเนือ้ สัมผัสและคะแนน
ความชอบทางประสาทสัมผัส
จากการวิจยั ส่วนแรก พบว่า เนือ้ สัมผัสของเยลลี่กระเจี๊ยบพร้อมดื่มมีผลต่อคะแนนความชอบโดยรวม
ของผูท้ ดสอบ จึงปรับปรุ งและพัฒนาเนือ้ สัมผัสโดยใช้คาราจีแนน กลูโคแมนแนนจากผงบุก โลคัสบีนกัม และสาร
ผสม การศึกษาพบว่า สิ่งทดลอง B1 สามารถเกิดเจลได้ โดยเจลที่ได้มีลกั ษณะเปราะแข็ง) Brittle( ซึง่ เป็ นลักษณะ
ของเจลที่ เกิ ดจากคาราจี แนน B2 มีลักษณะเป็ นก้อนเจลหยื ดหยุ่น ขนาดปานกลาง กระจายตัว ไม่เป็ นเนื อ้
เดียวกันและมีปริมาณนํา้ ค่อนข้างมาก เนื่องจากความเข้มข้นของกลูโคแมนแนนไม่เหมาะสม โดยจะสามารถเกิด
เจลได้เมื่อมีความเข้มข้น ร้อยละ 2-5 และ B3 เป็ นของเหลวข้นหนืด เนื่องจากโลคัสบีนกัม ไม่สามารถก่อให้เกิด
เจลในผลิตภัณฑ์เมื่อใช้เพี ย งชนิ ด เดี ยว )BeMiller, 2011; Parry, 2009 (ในขณะที่ การใช้สารผสมคาราจี แ นน
ร่วมกับกลูโคแมนแนน) B4) เกิดเจลที่มีลกั ษณะหยืดหยุ่น มีความต้านทานแรงกระแทกสูง ต้องใช้ความพยายาม
ในการเคีย้ ว และการใช้สารผสมคาราจีแนนร่วมกับกลูโคแมนแนน) B5) เกิดเจลที่มีลกั ษณะนิ่ม มีความแน่นเนือ้
เพิ่มขึน้ และง่ายในการเคีย้ วกลืน เมื่อวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมดของสิ่งทดลอง
อยู่ในช่วง 13.1-13.6 ºBrix และค่า pH อยู่ในช่วง 2.8-3.0 ซึ่งไม่แตกต่างจากผลการวิจยั ในส่วนแรก สิ่งทดลองที่
ใช้สารผสมมีค่าความแข็งมากขึน้ เมื่อเทียบกับการใช้กลูโคแมนแนน หรือโลคัสบีนกัมเพียงชนิดเดียว (p<0.05)
เนื่องจากการเสริมแรงของสารผสม (Synergy) ทําให้โครงสร้างเจลแข็งแรงขึน้ มีความแน่นเนือ้ เพิ่มขึน้ เพิ่มความ
หยืดหยุ่น และลดการ Syneresis (Brenner, 2015; Blakemore and Harpell, 2010) (Table 5)
การทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบกลิ่นรสโดยรวมแตกต่างกันเพี ยง
เล็กน้อย และให้คะแนนความชอบด้านรสหวานและรสเปรีย้ วไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ที่ระดับชอบเล็กน้อยถึง
ชอบปานกลาง ในขณะที่ คะแนนความชอบด้านเนือ้ สัมผัสและความชอบโดยรวมของสิ่งทดลองแตกต่างกัน
(p<0.05) สิ่งทดลอง B4 และ B5 มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุดที่ 6.7 และ 7.0 คะแนน ตามลําดับ) p>0.05)
แต่ส่งิ ทดลอง B5 มีคะแนนความชอบด้านเนือ้ สัมผัสสูงสุด จึงพิจารณาให้เป็ นสูตรที่เหมาะสมที่สดุ (Table 6)
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Locust
Bean Gum
(%)

Glucomannan (%)

Carrageenan (%)

Treatment

Table 5 Quality of roselle jelly drink in part II (treatment B1-B5).
TSS
(°Brix)

pHns

B1
0.250
0.000
0.000
13.60 ± 0.00a
2.89 ± 0.01
B2
0.000
0.250
0.000
13.57 ± 0.06a
2.92 ± 0.00
B3
0.000
0.000
0.250
13.23 ± 0.06c
2.92 ± 0.01
B4
0.125
0.125
0.000
13.43 ± 0.12b
2.94 ± 0.01
d
B5
0.125
0.000
0.125
13.10 ± 0.00
2.93 ± 0.01
a-d
- Different letters in the same column indicated significant difference (p<0.05)
ns
- Not significant (p>0.05)
Table 6 Liking score of roselle jelly drink in part II (treatment B1-B5).
Treatment Overall flavor Texture
Sweetnessns Sournessns
B1
6.8 ± 0.6ab
6.6 ± 0.6b
6.8 ± 0.6
7.0 ± 0.6
B2
6.4 ± 0.6c
5.5 ± 0.8d
6.9 ± 0.5
6.8 ± 0.7
bc
c
B3
6.5 ± 0.6
6.1 ± 0.6
6.7 ± 0.5
6.7 ± 0.4
B4
6.6 ± 0.6abc
6.4 ± 0.6b
6.8 ± 0.7
6.9 ± 0.6
B5
6.9 ± 0.5a
7.0 ± 0.5a
6.8 ± 0.8
6.9 ± 0.6
a-d
- Different letters in the same column indicated significant difference (p<0.05)
ns
- Not significant (p>0.05)

Hardness
(g)
92.54 ± 5.07b
52.59 ± 1.80d
55.03 ± 2.80d
112.05 ± 11.18a
82.14 ± 1.10c

Overall liking
6.6 ± 0.6b
6.0 ± 0.6c
6.3 ± 0.5c
6.7 ± 0.5ab
7.0 ± 0.5a

สรุ ป
การวิจยั ส่วนที่ 1 พบว่า เมื่อเติมเมือกผสมในเยลลี่กระเจี๊ยบพร้อมดื่มส่งผลต่อสีท่ีปรากฏ ค่าความเป็ น
กรดด่างและเนือ้ สัมผัส สิ่งทดลองที่มีเมือกผสมจะมีความแข็งมากกว่าสิ่งทดลองที่ไม่มีเมือกผสมที่คาราจีแนน
ระดับเดียวกัน การใช้คาราจีแนน ร้อยละ 0.25 ทําให้คะแนนความชอบโดยรวมของผูท้ ดสอบสูงที่สดุ ที่ระดับชอบ
เล็กน้อยถึงปานกลาง) 6.8) และผูท้ ดสอบต้องการให้มีความแน่นเนือ้ เพิ่มขึน้ การวิจยั ส่วนที่ 2 พบว่า เมื่อพัฒนา
เนือ้ สัมผัสโดยใช้สารคาราจีแนนร่วมกับโลคัสบีนกัม (1:1) ที่รอ้ ยละ 0.25 เกิดเจลที่มีลกั ษณะนิ่มและมีความแน่น
เนือ้ เพิ่มขึน้ ทําให้คะแนนความชอบด้านเนือ้ สัมผัสและความชอบโดยรวมสูงขึน้ ที่ระดับชอบปานกลาง (7.0) และ
มีคา่ คุณภาพดังนี ้ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมด 13.10 °Brix ความเป็ นกรดด่าง 2.93 และความแข็ง 82.14
กรัม ในการพัฒนาต่อควรศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สง่ เสริมสุขภาพมากขึน้ เช่น การลดปริมาณนํา้ ตาล เพื่อ
ทางเลือกสําหรับผูบ้ ริโภคที่รกั ษาสุขภาพ
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การพัฒนาเค้กสปั นจ์ลดแคลอรี่เพือ่ สุขภาพ ด้วยแป้ งมันม่วงและอินูลิน
Development of Healthy Reduced-calorie Sponge Cake with Purple Sweet Potato Flour and Inulin
ชัญญา สิทธิอาํ นวย1 และ เสาวณีย ์ เลิศวรสิรกิ ลุ 1*
Chanya Sithiaumnuai1 and Saowanee Lertworasirikul1*

บทคัดย่อ

ในประเทศไทย ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์เค้กชนิดต่างๆ ในท้องตลาดมักให้พลังงานสูง ไขมันสูง และคุณค่าทาง
โภชนาการตํ่า งานวิจัยนี จ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กสปั นจ์ลดพลังงานและลดไขมัน เพื่ อเป็ น
ทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบ้ ริโภคที่ ใส่ใจสุขภาพ โดยการใช้แป้งมันม่วงทดแทนแป้ง เค้กบางส่วน และใช้อินูลิน
ทดแทนนํา้ มันและนํา้ ตาลในเค้กสปั นจ์ โดยผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กสปั นจ์ลดพลังงานเพื่อสุขภาพนีพ้ บว่า
เมื่อทดแทนอินูลินในปริมาณที่มากขึน้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีไขมันและนํา้ ตาลลดลง เส้นใยอาหารมากขึน้ ผลจาก
การทดแทนแป้งเค้กด้วยแป้งมันม่วงซึ่งให้พลังงานตํ่ากว่าแป้งเค้ก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เค้กสปั นจ์มีพลังงานลดลง
อย่างเห็นได้ชดั ซึ่งสูตรที่พฒ
ั นาได้นีส้ ามารถทดแทนแป้งเค้กด้วยแป้งมันม่วงได้มากถึงร้อยละ 50 และสามารถ
ใช้อินูลินทดแทนไขมันและนํา้ ตาลได้รอ้ ยละ 40และร้อยละ20 ตามลําดับ ซึ่งสามารถลดพลังงานไปได้รอ้ ยละ
29.18 จากสู ต รปกติ และจากการทดสอบความชอบของผู้บ ริ โ ภคด้ว ยวิ ธี 9-pointed hedonic scale test
ผลิตภัณฑ์ท่ีพฒ
ั นาได้คะแนนความชอบโดยรวมจากผูท้ ดสอบเท่ากับ6.8 ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติจากคะแนนของเค้กสปั นจ์สตู รพืน้ ฐานนัยสําคัญ (p>0.05).

ABSTRACT

In Thailand, presently cake products in the market have high calories, high fat and low
nutritional values. The objective of this research was to develop a sponge cake with reduced calorie
and reduced oil to be an alternative product for health conscious consumers by using purple sweet
potato flour to partially substitute cake flour and using inulin to substitute oil and sugar in the sponge
cake. The results showed that when using higher inulin, the product had lower oil and sugar contents
and had higher fiber content. The results from partially substituting cake flour with purple sweet potato
flour which had lower calories than cake flour showed that the product had obviously lower calories.
The developed formula could substitute 50% of cake flour with purple sweet potato flour and could
substitute 40% of fat and 20% of sugar with inulin. The developed formula could reduce the amount of
calories for 29.18% from basic formula. From the 9-pointed hedonic scale test, the overall liking score
of the developed product was 6.8 that was not significantly different from the overall liking score of the
basic formula (p>0.05).

Key words: sponge cake, inulin, purple sweet potato, reduced calorie
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คํานํา
จากการสํารวจแนวโน้มการบริโภคของผูบ้ ริโภคในปี 2019 (IFIC, 2019) พบว่าในปั จจุบนั แนวโน้มการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคนัน้ เพิ่มสูงขึน้ อย่างรวดเร็วทั่วโลก อันเนื่องจากกระแสรักสุขภาพและการ
ควบคุมนํา้ หนักที่มากขึน้ โดยแนวทางการควบคุมนํา้ หนักที่เป็ นที่นิยมสูงที่สดุ อันดับ 1 ได้แก่ การบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพแคลอรี่ต่าํ (Low-Calorie Food) รองลงมาคือการรับประทานอาหารแบบจํากัดช่วงเวลา (Intermittent
Fasting (โดยสาเหตุหลักของการควบคุมนํา้ หนักหรือดูแลสุขภาพ อันเนื่องจากผูบ้ ริโภคต้องการลดนํา้ หนักและ
ต้องการรู ส้ กึ แข็งแรงมากขึน้
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หรือผลิตภัณฑ์ขนมอบนัน้ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีให้พลังงานสูง ไขมันมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในขนมเค้ก ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือแป้ง นํา้ ตาลและไขมัน ซึ่งเป็ นแหล่งของพลังงาน จากการศึกษาข้อมูล
พบว่ามีงานวิจัยที่พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ขนมเค้กด้วยการทดแทนไขมันและนํา้ ตาลโดยวัตถุดิบต่างๆ มากมาย อาทิ
การใช้เนือ้ ผลไม้ (Fruit Puree) ไขมันทางเลือก (Alternative Fat) สารให้ความหวาน (Sweetener) ต่างๆ หรือการ
พัฒนาเค้กในรู ปแบบมังสวิรตั ิ ล้วนแต่เป็ นการพัฒนาเค้กเพื่อสุขภาพซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี ดีมีประโยชน์ แต่เนื อ้
สัมผัสและรสชาติของผลิตภัณฑ์ท่ีได้อาจทําให้ผูบ้ ริโภคยังไม่ให้การยอมรับมากเท่าที่ควร จากปั ญหาดังกล่าว
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสูตรเค้กเพื่อสุขภาพที่ให้พลังงานน้อย ไขมันน้อย ซึ่งมีเนือ้ สัมผัสและ
รสชาติท่ีผบู้ ริโภคให้การยอมรับมากที่สดุ เป็ นหลัก โดยใช้เกณฑ์การวัดจากการทดสอบความชอบและความพอดี
ด้วยวิธี 9 Point Hedonic Scale Test และ Just About Right Test ตามลําดับโดยการใช้แป้งมันม่วงและอินูลิน
ในการพัฒ นา ซึ่ง แป้ ง มัน ม่วงทํามาจากมันม่วงที่ จัด เป็ น วับถุดิ บจากธรรมชาติ ท่ี ให้คุณ ประโยชน์สูง และให้
พลัง งานตํ่า ซึ่ง พลัง งานที่ ไ ด้รับ จากการบริ โ ภคมัน ม่ ว งสดมี เ พี ย ง 1 - 0.7 กิ โ ลแคลอรี่ / 1กรัม โดยประมาณ
(Potatoes USA, 2019) ซึ่งน้อยกว่าพืชผลทั่วไปที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็ นองค์ประกอบหลักอย่างมาก เพราะมันม่วง
อุดมไปด้วยใยอาหารเป็ นองค์ประกอบหลักกล่าวคือมีใยอาหารที่ละลายนํา้ ได้) Soluble Dietary Fiber (ร้อยละ
23-15 และใยอาหารที่ไม่สามารถละลายนํา้ ได้รอ้ ยละ 85-77 ซึง่ มีสว่ นช่วยให้อยู่ทอ้ ง นอกจากนัน้ มันม่วงยังอุดม
ไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมาย รวมถึงสารแอนโธไซยานินหรือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีปริมาณมากกว่าพืช
ตระกูลเบอร์ร่อี ีกด้วย (ณรงค์, 2558; นิพทั ธา และคณะ, ม.ป.ป. (นอกจากนัน้ ในการพัฒนาสูตรเค้กจะใช้อินลู ินซึง่
เป็ นวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีพบมากในรากชิคอรี่ หัวหอม กระเทียม และแก่นตะวัน อินูลินและโอลิโกฟรุ กโตส
จัดเป็ นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่มีองค์ประกอบหลักเป็ นใยอาหาร มีโครงสร้างเป็ นนํา้ ตาลฟรุ กโตส ซึ่งทัง้ หมดนี ้
เชื่อมต่อกันด้วยพันธะ β- (1-2)ทําให้อินูลินมีสมบัติเป็ นใยอาหารที่ละลายนํา้ ได้ ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยสลาย
เป็ นนํา้ ตาลสายสัน้ ๆ เพื่อดูดซึมต่อไปได้จงึ ให้พลังงานเพียง 1.4-2 กิโลแคลอรี่/1กรัม ช่วยควบคุมระดับนํา้ ตาลใน
เลือด และมีค่า Glycemic Index (GI) หรือคือดัชนีระดับนํา้ ตาลในเลือดที่ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการบริโภคตํ่า
และมีส่วนช่วยในการขับถ่าย เนื่องจากเป็ น Prebiotic ให้กบั แบคทีเรียชนิดดีในลําไส้ใหญ่ได้แก่ บิฟิโดแบคทีเรีย
(Bifidobacteria) แลคโตบาซิลสั (Lactobacillus) (ศิริพร และคณะ, 2555)
อย่างไรก็ตามในปั จจุบันยังไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษาการลดพลังงานในเค้กโดยการใช้มนั ม่วงและอินูลิน
ร่วมกันโดยเฉพาะ ประกอบกับผูบ้ ริโภคมีความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพมีเพิ่มขึน้ ดังนัน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมเค้กสปั นจ์เพื่อสุขภาพ ที่ให้พลังงานน้อยลง โดยการใช้มนั ม่วงและอินูลินเป็ นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาจึง
เป็ นการเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพิ่มขึน้ อีกด้วย
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อุปกรณ์และวิธีการ

การทดลองสูตรพืน้ ฐานของเค้กสปั นจ์
กระบวนการผลิตเค้กสปั นจ์สตู รพืน้ ฐาน เริ่มโดยการนํา ไข่ นํา้ นํา้ ตาล และนม มาตีผสมกันด้วยเครื่องตี
ผสม Kitchen-Aids ด้วยความเร็วสูงเป็ นเวลา 3 นาทีหรือจนขึน้ ฟู แล้วทําการใส่แป้งเพื่อตีผสมต่อด้วยความเร็ว
สูงเป็ นเวลา 10 นาที หลังจากนัน้ จึงทําการผสมนํา้ มันด้วยความเร็วตํ่าเป็ นเวลา 1 นาที บรรจุส่วนผสมที่ได้ลงใน
พิมพ์ขนมเค้ก อบด้วยเตาอบไฟฟ้าที่อณ
ุ หภูมิ ไฟบน 180 องศาเซลเซียส ไฟล่าง 165 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
22-24 นาที ดัดแปลงจาก Bakeryclick (2556) ซึง่ ได้ทาํ การประเมินสูตรพืน้ ฐาน โดยวิธีให้คะแนนความชอบแบบ
9 point hedonic scales และการทดสอบความพอดี (Just About Right) เพื่อให้ทราบทิศทางพัฒนาสูตรต่อไป
การศึกษาอัตราส่วนของอินูลินทดแทนในนํา้ มันและนํา้ ตาลของเค้กสปั นจ์
นําสูตรพืน้ ฐานของเค้กสปั นจ์ ซึง่ ดัดแปลงสูตรจากสูตรของ Bakeryclick (2556) ซึง่ ประกอบไปด้วย แป้ง
เค้ก ร้อยละ 18.65 ไข่ไก่เบอร์ 2 ร้อยละ 33.57 นํา้ ตาลทรายขาว ร้อยละ14.92 นํา้ มันถั่วเหลือง ร้อยละ14.92
นํา้ ร้อยละ6.57 นมจืดพาสเจอร์ไรส์รอ้ ยละ 7.46 เกลือป่ นร้อยละ 0.23 ผงฟูรอ้ ยละ0.93 และสารเสริมความคง
ตัว SP ร้อยละ 2.8 มาเป็ นสูตรควบคุม และนํามาปรับสูตรโดยการทดแทนนํา้ มันและนํา้ ตาลด้วยอินลู ินชนิดไซรัป
ของบริษัท Sensus ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด จากนัน้ ศึกษาสัดส่วนการ
ใช้นาํ้ ตาล นํา้ มันและอินูลิน โดยวางแผนการทดลองแบบผสม mixture design โดยดัดแปลงจากการศึกษาของ
Seo et. al. (2010) ซึ่งได้ส่ิงทดลองทัง้ หมด 4 สิ่งการทดลองโดยทําการแปรผันอัตราส่วนปริมาณของอินูลินร้อย
ละ 45-30นํา้ ตาลร้อยละ 40-25 และ นํา้ มันร้อยละ45-30 โดยให้สว่ นผสมอื่นคงที่ ดังแสดงใน Table1
Table 1 Mixture design of sponge cake with different levels of inulin.
Factors in experiment (%)
Treatment
Ratio Sugar: Oil: Inulin
Sugar
Oil
Inulin
1
25:45:30
7.46
13.43
8.95
2
25:30:45
7.46
8.95
13.43
3
30:35:35
8.95
10.44
10.44
4
40:30:30
11.94
8.95
8.95
จากนัน้ นําสิ่งทดลองทัง้ 4 สิ่งทดลองที่ได้ทดสอบเปรียบเทียบกับสูตรควบคุมโดยการสังเกตลักษณะของ
เค้กที่ได้ และการวัดความสูงของเค้กหลังอบ โดยวัดที่จุดสูงสุดและตํ่าสุดของเค้ก รวมทัง้ การคํานวณค่าพลังงาน
ที่ ได้ของแต่ละสิ่งทดลอง โดยคํานวณจากค่าพลังงานที่ ได้รับจากวัตถุดิบในเค้กสปั นจ์คูณกับปริมาณที่ใช้ใน
เค้กสปั นจ์หนึ่งสูตร ซึ่งพลังงานที่ได้รบั จากวัตถุดิบแต่ละชนิด มีค่าดังนี ้ แป้งเค้ก 4 กิโลแคลอรี่/กรัม นํา้ ตาล 4
กิโลแคลอรี่/กรัม ไข่ไก่ 1.45 กิโลแคลอรี่/กรัม นํา้ มัน 9 กิโลแคลอรี่/กรัม นม 4 กิโลแคลอรี่/กรัม ผงฟู 2 กิโลแคลอ
รี่/กรัม สารเสริม SP 3 กิโลแคลอรี่/กรัม และอินลู ินซึง่ ให้พลังงาน 2-1.4 กิโลแคลอรี่/กรัม (ศิริพร และคณะ, 2555)
ดังนัน้ จากสูตรควบคุมสําหรับเค้กสปั นจ์ 1 ปอนด์ (4000 กรัม) ซึ่งประกอบด้วยแป้งเค้ก 100 กรัม ไข่ 180 กรัม
นํา้ ตาล 80 กรัม นํา้ มัน 80 กรัม นํา้ 35 กรัม นม 40กรัม เกลือ 1.2กรัม ผงฟู 5 กรัม และ สารเสริม SP 15กรัม
จะได้พลังงานทัง้ หมด 1914.20 กิโลแคลอรี่/ 536.23 กรัมของวัตถุดิบ ซึ่งเมื่อคิดเป็ นนํา้ หนักต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
หรือคือ 55 กรัม อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 ทําให้เค้กสปั นจ์หนึ่งสูตรได้
เค้กทัง้ สิน้ 10 ชิน้ โดยประมาณ ซึง่ จะได้พลังงานทัง้ หมด 191.42 กิโลแคลอรี่/ 55 กรัม สําหรับสิ่งทดลองที่ 1 ถึง 4
คํานวณค่าพลังงานเช่นเดียวกันกับสูตรควบคุม และนําสิ่งทดลองไปทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริโภคในด้านสี
ความนุ่มฟู ความชุ่มฉํ่า ความหวาน กลิ่นรส และความชอบโดยรวม โดยวิธีให้คะแนนความชอบแบบ -9point
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hedonic scales และทดสอบความพอดีดา้ นสี ความนุ่มฟู ความชุ่มฉํ่า และรสหวาน แบบ -3point just about
right โดยใช้ผู้บ ริ โภคกลุ่ม วัย เรี ย นและวัย ทํา งานจํานวน 30 คนแล้ววิ เคราะห์ข ้อมูล ทางสถิ ติ ด ้วยโปรแกรม
สําเร็จรู ป SPSS เพื่อหาสูตรในการพัฒนาขัน้ ต่อไป
การศึกษาสัดส่วนแป้ งมันม่วงทดแทนในแป้ งเค้กของเค้กสปั นจ์
จากการพัฒนาสูตรเค้กสปั นจ์ท่ีทดแทนนํา้ มันและนํา้ ตาลด้วยอินลู นิ นําสูตรที่คดั เลือกได้มาศึกษาต่อใน
การทดแทนอัตราส่วนของแป้งเค้กด้วยแป้งมันม่วงของบริษัท LianFu Food ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากบริษัท ดีเค
เอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เช่นกัน โดยการวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD)
ซึ่งได้ทาํ การปรับอัตราส่วนของแป้งเค้กทดแทนด้วยแป้งมันม่วงเป็ นร้อยละ 75 50 25 และ 0 (ตัวอย่างควบคุม)
โดยดัดแปลงอัตราส่วนจากการศึกษาของ นันท์ยง (2561) รวมทัง้ หมด 4 สิ่งทดลองดัง Table2
Table 2 Ratio of purple sweet potato flour to substitute cake flour in sponge cake.
Ingredients
TRT1 (0%)
TRT2 (25%)
TRT3 (50%) TRT4 (75%)
Sugar
11.94
11.94
11.94
11.94
Oil
8.95
8.95
8.95
8.95
Inulin
8.95
8.95
8.95
8.95
Eggs
33.57
33.57
33.57
33.57
Cake Flour
18.65
13.99
9.33
4.66
Purple Sweet Potato Flour
0
4.66
9.33
13.99
ดัดแปลงจาก : นันท์ยง (2561)
จากนัน้ นําสิ่งทดลองทัง้ 3 สิ่งทดลองที่ได้เปรียบเทียบกับสูตรที่ทดแทนเพียงอินลู ินเดิม) ตัวอย่างควบคุม)
โดยการสังเกตลักษณะของเค้กที่ได้ และการวัดความสูงของเค้กหลังอบ โดยวัดที่จุดสูงสุดและตํ่าสุดของเค้ก
รวมทั้ง การคํา นวณค่ า พลัง งานที่ ไ ด้ข องแต่ ล ะสิ่ ง ทดลองโดยคํา นวณจากค่ า พลัง งานที่ ไ ด้รับ จากวัต ถุ ดิ บ
เช่นเดียวกันกับการทดลองแทนที่ดว้ ยอินูลิน โดยแป้งมันม่วงจะให้พลังงานอยู่ท่ี 1 กิโลแคลอรี่/กรัม (Potatoes
USA, 2019) และทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ -9point hedonic
scale ทดสอบกับผูบ้ ริโภคในช่วงวัยเรียนและวัยทํางาน 30 คนเพื่อคัดเลือกสูตรที่ผบู้ ริโภคยอมรับมากที่สดุ โดยมี
คุณลักษณะที่ทดสอบคือ สี ความนุ่มฟู ความชุ่มฉํ่า ความหวาน กลิ่นรสมันม่วง และความชอบโดยรวม และทํา
การทดสอบความพอดี -3point just about right เพื่อศึกษาความพอดีของ สี ความนุ่มฟู ความชุ่มฉํ่า รสหวาน
และกลิ่นรสมันม่วง เพื่อหาแนวทางในการปรับคุณลักษณะให้ได้สตู รเค้กพลังงานตํ่าที่ผบู้ ริโภคยอมรับมากที่สดุ

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลจากการทดลองสูตรพืน้ ฐานของเค้กสปั นจ์
จากผลการทดลองตาม Table3 และ Table 4 พบว่า คะแนนความชอบโดยรวมของเค้กสปั นจสูต ร
พืน้ ฐาน (Bakeryclick, 2556) ได้คะแนนความชอบโดยรวมอยู่ท่ี 7.20 ซึ่งจัดอยู่ในระดับชอบปานกลางและได้
คะแนนความชอบด้านสีและกลิ่นรสสูงถึงระดับปานกลางเช่นกันคือ 7.13 และ 7.00 ตามลําดับ ซึง่ จากการทําการ
ทดสอบความพอดีแบบ 3-point Just about right ดัง Table 4 พบว่าได้รบั คะแนนความพอดีในทุกด้าน เกินร้อย
ละ 70 ซึง่ ไม่ตอ้ งปรับคุณลักษณะในด้านใด จึงเลือกสูตรนีเ้ ป็ นสูตรพืน้ ฐานหลักในการพัฒนา
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Table 3 Liking scores of basic sponge cake formula.
TRT1 (𝑋𝑋 ± 𝑆𝑆. 𝐷𝐷)
Color
7.13±1.02
Texture
6.70±1.39
Moisture
6.80±1.40
Sweetness
6.90±1.31
Flavor
7.00±0.98
Overall liking
7.20±1.31
ดัดแปลงจาก : Bakeryclick (2556)
Table 4 Just about right scores of basic sponge cake formula.
Frequency
%
Net
TRT
NE JAR
TM
NE
JAR TM Score
Color
5
23
2
16.67
76.67 6.67
Texture
3
26
1
10.00
86.67 3.33
1 Moisture
3
26
1
10.00
86.67 3.33
Sweetness 1
24
5
3.33
80.00 16.67
Flavor
2
27
1
6.67
90.00 3.33
NE, JAR, TM are not enough, just about right and too much of just about right test, respectively
The word (No) in the right column indicates the result that does not have to adjust in that attribute

ผลจากการทดแทนนํา้ ตาลและนํา้ มันด้วยอินูลิน
สิ่งทดลองที่ 1 (อัตราส่วน นํา้ ตาล:นํา้ มัน:อินลู ิน 25:45:30)
คุณลักษณะ: เนือ้ เค้กมีความแน่นเนือ้ สูง ชุ่มฉํ่า และไม่ขนึ ้ ฟูมากนัก
เค้กยุบตัวค่อนข้างมากเมื่อตัง้ ทิง้ ไว้ดงั Figure 1 และมีกลิ่นรสไข่ชดั เจน
และมีพลังงานอยูท่ ่ี 177.82 กิโลแคลอรี่
ความสูงของเค้กหลังอบ: จุดสูงที่สดุ อยู่ท่ี 4 cm และจุดที่ต่าํ ที่สดุ อยู่ท่ี 3 cm
สิ่งทดลองที่ 2 (อัตราส่วน นํา้ ตาล:นํา้ มัน:อินลู ิน 25:30:45)
คุณลักษณะ: ดัง Figure 2 จะพบว่าเค้กขึน้ ฟูได้ดี เค้กไม่ยบุ ตัวเมื่อตัง้ ทิง้ ไว้
อีกทัง้ มีฟองอากาศค่อนข้างสมํ่าเสมอ เทียบเท่าสูตรพืน้ ฐาน และมีพลังงาน
อยู่ท่ี 161.02 กิโลแคลอรี่
ความสูงของเค้กหลังอบ: จุดสูงที่สดุ อยู่ท่ี 4.5 cm และจุดที่ต่าํ ที่สดุ อยู่ท่ี 4.5
cm
สิ่งทดลองที่ 3 (อัตราส่วน นํา้ ตาล:นํา้ มัน:อินลู ิน 30:35:35)
คุณลักษณ : เนือ้ เค้กนุ่มและขึน้ ฟูได้ดี แต่ไม่เทียบเท่าสูตรพืน้ ฐาน
หรือสูตรที่ 2 เค้กไม่ยบุ ตัวเมื่อตัง้ ทิง้ ไว้ มีฟองอากาศค่อนข้างสมํ่าเสมอ
(Figure 3) และมีพลังงานอยู่ท่ี168.22 กิโลแคลอรี่
ความสูงของเค้กหลังอบ: จุดสูงที่สดุ อยู่ท่ี 4 cm และจุดที่ต่าํ ที่สดุ อยู่ท่ี 3 5.cm
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Figure 1 Sponge treatment 1.

Figure 2 Sponge treatment 2.

Figure 3 Sponge treatment 3.
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สิ่งทดลองที่ 4 (อัตราส่วน นํา้ ตาล:นํา้ มัน:อินลู ิน 40:30:30)
คุณลักษณะ: เนือ้ เค้กนุ่มและขึน้ ฟูได้ดี มีรสค่อนข้างหวาน ฟองอากาศน้อย
แต่ยงั ขึน้ ฟูได้ไม่เทียบเท่าสูตรที่ 2 โดยจาก Figure 4 จะพบว่าเค้กยุบตัวเล็กน้อยเมื่อ
ตัง้ ทิง้ ไว้ และมีพลังงานอยู่ท่1ี 65.82 กิโลแคลอรี่
ความสูงของเค้กหลังอบ: จุดที่สงู ที่สดุ อยู่ท่ี 4 cmและจุดที่ต่าํ ที่สดุ อยู่ท่ี 3 5.cm
Figure 4 Sponge treatment 4
จากผลการทดลองตาม Table 5 และ Figure 5 จะพบว่า คะแนนความ
ชอบโดยรวมของสูตรทดแทนด้วยอินลู ินทัง้ 4 สิ่งทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) โดยมีความชอบโดยรวมของเค้กสปั นจ์สตู รทดแทนด้วยอินลู นิ
สิ่งทดลองที่ 4 ได้คะแนนความชอบโดยรวมมากที่สดุ คือ 7.13 และจากการทดสอบ
ความพอดีพบว่าได้คะแนนในทุกคุณลักษณะเกินร้อยละ 70 ซึง่ ไม่ตอ้ งทําการปรับ
ด้านใด อีกทัง้ สิ่งทดลองที่ 4 ยังให้พลังงานน้อยกว่าสิ่งทดลองที่ 3 คือ 165.82 กิโล
แคลอรี่ จึงเลือกสิ่งทดลองที่ 4 ไปพัฒนาต่อ
Figure 5 Mixture contour plot
of color
Table 5 Liking scores of sponge cake with different levels of inulin
Control
1
2
3
4
a
b
ab
a
Color
7.17±1.12
6.10±1.20
6.77±1.38
6.83±1.69
7.00±1.21a
Texture
5.80±2.12b
6.43±1.45ab
6.80±1.74a
7.33±1.53a
6.87±1.12a
Moisture
6.57±1.52ab
5.83±1.95b
6.47±1.48ab 6.47±1.59ab
7.30±1.32a
Sweetness ns
6.77±1.55
6.37±1.73
6.83±1.58
6.33±1.45
6.63±1.61
ns
Flavor
6.13±1.74
6.47±1.61
6.07±1.62
6.67±1.49
6.83±1.26
a
c
bc
ab
Overall liking
7.13±1.04
5.97±1.90
6.20±1.35
6.87±1.54
7.13±1.04a
a-c
ns

Different letters within the same row indicates significantly different (p≤0.05)
Means within the same row indicates not significantly different (p>0.05)

ผลจากการทดแทนแป้ งเค้กด้วยแป้ งมันม่วง
จาก Table 6 พบว่า ผูท้ ดสอบมีความชอบด้านลักษณะทางประสาทสัมผัสต่อเค้กสปั นจ์สูตรทดแทน
ด้วยแป้งมันม่วงทัง้ 3 สูตรไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีความชอบโดยรวมของเค้ก
สปั นจ์สตู รทดแทนด้วยแป้งมันม่วง 25% ได้คะแนนมากที่สดุ คือ 6.77 และให้พลังงานอยู่ท่ี 158.3 2กิโลแคลอรี่/
55กรัม แต่ทางผูว้ ิจยั ได้เลือกสูตรที่ทดแทนด้วยแป้งมันม่วง 50% ไปพัฒนาต่อเนื่องจากได้คะแนนไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสูตรทดแทนด้วยแป้งมันม่วง 25% คือ 6.67 อีกทัง้ ยังให้พลังงานน้อยกว่า
สูตรทดแทนด้วยแป้งมันม่วงร้อยละ 25 คือให้พลังงานอยู่ท่ี 150.32 กิโลแคลอรี่/55กรัม และมีราคาต้นทุนตํ่ากว่า
สูตรที่ทดแทนด้วยแป้งมันม่วงร้อยละ 75 และจากผลการทดสอบความพอดีแบบ 3-point Just about right ดัง
Table 7 จะเห็นได้วา่ สูตรที่ทดแทนด้วยแป้งมันม่วง 50% ต้องปรับความนุ่มฟูให้มากขึน้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงทําการปรับ
เพิ่มปริมาณผงฟูจากร้อยละ 0.93 เป็ นร้อยละ 1 ซึง่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 389) พ.ศ.2561 ผง
ฟูสามารถปรับได้ตามปริมาณที่เหมาะสม และทําการตัดการใช้นมในสูตรออกเนื่องจากนมมีผลต่อความชุ่มฉํ่า
ของเค้กสปั นจ์ (จันทร์เฉิ ดฉาย, 2559) ซึ่งส่งผลให้เค้กที่ได้มีความสูงหลังอบที่สมํ่าเสมอและสูงมากขึน้ ถึง 4.5
เซนติเมตรและนุ่มฟูขนึ ้ กว่าเดิมดัง Figure 6 ซึ่งสูงกว่าสูตรเดิมอย่างเห็นได้ชดั เจน (Figure 5) และจากการปรับ
ความนุ่มฟูโดยการตัดนมออกในครัง้ นีส้ ง่ ผลให้พลังงานของเค้กสูตรนี ้ จาก 150.32 กิโลแคลอรี่/55กรัม เหลือเพียง
135.57 กิโลแคลอรี่/55กรัม และจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ
9-point hedonic scale พบว่าสูตรเค้กสปั นจ์ท่ีปรับความนุ่มฟูแล้วนีไ้ ด้คะแนนความชอบอยู่ท่ี 6.8 คะแนนและได้
คะแนนด้านความนุ่มฟูอยู่ท่ี 6.67 คะแนนมากกว่าสูตรเดิมเมื่อทดสอบเปรียบเทียบกัน ซึ่งได้เพียง 6.20 คะแนน
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ดัง Table 8 ซึ่งจากการทดสอบความพอดี 3-point Just about right พบว่าได้รบั คะแนนคุณลักษณะทุกด้านเกิน
ร้อยละ 70 จึงไม่ตอ้ งปรับความพอดีในด้านใดอีก และจากการวัดค่าทางเคมีเพื่ อศึกษา Proximate Analysis
พบว่าเค้กสปั นจ์สตู รสุดท้ายนีม้ ีค่าความชืน้ ร้อยละ 34.38 โปรตีน ร้อยละ 7.94 เส้นใยหยาบ ร้อยละ 2 ไขมันร้อย
ละ 23.06 เถ้า ร้อยละ 1.32 และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 68.7

Figure 5 substituted with purple sweet Figure 6 Reducing milk and adding
potato flour for 50% sponge cake.
baking powder sponge cake .
Table 6 Liking scores of sponge cake with different levels of purple sweet potato flour.
TRT1 (0%)
TRT2 (25%)
TRT3 (50%)
a
c
Color
7.47±1.50
4.40±2.16
6.23±1.55b
Texture
7.30±1.06a
7.07±1.26ab
6.47±1.31b
Moisture ns
7.07±1.28
7.13±1.22
6.60±1.25
ns
Sweetness
7.13±1.41
7.20±1.03
6.93±1.17
Purple sweet potato Flavor
7.67±0.95a
6.20±1.49b
6.67±1.49ab
Overall liking
7.43±1.07a
6.77±1.76ab
6.67±1.37b
a-b
Different letters within the same row indicates significantly different (p≤0.05)
ns
Means within the same row indicates not significantly different (p>0.05)

TRT4 (75%)
5.83±2.26b
6.37±1.79b
6.50±1.72
6.57±1.57
6.63±1.99ab
6.50±1.22b

Table 7 Just about right scores of sponge cake substituted with 50% purple sweet potato flour .
TRT
TRT3 Color
(50%) Texture
Moisture
Sweetness
Purple sweet potato Flavor

Frequency
NE JAR TM
3
19 8
10 20 0
5
24 1
1
24 5
8
17 5

NE
10.00
33.33
16.67
3.33
26.67

%
Net Score
JAR TM
63.33 26.67 16.67
66.67 0.00
-33.33
80.00 3.33
-13.33
80.00 16.67 13.33
56.67 16.67 -10.00

No
Yes
No
No
No

NE, JAR, TM are not enough, just about right and too much of just about right test, respectively
The word (No) in the right column indicates the result that does not have to adjust in that attribute

Table 8 Liking scores of sponge cake that reduced milk and added baking powder formula.

Control of substituted with purple
Developed texture formula
sweet potato flour 50 %
Color ns
6.13±1.36
6.37±1.27
b
Texture
6.20±1.19
6.67±1.45a
Moisture ns
6.53±1.22
6.73±1.36
Sweetness ns
6.80±1.24
6.60±1.38
ns
Purple sweet potato Flavor
6.50±1.36
6.43±1.25
ns
Overall liking
6.73±1.31
6.80±1.30
a-b
Different letters within the same row indicates significantly different (p≤0.05)
ns
Means within the same row indicates not significantly different (p>0.05)
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สรุ ป

จากการศึกษาสัดส่วนการใช้อินลู ินและแป้งมันม่วงเพื่อลดพลังงานในเค้กสปั นจ์พบว่าสูตรที่เหมาะสมมี
ปริมาณแป้งเค้กร้อยละ 9.33 กล่าวคือแป้งมันม่วงสามารถทดแทนแป้งเค้กได้มากถึงร้อยละ 50 และมีปริมาณ
นํา้ มันในสูตรร้อยละ 8.95 จากเดิม 14.92 กล่าวคือสามารถใช้อินูลินทดแทนนํา้ มันไปได้ถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูตรที่
เหมาะสมนีไ้ ด้คะแนนความชอบโดยรวมจากการประเมินความชอบแบบ -9point hedonic scale ที่ 6.8 คะแนน
(ความชอบระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง) ซึ่งคะแนนใกล้เคียงกับสูตรพืน้ ฐานแรกที่ได้ 7.2 คะแนน และไม่แตกต่าง
กันทางสถิ ติอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) งานวิจัยต่อเนื่ องควรมีก ารปรับลดในด้านของปริม าณนํา้ มันในสูต ร
เพิ่มเติมเพื่อลดพลังงานให้มากขึน้ ผลจากงานวิจัยนีส้ ามารถนําไปต่อยอดสําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่ชนิด
อื่นๆ
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ศักยภาพของเปลือกกล้วยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง
A Potentiality of Banana Peel on Cholesterol-Lowering Agent and Pigments Production
Under Solid State Fermentation
ลลิตา คชารัตน์1,2 ประภัสสร รักถาวร2* วราภา มหากาญจนกุล1 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 2และ เกสรี กลิน่ สุคนธ์2
Lalita Khacharat1,2, Prapassorn Rugthaworn2*, Warapa Mahakarnchnakul1, Udomlak Sukatta2 and Ketsaree Klinsukhon2

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมดในเปลือกกล้วย และใช้เป็ นซับสเตรตใน
การเพาะเลีย้ งเชื อ้ ราโมแนสคัส เพื่ อผลิตสารสีและสารโลวาสแตตินที่ ปลอดภัยจากสารพิ ษซิตรินิน จากการ
วิเคราะห์ปริมาณสาร ฟี นอลิกทัง้ หมดและสารฟลาโวนอยด์ในเปลือกกล้วย 2 ชนิด ได้แก่ กล้วยนํา้ ว้า และกล้วย
หอมทอง และระยะการสุก 2 ระดับ ได้แก่ ดิบ และสุก พบว่า เปลือกกล้วยหอมทองดิบมีปริมาณสารฟี นอลิก
ทั้งหมดและสารฟลาโวนอยด์สูงสุด จากการศึกษาปั จจัยในกระบวนการหมักแบบแข็งด้วยเชื อ้ รา Monascus
purpureus ที่ส่งผลต่อการผลิตสารโลวาสแตติน สารสี และสารพิษซิตรินินซึ่งประกอบด้วยระยะเวลาในการบ่ม
และระยะสุกของเปลือกกล้วยหอมทอง พบว่า การใช้เปลือกกล้วยหอมทองสุกเป็ นซับสเตรต และทําการบ่มเป็ น
ระยะเวลา 32 วัน สามารถผลิตสารโลวาสแตตินได้สูงสุด เท่ากับ 861.91 ไมโครกรัมต่อกรัมนํา้ หนักแห้ง และ
ตรวจไม่พบสารซิตรินิน ในขณะที่การผลิตสารสีสูงสุดที่ค่าความเข้มสีท่ีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร เท่ากับ
414.67 Unit/ g DW และที่ความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร เท่ากับ 319.81 Unit/ g DW ได้จากการหมักเปลื อก
กล้วยหอมทองดิบด้วยกระบวนการหมักแบบแข็ง เป็ นระยะเวลา 28 วัน จากการทดลอง พบว่า เปลือกกล้วยหอม
ทองสามารถใช้เป็ นซับสเตรตในการหมักเชือ้ รา M. purpureus เพื่อผลิตสี และสารโลวาสแตตินเพื่อนําไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป

ABSTRACT

The aim of this study was to determine total phenolics and flavonoids content from banana
peels and to use it as substrate for lovastatin and pigments production with minimum citrinin content.
As a result of determination of total phenolics and flavonoids content in 2 varieties: Kluai Nam Wa) NW)
and Kluai Hom Thong (HT) banana peel and 2 stages of harvest: mature green and overripe showed
that mature green HT banana peel contained the highest content of total phenolics and flavonoids. In
this study, solid state fermentation (SSF) factors including incubation time and ripeness stages of HT
banana peel on lovastatin ,pigments and citrinin production by Monascus purpureus were investigated.
The result showed that using overripe HT banana peel as a fermentation substrate under incubation for
32 days presented the highest lovastatin content of 861.91 µg/g and citrinin was not found. The
maximum yields of pigments at OD500 and OD440 produced from 28 days SSF of mature green HT
banana peel by M. purpureus were 414.67 and 319.81 Unit/ g DW, respectively. HT banana peel can
be used as substrate for the production of lovastatin and pigments by M. purpureus under SSF.
Lovastatin and pigments can be used as active ingredient in food products.
Key words: Banana peel, Monascus, Pigments, Lovastatin
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คํานํา

กล้วยเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีการจําหน่ายทัง้ แบบผลสดและแปรรู ป
ซึ่งในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากกล้วยนัน้ ทําให้เกิดเปลือกกล้วยเหลือทิง้ ที่ส่งผลให้เกิดปั ญหาต่อสภาพแวดล้อม
แม้มีการนําเปลือกกล้วยมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตเส้นใย การผลิตปุ๋ ย เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่า
ให้กบั เปลือกกล้วยและลดปริมาณขยะลง แต่ยงั คงมีเปลือกกล้วยเหลือทิง้ อีกจํานวนมาก ทัง้ ที่เปลือกกล้วยเป็ น
แหล่ง ของเยื่ อ ใยและคาร์โบไฮเดรตที่ ดี จึง มี ค วามเป็ น ไปได้ท่ี จะเป็ น แหล่ง อาหารของเชื อ้ จุลิ นทรี ย ์เ พื่ อผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมลู ค่าสูง ตัวอย่างเช่น เชือ้ ราโมแนสคัส (Monascus sp.) เป็ นเชือ้ ราที่ให้สีในอาหาร เช่น ข้าวแดง
เต้าหูย้ ี ้ ไวน์ และไส้กรอก เป็ นต้น นอกจากนีย้ งั ใช้เป็ นยาพืน้ บ้านโดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้ ข้าวแดง (red yeast
rice) ผลิตจากเชือ้ ราโมแนสคัส เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมีถ่ินกําเนิดในประเทศจีนมามากกว่า 1,000 ปี
(Lee และคณะ, 2006; Ma และคณะ, 2000) และเป็ นที่รูจ้ กั กันแพร่หลายทั่วโลก สีธรรมชาติจากเชือ้ ราโมแนสคัส
จัดเป็ นสารเมแทบอไลต์ประเภททุติยภูมิซ่งึ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับหน้าที่เมแทบอลิซมึ (metabolism) ที่สาํ คัญของ
สิ่งมีชีวิต ลักษณะประการหนึ่งของสารประกอบชนิดนี ้ คือ การสร้างสารเกิดขึน้ หลังจากช่วงการเจริญหมดไปแล้ว
แยกจากการเจริญของเซลล์ (Goswami และคณะ, 2013) เช่น สารโลวาสแตตินที่ถูกสร้างโดยเชือ้ ราโมแนสคัส
ถูกสร้างขึน้ ในระยะจํานวนเซลล์สงู สุดและคงที่ ไม่มีการเพิ่มจํานวนแล้ว (stationary growth phase) (Patakova,
2013) สารสีท่ีสร้างจากเชือ้ ราโมแนสคัสสามารถใช้เป็ นสีผสมอาหารแทนสีสงั เคราะห์ทาํ ให้ผูบ้ ริโภคที่ตระหนัก
เรื่องการใช้สารสังเคราะห์รูส้ ึกมั่นใจและบริโภคอาหารได้อย่างสบายใจยิ่งขึน้ แต่ในกระบวนการผลิตข้าวแดง
พบรายงานการปนเปื ้อนสารพิษซิตรินิน (citrinin) ในอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์จากเชือ้ ราโมแนสคัส ซึ่งเกินค่า
กําหนดของ Food and Drug Administration (FDA) ที่ กาํ หนดไว้ (Liao และคณะ, 2014) โดยประเทศไต้หวัน
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วแดงมีค่าไม่เกิน 5,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และในผลิตภัณฑ์จากเชือ้ ราโมแนสคัสไม่
เกิน 2,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
สารพิษซิตรินินที่เกิดจากการผลิตของเชือ้ รามีผลต่อตับและไตของมนุษย์ ซึง่ เมื่อรับประทานอาหารหรือ
วัตถุดิบทางการเกษตรที่ปนเปื ้อนสารพิษซิตรินินนีใ้ นระยะยาวอาจก่อให้เกิดปั ญหาต่อสุขภาพได้ จึงมีการศึกษา
เพื่อหาวิธีในการยับยัง้ และทําลายสารพิษซิตรินินที่พบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย
การศึกษาเพื่อลดการผลิตสารพิษซิตรินินของเชือ้ ราโมแนสคัสมีทงั้ การควบคุมสภาวะระหว่างกระบวนการผลิต
การควบคุ ม ความเป็ น กรด-ด่ า ง (Orozco และ Kilikian, 2008) การใช้ส ารประกอบฟี นอลิ ก เช่ น ยู จี น อล
(eugenol) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักในกานพลู เมื่อทําการทดสอบประสิทธิ ภาพของยูจีนอล เพื่อควบคุมการ
ผลิตสารพิษซิตรินิน พบว่า ยูจีนอลที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถลดการผลิตสารพิษซิตรินิ
นของเชือ้ รา Penicillium citrinum ได้ และยูจีนอลที่ความเข้มข้น 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ทําให้เชือ้ รา P.
citrinum ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ปกติ มีช่วง lag phase ที่ยาวและเริ่มเจริญได้หลังจากวันที่ 9 (Vazquez และ
คณะ, 2001) นอกจากนี ้ Mossini และ Kemmelmeier (2008) ยังทําการทดสอบการยับยัง้ การเจริญของเส้นใย
เชือ้ รา P. citrinum โดยการเพาะเชือ้ ราลงบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) ที่ผสมสารสกัดจากใบสะเดา
12.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ผสมสารสกัด พบว่าขนาดของโคโลนีในอาหาร PDA
ผสมสารสกัดใบสะเดามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าในชุดควบคุมสารประกอบฟี นอลิกหลักในใบสะเดา
ตรวจพบ 2 ชนิด คือ กรดแกลลิค (gallic acid) และกรดเฟอรู ลิก (ferulic acid) (Singh และคณะ, 2005) การวิจยั
นี จ้ ึงมีจุดมุ่งหมายที่ จะเปลี่ ยนวัสดุในการหมัก โดยการใช้เปลื อกกล้วยที่ เหลือจากกระบวนการแปรรู ป ซึ่ง มี
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สารประกอบฟี นอลิก มาใช้กบั กระบวนการหมักแทนข้าว เพื่อให้มีตน้ ทุนในการผลิตที่ต่าํ ในขณะที่เชือ้ ราสามารถ
เจริญได้ดี และปลอดภัยจากสารพิษซิตรินินด้วย (Mossini และ Kemmelmeier, 2008)

อุปกรณ์และวิธีการ

1. การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีในเปลือกกล้วย
1.1 การเตรียมตัวอย่างเปลือกกล้วย เปลือกกล้วยนํา้ ว้าได้รบั จากบริษัท จิราพรฟู๊ ด จํากัด และเปลือก
กล้วยหอมทองได้รบั จากบริษัท คิง ฟรุทส์ จํากัด โดยใช้เปลือกกล้วยดิบสีเขียว และเปลือกกล้วยสุกสีเหลือง ล้าง
ทําความสะอาด หั่นเป็ นชิน้ ขนาด 1X1 เซนติเมตร นํามาอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ น
ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ให้เปลือกกล้วยมีความชืน้ ประมาณ 10-13 %
1.2 การสกัดสารจากเปลือกกล้วย ทําการสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 70% ในอัตราส่วน 1 ต่อ 3
ทํา การสกัด ในอ่ า ง ultrasonic bath ที่ ร ะดับ ความถี่ 37 กิ โ ลเฮิ ร ์ท ซ์ (KHz) อุณ หภู มิ 40 องศาเซลเซี ย ส เป็ น
ระยะเวลา 5 นาที ทําการสกัดซํา้ 3 ครัง้ แล้วปรับปริมาตรให้เป็ นอัตราส่วน 1 ต่อ 10
1.3 วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณฟี นอลิ ก ทั้ ง หมด ทํา การวิ เ คราะห์ โ ดยดั ด แปลงจากวิ ธี Folin-ciocalteu
colorimetric method ตามวิธีของ Wolfe et al. (2003) นําค่าที่ ได้มาเปรียบเที ยบกับกราฟมาตรฐานของกรด
แกลลิค โดยแสดงผลเป็ นค่ามิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคในสารสกัดหนัก 1 กรัม (mg GAE/ g dry sample)
1.4 วิ เคราะห์ป ริมาณฟลาโวนอยด์ ทําการวิ เคราะห์ต ามวิ ธีข อง Wolfe et al. (2003) นําค่าที่ ไ ด้มา
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของแคททิคินคํานวณค่าเป็ นมิลลิกรัมสมมูลของสารแคททิคินในสารสกัดหนัก 1
กรัม (mg CE/ g dry sample)
2. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกกล้วยหอมทอง
วิเคราะห์องค์ประกอบโดยประมาณของเปลือกกล้วยดิบและสุก ได้แก่ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย
(Nitrogen free extract) ปริ ม าณโปรตี น รวม (Crude protein) ปริ ม าณไขมัน (Ether extract) ปริ ม าณเยื่ อ ใย
อาหารหยาบ (Crude fiber) ปริมาณเถ้า (Ash) ปริมาณความชืน้ (Moisture content) ตามวิธีของ AOAC (2000)
3. การศึกษาปั จจัยในการเลีย้ งเชือ้ ราโมแนสคัส
ปั จจัยในการเพาะเลีย้ งเชือ้ รา Monascus purpureus TISTR 3003
- ศึกษาระยะการสุกของเปลือกกล้วยในการเพาะเลีย้ งเชือ้ รา Monascus purpureus 2 ระดับ เปลือก
กล้วยหอมทองดิบ และเปลือกกล้วยหอมทองสุก
- ศึกษาระยะเวลาในการเพาะเลีย้ ง แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ 24, 28, 32 และ 36 วัน
นําเปลือกกล้วยอบแห้งบรรจุลงในถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8x12 ตารางนิว้ ปริมาณ 20 กรัม นําไปฆ่า
เชือ้ ด้วยหม้อนึ่งความดันไอนํา้ จากนัน้ เตรียมหัวเชือ้ เริ่มต้นในลักษณะสารแขวนลอยสปอร์ โดยใช้สารแขวนลอย
สปอร์ 5 มิลลิลิตร ความเข้มข้น 106 สปอร์ตอ่ มิลลิลิตร ปรับให้มีปริมาณความชืน้ เริ่มต้น 55 % (%,w/w)
3.1 วัดค่าสี
สกัดสารสี ตามวิธีการของ Huang et al. (2017) โดยการนําเปลือกกล้วยหมักปริมาณ 1 กรัม สกัด
ด้วยตัวทําละลายเอทานอล 70 % ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นําไปสกัดบนเครื่องเขย่า ด้วยความเร็ว 200 รอบต่อ
นาที เป็ นระยะเวลา 30 นาที ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนัน้ กรองด้วยกระดาษกรอง what man เบอร์ 1
นําไปวิเคราะห์คา่ สี
- วัดค่าความเข้มสี (Pigment intensity) ที่ความยาวคลื่น 500 และ 440 นาโนเมตร
Pigment intensity (Unit/ g DW) = AOD x Dilution x Volume of extract
- วัดค่าสีดว้ ย ระบบ CIE L*a*b* (CIE LAB) และ CIE L*C*h
3.2 วิเคราะห์ปริมาณสารโลวาสแตติน
สกัดสารโลวาสแตติน (Lovastatin) โดยการนําเปลือกกล้วยหมักปริมาณ 1 กรัม สกัดด้วยเอทา
นอล 70 % ปริมาตร 20 มิลลิลิตร วิเคราะห์ปริมาณสารโลวาสแตติน ด้วยเครื่อง High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) โดยดัดแปลงวิธีจาก Panda et al. (2010)
3.3 วิเคราะห์ปริมาณสารพิษซิตรินิน
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สกัด สารพิ ษ ซิ ต ริ นิ น (Citrinin) โดยการนํา ตัว อย่ า งปริ ม าณ 1 กรัม สกัด ด้ว ยเอทานอล 70 %
ปริมาตร 30 มิลลิลิตร วิเคราะห์ปริมาณสารพิษซิตรินิน ด้วยเครื่อง HPLC โดยดัดแปลงวิธีจาก Pattanagul et al.
(2008)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีทสี่ าํ คัญในเปลือกกล้วย
จากการวิเคราะห์ปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมดและสารฟลาโวนอยด์ในเปลือกกล้วย 2 ชนิด ได้แก่ เปลือก
กล้วยนํา้ ว้าและหอมทอง ระยะการสุก 2 ระดับ ได้แก่ ดิบและสุก พบว่า เปลือกกล้วยหอมทองดิบมีปริมาณ
สารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมดและสารฟลาโวนอยด์ สูงกว่าเปลือกกล้วยหอมทองสุกและเปลือกกล้วยนํา้ ว้าดิบและ
สุก โดยมีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมดเท่ากับ 59.74, 31.14, 3.49, 3.33 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค
ต่อกรัมนํา้ หนักแห้ง ปริมาณสารฟลาโวนอยด์เท่ากับ 27.59, 6.29, 3.39 และ 3.12 มิลลิกรัมสมมูลของแคททิคิน
ต่อกรัมนํา้ หนักแห้ง ตามลําดับแสดงดัง Table 1 เปลือกกล้วยถูกนํามาศึกษาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตแป้งจากเปลือกกล้วยหอม พบว่าแป้งจากเปลือกกล้วยหอม
มี ส ารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ง หมด 29 มิ ล ลิ ก รัม สมมูล ของกรดแกลลิ ค ต่อกรัม นํา้ หนัก แห้ง (Rebello และคณะ,
2014) เปลือกกล้วย Musa paradisiaca L. ที่ผ่านการสกัดด้วยเอทานอล 80 % มีสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมด
และสารฟลาโวนอยด์ เท่ากับ 15.21 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อกรัมนํา้ หนักแห้ง และ 18.52 มิลลิกรัม
สมมูลของเควอซิทินต่อกรัมนํา้ หนักแห้ง ตามลําดับ (Gaafar, 2016) ซึ่งจากการวิเคราะห์เปลือกกล้วยทัง้ 2 ชนิด
พบว่าเปลือกกล้วยหอมทองมีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมดและสารฟลาโวนอยด์สงู กว่าเปลือกกล้วยนํา้ ว้า
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Noysang et al., (2019) จึงเลือกเปลือกกล้วยหอมทองเพื่อทําการศึกษาต่อไป
Table 1 The bioactive compound content of banana peel at different species and harvest period.
Total phenolic content
Flavonoid content
Harvesting period / Species
(mg GAE/1 g crude
(mg CE/ g crude extract)
extract)
Mature green Kluai Nam Wa
3.49 ± 0.04c
3.39 ± 0.08c
Overripe Kluai Nam Wa
3.33 ± 0.04c
3.12 ± 0.04c
Mature green Kluai Hom Thong
1.62 ± 59.74a
27.59 ± 0.89a
Overripe Kluai Hom Thong
1.42 ± 31.14b
6.29± 0.08b
a-c

Means followed by the same letter in the column do not differ significantly from each other, by the Duncan test, at the 5% level of significance.

2. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกกล้วยหอมทอง
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณ ด้วยวิธีการ Proximate Analysis (AOAC, 2000)
ของเปลือกกล้วยหอมทองดิบและสุก ได้แก่ ปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เส้นใยหยาบ เถ้า และความชืน้
เพื่อประเมินความเหมาะสมสําหรับเป็ นแหล่งอาหารต่อการเจริญและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชือ้
รา M. purpures พบว่า เปลือกกล้วยหอมทองดิบมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เส้นใยหยาบ เถ้า และ
ความชืน้ 46.01, 8.45, 3.71, 19.45, 17.51 และ 4.87 % ตามลําดับ และเปลือกกล้วยหอมทองสุก 47.45, 7.97,
4.12, 15.49, 15.75 และ 9.22 % ตามลําดับ แสดงดัง Table 2 การหมัก เชื อ้ ราโมแนสคัสเพื่ อผลิ ตสารสีและ
สารโลวาสแตติน ข้าวเป็ นวัตถุดิบที่นิยมนํามาใช้เป็ นซับสเตรตและได้รบั ความนิยมมากในแถบเอเชียซึ่ง Ibukun
(2008) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในข้าวขาว พบว่า ข้าวขาวมีคาร์โบไฮเดรต 73.63-76.74 % โปรตีน 5.988.88 % ไขมัน 1.47-1.84 % เส้น ใยหยาบ 1.02-1.76 % เถ้า 1.15-2.77 % และความชื ้น 13.11-13.65 %
องค์ประกอบทางเคมีของข้าวสีแดง มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 53-60% โปรตีน 15-16 % ไขมัน 6-7% เถ้า 0.9-1
%และความชืน้ 7-10 % (Rodríguez-Amaya, 2000) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณคาร์โบไฮเดรตระหว่างข้าวกับ
เปลือกกล้วยจะเห็นได้วา่ เปลือกกล้วยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตประมาณ 46-48 % เปลือกกล้วยจึงมีความเป็ นไป
ได้สาํ หรับเป็ นแหล่งคาร์บอนให้แก่เชือ้ ราในการเจริญ
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Table 2 Proximate analysis of nutritional contents in Hom Thong banana peels agro-waste.
Concentration (%)
Parameter
Crude
NFE*
Ether extract Crude fiber
Ash
MC**
protein
Mature green 46.01
8.45
3.71
19.45
17.51
4.87
Overripe
47.45
7.97
4.12
15.49
15.75
9.22
*Nitrogen free extract =NFE, **Moisture content = MC

3. การศึกษาปั จจัยในการเลีย้ งเชือ้ ราโมแนสคัสต่อปริมาณสารสี โลวาสแตติน และซิตรินิน
จากการศึกษาปั จจัยในการเพาะเลีย้ งเชือ้ ราต่อการผลิตสารสีแดงและสีสม้ พบว่า เปลือกกล้วยหอมทอง
ดิบ ส่งเสริมการผลิตสารสีได้ดีกว่าเปลือกกล้วยหอมทองสุก และระยะเวลาในการเพาะเลีย้ ง 28 วัน ส่งเสริมการ
ผลิตสารสีแดงและสีสม้ ได้ดี โดยมีค่าความเข้มสีจากการหมักด้วยเปลือกกล้วยหอมทองดิบและสุกหมักที่ ความ
ยาวคลื่น 500 นาโนเมตร 414.67 ± 9.77 และ 319.81 ± 0.62 Unit/ g DW ตามลําดับ ที่ ความยาวคลื่น 440
นาโนเมตร 327.36 ± 7.87และ 275.51 ± 5.30 Unit/ g DW ตามลําดับ แสดงดัง Table 3 ซึง่ สูงกว่าการใช้
ซังข้าวโพดเป็ นซับสเตรต ดังการศึกษาของ Embaby et al. (2018) ใช้ ซังข้าวโพด ชานอ้อย และเปลือกมันฝรั่ง
เป็ นแหล่งคาร์บอน ในการผลิตสร้างสีสม้ และแดงจากเชือ้ ราโมแนสคัส พบว่า ซังข้าวโพด เป็ นซับสเตรตที่ดีท่ีสดุ
ในการผลิต เมื่อวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตโฟโตรมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 500 และ 440 นาโนเมตร
มีคา่ เท่ากับ 108.02 และ 133.77 Unit/mL สําหรับวัดค่าสีแดงและส้มตามลําดับ
Table 3 Pigment intensity of Monascus pigments by Monascus purpureus cultivated under different
ripening stages of Hom Thong banana peels and incubation time in solid state fermentation.
Pigment intensity (Unit/ g DW)
Ripeness
Incubation time
OD 500
OD 440
b
24 Days
348.20 ± 9.21
309.51 ± 8.07b
28 Days
414.67 ± 9.77a
327.36 ± 7.87a
Mature green
32 Days
340.95 ± 8.62b
301.49 ± 0.87b
36 Days
302.05 ± 0.09d
272.15 ± 1.42c
24 Days
312.89 ± 3.48c
223.31 ± 14.56d
28 Days
319.81 ± 0.62c
275.51 ± 5.30c
Overripe
32 Days
300.15 ± 0.83d
275.35 ± 4.98c
36 Days
276.27 ± 6.28e
273.54 ± 1.99c
a-e

Means followed by the same letter in the column do not differ significantly from each other, by the Duncan test, at the 5% level of significance.

เมื่อพิจารณาค่าสีของสารสกัดจากเปลือกกล้วยหมักด้วยเชือ้ ราโมแนสคัส พบว่าสารสกัดจากเปลือก
กล้วยหอมทองดิบ บ่มเป็ นเวลา 28 วัน มีค่าความสว่าง (L*) ค่าสีเขียวและแดง (a*) ค่าสีนาํ้ เงินและเหลือง (b*)
ความเข้ม สี (C*) และมุ ม ของสี (ho) เท่ า กั บ 47.33 ± 0.46, 69.23 ± 0.41, 61.43 ± 0.50, 92.96 ± 0.35 และ
41.83 ± 0.40 องศา ตามลําดับ สารสกัดจากเปลือกกล้วยหอมทองสุก บ่มเป็ นเวลา 28 วัน มีค่าความสว่าง (L*)
ค่าสีเขียวและแดง (a*) ค่าสีนาํ้ เงินและเหลือง (b*) ความเข้มสี (C*) และมุมของสี (ho) เท่ากับ 62.26 ± 0.47,
57.46 ± 0.55, 52.30 ± 0.45, 77.20 ± 1.04 และ 42.00 ± 0.98 องศา ตามลําดับ ดังแสดง Table 4
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Table 4 Colorimetric values for the pigments produced by the Monascus purpureus cultivated under
different ripening stages of Hom Thong banana peels and incubation time in solid state
fermentation.
Ripeness
Mature
green
Overripe
a-g

Incubation
time
24 Days
28 Days
32 Days
36 Days
24 Days
28 Days
32 Days
36 Days

L*
64.56 ± 1.05b
47.33 ± 0.46f
54.53 ± 0.56e
57.36 ± 0.56d
65.70 ± 0.60b
62.26 ± 0.47c
57.93 ± 1.10d
80.70 ± 0.43a

a*
56.30 ± 0.55de
69.23 ± 0.41a
65.46 ± 0.68b
64.23 ± 0.80bc
55.36 ± 1.19e
57.46 ± 0.55d
63.46 ± 0.55c
33.46 ± 0.68f

Color system
b*
38.03 ± 0.90f
61.43 ± 0.50a
49.36 ± 0.77d
53.40 ± 0.60b
46.20 ± 0.65e
52.30 ± 0.45bc
51.80 ± 0.85c
24.43 ± 0.61g

C*
67.96 ± 1.20e
92.96 ± 0.35a
82.03 ± 0.95b
83.43 ± 1.45b
73.20 ± 0.81d
77.20 ± 1.04c
82.16 ± 0.76b
41.43 ± 0.50f

hO
34.80 ± 0.86d
41.83 ± 0.40a
37.40 ± 0.60c
39.33 ± 0.83b
40.40 ± 0.78b
42.00 ± 0.98a
39.06 ± 0.97b
35.73 ± 0.60d

Means followed by the same letter in the column do not differ significantly from each other, by the Duncan test, at the 5% level of significance.

เช่ น เดี ย วกัน กับ การทดลองของ da Costa and Vendruscolo (2017) ทํา การเลี ย้ งเชื ้อ Monascus
ruber CCT 3802 ในอาหารแตกต่างกัน คือ กลูโคส แล็กโทส และ ไฮโดรไลซ์แล็กโทส ศึกษาค่าสี พบว่า ค่า L*
เท่ ากับ 31.91±0.03, 58.04±0.02 และ 37.97±0.02 ตามลําดับ ค่า a* เท่ ากับ 59.82±0.02, 58.59±0.01 และ
66.96± 0.02 ตามลํา ดับ ค่ า b* เท่ า กับ 54.86±0.06, 71.10±0.08 และ 65.30±0.07 ตามลํา ดับ ค่ า Chroma
เท่ากับ 81.16, 92.12 และ 93.53 ตามลําดับ ho เท่ากับ 42.52, 50.51 และ 44.28 องศา ตามลําดับ
นอกจากอาหารในการเพาะเลี ย้ งค่ าความเป็ น กรด-เบส ก็ ส่ง ผลต่อค่าสี ด ว้ ยเช่ น การทดลองของ
de Oliveira et al. (2019) ศึกษาผลของความเป็ นกรด-เบสต่อการเจริญและการผลิตสารสี ของเชือ้ รา Monascus
ruber พบว่า ที่ pH 2.0-2.5 สร้างสารสีเหลือง ค่า L* อยู่ในช่วง 65.10-71.11 ค่า a* อยู่ในช่วง 26.48-35.69 ค่า
b* อยู่ในช่วง 110.06-115.80 ค่า C* อยู่ในช่วง 110.37-118.72 ค่า ho อยู่ในช่วง 71.13-77.11 องศา ที่ pH 3.03.5 สร้างสารสีสม้ ค่า L* อยู่ในช่วง 51.66-53.60 ค่า a* อยู่ในช่วง 44.73-50.57 ค่า b* อยู่ในช่วง 51.25-59.43
ค่า C* อยู่ใ นช่ วง 74.38-82.02 ค่า ho อยู่ใ นช่ วง 45.38-42.34 องศา ที่ pH 4.0-7.0 สร้างสารสีแ ดง ค่า L* อยู่
ในช่วง 38.83-48.29 ค่า a* อยู่ในช่วง 57.88-63.39 ค่า b* อยู่ในช่วง 46.28-57.78 ค่า C* อยู่ในช่วง 74.10-85.77
ค่า ho อยู่ในช่วง 38.50-42.38 องศา
Table 5 Lovastatin and citrinin production by Monascus purpureus TISTR 3003 cultivated under
different ripening stages of Hom Thong banana peels and incubation time in solid state
fermentation.
Ripeness
Incubation time (Days)
Lovastatin (ug/g)
Citrinin (ng/g)
24
201.34
nd
28
378.59
nd
Mature green
32
467.98
nd
36
412.64
21.20
24
479.27
nd
28
752.16
nd
Overripe
32
861.91
nd
36
689.65
37.32
nd = Not detected
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จากการศึกษาปั จจัยในการเพาะเลีย้ งเชื อ้ ราต่อการผลิตสารโลวาสแตติน และสารพิษซิตรินิน พบว่า
ระยะเวลาเพาะเลีย้ งเชือ้ รา M. purpureus ที่ 32 วัน เชือ้ ราสามารถผลิตสารโลวาสแตตินสูงสุด โดยเปลือกกล้วย
หอมทองสุก บ่มเป็ นเวลา 32 วัน ส่งเสริมการผลิตสารโลวาสแตตินได้ดี (861.91 ไมโครกรัมต่อกรัมนํา้ หนักแห้ง)
กว่าเปลือกกล้วยหอมทองดิบ บ่มเป็ นเวลา 32 วัน (467.98 ไมโครกรัมต่อกรัมนํา้ หนักแห้ง) และการใช้เปลือก
กล้วยทัง้ 2 ระยะในการหมักเชือ้ รา M. purpureus วิเคราะห์ไม่พบสารพิษซิตรินิน ในช่วงเวลาการบ่มตํ่ากว่า 36
วัน ดัง Table 5 ซึ่งจากงานวิจยั อื่น ๆ การผลิตสารโลวาสแตตินจากเชือ้ รา M. purpureus ที่ใช้วสั ดุอ่ืนเป็ นซับส
เตรตในการเพาะเลี ย้ งเชื อ้ รา M. purpureus จะพบว่ามี ก ารปนเปื ้ อนของสารพิ ษซิ ต ริ นิน เช่ น งานวิ จัย ของ
Singgih et al. (2014) ศึกษาการสกัดสารโลวาสแตติน โดยใช้ขา้ วเป็ นสับเตรตในการหมักเชือ้ รา เปรียบเทียบ
ความเข้มข้นของเอทานอลที่ใช้ในการสกัด ได้แก่ 40, 50, 60, 70, 80 และ 95 % พบว่า เอทานอล 95 %สามารถ
สกัดสารโลวาสแตตินได้สูงที่ สุดเท่ากับ 1,760.00 ไมโครกรัมต่อกรัม และทุกความเข้มข้นของเอทานอลสกัด
สารพิษซิตรินินได้ไม่แตกต่างกัน Liang et al. (2018) ศึกษาการผลิตสารสีจากเชือ้ ราโมแนสคัสโดยใช้ขา้ วเป็ น
ซับสเตรตในการเพาะเลีย้ ง บ่มเป็ นเวลา 14 วัน ทําการสกัดสารสีโดยใช้เอทานอล 70 % สกัดที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง นําสารสกัดมาวิเคราะห์ปริมาณสารพิ ษซิตรินินด้วยเครื่อง HPLC วิเคราะห์พบ
สารพิษซิตรินิน เท่ากับ 49.17 ± 2.64 ไมโครกรัมต่อกรัม

สรุ ป

เปลือกกล้วยหอมทองมีสารประกอบฟี นอลิก ซึง่ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างสารเมแทบอไลท์
ทุ ติ ย ภู มิ ข องเชื ้อ รา เปลื อ กกล้ว ยหอมทองสามารถใช้เ ป็ น แหล่ ง คาร์บ อนในการเจริ ญ เติ บ โตของเชื ้อ รา
M. perpureus ได้ โดยเปลือกกล้วยหอมทองสามารถใช้เป็ นซับสเตรตที่ดีในการผลิตสารสี โลวาสแตติน และลด
การสร้างพิษซิตรินินของเชือ้ รา M. perpureus ทัง้ ที่สารสําคัญในเปลือกกล้วยหอมทองควรมีการศึกษาต่อถึงผล
การเจริญและการสร้างสารเมแทบอไลท์ทตุ ิยภูมิของเชือ้ ราในลําดับต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร และได้รบั การสนับสนุนเปลือกกล้วยจาก บริษัท คิง ฟรุ ทส์ จํากัด และ บริษัท จิราพร ฟู๊ ด จํากัด
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการสกัดสารกลุ่มเอลลาจิ แทนนิ นจากเปลือกเงาะ โดยวิเคราะห์
คุณสมบัติการต้านอนุมลู อิสระ ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และการยับยัง้ การสร้างเมลานิน จากการศึกษาการสกัดทัง้
3 ขัน้ ตอนต่อเนื่องกัน ได้แก่ การสกัดด้วยซอกเลต (RP1) จากนัน้ สกัดแยกส่วนด้วยเอทิลอะซิเตท (RP2) และต่อ
ด้วยการแยกด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี (RP3 (ผลการทดลองพบว่า RP2 และ RP3 พบสารกลุ่มเอลลาจิแทน
นินปริมาณสูง โดย RP3 พบปริมาณสูงที่สดุ ประกอบด้วย สารคอริลาจิน ในปริมาณ 108.92 mg/g สารเจอรานีน
ในปริมาณ 248.65 mg/g และกรดเอลลาจิก 14.66 mg/g เมื่อทดสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ผลการ
ทดลองพบว่า RP2 และ RP3 มีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระได้สงู ส่วนสารสกัด RP2 มีคณ
ุ สมบัติในการ
ยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสที่ทดสอบในหลอดทดลอง และยับยัง้ การสร้างเมลานินได้ดีท่ีสุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ
2.45 mg/ml และร้อยละการยับยั้งการสร้างเมลานิ น เท่ากับ 5.26% ที่ ความเข้มข้น 0.01 mg/ml ผลจากการ
ทดลองทัง้ หมดพบว่าสารสกัดจากเปลือกเงาะมีศกั ยภาพในการนํามาพัฒนาเป็ นสารออกฤทธิ์ทางชี วภาพใน
เครื่องสําอาง

ABSTRACT

This research aimed to study the extraction of ellagictanin as bioactive compounds from
rambutan peel. The extracts were evaluated for their antioxidant activities, anti-tyrosinase and inhibiting
melanin activities. Extraction method consists of 3 steps, soxhlet extraction (RP1), partition with ethyl
acetate (RP2) and isolation by column chromatography (RP3). The chemical components of RP2 and
RP3 extracts showed high ellagitannins, especially RP3 extract had the highest content of ellagitannins,
which consists of corilagin 108.92 mg/g, geraniin 248.65 mg/g and ellagic acid 14.66 mg/ml. The
results showed that RP2 and RP3 extracts had extremely high antioxidant activities. In addition, RP2
had high tyrosinase inhibitory activities with IC50 2.45 mg/ml and had high level inhibitory activity
against melanin synthesis in B16F10 melanoma cells, 5.26% at concentration 0.01 mg/ml. The results
from the experiment confirmed that rambutan peel extracts could be applied as bioactive ingredient in
cosmetic products.
Key words: ellagitannins, rambutan peel, antioxidant activity, tyrosinase inhibition activity, bioactive ingredient
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คํานํา

ปั จจุบันสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ เป็ นที่ตอ้ งการอย่างสูงในตลาด เนื่องจากผูบ้ ริโภคให้
ความสําคัญเรื่องสุขภาพ จึงเกิดกระแสความนิยมและความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็ นจํานวนมาก
สารกลุ่มเอลลาจิแทนนินเป็ นสารฟี นอลิกที่พบในผลไม้ เช่น เงาะ ลําไย ทับทิม เป็ นต้น มีคุณสมบัติในการต้าน
อนุมูลอิสระได้สูง ต้านการกลายพันธุ์ ต้านเชือ้ จุลินทรีย ์ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็ง ยับยัง้ การทํางานของ
เอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งเป็ นเอนไซม์ท่ีใช้ในการสร้างเมลานินหรือเม็ดสีได้ดี (Mahmood et al., 2018) ปั ญหาของ
การสร้างเม็ดสีเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม ฮอร์โมน ความเครียด ส่งผลให้เกิดฝ้า และริว้ รอยบนผิวหน้า
การใช้สารธรรมชาติมาช่วยแก้ปัญหา จึงเป็ นทางเลือกที่ได้รบั ความสนใจในปั จจุบนั การสกัดสารกลุ่มเอลลาจิ
แทนนินส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแยกด้วยคอลัมน์ระบบ reverse phase ซึ่งมีตน้ ทุนสูง งานวิจยั นีจ้ งึ มีแนวคิดในการ
สกัดและแยกสารด้วยระบบ normal phase เพื่ อจะลดต้นทุนในการผลิ ต จากข้อมูลเบื อ้ งต้นแสดงให้เ ห็ น ถึง
ศักยภาพในการนําสารเอลลาจิแทนนินมาพัฒนาเป็ นเครื่องสําอาง โดยงานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
สกัดสารกลุม่ เอลาจิแทนนินจากเปลือกเงาะ ซึง่ เป็ นส่วนเหลือทิง้ จากการผลิต และการแปรรู ปเงาะในประเทศไทย
โดยทําการศึกษาวิธีการสกัดสารเอลลาจิแทนนิน ทดสอบคุณสมบัติในการต้านอนุมลู อิสระ การยับยัง้ เอนไซม์ไท
โรซิเนส และการยับยัง้ การสร้างเมลานิน เพื่อการนํามาพัฒนาเป็ นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเครื่องสําอาง อีกทัง้
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์สารเอลลาจิแทนนินในเชิงพาณิ ชย์อย่างยั่งยืน รวมทัง้ เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือก
เงาะ

อุปกรณ์และวิธีการ

การสกัดสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากเปลือกเงาะ
นําตัวอย่างเปลือกเงาะ ที่ ได้จากบริษัท มาลีกรุ ๊ป จํากัด มาล้าง หั่น และอบแห้ง และบดหยาบ ให้มี
ความชืน้ น้อยกว่าร้อยละ 10 จากนัน้ สกัดร้อนแบบต่อเนื่องด้วยซอกเลต (soxhlet) ที่อณ
ุ หภูมิ 70-80 °C เป็ นเวลา
32 h. ด้วยแอลกอฮอล์ร อ้ ยละ 95 และนําสารสกัดที่ ได้ มาทําการระเหยตัวทําละลายด้วยเครื่ องระเหยแห้ง
(Vacuum Rotary Evaporator; Buchi, Switzerland) ที่อณ
ุ หภูมิ 40°C ความดัน 150 bar จะได้สารสกัด RP1
การสกัดแยกสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากเปลือกเงาะ
นําสารสกัด RP1 มาสกัด แยกส่วน (partition) ด้วยตัวทําละลายเอทิ ล อะซิ เ ตท ) AR grade, Merck,
Germany) ในอัตราส่วน 1:1 โดยใช้กรวยแยก (separating funnel) จากนัน้ นําสารที่ละลายอยู่ในชัน้ เอทิลอะซิ
เตท มาระเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่องระเหย ได้สารสกัด RP2 (Moreira et al., 2013)
การแยกสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากเปลือกเงาะด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี
นําผงสารสกัด RP2 แยกผ่านคอลัมน์ โดยใช้ silica gel 60H (partical size <55 um) เป็ นเฟสคงที่ และ
ใช้ตวั ทําละลาย dichloromethane:methanol )AR grade, Merck, Germany) ในอัตราส่วน 8:2 เป็ นเฟสเคลื่อนที่
จากนัน้ นําสารละลายที่ผ่านการแยกด้วยคอลัมน์ ระเหยตัวทําลายออกด้วยเครื่องระเหย จะได้สารสกัด RP3
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การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกเงาะโดยวิธีโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะ
สูง
วิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญในกลุ่มเอลลาจิแทนนิ นด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง
( High-performance liquid chromatography; Shimadzu, Japan) ต า ม วิ ธี ข อ ง Thitilertdecha แ ล ะ
Rakariyatham (2011)โดยใช้ สารคอริลาจิน (corilagin) กรดเอลลาจิก (ellagic acid) กรดแกลลิก (gallic acid)
และสารเจอรานีน (geraniin) เป็ นสารมาตรฐาน โดยใช้คอลัมน์ Inertsil ODS-3 C18) 5 um, 4.6x150 mm) ตัว
ทําละลาย methanol และ 0.4% (v/v) formic acid (Merck, Germany)
การทดสอบกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากเปลือกเงาะ
การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ 2, 2-Diphenyl-- 1 picrylhydrazyl (DPPH Radical
Scavenging Capacity Assay) ตามวิธีของ Zhu et al. (2006)โดยวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปก
โตรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis spectrophotometer; Thermo Scientific GENESYS 10S, Germany) ที่ความยาวคลื่น
517 nm โดยใช้สาร BHT, alpha-tocopherol และ ascorbic acid เป็ นสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ จากนัน้
คํานวณหาค่า IC 50จากสมการเส้นตรง โดยที่ค่า IC50 คือความเข้มข้นของสารทดสอบที่ยบั ยัง้ อนุมลู อิสระได้รอ้ ย
ละ 50
การตรวจสอบคุณสมบัติตา้ นอนุมลู อิสระ ABTS (ABTS radical cation: ABTS•+) ตามวิธีของ Re et al.
(1999 (วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 nm ด้วยเครื่อง spectrophotometer โดยใช้สาร BHT,
alpha-tocopherol และ ascorbic acid เป็ นสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ จากนัน้ คํานวณหาค่า IC50
การทดสอบการต้า นออกซิ เ ดชั น Ferric reducing/antioxidant power (FRAP) assay ตามวิ ธี ข อง
Kubola and Siriamornpun (2008) วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ ความยาว
คลื่ น 595 nm ค่ า การต้า นออกซิ เ ดชัน คํา นวณจากค่ า การดูด กลื น แสงของตัว อย่ า งทดสอบเที ย บกับ กราฟ
มาตรฐานของสาร Ferrous sulfate (FeSO4.7H2O) โดยรายงานเป็ น µmol of Fe (II)/1g สารทดสอบ
การทดสอบการยั บ ยั้ ง superoxide anion radical ดั ด แปลงวิ ธี ท ดลองจาก Kumar et al. (2008)
วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 560 nm ใช้ ascorbic acid เป็ น
สารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ จากนัน้ คํานวณเพื่อหา IC50
การทดสอบกิจกรรมการยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสของสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากเปลือกเงาะ
การทดสอบคุณสมบัติยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส )tyrosinase inhibition activity) โดยดัดแปลงวิธีจาก
Kubo et al. (2000) และ Saewan et al. (2011) ด้วยวิธี deopachrome method วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง
ด้วย spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 475 nm ใช้ kojic acid เป็ นสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ จากนัน้
คํานวณหาค่า IC50
การทดสอบความสามารถในการยับยัง้ การสร้างเมลานิน
ทดสอบตามวิธีของ Lajis et al. (2012) ทําการกระจายเซลล์เมลาโนมา (B16F10 cells) ลงในจาน
เพาะเลีย้ งเซลล์ และบ่มเซลล์ท่ีอณ
ุ หภูมิ 37°C เป็ นเวลา 24 h. จากนัน้ เติมสารตัวอย่างแล้วทําการบ่ม เป็ นเวลา
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48 h. และทําการดูดอาหารเลีย้ งเซลล์เก่าทิง้ แล้วเติม 10% NaOH บ่ม ที่ 60 °C เป็ นเวลา 1 h. จากนัน้ วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 450 nm และคํานวณหาร้อยละของการยับยัง้
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทําการทดลอง 3 ซํา้ วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's multiple-range test ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows (trial version)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลการสกัด และการแยกสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากเปลือกเงาะ
จากการศึกษาการสกัดสารออกฤทธ์ทางชีวภาพจากเปลือกเงาะด้วยวิธีสกัดร้อนแบบต่อเนื่องด้วยซอก
เลต (RP1) พบว่าได้สารสกัดผงสีนาํ้ ตาลเข้ม มีรอ้ ยละของผลผลิต เท่ากับ 33.71 เมื่อนํา RP1 มาสกัดแยกส่วน
ด้วยเอทิลอะซิเตท (RP2) และแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกเงาะด้วยคอลัมน์โครมาโทรกราฟี (RP3)
พบว่า RP2 และ RP3 มีรอ้ ยละของผลผลิต เท่ากับ 11.34 และ 6.68 ตัวอย่างทัง้ สองมีลกั ษณะเป็ นผงสีนาํ้ ตาล
ปริมาณสารสําคัญจากเปลือกเงาะวิเคราะห์โดยวิธีโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)
เอลลาจิแทนนิน เป็ นสารสําคัญที่พบในสารสกัดเปลือกเงาะ โดยประกอบด้วยสารคอริลาจิน (corilagin)
และเจอรานีน (geraniin) และกรดเอลลาจิก (ellagic acid) เป็ นองค์ประกอบหลัก (Thitilertdecha et al., 2011)
นอกจากนี ย้ ังพบสารฟี นอลิก คื อ กรดแกลลิก (gallic acid) เป็ น สารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ จากการวิ เคราะห์
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สาํ คัญจากเปลือกเงาะที่ผ่านการสกัด การสกัดแยกส่วน และแยกสาร ทัง้ 3
ขั้นตอน เมื่อเปรียบเที ยบปริม าณสารสําคัญ กลุ่มเอลลาจิ แทนนิ น พบว่า RP1, RP2 และ RP3 มีปริมาณสาร
เอลลาจิแทนนิน เท่ากับ 214.33, 340.51 และ 372.23 mg/g sample ตามลําดับ (Table 1) ตัวอย่าง RP2 และ
RP3 (Figure 1) พบปริมาณสารเอลลาจิแทนนิน และกรดแกลลิกปริมาณสูง เนื่องจากการสกัดแยกส่วน และการ
แยกสารด้วยตัวทําละลายชนิดที่มีขวั้ ตํ่ากว่าแอลกอฮอล์ ช่วยกําจัดสารกลุม่ ที่ขวั้ สูงออกไป ส่งผลให้ได้สารเอลลา
จิแทนนินในปริมาณสูง (Palanisamy et al., 2011)
Table 1 Quantification of main compounds of rambutan peel extract.
Main compound (mg/g sample)
RP1
RP2
ellagic acid
21.17±1.19a
16.90±1.06b
corilagin
55.45±4.32c
81.54±4.21b
geraniin
137.71±11.18c
242.07±15.87b
total ellagitannin
214.33±8.25c
340.51±15.64b
gallic acid
2.47±0.02c
8.86±0.19b

RP3
14.66±1.04c
108.92±3.84a
248.65±8.08a
372.23±13.13a
11.98±0.05a

Different letters (a, b, c) in the same row mean that the results are significantly different at p < 0.05 by Duncan's multiple-range test.
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(3)

(2)

(1)

(4)

Figure 1 HPLC chromatogram of RP3. (1) gallic acid (tR = 5.95 min), (2) geraniin (tR = 7.07 min), (3)
corilagin (tR = 7.35 min) and (4) ellagic acid (tR = 8.82 min).
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากเปลือกเงาะ
ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระของสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเปลือกเงาะที่ผ่านการสกัด การสกัด
แยกส่วน และแยกสาร ทัง้ 3 ตัวอย่าง เมื่อทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay,
ABTS assay, โดยใช้ ascorbic acid, alpha tocopherol และ BHT เป็ นสารมาตรฐาน ผลการทดลองพบว่า RP2
และ RP3 มี ค วามสามารถในการต้านอนุมูล อิ ส ระ DPPH· ได้เ ที ย บเท่ ากับ สารมาตรฐาน ascorbic acid ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) และสามารถต้านอนุมูลอิสระ ABTS·+ ได้ดีว่า ascorbic acid
(Table 2) เช่นเดียวกับฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (O2·-) ที่ตวั อย่างทัง้ 3 สามารถต้าน
อนุมูลอิสระซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (O2·-) ได้ดีกว่า ascorbic acid เมื่อทําการทดสอบความสามารถของ
สารต้านอนุมลู อิสระในการให้อิเล็กตรอนอิสระ (reducing agent) สามารถใช้วดั total reducing power ของสาร
ต้านอนุมูล อิ ส ระได้แ ละแสดงค่าการต้านอนุมูล อิ สระเป็ นค่า FRAP value โดยที่ ค่าการให้อิเ ล็ก ตรอนอิสระ
(FRAP value) สูงจะสามารถต้านอนุมลู อิสระดี ผลจากการทดสอบพบว่า RP1, RP2 และ RP3 มีฤทธิ์ตา้ นอนุมลู
อิสระโดยทําหน้าที่เป็ นสารให้อิเล็กตรอนอิสระได้ดีกว่า สาร BHT และ alpha tocopherol สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Khonkarn et al., (2010) ซึ่งพบว่าสารสกัดจากเปลื อกเงาะด้วยตัวทําละลายที่ มีขั้วสูงมี คุณสมบัติ ต า้ น
อนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารมาตรฐาน BHT ทดสอบด้วยวิธี FRAP assay และ ABTS assay จากผลการทดลอง
ทัง้ หมดพบว่า RP2 และ RP3 มีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระได้สงู เนื่องจากมีปริมาณสารกลุ่มเอลลาจิ
แทนนิ น เป็ นองค์ ป ระกอบจํา นวนมาก จากรายงานของ Palanisamy et al. (2011) ทํ า การทดสอบหา
ความสามารถในการต้านอนุมูล อิสระ ABTS·+ ของสารสกัดจากเปลือกเงาะที่ สกัดด้วยแอลกอฮอล์ ผลการ
ทดลองพบว่าสารสกัดจากเปลือกเงาะ มีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระสูง จึงสรุ ปได้ว่าความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เป็ นผลมาจากปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่ม
เอลลาจิแทนนิน ที่มีความสามารถสูงในการต้านอนุมลู อิสระ เทียบเท่ากับ epigallocatechin gallate (EGCG) ที่
พบได้ในใบชาเขียว (Tabata et al., 2008)
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Table 2 Free radical-scavenging activity of rambutan peel extract.
Samples
Free radical scavenging activities
DPPH assay
ABTS assay Superoxide assay
IC50 (µg/ml)
IC50 (µg/ml)
IC50 (µg/ml)
RP1
8.41±0.10ab 308.41±19.84c
27.68±1.84b
RP2
5.29±0.19a
204.43±2.37a
17.95±1.64a
RP3
4.86±0.02a
215.43±2.76a
19.72±1.98a
ascorbic acid
4.02±0.14a
281.36±1.35b
100.02±5.20c
alpha-tocopherol
11.70±1.95d 560.49±4.94e
BHT
131.78±5.68e 460.88±14.21d
-

FRAP value
(µmolFe(II)/gsample)
6,656.67±283.26d
9,598.67±347.72c
10,420.21±258.70b
14,037.19±69.33a
4,198.73±94.69e
2,403.02±61.25f

Different letters (a, b, c, d) in the same column mean that the results are significantly different at p < 0.05 by Duncan's multiplerange test.

คุณสมบัตใิ นการยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสในหลอดทดลองของสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากเปลือกเงาะ
สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเปลือกเงาะที่ผ่านการสกัด การสกัดแยกส่วน และแยกสาร ทัง้ 3 ขัน้ ตอน เมื่อ
ทําการทดสอบคุณสมบัติการยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสในในหลอดทดลองด้วยวิธี deopachrome method เป็ น
การยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยเปลี่ยนสารตัง้ ต้น L-DOPA เป็ นรงควัตถุเม็ดสี pheomelanin
และ eumelanin ใช้ kojic acid เป็ นสารมาตรฐาน รายงานผลเป็ นค่า IC50 ผลการทดลองพบว่า ตัวอย่างทัง้ สาม
มีความสามารถในการยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสได้แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย RP1 RP2
และ RP3 มีคา่ IC50 เท่ากับ 3.06, 2.45 และ 4.28 mg/ml ตามลําดับ (Figure 2A)
คุณสมบัตใิ นการยับยัง้ การสร้างเมลานินในเซลล์เมลาโนไซท์
จากการทดสอบตัวอย่างทัง้ 3 ในการยับยัง้ การสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนไซท์ ทําการทดสอบที่
ความเข้มข้น 0.01 mg/ml เนื่ องจากเป็ นความเข้มข้นที่ ไม่เป็ นพิ ษต่อเซลล์เมลาโนมา (B16F10 cells) ผลการ
ทดลองพบว่า ตัวอย่างทัง้ สาม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย RP1, RP2 และ RP3 มี
ร้อ ยละของการยับ ยั้ง การสร้างเมลานิ น เท่ ากับ 4.72, 5.26 และ 3.82 % ตามลําดับ (Figure 2B) โดย RP2
สามารถยับยั้งการสร้างเมลานิ นได้ดีท่ีสุด สอดคล้องกับผลการทดสอบการต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส เนื่ องจาก
เปลือกเงาะมีองค์ประกอบของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ กรดไฮดรอกซินนามิก เป็ นต้น (Hernandaz et al., 2017)
ซึ่ง สารกลุ่ม นี ้มี ค วามสามารถในการต้า นเอนไซม์ไ ทโรซิ เ นส และยับ ยั้ง การสร้า งเมลานิ น (Panzella and
Napolitano, 2019) ผลการทดลองการต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และยับยัง้ การสร้างเมลานินจึงไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณของสารกลุม่ เอลลาจิแทนนิน
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Figure 2 Tyrosinase inhibition activity (A) and melanin inhition in B16F10 melanoma cells of rambutan
peel extract (B). Different letters (a, b, c, d) mean that the results are significantly different at
p < 0.05 by Duncan's multiple-range test.

สรุ ป

การสกัด การสกัดแยกส่วน และการแยกสาร ทัง้ 3 ขัน้ ตอน มีผลต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่
พบในเปลือ กเงาะ เมื่ อ วิ เ คราะห์สารกลุ่มเอลลาจิ แ ทนนิ น และกรดแกลลิ ก พบว่า RP2 และ RP3 มี ป ริ ม าณ
สารสําคัญสูง ส่งผลให้มีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระสูง ส่วนคุณสมบัติในการต้านเอนไซม์ไทรโรซิเนส
และยับยัง้ การสร้างเมลานิน พบว่า RP2 มีประสิทธิ ภาพสูงที่สุด ซึ่งผลการทดลองไม่สอดคล้องกับปริมาณสาร
กลุ่มเอลลาจิ แทนนิ น เนื่ องจากมีสารออกฤทธิ์ กลุ่มอื่นที่ มีในเปลือกเงาะ เช่น flavone และ anthocyanin ที่ มี
คุณสมบัติการต้านเอนไซม์ไทรโรซิเนสได้ดีกว่า ดังนั้นสารสกัดจากเปลือกเงาะทัง้ RP2 และ RP3 จึงเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งสําหรับการนําสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมาพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง จากผลการศึกษา
ข้างต้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนา ขยายขนาดในการผลิตสารออกฤทธิ์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้
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การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมผลิตภัณฑ์ไหมไทย: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อน
เลีย้ งไหมบ้านคึมมะอุ
Analysis of Activity-Based Costing for Silk Products: A Case Study of Khumma-U
Community Enterprise
ณุกานดา เชิดชูธีรกุล1 อภิชญา ลีลาวณิชกุล1* และ กรทิพย์ วัชรปั ญญาวงศ์ เตชะเมธีกลุ 2
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์จากไหมของวิสาหกิจชุมชน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ใบหม่อ น และผ้าไหม โดยวิ ธี ร ะบบต้น ทุนฐานกิ จ กรรม เพื่ อให้ท ราบถึง ต้น ทุนต่อหน่วยของผลิต ภัณ ฑ์ และ
สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการผลิตว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ก่อให้เกิดมูลค่าโดยเลือกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลีย้ งไหมคึมมะอุ จังหวัดนครราชสีมา เป็ นกรณีศกึ ษา โดยผลที่ได้จากการศึกษา
ต้นทุนของใบหม่อนพบว่า ใบหม่อนมีตน้ ทุนต่อหน่วย 4.30 บาทต่อกิโลกรัม โดยต้นทุนของกิจกรรมการขนส่งมี
สัดส่วนมากที่สดุ 63.21% รองลงมาคือ กิจกรรมเก็บเกี่ยว 28.23% กิจกรรมเตรียมดิน 4.67% และกิจกรรมรดนํา้
3.90% ตามลําดับ ส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมีตน้ ทุนต่อหน่วย 694 บาทต่อเมตร โดยกิจกรรมฟอกและ
ย้อมสีเส้นไหมมีตน้ ทุนกิจกรรมสูงที่สุด คิดเป็ น 22.83% กิจกรรมรองลงมาคือ กิจกรรมเลีย้ งหนอนไหม คิดเป็ น
22.42% กิจกรรมทอผ้าไหม คิดเป็ น 21.36% และกิจกรรมปลูกหม่อน คิดเป็ น 20.66% ตามลําดับ ผลการวิจยั
พบว่า การผลิตของผลิตภัณฑ์จากไหมของวิสาหกิจชุมชนมีตน้ ทุนด้านแรงงานมากกว่าด้านอื่น ๆ ดังนัน้ การมี
เครื่ อ งจัก รหรือ นวัตกรรมมาใช้เ พื่ อ พัฒนากระบวนการผลิต อาจจะทําให้ลดต้นทุน และช่ วยเพิ่ ม มูล ค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์จากไหมได้มากขึน้

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the production cost of mulberry leaves and silk for a
community enterprise by using the activity-based costing method in order to define the cost per unit
and to determine value added activities. Khumma U community enterprise in Nakhon Ratchasima
province is selected for this study. Findings shown that the cost per unit of mulberry leaves is about
4.30 baht/kg. It is found that the highest activity cost is transporting at 63.21%, followed by harvesting
at 28.23%, preparing the soil at 4.67% and watering at 3.90%. respectively. The results of silk product
are that the total cost per unit of silk is about 694 baht/meter. The highest activity cost is bleaching and
dyeing 22.83%, followed by rearing of silk worm at 22.42%, silk weaving at 21.36%, and mulberry
cultivating at 20.66%. Overall outcome suggests that mulberry leaves and silk production of community
enterprise mainly relies on the labor cost more than other activity costs. Thus, the implementation of
machines or innovation to develop the silk production will help the community to reduce the production
cost and to add value to the silk products.
Key words: silk, costs, mulberry leaves, activity-based costing, community enterprise
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คํานํา
ไหมเป็ นเส้นใยธรรมชาติท่ีได้รบั การยอมรับจากทั่วโลก ในประเทศไทยผ้าไหมถือเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีสะท้อน
ถึงเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีลวดลายผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป มีแหล่ง
ผลิตกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีแหล่งผลิตสําคัญอยู่ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณเส้น
ไหมไทยพืน้ บ้านที่มีการผลิตในแต่ละปี ประมาณ 800-1,000 ตัน โดยร้อยละ 98 มาจากภาคอีสาน (กรมหม่อน
ไหม,2555) รวมถึงจังหวัดนครราชสีมาที่มีแหล่งผลิตไหมหัตถกรรมอยู่ตามชุมชนในหลายอําเภอ มีกระบวนการ
ปลูกหม่อนเลีย้ งไหมที่ครบวงจร เริ่มต้นตัง้ แต่การปลูกหม่อนเลีย้ งไหม ผลิตเส้นไหม ทอผ้าไหมเป็ นลวดลายต่าง ๆ
ตามเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น การปลูกหม่อนและแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไหม จึงถือเป็ นอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้
ให้แก่ชาวบ้านเกษตรกร และช่วยยกระดับความเป็ นอยู่ของคนในท้องถิ่น อีกทัง้ ยังช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เป็ นมรดกสืบทอดกันมา
ในปั จจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู ใ้ นการจัดการด้านการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม เช่น การ
จัดการผลิตใบหม่อนไม่เพียงพอต่อการเลีย้ งไหมในแต่ละรุ ่น การเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ในการเลีย้ งไม่เหมาะสมกับ
แผนการเลีย้ งไหม ตลอดจนไม่มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง (กรมหม่อนไหม, 2560ก) จึงต้องมีการ
ส่งเสริมในแต่ละชุมชนหัตถกรรมผ้าไหมไทยให้มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมให้
ชุ ม ชนได้มี ก ารนํา ภู มิ ปั ญ หาท้อ งถิ่ น มาสร้า งสรรค์เ พิ่ ม มู ล ค่ า ให้แ ก่ ตั ว สิ น ค้า ซึ่ ง แต่ ล ะวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี
ความสามารถในการเพิ่มมูลค่าไหมได้แตกต่างกัน โดยเกิดได้จากหลายปั จจัยได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชน ความร่วมมือของ
คนในชุมชน ความเป็ นเอกลักษณ์ของประเพณี ของคนในท้องถิ่น และประสิทธิภาพของต้นทุนการผลิต ซึ่งเรื่อง
การวิเคราะห์ตน้ ทุน อาจมีการวิเคราะห์ตน้ ทุนที่ต่าํ กว่าความเป็ นจริง ซึ่งอาจทําให้ไม่ทราบถึงมูลค่าที่สามารถจะ
เพิ่มได้ของผลิตภัณฑ์ จากสถิติการส่งออกผ้าไหมของประเทศไทยในปี 2560 มีมลู ค่า 7.2 ล้านบาท (กรมหม่อน
ไหม, 2560ข) ในจังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลีย้ งไหมในพืน้ ที่ 16 อําเภอ เกษตรกร
4,625 ราย พืน้ ที่ปลูกหม่อน 3,790 ไร่ มีผปู้ ระกอบการผลิตและทอผ้าไหม 202 กลุม่ ผลิตเส้นไหมได้ประมาณ 35
– 40 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 45 ล้านบาท (สมพงษ์, 2555) และมีวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาที่ประกอบ
อาชีพปลูกหม่อน เลีย้ งไหม และทอผ้าไหม ทัง้ หมด 79 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2562) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกหม่อนเลีย้ งไหมคึม มะอุ เป็ นหมู่บา้ นไหมครบวงจรตัง้ แต่การ ปลูกหม่อน เลีย้ งหนอนไหม สาวเส้นไหม
กระบวนการฟอกย้อมด้วยสีธรรมชาติและสีสงั เคราะห์ การผลิตผ้าผืนโดยใช้ทงั้ เส้นพุ่งและเส้นยืนจากชาวบ้านใน
ชุมชน มีการก่อตัง้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2542 มีสมาชิก 170 ราย จากเดิมพืน้ ที่บริเวณนีไ้ ม่ได้นาํ มาใช้
ประโยชน์ กรมหม่อนไหมร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นาํ การเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้ามาสนับสนุน
ในปี 2559 พัฒนาพืน้ ที่บริเวณนีม้ าเป็ นแปลงปลูกหม่อนแปลงใหญ่ท่ีมีพืน้ ที่ติดกันเป็ นพืน้ เดียวจํานวน 300 ไร่
(กรมหม่อนไหม, 2561) และมีการสร้างระบบชลประทาน ทําให้แปลงหม่อนมีนาํ้ ตลอดทัง้ ปี ส่งผลให้เกษตรกรมี
ผลผลิตเพิ่มขึน้ และยังเป็ นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไหมได้เพิ่มมากขึน้ เช่น ผ้าไหม แผ่น
ใยไหม แต่อย่างไรก็ตามไม่มีการศึกษาถึงต้นทุนการผลิตไหมที่ชดั เจน จึงทําให้เกษตรกรยังไม่สามารถกําหนดมูล
ค่าที่เหมาะสมแก่ผลิตภัณฑ์ได้ โดยผลจากการศึกษาต้นทุนในการผลิตจะช่วยให้เกษตรกรทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง
และกําหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เกษตรกรอาจจะนําแนวทางไปปรับลดบางกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
มูลค่า ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้
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งานวิจยั นี ้ ศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์แปรรู ปไหมของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อน
เลีย้ งไหมบ้านคึมมะอุ ได้แก่ ใบหม่อนและผ้าไหม โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activitybased Costing) มาจัดสรรปั นส่วนในกระบวนการผลิตให้เป็ นต้นทุนกิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางในการลดต้นทุน
จากกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า รวมไปถึงการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจชุมชน หรือผูป้ ระกอบการที่จะ
นําไปใช้เป็ นประโยชน์ได้

อุปกรณ์และวิธีการ
ในการวิจยั นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงสํารวจประชากรของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนอาชีพปลูกหม่อน เลีย้ งไหม ทอผ้า
ไหมทอ และแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากไหม โดยทําการสํารวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลีย้ งไหมคึมมะอุ อําเภอ
บัวลาย ในเขตพืน้ ที่จงั หวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็ นพืน้ ที่สาํ หรับกลุม่ อาชีพปลูกหม่อนเลีย้ งไหม และทอผ้าไหมทอมือ
พืน้ บ้านที่มีคณ
ุ ภาพดีและเป็ นที่รูจ้ กั ของผูบ้ ริโภค มีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อ
ตัว (Face-to-face) ซึง่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เป็ นสมาชิกของกลุม่ อาชีพผ้าไหมทอมือ และมีความชํานาญในด้านการผลิต
ผ้าไหม จํานวนทัง้ สิน้ 53 ราย
โดยข้อมูลที่เก็บได้สามารถนํามาวิเคราะห์แบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการตามหลักสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าแจกแจงความถี่ (Frequency)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านต้นทุนของการปลูกหม่อนและการผลิตผ้าไหมโดยวิธีตน้ ทุนฐานกิจกรรม (Activitybased Costing: ABC)
Table 1 Cost structure of mulberry leaves and silk identified by activities.
Main Activities
Mulberry leaves
A1. Preparing the soil
B1. Watering
C1. Harvesting
D1. Transporting
Silk
A2. Mulberry Cultivation
B2. Rearing of Silk Worms
C2. Silk Reeling
D2. Bleaching and Dyeing
E2. Silk Weaving

Sub-activities
Plowing the soil; planting mulberry trees; adding fertilizer
Watering the mulberry trees
Collecting mulberry leaves
Preparing trucks; managing the truck routes and delivery;
organizing the truck loads
Plowing the soil; planting mulberry trees; adding fertilizers; watering
the mulberry trees; Collecting mulberry leaves.
Collecting silk egg; transferring silkworms to baskets; feeding the
fresh mulberry leaves.
Screening out the pour quality of cocoons; putting cocoons into pot;
boiling cocoons in the hot water; silk reeling; collecting the silk
thread.
Removing serein form the silk; bleaching; binding the thread;
Dyeing
Silk weaving
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ต้น ทุ น กิ จ กรรม ABC (วรศัก ดิ์ , 2544) เป็ น การวิ เ คราะห์ต ้น ทุ น เกิ ด จากกิ จ กรรมแต่ ล ะกิ จ กรรมใน
กระบวนการผลิต และทําการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ถกู ใช้ไปในแต่ละกิจกรรม โดยการคํานวณต้นทุนกิจกรรม ABC
ประกอบด้วยขัน้ ตอนทัง้ หมด 6 ขัน้ ตอนหลัก โดย 1) สํารวจและวิเคราะห์การดําเนินงานของการปลูกหม่อนเลีย้ ง
ไหม และระบุกิจกรรม (activity) ที่ก่อให้เกิดการผลิตใบหม่อนและผ้าไหม โดยสามารถแบ่งกิจกรรมหลัก (MainActivities) และกิจกรรมสนับสนุน (Sub-activities) ได้ดงั ตารางที่ 1 กิจกรรมต้นทุนของใบหม่อน สามารถแบ่งได้
เป็ น 5 กิจกรรมหลัก การเตรียมดิน (Preparing the soil) การรดนํา้ (Watering) การเก็บเกี่ยว (Harvesting) และ
การขนส่ง (Transporting) ส่วนต้นทุนของผ้าไหม สามารถแบ่ง ได้ทงั้ หมด 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การปลูกหม่อน
(Mulberry Cultivation) การเลีย้ งไหม (Rearing of Silk Worms) การสาวเส้นไหม (Silk Reeling) การฟอกและ
ย้อมสีเส้นไหม (Bleaching and Dyeing) และการทอผ้าไหม (Silk Weaving) 3) รวบรวมต้นทุนของปั จจัยการ
ผลิตและทรัพยากรทัง้ หมดที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรม โดยจําแนกประเภทของต้นทุนเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุน
ด้านแรงงาน (Labor Cost) ต้นทุนด้านวัตถุดิบ (Material Cost) ต้นทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery
Cost) และปั นส่วนต้นทุนเช้าสู่ตน้ ทุนตามกิจกรรม โดยที่ผลรวมของต้นทุนแต่ละประเภทต้องมีผลรวมกันเป็ น
100% 4) ระบุตัวผลักดันต้นทุนกิ จกรรม (Cost drive) ของแต่ละกิ จกรรม เพื่ อใช้เป็ นฐานในการคํานวณอัตรา
ต้นทุนต่อตัวผลักดันต้นทุน เช่น ความยาวของผ้าไหม 5) คํานวณต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยของตัวผลักดันต้นทุน
เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใบหม่อน (หน่วย บาทต่อกิ โลกรัม) และผ้าไหม (หน่วย บาทต่อเมตร) และรวมต้นทุนแต่ล ะ
กิจกรรมในการผลิตที่คาํ นวณได้จะได้ตน้ ทุนรวมของผลิตภัณฑ์ใบหม่อนและผ้าไหม ซึ่งต้นทุนกิจกรรม ABC จะ
แตกต่างจากการคํานวณต้นทุนแบบดัง้ เดิมตรงที่ตน้ ทุนที่ได้จากการวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมไม่ได้ผนั แปรไปตาม
ปริมาณการผลิตเพราะเป็ นการคิดต้นทุนต่อหน่วย นอกจากนีต้ น้ ทุนกิจกรรมยังใช้วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
การปั นส่วนค่าใช้จ่ายหลายเกณฑ์ทาํ ให้ผลที่ได้มีความถูกต้องและแม่นยํามากกว่าวิธีคิดต้นทุนแบบอื่น (รุ ธีร,์
2549) และหลังจากที่ คาํ การคํานวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์แล้วนั้นได้ทาํ การคิดอัตราส่วนกําไรขั้นต้น (Gross
Profit Margin) โดยนํากําไรที่ได้จากการนําราคาขายมาหักลบด้วยต้นทุนของผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ แล้วหารด้วยราคา
ขายคูณด้วย 100 ซึ่งอัตราส่วนกําไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) เป็ นหนึ่งในตัวชีว้ ดั ที่นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จากกลุม่ ตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 92.5 มีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี โดย
ส่วนมากนัน้ จะมีพืน้ ที่ปลูกหม่อน 1 ไร่ ขึน้ ไป ร้อยละ 56.6 มีประสบการณ์ประกอบอาชีพไหมตัง้ แต่ 21 ปี ขึน้ ไป
ร้อยละ 75.5 กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ประกอบอาชีพผ้าไหมเป็ นอาชีพหลัก ร้อยละ 7.5 โดยส่วนใหญ่แล้วประกอบ
อาชีพทําไร่ทาํ นาเป็ นอาชีพหลักร้อยละ 92.7 เมื่อว่างจากการทํานาหรือทําไร่ จึงทอผ้าเพื่อเป็ นการสืบสานภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นและเพื่อเป็ นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
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Table 2 Demography of Khumma-U community enterprise (n = 53).
Demography

1. Gender
Female
Male
2. Age
35 - 45 years
46 - 55 years
More than 56 years
3. Number of family members
Less than 5 people
More than 5 people
4. Occupation
Farmer
Sericulture
5. Experience in Sericulture
10 - 15 years
16 – 20 years
More than 21 years
6. Mulberry cultivation area
Less than 1 rai
More than 1 rai

Frequency (People)

Percentage

49
4

92.5
7.5

9
30
14

17.0
56.6
26.4

33
20

62.3
37.7

49
4

92.5
7.5

7
6
40

13.2
11.3
75.5

24
29

43.4
56.6

2. ต้นทุนผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลีย้ งไหมคึมมะอุ
ต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนโดยวิธีตน้ ทุนฐานกิจกรรม จะแบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลัก
ได้แก่ การปลูกหม่อน ดังแสดงในตารางที่ 3 และการผลิตผ้าไหม ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยมีตวั ผลักดันต้นทุน
ทั้ง หมด 3 ตัว ได้แ ก่ ต้น ทุ น ด้า นแรงงาน (Labor Cost) ต้น ทุ น ด้า นวัต ถุ ดิ บ (Material Cost) และต้น ทุ น ด้า น
เครื่องจักร (Machinery Cost) (วัลวิสา, 2553)
Table 3 Cost of Mulberry leaves by Activities.
Main Activity
A1. Prepare the soil
B1. Watering
C1. Harvesting
D1. Transporting

Labor
Cost (%)
1.64
1.19
29.20
67.97

Material
Cost (%)
63.16
36.84
-

Machinery
cost (%)
19
44
37
-

643

Total Activity
Cost
Cost (%) (Baht/kilogram)
4.67
3.90
4.30
28.23
63.20

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมการปลูกหม่อนสามารถแบ่ง เป็ นกิจกรรมหลักได้ 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเตรียมดิน กิจกรรม
รดนํา้ กิจกรรมการเก็บเกี่ยว จากตารางที่ 3 พบว่า ใบหม่อนมีตน้ ทุน 4.30 บาทต่อกิโลกรัม กิจกรรมการขนส่ง มี
ต้นทุนด้านแรงงานสูงที่สดุ คิดเป็ น 67.97% กิจกรรมที่มีตน้ ทุนค่าแรงรองลงมาคือกิจกรรมเก็บเกี่ยว 29.20% ต้อง
ใช้เวลาประมาณ 16 วัน ในแต่ละรุ น่ สําหรับการเก็บใบหม่อนเพื่อไปเลีย้ งหนอนไหม จึงเป็ นสาเหตุทาํ ให้มีค่าแรง
ที่สงู กว่ากิจกรรมอื่น และต้นทุนด้านแรงงานที่นอ้ ยที่สดุ คือกิจกรรมเตรียมดิน คิดเป็ น 1.64% เนื่องจากการเตรียม
ดินจะเป็ นกิจกรรมที่ทาํ เฉพาะตอนที่จะปลูกต้นหม่อน ในส่วนของต้นทุนด้านวัตถุดิบ กิจกรรมการเตรียมดินมี
ต้นทุนสูงที่สดุ คิดเป็ น 63.16% เนื่องจากต้องมีการดูแลดินใส่ปยเพื
ุ๋ ่อบํารุ งต้นหม่อน ส่วนต้นทุนรวมของกิจกรรม
สูงที่สุดคือกิจกรรมการขนส่งคิดเป็ น 63.20% เนื่องจากว่าต้องจ้างรถเพื่อนําใบหม่อนไปส่งยังบริษัทคู่คา้ ส่วน
ต้นทุนรวมของกิจกรรมรองลงมาคือกิจกรรมเก็บเกี่ยว 28.23% และกิจกรรมที่มีตน้ ทุนรวมตํ่าที่สดุ คือ กิจกรรมรด
นํา้ 3.90% เนื่องจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชนใช้ใบหม่อนพันธุส์ กลนคร ซึง่ เป็ นพันธุท์ ่ีทนต่อความแล้งจึงไม่ตอ้ งทําการ
รดนํา้ บ่อย อาจจะต้องดูแลอย่างเป็ นพิเศษเมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง
Table 4 Cost of Silk by activities.
Labor Cost
(%)
A2. Mulberry cultivation
20.08
B2. Rearing of silk worms
23.14
C2. Silk reeling
11.96
D2. Bleaching and Dyeing
22.76
E2. Silk weaving
22.06
Main Activity

Material
Cost (%)
34
5
29
32
-

Machinery Total Activity
Cost
Cost (%)
Cost (%) (Baht/Meter)
14
20.66
31
22.42
9
12.73
694.00
5
22.83
42
21.36

จากตารางที่ 4 พบว่าต้นทุนฐานกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมทัง้ 5 กิจกรรมหลัก ในส่วนของกิจกรรม
เลีย้ งหนอนไหม มีตน้ ทุนในเรื่องแรงงานมากที่สุดคิดเป็ น 23.14% รองลงมาคือ กิจกรรมฟอกและมัดย้อมสีเส้น
ไหม 22.76% กิจกรรมทอผ้า 22.06% กิจกรรมปลูกหม่อน 22.08% และกิจกรรมสาวเส้นไหม 11.96% ตามลําดับ
ในส่วนของเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ กิจกรรมปลูกหม่อนมีตน้ ทุนสูงที่สดุ คิดเป็ น 34% รองลงมาได้แก่ กิจกรรมฟอก
และมัดย้อมเส้นไหม 32% กิจกรรมสาวเส้นไหม 29% กิจกรรมเลีย้ งหนอนไหม 5% ตามลําดับ ส่วนต้นทุนด้าน
เครื่องจักร กิจกรรมทอผ้ามีตน้ ทุนสูงที่สดุ 42% เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งมีความพิถีพิถนั ต้องใช้เครื่องมือหลาย
อย่าง จากตารางที่ 4 สามารถสรุ ปได้ว่า กิจกรรมที่มีตน้ ทุนรวมของกิจกรรมมากที่สดุ คือ กิจกรรมฟอกและย้อม
เส้นไหม คิดเป็ น 23.83% เนื่ องจากกิ จกรรมฟอกและย้อมเส้นไหม เป็ นกิ จกรรมที่ มีหลายขั้นตอนซึ่งในแต่ละ
ขัน้ ตอนต้องใช้เวลา เช่นฟอกเส้นไหม มัดลาย ย้อมเส้นไหม เป็ นต้น อีกทัง้ ยังเป็ นกิจกรรมที่มีค่าแรงค่อนข้างสูง
เนื่องจากเกษตรกรใช้เวลานานในการฟอกย้อมไหม และกิจกรรมที่มีตน้ ทุนรวมของกิจกรรมน้อยที่สดุ คือกิจกรรม
สาวเส้นไหม 12.73% โดยผ้าไหมมีตน้ ทุนต่อหน่วย 694 บาทต่อเมตร
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Table 5 Cost and Profit of Products.
Products
Cost (Baht/Unit)
Price (Baht/Unit)
Gross Profit Margin (%)
Mulberry leaves
4.30 Baht/Kilogram
12 Baht/Kilogram
64.17
Silk
694 Baht/Meter
1,000 Baht/Meter
30.60
จากตารางที่ 5 ใบหม่อน มีตน้ ทุน 4.30 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีราคาขายกิโลกรัมละ 12 บาท และมีอตั รา
กําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ท่ี 64.17% ซึ่งการผลิตใบหม่อนสามารถเพิ่ มมูลค่าให้แก่เกษตรกรเป็ น
อย่างมาก ถือเป็ นแหล่งรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่ ดีให้แก่เกษตรกร ประกอบกับในปั จจุบันการผลิตใบหม่อนไม่
เพียงพอต่อการความต้องการในตลาด โดยเฉพาะพืน้ ที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีสภาพ
ภูมิอากาศที่แห้งแล้ง จึงทําให้บางพืน้ ที่ไม่สามารถปลูกใบหม่อนได้เพียงพอ แต่เนื่องจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชนปลูก
หม่อนเลีย้ งไหมคึมมะอุ ได้รบั การสนับสนุนโครงการเกษตรแปลงใหญ่จากภาครัฐ แปลงหม่อนของบ้านคึมมะอุจงึ
มีระบบชลประทานที่มีประสิทธิ ภาพและมีผลผลิตใบหม่อนมากขึน้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมีตน้ ทุน 694
บาทต่อเมตร โดยผ้าไหมมัดหมี่ลายพืน้ บ้านมีราคาขายโดยประมาณ 1,000 บาทต่อเมตร และมีอตั รากําไรขัน้ ต้น
อยู่ท่ี 30.60% ซึ่งผ้าไหมมัดมีราคาขายโดยประมาณเริ่มตัง้ แต่ 1,000 บาทต่อเมตร ในการเพิ่มมูลค่าผ้าไหมนัน้
อาจขึน้ อยู่กบั หลายปั จจัย เช่น ความยากง่ายของลายผ้า ระยะเวลาการผลิต วัตถุดิบเส้นไหมที่ใช้ โดยการผลิตผ้า
ไหมถือเป็ นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้เสริมจากการทําเกษตรให้กบั เกษตรกรได้ดี แต่ตอ้ งอาศัยประสบการณ์
และความชํานาญของผูท้ อเป็ นสําคัญ

สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาต้นทุนของการผลิตไหมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลีย้ งไหมคึมมะอุ โดยวิธีตน้ ทุน
ฐานกิจกรรม พบว่าต้นทุนรวมต่อหน่วยของใบหม่อนเท่ากับ 4.30 บาทต่อกิโลกรัม มีการซือ้ ขายใบหม่อนอยู่ท่ี
ราคากิโลกรัมละ 12 บาท ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรได้ถงึ 64.17% จากต้นทุนที่คาํ นวณได้ ซึ่งกิจกรรมต้นทุน
ส่วนใหญ่ มาจากกิ จกรรมการขนส่ง 63.20% โดยมาจากต้นทุนด้านแรงงานถึง 67.97% กิ จกรรมการรดนํา้ มี
ต้น ทุน รวมต่อ หน่ วยน้อ ยที่ สุด 3.90% ซึ่ง เมื่ อเปรี ย บเที ย บต้น ทุน กับ ราคาที่ เ กษตรกรขายได้แล้วนั้นจากการ
คํานวณอัตรากําไรขัน้ ต้นถื อว่ามีความคุม้ ค่า แต่ถา้ หากเกษตรกรมีการปรับลดต้นทุนกิจกรรมการขนส่ง ด้าน
แรงงานลง เช่น การไม่จา้ งการขนส่งจากภายนอกโดยมีรถขนส่งของวิสาหกิจชุมชนเอง อาจจะช่วยลดต้นทุนใน
ระยะยาวลงได้ ส่วนผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม มีตน้ ทุนรวมต่อหน่วย 694 บาทต่อเมตร ราคาขายผ้าไหม 1,000 บาทต่อ
เมตร ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมถึง 30.6% โดยมีตน้ ทุนกิจกรรมฟอกและย้อมสีเส้นไหมสูงที่สดุ คิด
เป็ น 23.83% ในส่วนของต้นทุนด้านแรงงานพบว่ากิจกรรมเลีย้ งหนอนไหมมีตน้ ทุนในด้านแรงงานมากที่สุดคิด
เป็ น 23.14% กิจกรรมปลูกหม่อนมีตน้ ทุนด้านวัตถุดิบสูงที่สดุ คิดเป็ น 34% กิจกรรมทอผ้ามีตน้ ทุนด้านเครื่องจักร
สูงที่สดุ 42% หากเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกับราคาขายของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมจากการคํานวณอัตรากําไรขัน้ ต้นถือ
ว่ามีความคุม้ ค่าไม่มานัก จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการผลิตผ้าไหมถ้าพูดถึงเรื่อง
ความคุม้ ทุนอาจจะไม่คมุ้ มากนักเนื่องจากการผลิตผ้าไหมเสมือนเป็ นการสืบทอดวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาจากรุ ่น
สูร่ ุ น่ ทําให้เกิดคุณค่าทางจิตใจเป็ นสําคัญ ผูผ้ ลิตผ้าไหมส่วนใหญ่ไม่ได้คาํ นึงความคุม้ ค่าจากการจําหน่ายมากนัก
เน้นการผลิตเพื่อใช้ในประเพณีโบราณ การได้กาํ ไรจากการจําหน่ายนัน้ ถือว่าเป็ นผลพลอยได้
จากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่าต้นทุนในการผลิตไหมสูงเนื่องจากการผลิตไหมในประเทศไทยนัน้ ยังเป็ นการ
ผลิตแบบหัตถกรรมพืน้ บ้าน โดยใช้แรงงานทุกกระบวนการ อีกทัง้ กิจกรรมการขนส่งใบหม่อนเป็ นกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่า ถ้าหากวิสาหกิจชุมชนมีพาหนะขนส่งที่เป็ นตัวเองเพื่อรวบรวมการขนส่งอาจจะทําให้ลดเรื่อง
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ต้นทุนการขนส่งลงได้ จึงทําให้การผลิตไหมมีตน้ ทุนในเรื่องแรงงานสูง ดังนัน้ ถ้าหากมีเครื่องจักรโดยเฉพาะสาว
เส้นไหมมาช่วยให้เพิ่ มจํานวนการเลีย้ งไหมต่อรอบได้ จะช่วยลดระยะเวลาการทํางานและต้นทุน เนื่ องจาก
เกษตรกรไม่สามารถสาวเส้นไหมด้วยมือได้ทนั ตามความต้องการของเส้นไหมที่มีเพิ่มมากขึน้ ส่วนการผลิตไหม
ตามแนวคิดเกษตรอินทรียโ์ ดยการปลูกหม่อนเลีย้ งไหมโดยการปลูกหม่อนไร้สารพิษและการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ แต่การ
ทําเกษตรแบบอินทรียอ์ าจส่งผลให้มีตน้ ทุนที่สงู ขึน้ จากกิจกรรมในการผลิตที่เพิ่มมากขึน้ และการนําสีจากวัสดุ
จากธรรมชาติมาย้อมสีเส้นไหมโดยนวัตกรรมเหล่านีอ้ าจจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ได้จาก
การรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ชุมชนนัน้ ยังเป็ นชุมชนที่มีส่ิงแวดล้อมที่ปลอดสารพิษส่งผลให้เกษตรกรมีสขุ สภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี แต่อย่างไรก็ตามควรคํานึงถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคในตลาดเป็ นหลัก ทัง้ นีเ้ กษตรกรผู้
ปลูกหม่อนเลีย้ งไหมสามารถนําต้นทุนการปลูกหม่อน และการผลิตผ้าไหม ที่ได้จากการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ปพิจารณา
ถึงกระบวนการผลิตเพื่อปรังปรุ งการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยเป็ นแนวทางในการลดต้นทุนการ
ผลิตอีกด้วย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนยังสามารถนําแนวคิดมาใช้ในการพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่า
แล้วสามารถนําแนวคิดมาตัง้ ราคาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบคุณโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน ที่ให้โอกาสและแนวทางสําหรับในการไปลงพืน้ ที่
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ผลของสภาวะจําลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลองต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผสมมะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับ
Effects of In Vitro Simulated Gastrointestinal Digestion on the Antioxidant and α-Glucosidase Inhibitory
Activities from a Mixed Extract of Carissa carandas Linn. and Diospyros kaki L.
เกสรี กลิน่ สุคนธ์ 1อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ1* ประภัสสร รักถาวร1 ลลิตา คชารัตน์1 สุรสิ า สากยโรจน์1
ทิพาพร ทองคํา1 และ ณัฐภรณ์ เปรสันเทียะ1
Ketsaree Klinsukhon1, Udomlak Sukatta1*, Prapasson Rukthaworn1, Lalita Khacharat1, Surisa Sakayaroj1,
Thipaporn Thongkum1 and Natthaporn Presunthiah1

บทคัดย่อ

งานวิจยั นีศ้ กึ ษาผลของสภาวะจําลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารของสารสกัดผสมระหว่างมะม่วง
หาวมะนาวโห่ Carissa carandas Linn. และพลับ Diospyros kaki L. ต่ อ ปริ ม าณสารฟี นอลิ ก ทั้ ง หมด ต่ อ
ความสามารถในการต้านออกซิ เดชัน ด้วยวิธี (DPPH และ FRAP) และฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิ เ ดส
พบว่าสารสกัดผสมหลังผ่านสภาวะจําลองการย่อยในกระเพาะอาหารมีปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมดสูงกว่าสาร
สกัด ผสมก่ อ นผ่ า นการย่ อ ย และหลัง ผ่ า นการย่ อ ยในในลํา ไส้ (20.82±0.90, 16.65±0.32 และ 15.56±0.43
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด) ตามลําดับ สารสกัดผสมก่อนผ่านการย่อย มีความสามารถใน
การต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ดีกว่าสารสกัดผสมที่ผ่านการย่อยในกระเพาะอาหาร และในลําไส้ โดยมีค่า
IC50 = 0.14±0.00, 0.17±0.00 และ 0.22±0.01 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามลํา ดั บ ซึ่ ง ให้ ผ ลเช่ น เดี ย วกั บ
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันที่ทดสอบโดยวิธี FRAP โดยมีค่า FRAP เท่ากับ 374.83±10.23, 337.58±
7.06 และ 141.32±0.53 ไมโครโมลของเฟอรัส (II) ต่อกรัมสารสกัด ตามลําดับ นอกจากนีย้ งั พบว่าสารสกัดก่อน
ผ่านการย่อยมีฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสดีท่ีสดุ โดยให้ค่า IC50 = 27.51±0.52 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ผลการทดลองพบว่าสภาวะจําลองระบบการย่อยอาหารมีผลต่อการลดลงของปริมาณสารสําคัญ และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารสกัดผสม

ABSTRACT

The aim of this research was to evaluate the effect of in vitro simulated gastrointestinal digestion
of mixed extract of Karanda (Carissa carandas Linn.) and Persimmon fruits (Diospyros kaki L.) on total
phenolic content, antioxidant activities (DPPH and FRAP assay) and α-glucosidase inhibitory activity.
It was found that in vitro gastric digestion of a mixed extract contained higher total phenolic content
than pre-digestion and intestinal digestion of a mixed extract (20.82±0.90, 16.65±0.32 and 15.56±0.43
mg GAE/g extract), respectively. Mixed extract showed the highest DPPH radical scavenging activity
followed by gastric digestion and intestinal digestion of a mixed extract, by giving the IC50 values of
0.14±0.00, 0.17±0.00 and 0.22±0.01 mg/ml, respectively. These 3 samples showed the same trend of
antioxidant activity in FRAP assay by giving FRAP values of 374.83±10.23, 337.58±7.06 and
141.32±0.53 µmol of Fe (II)/g extract, respectively. In addition, it was found that pre-digestion of a mixed
extract had the highest α-glucosidase inhibitiory activity by giving IC50 value of 27.51±0.52 mg/ml.
The results indicated that in vitro simulated gastrointestinal digestion significantly affected the quantity
and activity of bioactive compounds of mixed extract.
Key words: Carissa carandas Linn. extract, Diospyros kaki L. extract, Gastrointestinal Digestion, Antioxidant, DPPH assay, FRAP assay, α-Glucosidase
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คํานํา

การใช้แ บบจําลองระบบการย่ อยในหลอดทดลอง (in vitro simulated digestion models) เป็ น การ
จําลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารที่อวัยวะต่างๆ เช่น ปาก กระเพาะอาหาร และลําไส้เล็ก โดยจําลองสภาวะ
ของเหลวต่างๆ ที่อยู่ในอวัยวะภายในร่างกายเกี่ยวกับกระบวนการย่อย เช่น การจําลองของเหลวที่อยู่ในกระเพาะ
มีค่าความเป็ นกรดด่าง (pH = 2) และที่ลาํ ไส้เล็กมีค่าความเป็ นกรดด่าง (pH = 6.2-6.9) ซึ่งแบบจําลองนีไ้ ด้ถูก
นําไปใช้ ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารต่างๆ ถึงความเสถียรของสารเมื่อผ่านระบบย่อยอาหาร (digestion
stability) ในหลอดทดลอง (รัชฎาพร, 2554) ซึ่งในประเทศไทยมีผลไม้พืน้ บ้านที่มีคณ
ุ สมบัติท่ีน่าสนใจรู จ้ กั กันใน
ชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือ หนามแดง (Karanda) มีช่ือวิทยาศาสตร์ Carissa carandas Linn. จัดอยู่ในวงศ์
Apocyanaceae พบมากในประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม และแอฟริกาใต้ (Singh and Gursimran, 2015) ผล
มะม่วงหาวมะนาวโห่มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ รวมทัง้ สามารถยับยัง้ เอนไซม์กลูโคซิเดส เพื่อลดระดับนํา้ ตาลใน
เลือดได้ และมีการวิจัยพบว่า C. carandas L.Folium และ C. carandas L.Cortex มีฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซม์กลูโคซิ
เดส ได้ดีกว่าสาร Acarbose ที่ใช้เป็ นสารมาตรฐาน (Elya et al., 2012) และพลับ (Persimmon) มีถ่ินกําเนิดใน
ประเทศจีน มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Diospyros kaki L. อยู่ในวงศ์ Ebenaceace ในทางพืชสวน แบ่งพลับออกเป็ น
2 พวกใหญ่ๆ คือ พลับฝาด (Astringent) และพลับหวาน (Non-astringent) ปั จจุบนั มีการนําพันธุพ์ ลับเข้ามาปลูก
ในประเทศไทย มีการปรับปรุ งและพัฒนาพืน้ ที่ปลูกจนเป็ นพืชเศรษฐกิจ (โอฬาร, 2544) มีรายงานวิจยั ว่าสารสกัด
จากพลับที่ปลูกในประเทศไทย มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ รวมทัง้ สามารถยับยัง้ เอนไซม์กลูโคซิเดส สารสกัดพลับ
ฝาดจากเปลือกและเนือ้ พลับพันธุซ์ ิชู มีฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซม์กลูโคซิเดสได้สงู ถึงร้อยละ 76.18 และ 71.30 (ลลิตา
และคณะ, 2560) ซึง่ ผลไม้ทงั้ 2 ชนิด ดังกล่าวมีความน่าสนใจในแง่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประสิทธิ ภาพ
ดี ในงานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของสภาวะจําลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลอง
ต่อปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด ฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระ และฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดผสม
จากมะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับ

อุปกรณ์และวิธีการ
1. การศึกษาสภาวะจําลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลอง
1.1 การเตรียมสารสกัดผสมจากมะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับ
นําส่วนผลมะม่วงหาวมะนาวโห่จากสวนเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม และผลพลับฝาดพันธุพ์ ี1จาก
สถานีวิจยั ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สว่ นผลของผลไม้ทงั้ 2 ชนิด เตรียมตัวอย่างโดยนําเมล็ดผลไม้แต่ละชนิด
ออก จากนัน้ นําส่วนผลที่แกะเมล็ดออกไปอบแห้งและบดละเอียด จากนัน้ นําผงของผลไม้แต่ละชนิดมาสกัดด้วย
วิธีการสกัดเย็นด้วยตัวทําละลายเอทานอลร้อยละ 70 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 โดยแยกสกัดในแต่ละชนิด ทําการ
สกัดเป็ นเวลา 3 วัน และกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 แยกกากออกมาทําการสกัดซํา้ อีก 2 รอบ นํา
สารละลายที่สกัดได้มาระเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ (Buchi, Germany) ที่อณ
ุ หภูมิ
40 องศาเซลเซียส จนได้สารสกัดหยาบที่มีลกั ษณะข้นหนืด บันทึกนํา้ หนักสารและรายงานผลในรู ปร้อยละผลผลิต
จากนัน้ นําสารสกัดทัง้ สองผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม คืออัตราส่วนที่ให้ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพดี
ที่สดุ เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป
1.2 ศึกษาสภาวะจําลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลอง
การจําลองสภาวะระบบการย่อยในทางเดินอาหารในหลอดทดลอง ทําตามวิธีการของ Wong et al.
(2014) เตรียมสารสกัดผสมระหว่างมะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับ (สารสกัดผสม) ปริมาณ 1 กรัม ผสมกับสาร
Gastric juice 10 มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส พร้อมเขย่าด้วยความเร็ว 95 รอบต่อนาที เป็ นเวลา
1 ชั่วโมง จากนัน้ แบ่งสารที่ได้จากการย่อย ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
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สารส่วนที่ 1 สารสกัด ผสมที่ ผ่านสภาวะจําลองการย่ อยในกระเพาะอาหาร (Gastric digestion)
ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร นําไปปั่ นเหวี่ยงที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส ด้วยความเร็ว 6,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 35
นาที เก็บส่วนใสที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป
สารส่วนที่ 2 นําส่วนที่เหลือไปย่อยต่อในสภาวะจําลองการย่อยในลําไส้ (Intestinal digestion) โดย
ปรับค่าความเป็ นกรดด่างของส่วนที่ 2 เป็ น 6 ด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ (0.5
M NaHCO3) จากนัน้ เติม Porcine pancreatin (Sigma, USA) และ Bile extract porcine (Sigma, USA) อย่าง
ละปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร และทําการปรับค่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 6.9 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 1 โมลาร์ (1 M NaOH) จากนัน้ ปรับปริมาตรให้ได้ 15 มิลลิลิตร ด้วยนํา้ ปราศจากไอออน แล้วนําไป
บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส พร้อมเขย่าด้วยความเร็ว 95 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง และนําไปปั่ นเหวี่ยง
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ด้วยความเร็ว 6,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 35 นาที เก็บส่วนใสไว้ท่ีอุณหภูมิ -20
องศาเซลเซียส เพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผสม ทัง้ 3 ตัวอย่าง โดย
นํามาคํานวณร้อยละการสูญเสียประสิทธิ ภาพของสารสกัดผสม (% loss) เมื่อผ่านระบบย่อยในระบบทางเดิน
อาหาร ดังสมการ
%loss of bioactive compounds of mixed extract =[(A0 – A1) / A0] x 100
โดยที่ A0= สารสกัดผสมก่อนผ่านการย่อย
A1 = สารสกัดผสมหลังผ่านการย่อยในลําไส้
2. การวิเคราะหป์ ริมาณสารประกอบฟี นอลิกทงั้ หมด (Total phenolic content)
ทําการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกด้วย Folin-Ciocalteu colorimetric method ที่ดดั แปลงโดย
Wolfe et al. (2003) โดยใช้กรดแกลลิกเป็ นสารมาตรฐานและรายงานผลเป็ นมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ
หนึ่งกรัมของสารสกัด (mg GAE/g of crude extract)
3. การตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดยวิธี DPPH และ FRAP
3.1 การตรวจสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระ 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH radical scavenging activity)
โดยวิธีของ Zhu et al. (2006) เตรียมสารละลาย DPPH ในเอทานอลร้อยละ 95 ที่ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์
ผสมกับตัวอย่างที่ความเข้มข้น 5 ระดับ เป็ นเวลา 30 นาที โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโน
เมตร ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ คํานวณค่า % radical scavenging activity ดังสมการ
% DPPH radical scavenging activity = [(A0 – A1) / A0] x 100
โดยที่ A0 = ค่าการดูดกลืนแสงควบคุม A1 = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
รายงานผลเป็ น ค่า IC50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (mg/ml ( คือความเข้มข้นของสารทดสอบที่ทาํ ให้อนุมูล
อิสระ DPPH ลดลงร้อยละ 50 และทดสอบเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT, Vitamin C และ -αtocopherol
ทําการทดลอง 3 ซํา้
3.2 การตรวจสอบความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริกไอออน ด้วย Ferric reducing/antioxidant power
(FRAP) assay ตามวิธีของ Kubola and Siriamornpun (2008) โดยใช้ Ferrous sulfate (FeSo4.7H2O) เป็ นสาร
มาตรฐานและรายงานผลเป็ นไมโครโมลเฟอรัส (II)/กรัมสารสกัด (µmol of Fe(II)/g extract)
4. การตรวจสอบฤทธิยับยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส
ทําการวิเคราะห์ฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส โดยดัดแปลงตามวิธีของ Kazeem et al. (2013)
และ Feng et al. (2014) โดยผสมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 0.1 โมลาร์ ค่าความเป็ นกรดด่าง 6.8 และตัวอย่าง
สารสกัดผสม เติ มเอนไซม์แอลฟากลูโคซิ เดส 0.05 ยูนิ ตต่อมิ ลลิ ลิ ตร (Sigma, USA) บ่ มที่ อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที เติม p-nitrophenyl α-D-glucopyranoside (PNP-G) (Sigma, USA) 3 มิลลิโมลาร์
และบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที เติมสารละลาย โซเดียมคาร์บอเนต 0.2 โมลาร์ เพื่อหยุด
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ปฏิกิริยา นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร ทําการทดลอง 3 ซํา้ นําค่าที่วดั ได้มาคํานวณ
%α-Glucosidase inhibition ดังสมการ
α-Glucosidase inhibition (%) = [A-(B– C)/ A ] x 100
โดยที่ A = ค่าการดูดกลืนแสงควบคุม (ไม่เติมสารทดสอบ)
B = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง (เติม α-Glucosidase)
C = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง (ไม่เติม α-Glucosidase)
รายงานผลเป็ น ค่ า IC50) มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร) โดยใช้ส าร Acarbose เป็ น สารมาตรฐานในการ
เปรียบเทียบฤทธิ์การยับยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส
5. การประเมินผลทางสถิติ
การศึก ษานี ไ้ ด้ออกแบบการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) รายงานผลในรู ป
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทดลอง 3 ครัง้ และวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และ Ducan's Multiple Range Test ที่ ระดับความเชื่ อมั่นร้อยละ 50
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. ปริมาณสารทีส่ กัดได้จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และผลพลับ
การสกัดสารจากผลไม้จาํ นวน 2 ชนิด ได้แก่ มะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับ ด้วยตัวทําละลายเอทานอล
ร้อยละ 70 โดยวิธีการสกัดเย็น พบว่า ปริมาณสารสกัดจากมะม่วงหาวมีลกั ษณะเป็ นสารเหนียวและมีสีนาํ้ ตาล
แดงปริมาณสารสกัดหยาบสูงที่สดุ ผลผลิตร้อยละ 55.09 ± 1.93 และสารสกัดพลับมีลกั ษณะเป็ นสารเหนียวมีสี
นํา้ ตาล ผลผลิตร้อยละ 30.53 ± 0.49
2. ปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมด
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมด (Total phenolic content) ของสารสกัดผสมก่อน
ผ่ า นสภาวะจํา ลองการย่ อ ย (undigested), หลัง ผ่ า นสภาวะจํา ลองการย่ อ ยในกระเพาะอาหาร (Gastric
digested) และในลํา ไส้ (Intestinal digested) คํา นวณได้จ าก linear regression equation ของกราฟสาร
มาตรฐานกรดแกลลิก (Y = 217.21X-15.571, R2=0.9994) พบว่าปริมาณสารฟี นอลิกทัง้ หมดของสารสกัดผสม
หลังผ่านสภาวะจําลองการย่อยในกระเพาะอาหาร มีค่าเท่ากับ 20.82±0.90 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อ
กรัมสารสกัด ซึง่ สูงกว่าสารสกัดผสมหลังผ่านสภาวะจําลองการย่อยในลําไส้ และก่อนผ่านสภาวะจําลองการย่อย
มี ป ริ ม าณฟี นอลิ ก ทั้ง หมด 15.56±0.43 และ 16.65±0.32 มิ ล ลิ ก รัม สมมูล ของกรดแกลลิ ก ต่ อ กรัม สารสกั ด
ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 1 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดผสมที่ผ่านสภาวะจําลองระบบการย่อยใน
ทางเดินอาหาร มีรอ้ ยละการสูญเสียประสิทธิ ภาพการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผสม (% Loss) คิดเป็ น
6.53 ที่สญ
ู เสียไปเล็กน้อยระหว่างกระบวนการย่อย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ González et al. (2018) พบว่า
ผงพลับที่ผ่านการย่อยในกระเพาะอาหาร มีปริมาณฟี นอลิกสูงกว่าที่สภาวะก่อนผ่านการย่อย และหลังผ่านการ
ย่อยในลําไส้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Qin et al. (2018) ทําการศึกษาผลราสเบอร์ร่ี ที่ผ่านการย่อยในกระเพาะ
อาหารพบว่ามีการปลดปล่อยปริมาณสารฟี นอลิกออกมาสูงที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 41.06 เมื่อเปรียบเทียบกับสาร
ก่ อ นผ่ านสภาวะการย่ อย และหลัง ผ่ านสภาวะจําลองการย่ อยในลําไส้ มี ก ารปลดปล่อยสารฟี นอลิ ก ลดลง
เนื่องจากสารสกัดที่ผ่านการย่อยในกระเพาะอาหารจะถูกย่อยโดยเอนไซม์เปปซิน ในสภาวะพีเอชตํ่า ส่งผลให้เกิด
การสลายพันธะที่จบั ตัวอยู่กบั คาร์โบไฮเดรต ทําให้มีการปลดปล่อยสารประกอบฟี นอลิกเพิ่มขึน้ ในขณะที่สภาวะ
การย่อยในลําไส้มีการปลดปล่อยเอนไซม์ท่ี สร้างจากเชื อ้ จุลินทรียบ์ างชนิ ดในลําไส้ ซึ่งเอนไซม์นีม้ ีผลในการ
ทําลายสารประกอบฟี นอลิก จึงส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกลดลง
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Table 1 The total phenolic content of 3 samples of mixed extract.
Sample

total phenolic content (mg Gallic acid/g of crude extract)
16.65 ± 0.32 b
20.82 ± 0.90 a
15.56 ± 0.43 c

Undigested
Gastric digested
Intestinal digested

% Loss of bioactive compounds
6.53
* Means ± standard deviation (SD) (n = 3). Different letters in the same column indicate significant
differences (p < 0.05)
3. ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน (DPPH and FRAP radical scavenging activities)
การตรวจสอบคุณสมบัติตา้ นอนุมลู อิสระในวิจยั นีด้ ว้ ยวิธี DPPH ในการทดสอบโดยรายงานผลเป็ นค่า
IC50 หมายถึง ความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระที่ทาํ ให้ความเข้มข้นของอนุมูลอิสระลดลงร้อยละ 50 โดย
พิจารณาจากค่าที่มีค่าน้อยจะมีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระสูง ซึ่งพบว่าสารสกัดผสมก่อนผ่านสภาวะ
จําลองการย่อยมีฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระ DPPH ได้ดีท่ีสดุ มีค่า IC50 = 0.14±0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมา
ได้แ ก่ สารสกัด ผสมที่ ผ่านการย่อยในกระเพาะอาหาร และในลําไส้ มี ค่า IC50 = 0.17±0.00 และ 0.22±0.01
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งสารสกัดผสมทัง้ ก่อนและหลังผ่านสภาวะจําลองการย่อยมีฤทธิ์ตา้ นอนุมลู
อิสระ DPPH ได้นอ้ ยกว่าสารมาตรฐาน Vitamin C และ α-Tocopherol แต่มีฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระ DPPH ได้
ดีกว่าสารมาตรฐาน BHT ซึ่งผลของสารสกัดผสมหลังผ่านสภาวะจําลองระบบการย่อยในทางเดินอาหารมีฤทธิ์
ต้านอนุมลู อิสระ DPPH ในทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการรีดิวซ์ท่ีตรวจโดย FRAP ดังแสดงใน Table 2
จากผลการทดลองจะเห็นว่าสารสกัดผสม หลังผ่านสภาวะจําลองการย่อยทัง้ ในกระเพาะอาหารและลําไส้มีฤทธิ์
ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระลดลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สกั ด ผสมที่ ไ ม่ ผ่ า นสภาวะการย่ อ ย โดยมี ร ้อ ยละการสู ญ เสี ย
ความสามารถในการต้านออกซิ เดชัน ด้วยวิ ธี DPPH ของสารสกัด ผสม (% Loss) คิ ด เป็ น 50.72 สูญ เสี ย ไป
ระหว่างกระบวนการย่อย เนื่องจากองค์ประกอบของสารถูกทําลายในสภาวะที่มีคา่ ความเป็ นกรดด่างตํ่า ส่งผลให้
การกําจัดอนุมลู อิสระมีประสิทธิ์ภาพลดลง (Wong, et al., 2018)
การตรวจสอบสมบัติตา้ นออกซิเดชันด้วย Ferric Reducing Ability Power (FRAP) assay เป็ นการวัด
ความสามารถรวมในการรีดิวซ์สารประกอบเชิ งซ้อนของเหล็ก Fe3+-TPTZ (ferric tripyridyl triazine) ไปเป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก Fe2+ -TPTZ (Ferrous tripyridyl triazine) โดยสารที่มีสมบัติในการต้านการเกิดออกซิ
เดชัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนสีเป็ นสีนาํ้ เงิน รายงานผลเป็ นค่า FRAP value (ไมโครโมลของเฟอรัส (II) ต่อกรัม
สารสกัด) ค่าที่มีค่ามากแสดงว่ามีสมบัติในการต้านออกซิเดชันสูง ซึ่งพบว่าสารสกัดผสมก่อนผ่านสภาวะจําลอง
การย่อยมีค่า FRAP สูงสุด เท่ากับ 374.83±10.23 ไมโครโมลของเฟอรัส (II) ต่อกรัมสารสกัด รองลงมาคือสาร
สกัด ผสมเมื่ อ ผ่ า นสภาวะการย่ อ ยในกระเพาะอาหารและ ในลํา ไส้ มี ค่ า FRAP เท่ า กับ 337.58±7.06 และ
141.32±0.53 ไมโครโมลของเฟอรัส (II) ต่อกรัมสารสกัด ตามลําดับ โดยหลังผ่านสภาวะจําลองการย่ อ ยใน
ทางเดินอาหารแล้ว สารสกัดผสมมีรอ้ ยละการสูญเสีย (% Loss) คิดเป็ นร้อยละ 62.30 ที่ สูญเสียไประหว่าง
กระบวนการย่อย แต่สารสกัดผสมทัง้ ก่อนและหลังการผ่านสภาวะจําลองการย่อยในทางเดินอาหารมีค่า FRAP
น้อยกว่าสารมาตรฐาน Vitamin C, α-Tocopherol และ BHT ดังแสดงใน Table 2
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการต้านออกซิเดชันของสารสกัดผสมที่วดั โดยวิธี FRAP
และ DPPH นัน้ มีคา่ ไปในทิศทางเดียวกัน คือสารสกัดผสม หลังผ่านสภาวะจําลองการย่อยทัง้ ในกระเพาะอาหาร
และลําไส้มีฤทธิ์ตา้ นออกซิเดชันลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับสกัดผสมที่ไม่ผ่านสภาวะการย่อย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ Kasipandi et al. (2019) ได้ศกึ ษาผลของการจําลองสภาวะการย่อยในระบบทางเดินอาหารต่อ
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ความสามารถในการต้า นออกซิ เ ดชั น วั ด โดยวิ ธี DPPH และ FRAP ของพอลิ แ ซ็ ก คาร์ไ รด์จ ากผล Opilia
amentacea roxb (OAFP) พบว่ามีความสามารถในการต้านออกซิเดชันที่ทดสอบด้วยวิธี DPPH และ FRAP ไป
ในทิศทางเดียวกัน คือสารสกัดผสมที่สภาวะก่อนการย่อย มีความสามารถในการต้านออกซิเดชันในทัง้ 2 วิธีดี
ที่สดุ และลดลงเมื่อผ่านสภาวะการย่อยที่กระเพาะอาหาร และลําไส้ ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chait
et al. ((2019) ซึ่งพบว่าสารฟี นอลิกชนิด Soluble Conjugated และ Bond เมื่อผ่านสภาวะจําลองการย่อยใน
กระเพาะอาหาร และในลําไส้ จะมีความสามารถในการต้านออกซิเดชันลดลง เพราะหลังจากที่สารผ่านสภาวะ
จําลองระบบการย่อย สารจะมีขวั้ มากขึน้ ทําให้ยากต่อการเกิดปฏิกิริยากับอนุมลู อิสระ ส่งผลให้ความสามารถใน
การต้านอนุมลู อิสระลดลง (Wong et al., 2018)
Table 2 Antioxidant activities by DPPH and FRAP assay of 3 samples of mixed extract.
Sample

DPPH assay IC50 (mg/ml)

FRAP assay (µmol of Fe(II)/g extract)

Undigested

0.14 ± 0.00 d

374.83 ± 10.23 d

Gastric digested

0.17 ± 0.00 c

337.58 ± 7.06 d

Intestinal digested

0.22 ± 0.01 b

141.32 ± 0.53 e

50.72

62.30

Vitamin C

0.005± 0.00 e

12,071.47 ± 145.39 a

α-Tocopherol

0.01 ± 0.00 e

BHT

0.23 ± 0.00 a

5,191.78 ± 36.35b
2,921.83 ± 50.41 c

% Loss of bioactive compounds

* Means ± standard deviation (SD) (n = 3). Different letters in the same column indicate significant differences (p<0.05).

4.สมบัตกิ ารยับยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส
คุณสมบัติการยับยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส โดยการติดตามปฏิกิริยาไฮโดรไลซ์ของสารตัง้ ต้น pnitrophenyl-α-D-glucopyranoside (PNP-G) ซึ่งเป็ นสารละลายไม่มีสี เมื่อมีเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส PNP-G
จะถูกไฮโดรไลซ์ไปเป็ น p-nitrophenol ซึ่งเป็ นสารละลายใสสีเหลือง ในกรณี ท่ีสารทดสอบมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสสารละลายสีเหลืองจะจางลง ตรวจสอบได้โดยใช้เทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรี การยับยัง้
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส จะรบกวนกระบวนการย่อยแป้งและคาร์โบไฮเดรต ทําให้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นนํา้ ตาล
โมกุลเดี่ยวเช่น กลูโคส ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมนํา้ ตาลได้ เป็ นการลดระดับนํา้ ตาลในร่างกายทางอ้อม
หรือชั่วคราว ซึง่ เป็ นวิธีท่ีใช้วดั ความสามารถในการลดระดับนํา้ ตาลทางอ้อมของสารสกัดต่างๆ
จากผลการตรวจสอบฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสต่อสภาวะจําลองการย่อยในทางเดินในหลอด
ทดลอง และการทดลองรายงานผลเป็ นค่า IC50 โดยพิจารณาจากค่าที่มีคา่ น้อยจะมีความสามารถยับยัง้ เอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสได้ดี พบว่าสารสกัดผสมก่อนผ่านสภาวะจําลองระบบการย่อย มีฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซม์แอลฟา
กลูโคซิเดสได้ดีท่ีสดุ มีค่า IC50 = 27.51±0.52 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาได้แก่ สารสกัดผสมที่ผ่านสภาวะ
จําลองการย่อยในลําไส้ และในกระเพาะอาหาร มีคา่ IC50 = 36.19±0.55 และ 68.23±1.02 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับ และพบว่าสารสกัด ผสมทั้ง ก่ อนและหลัง ผ่ านสภาวะจําลองระบบการย่ อยในทางเดิ น อาหาร มี
ความสามารถยับยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ดีนอ้ ยกว่าสารมาตรฐาน Acarbose ซึ่งเป็ นตัวยาที่ใช้ในการ
รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะเห็นว่าสารสกัดผสมเมื่อผ่านสภาวะจําลองการย่อยทัง้ ในกระเพาะอาหารและใน
ลําไส้นนั้ ทําให้ฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ดังแสดงใน Table 3 เมื่อเปรียบเทียบ
กับสกัดผสมที่ไม่ผ่านสภาวะการย่อย โดยมีรอ้ ยละการสูญเสีย (% Loss) ของสารสกัดผสมร้อยละ 31.55 หลัง
ผ่านสภาวะจําลองการย่อยในทางเดินอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Qin et al. (2018) ที่ศึกษาผงเมล็ด
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ราสเบอร์ร่ีแห้ง (raspberry dried seeds)ในสภาวะจําลองการย่อยในระบบทางเดินอาหารต่อฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส พบว่าผงเมล็ดราสเบอร์ร่ีแห้งเมื่อผ่านสภาวะจําลองในกระเพาะอาหารมีฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสลดลงเมื่อเทียบกับสารที่ไม่ผ่านสภาวะจําลองการย่อย และมีฤทธิ์ดีขึน้ หลังผ่านสภาวะจําลอง
การย่อยในลําไส้แต่มีฤทธิ์ดีนอ้ ยกว่าเมื่อเทียบกับสารไม่ผ่านสภาวะจําลองการย่อย
Table 3 Alpha glucosidase inhibitory activity of 3 samples of mixed extract.
Sample
Undigested
Gastric digested
Intestinal digested

Alpha glucosidase Inhibitory activity IC50 (mg/ml)
27.51± 0.52c
68.23 ± 1.02 a
36.19 ± 0.55 b

%Loss of bioactive compounds
Acarbose

31.55
16.32 ± 0.30 d

* Means ± standard deviation (SD) (n=3). Different letters in the same column indicate significant differences (p < 0.05).

สรุ ป

สารสกัดผสมที่ผ่านสภาวะจําลองการย่อยในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลต่อปริมาณสารฟี นอลิกเพิ่มขึน้
หลังผ่านสภาวะจําลองการย่อยในกระเพาะ และลดลง เมื่อผ่านการย่อยในลําไส้สูญเสียไประหว่างการย่อย
เล็กน้อยคิดเป็ นร้อยละ 6.53 เมื่อเปรียบเที ยบกับสารสกัดผสมก่อนผ่านการย่ อย ความสามารถในการต้าน
ออกซิเดชันโดยวิธี DPPH และ FRAP ของสารสกัดผสมเมื่อผ่านสภาวะจําลองการย่อยในกระเพาะและในลําไส้
ลดลง เมื่อเทียบกับสารสกัดผสมก่อนผ่านสภาวะจําลองการย่อย เกิดการสูญเสียประสิทธิภาพของสารไประหว่าง
การย่อย คิดเป็ นร้อยละ 50.72 และ 62.30 ตามลําดับ สารสกัดผสมก่อนผ่านสภาวะจําลองการย่อยมีฤทธิ์ยบั ยัง้
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสดีท่ีสดุ และหลังผ่านการย่อยในกระเพาะอาหารมีฤทธิ์ลดลง และเพิ่มขึน้ หลังผ่านการ
ย่อยในลําไส้ เกิดการสูญเสียประสิทธิภาพของสารไประหว่างการย่อยเล็กน้อยคิดเป็ นร้อยละ 31.55 สารสกัดผสม
ระหว่างมะม่วงหาวมะนาวโห่และพลับหลังผ่านสภาวะการย่อยในทางเดินอาหารยังคงมีความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส คงเหลืออยู่รอ้ ยละ 37.70 และ 68.45 ตามลําดับ มี
ปริมาณฟี นอลิกคงเหลือหลังผ่านสภาวะจําลองการย่อยในทางเดินอาหารร้อยละ 93.47
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การปนเปื้ อนโอคราทอกซินเอในธัญพืช
Occurrence of Ochratoxin A in Cereal
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บทคัดย่อ
โอคราทอกซินเอเป็ นสารพิษจากเชือ้ ราและถูกจัดเป็ นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ดงั นัน้ การปนเปื ้อน
ของโอคราทอกซินเอในธัญพื ชจึงทําให้เกิ ดปั ญหาสุขภาพแก่ผูบ้ ริ โภคและผลเสียทางเศรษฐกิ จ งานวิจัย นี ม้ ี
จุดประสงค์เพื่อสํารวจข้อมูลการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอในธัญพืชของประเทศไทย โดยใช้วิธีตรวจสอบ
ปริ ม าณโอคราทอกซิ น เอดัด แปลงจากวิ ธี ม าตรฐาน AOAC (2016) 2000.03 ใช้เ ทคนิ ค High Performance
Liquid Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry (HPLC-HRMS) จากการตรวจสอบปริมาณ
โอคราทอกซินเอในธัญพืชจากสินค้าในประเทศและสินค้านําเข้า จํานวน 231 ตัวอย่างในระหว่างปี 2559-2561
พบการปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอทัง้ หมด 13 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.6) และมีจาํ นวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.7) ที่มี
ปริมาณโอคราทอกซินเอเกิ นมาตรฐานสหภาพยุโรป (>5 ไมโครกรัมต่อกิ โลกรัม) ได้แก่ จมูกข้าว 2 ตัวอย่าง
(13.39 และ 44.96 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)ข้าวกล้อง 1 ตัวอย่าง (7.10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) และข้าวสาลี 1
ตัวอย่าง (5.78 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)

ABSTRACT
Ochratoxin A is mycotoxin and classified as carcinogen. Therefore, contamination of ochratoxin
A in cereals causes consumer health issues and loss of economy. The objective of this study was to
investigate the occurrence and levels of ochratoxin A in cereals of Thailand. The ochratoxin A analysis
using high performance liquid chromatography - high resolution mass spectrometry (HPLC-HRMS) was
modified from AOAC (2016) 2000.03. Two hundred and thirty one samples domestic products and
import products between year 2016-2018 were analyzed for ochratoxin A. It was found that 13 samples
(5.6%) contaminated with ochratoxin A and 4 samples (1.7%) exceeded maximum limit of the European
Union (>5 µg/kg), which were 2 samples of rice germ (13.39 and 44.96 µg/kg), 1 sample of brown rice
(7.10 µg/kg) and 1 sample of wheat (5.78 µg/kg).

Key words: Ochratoxin A, Cereal, HPLC-HRMS
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1
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คํานํา

การปนเปื ้ อนของสารพิ ษจากเชื ้อราในธั ญ พื ช มัก เกิ ด ขึน้ หลัง จากการเก็ บ เกี่ ย ว หากการเก็ บ รัก ษา
ผลิตภัณฑ์หลังเก็บเกี่ ยวไม่เหมาะสม ทําให้ผลผลิตมีความชื น้ สูงซึ่งเป็ นสภาวะที่ เหมาะสมทําให้เ ชื อ้ ราผลิ ต
สารพิ ษ ได้ (Lund and Frisvad, 2003) สารพิ ษ จากเชื ้อ รานั้น เกิ ด จากขบวนการเมตาบอลิ ซึ ม ขั้น ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary metabolites) ของเชือ้ ราโดยสารพิษจากเชือ้ ราที่พบการปนเปื ้อนในธรรมชาติมีหลายชนิด เช่น อะฟ
ลาทอกซิ น (Aflatoxin) ฟู มู นิ ซิ น (Fumunisin) ดิ อ อกซิ นี ว าลี น อล (Deoxynivalenol) และโอคราทอกซิ น เอ
(Ochratoxin A) เป็ นต้น โอคราทอกซินเอ (Ochratoxin A) เป็ นสารพิษที่ผลิตจากเชือ้ รากลุ่ม Aspergillus และ
Penicillium มีสายพันธุห์ ลักที่ผลิตโอคราทอกซินเอคือ Penicillium verrucosum, Aspergillus ochraceus และ
Aspergillus carbonarius (World Health Organization, 2008) และจั ด เป็ นสารพิ ษ ในกลุ่ ม 2B เป็ นสาร
ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ (International Agency for Research on Cancer, 1993) นอกจากนีย้ งั เป็ นพิษต่อ
ไต ระบบประสาทและระบบภูมิคุม้ กันอีกด้วย (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives,
2008) การปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอนัน้ นอกจากก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค ยังมีผลเสียทาง
เศรษฐกิจด้วย เนื่องจากหากมีการปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอในสินค้าเกินมาตรฐานที่กาํ หนด สินค้าที่ปนเปื ้อนจะ
ถูกทําลายหรือถูกปฏิเสธจากลูกค้า ซึง่ Codex Alimentarius ได้กาํ หนดมาตรฐานปริมาณโอคราทอกซินเอสูงสุด
ที่ สามารถพบได้ในข้าวสาลี ข้าวไรย์และข้าวบาร์เลย์ไม่เกิ น 5 ไมโครกรัมต่อกิ โลกรัม (Codex Alimentarius,
1995) เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปได้มีการกําหนดมาตรฐานปริมาณสูงสุดของโอคราทอกซินเอที่สามารถพบได้ใน
ธัญพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรู ปมีคา่ ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (European Commision, 2006)
จากการสํารวจการปนเปื ้ อนของโอคราทอกซินเอในธัญพื ชพบว่ามีการปนเปื ้อนเกิน 5 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัมในหลายประเทศ (World Health Organization, 2008) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gonza´lez et al.
(2006) พบการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอในข้าวและข้าวอินทรียใ์ นประเทศสเปนมีปริมาณโอคราทอกซินเอ
ปนเปื ้อนอยู่ในช่วง 1.0-27.3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมและ Iqbal et al. (2016) พบการปนเปื ้อนของโอคราทอกซิน
เอในตัวอย่างข้าวที่ สุ่ม เก็ บในประเทศปากี สถานมีปริ ม าณโอคราทอกซิน เอเกิ น มาตรฐานสหภาพยุโรป (>5
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 14% เช่นเดียวกับการพบการปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอใน Breakfast cereal ในประเทศ
ปากี สถานมีปริมาณโอคราทอกซินเอเกิ นมาตรฐานสหภาพยุโรป (Iqbal et al., 2014) นอกจากนี พ้ บการแจ้ง
เตือน Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) เรื่องการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอในธัญพืชและ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในระหว่างปี 2013 ถึง 2018 จํานวน 41 ครัง้ (European Commission, 2018)
ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึงการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอในธัญพืชในประเทศไทย ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ สํารวจ
ข้อมูลการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอในธัญพื ชในประเทศ โดยใช้วิธีตรวจสอบปริมาณโอคราทอกซินเอใน
ธัญพืชตามวิธีตรวจสอบปริมาณโอคราทอกซินเอดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน AOAC (2016) 2000.03 (Latimer,
2016) ใ ช้ เ ท ค นิ ค High Performance Liquid Chromatography - High Resolution Mass Spectrometry
(HPLC-HRMS) เพื่อเป็ นการสํารวจข้อมูลการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอในธัญพืชในประเทศไทยและรวบรวม
เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานด้านความปลอดภัย
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อุปกรณ์และวิธีการ

สารเคมีและวัสดุทดลอง
สารมาตรฐานโอคราทอกซินเอจากบริษัท Supelco จํากัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) acetonitrile (HPLC
grade และ AR grade) methanol (HPLC grade และ AR grade) และ formic acid (AR grade) จากบริ ษั ท
Fisher Chemical จํา กัด (ประเทศสหราชอาณาจัก ร) phosphate buffered saline (PBS) จากบริ ษั ท Vicam
จํา กั ด (ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า) immunoaffinity column (OchaTest) จากบริ ษั ท Vicamจํา กั ด (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา)
ตัวอย่างธัญพืช
สุม่ เก็บตัวอย่างธัญพืชในระหว่างปี 2559-2561 ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวญี่ปนุ่ ข้าวบาสมาติ ข้าวบาร์เลย์
ข้าวโอ๊ต ข้าวไรน์ จํานวน 231 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยจากแหล่งจําหน่ายและ
ผลิต จํานวน 1 92ตัวอย่าง และตัวอย่างนําเข้าจํานวน 39 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างธัญพืชที่บรรจุในถุงพลาสติกปิ ด
สนิทปริมาณอย่างน้อย 1 กิโลกรัมต่อตัวอย่าง
นําตัวอย่างผสมรวมกันทัง้ หมด บดหยาบด้วยเครื่องบดตัวอย่าง รุ ่น RAS®Mill ยี่หอ้ ROMER® 1 รอบ
แล้วให้นาํ ไปบดด้วยเครื่องบดตัวอย่าง รุ ่น CYCLOTEC 1093Sample mill ยี่หอ้ Tecator จนตัวอย่างละเอียด
เป็ นเนือ้ เดียวกันและเก็บในถุงพลาสติกปิ ดสนิทในที่อณ
ุ หภูมิต่าํ กว่า -20°C
การเตรียมตัวอย่างเพือ่ การทดสอบโอคราทอกซินเอในธัญพืช
ชั่ง ตัวอย่ างธัญ พื ช บดละเอี ย ด 50 กรัม เติ ม สารละลาย acetonitrile-water (6:4, v/v) ปริ มาตร 100
มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้น เขย่ าด้วยเครื่ อ งเขย่ า flask ชนิ ด wrist action shaker เป็ น เวลา 30 นาที จากนั้น กรองผ่าน
กระดาษกรองเบอร์ 1 และปิ เปตสารละลายที่กรองได้ 10 มิลลิลิตร ใส่ลงใน erlenmeyer flask และเติมสารละลาย
phosphate buffered solution (PBS) ปริ ม าตร 40 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ า ให้เ ข้า กั น หากสารละลายที่ ก รองได้เ ป็ น
สารละลายขุ่นให้กรองอีกครัง้ ด้วยกระดาษกรองใยแก้ว
นําส่วนที่ ก รองได้ไ ปกําจัด สารรบกวนด้วย immunoaffinity column (IAC) โดยใช้ส ารละลายที่ ส กัด
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ผ่าน IAC อัตราการไหล 6 มิลลิลิตรต่อนาที ล้าง IAC ด้วยสารละลาย PBS ปริมาตร 10
มิลลิลิตร และนํา้ ปริมาตร 10 มิลลิลิตร อัตราการไหล 6 มิลลิลิตรต่อนาที จากนัน้ ทําให้ column แห้ง
ชะโอคราทอกซินเอออกจาก IAC โดยใช้ m ethanolปริมาตร 1มิลลิลิตร จํานวน 4 ครัง้ ใส่ในขวดสีชา
ขนาด 8 มิลลิลิตร นําสารที่ได้ไประเหยจนแห้งภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนละลายส่วนที่เหลือด้วยสารละลาย
acetonitrile-water (1:1, v/v) ปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ า ด้ว ยวอร์เ ทกซ์เ ป็ น เวลา 30 วิ น าที กรองผ่ า นไซริ ง ก์
ฟิ ลเตอร์ชนิด nylon ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ใส่ HPLC vial และนําไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่อง HPLC-HRMS ต่อไป
ภาวะของเครือ่ ง HPLC-HRMS
การวิเคราะห์ปริมาณโอคราทอกซินเอโดยด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography High Resolution Mass spectrometry (HPLC-HRMS) (HPLC รุ ่ น Ultimate-3000 จากบริ ษั ท Thermo Fisher
Scientific จํากัดและ Mass spectrometry รุ ่น maXis II จากบริษัท Bruker จํากัด) ใช้ชนิด D etectorเป็ น Mass
spectrometer : Electrospray ionization (ESI) / Time-of-Flight mass analyzer (TOF) โดยใช้ค อลัม น์ HPLC
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column รุ ่น AcclaimTM RSLC 120 C 18ยาว 100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2. 1มิลลิเมตร ขนาด2.2
ไมโครเมตร (บริ ษัท Thermo Fisher Scientific จํากัด ) โดยใช้เ ฟสเคลื่อนที่ เ ป็ น 0.1% formic acid ในนํา้ และ
acetonitrile อัตราส่วน 30 ต่อ 70 อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่เป็ น 0.2 มิลลิลิตรต่อนาที และใช้ปริมาตรสาร
ตัวอย่าง 5 ไมโครลิตร ระยะเวลาในการวิเคราะห์ 5 นาที

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาโอคราทอกซินเอในธัญพืชอ้างอิงตาม EURACHEM Guide
(Magnusson and Örnemark, 2014), AOAC (Latimer, 2016) และ SANTE/11813/2017 (European
Commission, 2017) พบว่ามีช่วงความสามารถในการทดสอบ (Working Range) คือ 0.50-20 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม โดยมีขีดจํากัดของการตรวจพบ (Limit of Detection) และขีดจํากัดของการวัดเชิงปริมาณ (Limit of
Quantitation) มีคา่ เท่ากับ 0.20 และ 0.50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ความแม่น (Accuracy) และความ
เที่ยง (Precision) ของปริมาณที่วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ (%Recovery 72.54-116.60, %RSD 13.10-13.69)
การปนเปื้ อนของโอคราทอกซินเอในธัญพืช
การตรวจสอบปริมาณโอคราทอกซินเอในธัญพืชได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาสมาติ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต
ข้าวไรน์ทงั้ หมดจํานวน 231 ตัวอย่าง ทดสอบหาปริมาณโอคราทอกซินเอในธัญพืชดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน
AOAC (2016) 2000.03 โดยใช้เครื่อง HPLC-HRMS (Table 1) พบการปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอในตัวอย่างที่สมุ่
เก็บทัง้ หมด 13 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 5.6 ของตัวอย่างที่ส่มุ เก็บทัง้ หมดเมื่อพิจารณาตามมาตรฐานสหภาพ
ยุโรป (ปริมาณสูงสุดของโอคราทอกซินเอในธัญพืชไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) พบว่ามี 4 ตัวอย่างที่มีค่าเกิน
5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมคิดเป็ นร้อยละ 1.7ของตัวอย่างที่สมุ่ เก็บทัง้ หมด
Table 1 Overall ochratoxin A (OTA) contamination in cereal.
No. of negative No. of OTA contamination sample (%)
Source
No. of sample
sample* (%)
≤5 µg/kg
>5 µg/kg
Domestic product
192
183 (95.3)
6 (3.1)
3 (1.6)
Import product
39
35 (89.7)
3 (7.7)
1 (2.6)
Total
231
218 (94.4)
9 (3.9)
4 (1.7)
Note: *negative sample= below the measurable detection limit of 0.20 µg/kg
เมื่ อ พิ จ ารณาการปนเปื ้ อ นของโอคราทอกซิ น เอของตั ว อย่ า งข้า วจากแหล่ ง ผลิ ต และจํา หน่ า ย
ภายในประเทศ (Table 2) พบว่ามีการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอในตัวอย่างข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องและจมูก
ข้าว โดยตัวอย่างจมูกข้าวมีปริมาณการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอสูงที่สดุ รองลงมาเป็ นข้าวกล้องข้าวหอม
มะลิ ตามลําดับในตัวอย่างข้าวหอมมะลิพบการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอ จํานวน 2 ตัวอย่างและทุกตัวอย่าง
มีค่าน้อยกว่า 0.50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่เกินมาตรฐานสหภาพยุโรป (>5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) และไม่
พบการปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอในข้าวขาว ข้าวเหนียวและปลายข้าวเนื่องจากในกระบวนการผลิตของข้าวสาร
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ตัง้ แต่ทาํ ความสะอาด กะเทาะเปลือกเพื่อแยกรําออก ขัดสีเพื่อนําจมูกข้าวออก สามารถลดการปนเปื ้อนโอครา
ทอกซินเอได้ประมาณ 75% (Scudamore et al., 2003) ทําให้มีความเสี่ยงตํ่าที่จะพบการปนเปื ้อนของโอครา
ทอกซินเอในตัวอย่างข้าวหอมมะลิ ข้าวขาวข้าวเหนียวและปลายข้าว
เมื่อพิจารณาปริมาณโอคราทอกซินเอในตัวอย่างจมูกข้าวที่ส่มุ เก็บทัง้ หมด 5 ตัวอย่าง พบการปนเปื ้อน
โอคราทอกซินเอ 2 ตัวอย่าง มีค่า 13.39 และ 44.96 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็ นปริมาณการปนเปื ้อนโอครา
ทอกซินเอที่เกินค่ามาตรฐานสหภาพยุโรป (>5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) และพบการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอ
ในข้าวกล้อง จํานวน 5 ตัวอย่าง จากทัง้ หมด 30 ตัวอย่าง โดยมี 4 ตัวอย่างที่มีปริมาณโอคราทอกซินเอน้อยกว่า
0.50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และมี 1 ตัวอย่างที่มีปริมาณโอคราทอกซินเอเท่ากับ 7.10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่ง
เกินมาตรฐานสหภาพยุโรป การปนเปื ้อนทัง้ ในตัวอย่างจมูกข้าวและข้าวกล้องมีค่าที่เกินมาตรฐานนี ้ อาจมีสาเหตุ
มาจากการปนเปื ้ อ นของของสารพิ ษ จากเชื ้อ ราในระหว่ า งหลัง การเก็ บ เกี่ ย ว (Lund and Frisvad, 2003)
นอกจากนี ้ Medina et al. (2004) พบว่าปริมาณโปรตีนสูงในตัวอย่างธัญพืชมีความสัมพันธ์กับปริมาณโอครา
ทอกซินเอที่ เพิ่ มขึน้ เพราะหากมีปริมาณโปรตีนสูงก็จะมีกรดอะมิ โนที่ จาํ เป็ นสูง จึงเป็ น Substrate ที่ ดีทาํ ให้
Aspergillus ochraceus สร้างโอคราทอกซินเอได้เพิ่ ม ขึน้ สอดคล้องกับผลการทดลองของ Gonza´lez et al.
(2006) ที่ พบว่า Wild rice ที่ มีปริมาณโปรตีนสูงกว่า White rice จึงมีการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอสูงกว่า
White rice ด้วย
Table 2 Occurrence of ochratoxin A in various types of rice samples in domestic products.
No. of OTA contamination sample (%)
No. of
No. of negative
Type
sample
sample* (%)
5≥ µg/kg
>5 µg/kg
Jasmine
81
79 (97.5)
2 (2.5 )
rice
White rice
69
69 (100)
Brown rice
30
25 (83.4)
4 (13.3)
1 (3.3)
Rice germ
5
3 (60.0)
2 (40.0)
Glutinous
4
4 (100)
rice
Broken rice
3
3 (100)
Note: *negative sample= below the measurable detection limit of 0.20 µg/kg
เมื่อพิจารณาการปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอในตัวอย่างสินค้านําเข้าที่ส่มุ เก็บจํานวน 39 ตัวอย่าง (Table
3) พบการปนเปื ้อนในธัญพืชทัง้ หมด 4 ตัวอย่าง มีเพียง 1 ตัวอย่างที่มีปริมาณโอคราทอกซินเอเกินมาตรฐาน
สหภาพยุโรป (>5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) เมื่อพิจารณาตามชนิดของธัญพืชในตัวอย่างสินค้านําเข้า ไม่พบการ
ปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอในตัวอย่างข้าวญี่ปนุ่ ข้าวไรน์ ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ต แต่พบการปนเปื ้อนโอคราทอก
ซินเอในตัวอย่างข้าวบาสมาติ และข้าวสาลี โดยปริมาณโอคราทอกซินเอที่พบในตัวอย่างข้าวบาสมาติมีคา่ 1.24
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานสหภาพยุโรป และการปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอในตัวอย่างข้าวสาลี
พบการปนเปื ้ อ นโอคราทอกซิ นเอทั้งหมด 3 ตัวอย่ าง ปริ มาณที่ พ บเป็ น 0.64, 2.44 และ 5.78 ไมโครกรัม ต่อ
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กิโลกรัม มีเพียง 1 ตัวอย่างที่มีการปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอเกินค่ามาตรฐานสหภาพยุโรป (>5 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม) และเมื่อพิจารณาถึงประเทศต้นทางของข้าวสาลี พบว่าข้าวสาลีนาํ เข้าจากประเทศออสเตรเลียและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่น (Temperate Zone) ซึ่งมีความเสี่ยงในการปนเปื ้อนโอครา
ทอกซินเอ หากการเก็บรัก ษาหลังการเก็บ เกี่ ยวไม่ดี ทําให้ความชื น้ ในธัญพื ชสูง จะทําให้เชื อ้ รา Penicillium
verrucosum เจริญและสร้างโอคราทอกซินได้ (Santos et al., 2010)
Table 3 Occurrence of ochratoxin A in various types of cereal samples in import products.
No. of OTA contamination
No. of
Country of
No. of
sample(%)
Type
negative
origin
sample
sample* (%)
≤5 µg/kg
>5 µg/kg
Wheat
Australia
20
17 (85.0)
2 (10.0)
1 (5.0)
USA
Japonica
Australia
8
8 (100)
rice
Japan
Vietnam
Basmati rice
India
6
5 (83.3)
1 (16.7)
Pakistan
Rye
Australia
2
2 (100)
Barley
Australia
2
2 (100)
Netherlands
Oat
USA
1
1 (100)
Note: *negative sample= below the measurable detection limit of 0.20 µg/kg
จากการตรวจสอบปริมาณโอคราทอกซินเอในธัญพืชทัง้ หมดพบการปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอในสินค้า
ภายในประเทศ 3 ตัวอย่าง (จมูกข้าว 2 ตัวอย่าง และข้าวกล้อง 1 ตัวอย่าง) และสินค้านําเข้า 1 ตัวอย่าง (ข้าว
สาลี) เกินมาตรฐานสหภาพยุโรป (> 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งถือว่าเป็ นสินค้าที่มีความเสี่ยงให้เกิดปั ญหา
สุขภาพของผูบ้ ริโภคอาจจําเป็ นต้องติดตามสุม่ เก็บตัวอย่างเฝ้าระวัง และเพื่อหาข้อมูลเพิ่มต่อไป และกําหนดแนว
ทางการป้องกันการปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอในสินค้ากลุม่ ธัญพืช ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานโอครา
ทอกซินเอในธัญพืช ทําให้ยงั ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อกําจัดสินค้าที่ปนเปื ้อนโอคราทอกซินเอจากตลาด
ได้

สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบปริมาณโอคราทอกซินเอในธัญพืชในสินค้าที่จาํ หน่าย ผลิตและนําเข้ามาบริโภคในประเทศ
จํานวน 231 ตัวอย่าง เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานด้านความปลอดภัย พบว่ามีการปนเปื ้ อนโอคราทอกซินเอในสินค้า
จํานวน 13 ตัวอย่างและมีเพียง 4 ตัวอย่างที่มีปริมาณโอคราทอกซินเอเกินมาตรฐานสหภาพยุโรป (>5 ไมโครกรัม
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ต่อกิโลกรัม) ได้แก่ จมูกข้าว 2 ตัวอย่าง (13.39 และ 44.96 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) ข้าวกล้อง 1 ตัวอย่าง (7.10
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) และข้าวสาลี 1 ตัวอย่าง (5.78 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) หากผูบ้ ริโภคบริโภคธัญพืชที่มีการ
ปนเปื ้ อนโอคราทอกซินเอเกิ นมาตรฐานสหภาพยุโรป (>5 ไมโครกรัมต่อกิ โลกรัม) อาจทําให้เกิ ดปั ญหาด้าน
สุขภาพในอนาคตได้ ปั จจุบนั ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกําหนดเรื่องปริมาณโอคราทอกซินเอในที่ปนเปื ้อนในธัญพืช
ซึ่งสามารถนําข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั นีใ้ ช้เป็ นข้อมูลด้านความปลอดภัยในการดําเนินการพิจารณากําหนดมาตรฐาน
ปริมาณสูงสุดในการปนเปื ้อนของโอคราทอกซินเอในธัญพืชต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบัติการเคมี 2 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า กองพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร และผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือจนงานวิจัยนี ้
สําเร็จลงด้วยดี
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ศักยภาพของสารสกัดเปลือกผลไม้ไทยเพือ่ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีสีเขียว
A Potential of Thai Fruit Peel Extracts for Green Synthesis of ZnO Nanoparticles
สุริสา สากยโรจน์1 ประภัสสร รักถาวร1* อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ1 เกสรี กลิน่ สุคนธ์1 ลลิตา คชารัตน์1
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Natthaporn Presunthian1 and Thipaporn Thongkum1

บทคัดย่อ
จากการศึก ษาการใช้ป ระโยชน์จ ากสารสกัด เปลื อ กผลไม้ไ ทย จํานวน 6 ชนิ ด ได้แ ก่ มัง คุด ลําไย
มะม่ว งเขี ย วเสวยสุก และพัน ธุ ์ท ะวาย กล้ว ย และลิ น้ จี่ เ พื่ อ สัง เคราะห์อ นุภ าคนาโนซิ ง ค์อ อกไซด์ด ว้ ย
กระบวนการชี ว สัง เคราะห์ โดยตรวจวัด จากค่า การดูด กลื น แสงที ่ ค วามยาวคลื ่ น 365 นาโนเมตร
(Abs 365) พบว่า สารสกัด เปลื อ กลิ น้ จี่ มี ศ ัก ยภาพในการสัง เคราะห์อ นุภ าคนาโนซิ ง ค์อ อกไซด์สูง ที่ สุด โดย
มี ค ่า การดูด กลื น แสงสูง ถึง 4.17 นาโนเมตร และเมื่ อ ศึก ษาสภาวะที่ เ หมาะสมสํา หรับ การสัง เคราะห์
อนุภ าคนาโนซิ ง ค์อ อกไซด์ เช่ น ความเข้ม ข้น ของสารละลายซิ ง ค์อ ะซิ เ ตต Zn(CH 3COO)2.2H 2O (5, 10,
20, 30, 40, 50 มิ ล ลิ โ มล) ความเข้ม ข้น ของสารสกัด เปลื อ กผลไม้ค วามเข้ม ข้น ร้อ ยละ1, 5, 10, 15, 20
โดยนํา้ หนัก ต่อ ปริ ม าตร และความเป็ น กรด-ด่า งของสารละลาย (pH 3.0, 7.0 ,9.0, 12, 14) พบว่า สาร
สกัด จากเปลื อ กลิ น้ จี่ จ ะสัง เคราะห์อ นุภ าคซิ ง ค์อ อกไซด์ไ ด้ส ูง ที่ ส ุด เมื่ อ สัง เคราะห์โ ดยใช้ส ารสกัด ความ
เข้ม ข้น ร้อ ยละ 10 เติ ม ลงสารละลายซิ ง ค์อ ะซิ เ ตตความเข้ม ข้น 30 มิ ล ลิ โ มลที่ มี ค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง 9
และบ่ มเป็ น เวลา 2 ชั่วโมง ที่ อุณ หภูมิ 90 องศาเซลเซี ย ส

ABSTRACT
This research was to study the utilization of 6 Thai fruit peel extracts for the synthesis of zinc
oxide nanoparticles (ZnO NPs) including mangosteen, longan, mango (khiew sawoey), mango
(thaway), banana and lychee. The ability of Thai fruit peel extracts on ZnO NPs biosynthesis was
detected from the absorbance value at wavelength 365 nm (Abs365). These study indicated that lychee
peel extract gave the high tendency to synthesize ZnO NPs which exhibited the sharpest absorbance
peak at 365 nm [(Abs365) 4.17 nm]. Different parameters were optimized for synthesizing ZnO NPs
including zinc acetate concentration (5, 10, 20, 30, 40, 50 mM), plant extract concentrations (1, 5, 10,
15, 20 % w/v) and pH of the zinc solution (pH 3.0, 7.0, 9.0, 12, 14). The results revealed that the highest
ZnO NPs synthesis was achieved by using 10% lychee peel extract added to 30 mM zinc acetate
solution at pH 9.0 by 2 hours of incubation at 90 oC.
Key words: Zinc oxide nanoparticles, Biosynthesis, Fruit peel extracts
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คํานํา

ซิ ง ค์อ อกไซด์ เป็ น วัส ดุใ นกลุ่ม โลหะออกไซด์ท่ี ไ ด้มี ก ารศึก ษาและวิ จัย เป็ น จํา นวนมากในปั จ จุบัน
เนื่องจากมีประโยชน์กว้างขวาง โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ซึง่ สามารถใช้ผสมในสารป้องกันรังสี UVAUVB เป็ นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางกันแดด และจากการที่มีฤทธิ์ยบั ยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ รา จึงสามารถระงับกลิ่นที่
ไม่พึงประสงค์ของร่างกาย หรือใช้ในผลิตภัณฑ์กาํ จัดกลิ่นของเสือ้ ผ้าอีกทัง้ ยังใช้เป็ นส่วนผสมของยาสมานแผล
ลดการอักเสบ รักษาโรคติดเชือ้ ที่ผิวหนังบางชนิดหรืออาการระคายเคืองตามผิวหนังซิงค์ออกไซด์ (ZnO) เป็ น
สารประกอบที่สามารถพบได้ในธรรมชาติ และสามารถสังเคราะห์ขนึ ้ มาให้บริสทุ ธิ์ได้ มีความคงทนสูงสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย กระบวนการสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์มีหลายกระบวนการโดยทั่วไปสามารถทําได้
โดยใช้วิธีการการระเหยกลายเป็ นไอด้วยวิธีทางเคมี (Chemical vapor deposition; CVD) เช่น กระบวนการ Solgel, กระบวนการ Hydrothermal และกระบวนการผสมสารละลาย และวิธีท่ี 2 คือ การระเหยกลายเป็ นไอด้วยวิธี
ทางกายภาพ (Physical vapor deposition; PVD) โดยวิธีท่ีสนใจศึกษาเป็ นกระบวนการชีวสังเคราะห์ โดยใช้สาร
สกัดจากเปลือกผลไม้ไทย ซึ่งเป็ นกระบวนการสังเคราะห์ท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี เป็ นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการสังเคราะห์ โดยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีได้จากกระบวนการนีย้ ังคงคุณสมบัติในการยับยั้ง
เชื อ้ จุลินทรียไ์ ด้ดี และในปั จจุบนั มีการนําสารสกัดจากส่วนต่างๆของพืชซึง่ ประกอบด้วยสารในกลุ่มฟี นอลิก
ฟลาโวนอยด์ ฯลฯ มาใช้เป็ นสารรีดิวซ์ (Reducing agent) เพื่อรีดิวซ์เกลือไอออนของโลหะให้เปลี่ยนเป็ นอนุภาค
ของโลหะระดับนาโนอย่างแพร่หลาย (Dobrucka and Dugaszewska, 2015)ใช้สารสกัดจากดอกโคลเวอร์ใน
การสัง เคราะห์อ นุภ าคซิ ง ค์อ อกไซด์ เป็ น ต้น ด้ว ยเหตุนี ้ก ารศึก ษาการผลิ ต อนุภ าคนาโนซิ ง ค์อ อกไซด์ด ว้ ย
กระบวนการทางชีวสังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้จงึ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ การศึกษาครัง้ นี ้
จึงมีแนวคิดที่จะนําสารสกัดจากเปลือกผลไม้มาใช้ในกระบวนการชีวสังเคราะห์เพื่อผลิตอนุภาคนาโนซิงค์ออก
ไซด์ เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาสําหรับการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติท่ีดีของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้

อุปกรณ์และวิธีการ
การสกัดสารจากเปลือกผลไม้
ทําการสกัดสารเปลือกผลไม้ท่ผี ่านการทําแห้งและบดละเอียดทัง้ 6 ชนิด ได้แก่ มังคุด ลําไย มะม่วง
เขียวเสวยสุก มะม่วงพันธุท์ ะวาย กล้วย ลิน้ จี่ โดยการต้มด้วยนํา้ กลั่นที่ความเข้มข้น 5 กรัมต่อนํา้ 100 มิลลิลิตร ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ ทําการกรองแยกส่วนสารละลายเพื่อนําไปทําการทดลอง
ต่อไป
การทดสอบความสามารถในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ของสารสกัดเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆ
ทําการทดสอบความสามารถในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ตามวิธีการของ Jamdagni et al.
(2018) โดยนําสารสกัดเปลือกผลไม้ความเข้มข้นร้อยละ 5 จํานวน 2 มิลลิลิตร ใส่ลงในสารละลายซิงค์อะซิเตต
Zn(CH3COO)2.2H2O ที่ระดับความเข้มข้น 10 มิลลิโมล ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ทําการบ่มที่อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง และตรวจวัดอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีสงั เคราะห์ได้ดว้ ย UV–Vis spectroscopy ที่
ความยาวคลื่นในช่วง 200-800 นาโนเมตร จากนัน้ คัดเลือกสารสกัดเปลือกผลไม้ท่ีมีศกั ยภาพสังเคราะห์อนุภาค
นาโนซิงค์ออกไซด์ได้ดีท่ีสดุ จากค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร มาใช้ในการทดลองขัน้
ต่อไป
665

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์โดยใช้สารสกัดเปลือกผลไม้
ที่มีศกั ยภาพสูงสุดในการสังเคราะห์จากผลการศึกษาข้างต้นมาศึกษาระดับความเข้มข้นของพืช 5 ระดับ คือ ร้อย
ละ 1, 5, 10, 15 และ20 โดยใช้ความเข้มข้นของสารละลาย Zinc Acetate 6 ระดับคือ 5, 10, 20, 30, 40 และ 50
มิลลิโมล และที่สภาวะความเป็ นกรด-ด่างที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ 5 ระดับ คือ 3, 7, 9, 12 และ14 ตรวจวัด
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีสงั เคราะห์ได้ดว้ ย UV–Vis spectroscopy ที่ความยาวในช่วง 200–800 นาโนเมตร
คัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ในการผลิตอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์โดยใช้สารสกัดเปลือกผลไม้
การตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ตัวอย่างที่สงั เคราะห์ได้จากสภาวะที่เหมาะสมจะถูกล้างด้วยนํา้ กลั่น และทําให้แห้งโดยการอบที่อณ
ุ หภูมิ
60องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 16 ชั่วโมง จากนัน้ ทําการบดให้เป็ นผงนําไปตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของอนุภาค
นาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีสงั เคราะห์ได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมด้วยเทคนิคต่างๆ ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ดว้ ย EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectrometer, Hitachi) และตรวจ
ลักษณะทาง morphology ด้วย Field emission scanning electron microscopy (FESEM)

ผลและวิจารณ์การทดลอง
ผลการทดสอบความสามารถในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์จากเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆ
จากการทดลองใช้เปลือกผลไม้ไทยทัง้ 6 ชนิด มาทําการทดสอบความสามารถในการสังเคราะห์อนุภาค
นาโนซิ ง ค์ออกไซด์ โดยใช้ก ระบวนการทางชี วสัง เคราะห์โดยนําสารสกัด เปลือกผลไม้แต่ละชนิ ดไปทดสอบ
ความสามารถในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์โดยการสแกนความยาวคลื่นตัง้ แต่ 200-800 นาโนเมตร
ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์และทําการตรวจวัดความสามารถในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ของ
พืชแต่ละชนิดโดยวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร พบว่าเปลือกผลไม้แต่ละชนิดมี
ความสามารถในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้แตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสําคัญ ดังแสดงในตารางที่
1 พบว่าเปลือกลิน้ จี่สามารถสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้สงู ที่สดุ โดยมีคา่ การดูดกลืนคลื่นแสงที่ความ
ยาวคลื่น 365 นาโนเมตร (Abs365) สูงถึง 4.17 รองลงมาคือ เปลือกมังคุด กล้วย ลําไย มะม่วงพันธุท์ ะวาย และ
มะม่วงพันธุเ์ ขียวเสวยสุกที่มีแนวโน้มในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้ต่าํ ที่สดุ ในระดับเดียวกัน โดย
มีคา่ ดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร เท่ากับ 2.64, 1.79, 1.74, 1.28 ตามลําดับ (Table 1) ทัง้ นี ้
เนื่องจากสารสกัดจากเปลือกลิน้ จี่มีปริมาณสารในกลุม่ โพลีฟีนอล และฟลาโวนอยด์ในปริมาณสูง โดยสารสําคัญ
ที่ พ บ ม า ก ไ ด้ แ ก่ ascorbic acid, phenolic compounds ( gallic acid) , flavonoids (procyanidin B4,
procyanidin B2 and epicatechin) and anthocyanins (cyanidin3- rutinoside, cyanidin 3- glucoside,
quercetin-3-rutinoside and quercetin-3-glucoside) (Jiang et al., 2013) ซึ่งสารเหล่านีม้ ีคุณสมบัติเป็ นสาร
รีดิวซ์ในการเปลี่ยนเกลือของโลหะไปเป็ นอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ๆ ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Chen et al.
(2011) ที่ พ บว่าพื ช ที่ มี ป ริ ม าณสารในกลุ่ม ฟี นอลิ ก และฟลาโวนอยด์สูง เช่ น เปลื อกส้ม จะมี แ นวโน้ม ในการ
สังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้ดี โดยในการทดลองนีอ้ นุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีสงั เคราะห์ได้จากเปลือก
ลิน้ จี่ พบว่ามีตะกอนขุ่นสีขาวเกิดขึน้ และมีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร (Abs365) สูงสุด
ดังแสดงใน Fugure 1
666

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Table 1 A potential of Thai fruit peels on zinc oxide nanoparticles synthesis.
Thai fruit peels
Absorbance peak at 365 nm )Abs365)
Mangosteen (Garcinia mangostana Linn.)
2.64±0.30b
Longan (Dimocarpus longan Lour.)
1.79±0.14c
Mango (Khiew Sawoey)(Dimocarpus longan Lour.)
1.28±0.45c
Mango (Thaway) (Dimocarpus longan Lour).
1.47±0.28c
Banana (Musa sapientum Linn).
1.79±0.14c
Lychee (Litchi chinensis Sonn.)
4.17±0.35a
a,b,c

Means different letters in the same column indicate significant differences (p<0.05)

)a(

)b(

)c(

Figure 1 Green synthesis of zinc oxide nanoparticles from lychee peel extract; a = Before incubation,
b = After incubation and c = UV-Vis absorption spectrum
คัดเลือกชนิดของสารสกัดเปลือกผลไม้ท่ีมีความสามารถในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้
สูงที่สุด ได้แก่ สารสกัดเปลือกลิน้ จี่ ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้เปลือกลิน้ จี่ในการ
สังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มาก่อน ด้วยเหตุนีจ้ ึงเป็ นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่น่าสนใจที่จะนํามา
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ตอ่ ไป
การศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์จากสารสกัดเปลือกลิน้ จี่ โดย
ศึกษาผลของความเข้มข้นสารละลาย Zinc Acetate ต่อประสิทธิ ภาพในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งค์ออกไซด์
กําหนดสารละลาย Zinc Acetate 6 ระดับความเข้มข้น พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Zinc Acetate จาก 5-30
มิลลิโมล การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์จะค่อยๆเพิ่มขึน้ และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ Zinc Acetate
สูงกว่า 30 มิลลิโมล พบว่าการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์มีแนวโน้มลดลง ดังแสดงใน Figure 1 and 3

667

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Figure 2 Difference of 365 nm absorption by zinc oxide nanoparticles synthesis from lychee peel
extract at different concentrations of zinc acetate.
จากการศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลาย Zinc Acetate ต่อประสิทธิภาพในการสังเคราะห์อนุภาค
นาโนซิ งค์ออกไซด์ด ว้ ยเปลือกลิน้ จี่ พบว่าสารละลาย Zinc Acetate ที่ ระดับความเข้มข้น 30 มิ ลลิ โมล สามารถ
สังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้สงู ที่สดุ โดยมีค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ซึง่ เป็ น
ช่วงการดูดกลืนแสงของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้สงู สุดเท่ากับ 5.07

(c)
(a)
(b)
Figure 3 UV-Vis spectra of zinc oxide nanoparticles synthesis at different concentrations of zinc acetate:
(a) 10 mM, (b) 30 mM and (c) 50 mM.

จากนัน้ ศึกษาผลของความเข้มข้นสารสกัดเปลือกลิน้ จี่ 5 ระดับความเข้มข้น ต่อการสังเคราะห์อนุภาคนา
โนซิงค์ออกไซด์ พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกลิน้ จี่มีผลต่อความสามารถในการสังเคราะห์อนุภาค นาโน
ซิงค์ออกไซด์ โดยเมื่อเพิ่ มความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกลิน้ จี่จากร้อยละ 1-10 สามารถเพิ่ มการสังเคราะห์
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์อย่างช้าๆ และจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดจากเปลือกลิน้ จี่สูงกว่า
ร้อยละ 10
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Figure 4 Difference of 365 nm absorption by zinc oxide nanoparticles synthesis from lychee peel
extract at different concentrations of plant extract.
จากการศึก ษาผลของความเข้มข้น สารสกัด เปลือกลิ น้ จี่ ต่อประสิท ธิ ภ าพในการสัง เคราะห์อนุภาค
นาโนซิง ค์อ อกไซด์ พบว่า ความเข้ม ข้น ของสารสกัด เปลือ กลิ น้ จี่ ที่ ร ะดับ ความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 10 สามารถ
สัง เคราะห์อ นุภ าคนาโนซิง ค์อ อกไซด์ได้สูง ที่ สุด (Firuge 4) โดยมีค่าการดูด กลืน คลื่นแสงที่ ความยาวคลื่น
365 นาโนเมตรเท่า กับ 5.89 และเมื ่ อ ศึก ษาผลของระดับ ความเป็ น กรด-ด่า งของสารละลายต่อ การ
สัง เคราะห์อ นุภ าคนาโนซิง ค์อ อกไซด์ พบว่า ค่า ความเป็ น กรดด่า งที่ ร ะดับ pH 3 - 7 ไม่เ กิ ด การสัง เคราะห์
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

Figure 5 Effect of pH on zinc oxide nanoparticles synthesis at various pH values.
เมื่อระดับความเป็ นกรด-ด่างเพิ่มขึน้ pH 7- 9 ส่งผลให้สามารถสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้
โดยพบว่าค่าความเป็ นกรด-ด่างที่ pH 9 มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร (Abs365) สูงถึง
7.72 ดังแสดงใน Figure 5 ซึ่งจากผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการเพิ่มค่าความเป็ นกรดด่าง pH 3- 9 จะมีตะกอนของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ซ่งึ การจากกระบวนการสังเคราะห์เกิ ดขึน้ ซึ่งส่งผลให้
สารละลาย Zinc Acetate มีลกั ษณะขุ่นขึน้ ดังแสดงใน Figure 6 ซึ่งผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Alias et al. (2010) ที่พบว่าเมื่อเพิ่มระดับความเป็ นกรด-ด่างที่ pH 8-9 สามารถส่งเสริมให้สงั เคราะห์อนุภาค
นาโนซิงค์ออกไซด์ได้สงู ขึน้ และมีขนาดอนุภาคเล็กลง (Alias et al., 2010)
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(b)

(c)

(d)

Figure 6 Green synthesis of zinc oxide nanoparticles synthesis at various pH values: (a) pH 3,
(b) pH 7, (c) pH 9 and (d) pH 12.
การตรวจวัดลักษณะทางกายภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
เมื่อทําการตรวจวัดลัก ษณะทางกายภาพ และขนาดของอนุภ าคนาโนซิ งค์ออกไซด์ ตลอดจนตรวจ
วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีสงั เคราะห์ได้ดว้ ยเปลือกลิน้ จี่ พบว่า อนุภาค
นาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีสงั เคราะห์ท่ีระดับความเป็ นกรด-ด่าง 9 จะมีรูปร่างค่อนข้างกลม (spherical shape) และมี
ขนาดที่หลากหลาย โดยมีขนาดระหว่าง 30-100 นาโนเมตร ซึง่ ผลการทดลองที่ได้มีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Jamdagni et al. ( 2018 ) ที่ สัง เคราะห์อ นุ ภ าคนาโนซิ ง ค์อ อกไซด์ด ้ว ยสารสกั ด จากลํา ต้น บอระเพ็ ด
(Tinospora cordifolia) ที่ มีรูปร่างค่อนข้างกลมและมีขนาดเฉลี่ย 37 นาโนเมตร นอกจากนี ส้ ามารถตรวจพบ
ปริมาณธาตุ Zn,O และ C ซึง่ แสดงถึงอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีสงั เคราะห์ได้
(a)

(b)

Figure 7 Biosynthesized ZnONPs (a) FESEM (b) EDS spectrum .

สรุ ป

สารสกัดจากเปลือกผลไม้ท่ีคดั เลือกมาทําการทดลองทัง้ หมด 6 ชนิด มีความสามารถในการสังเคราะห์
อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้แตกต่างกัน โดยเปลือกลิน้ จี่มีความสามารถในการสังเคราะห์มากที่สดุ และเมื่อนํา
เปลือกลิน้ จี่มาทําการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่า
สภาวะที่เหมาะสมโดยการใช้สารสกัดจากเปลือกลิน้ จี่ท่ีระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 เติมลงในสารละลายซิงค์
อะซิเตตที่ระดับความเข้มข้น 30 มิลลิโมล ที่ระดับค่าความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 9 (pH 9.0) ทําการบ่มที่อณ
ุ หภูมิ
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90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง จะส่งเสริมการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ได้สงู สุด และเมื่อ
นําไปตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ และขนาดของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ตลอดจนตรวจวิเคราะห์ธาตุเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์พบว่า อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ท่ีสงั เคราะห์ท่ีระดับ pH 9.0
จะมีรูปร่างและขนาดหลากหลายโดยมีขนาดระหว่าง 100- 300 นาโนเมตร และสามารถตรวจพบปริมาณธาตุ
Zn, O และ C
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Characteristics of Baked Spinach with Cheese after Treated by High Pressure Processing
Chutima Mattar1, Wannasawat Ratphitagsanti1* and Phunsiri Suthiluk2

ABSTRACT

High pressure processing (HPP) can be used as a post-lethality treatment to prevent cross
contamination of ready-to-eat (RTE) food, while maintaining product quality. Although HPP can
preserve heat sensitive compounds, certain changes can occur, especially on high molecular weight
molecules (lipid, protein and carbohydrate). The objective of this study was to determine physical,
chemical and microbiological qualities of baked spinach with cheese after treated by HPP at various
conditions. Commercial baked spinach with cheese was compared with HPP treated samples (400,
500 and 600 MPa for 10 min). The net color difference value (∆E*) was not significantly different
between HPP treated and untreated samples in cheese and cream layers (p>0.05). Spinach layer
showed differences of ∆E* resulting from a decrease in L* (lightness) value. pH of HPP-treated samples
remained unchanged, while water activity (aw) slightly changed (p≤0.05). Texture was analyzed by
penetration mode. Changes on textural properties of HPP-treated samples were minorly observed in
firmness but not in adhesiveness. Microbial analyses of commercial baked spinach with cheese were
approximately 2.1±0.2, 1.3±0.0, 1.2±0.3 and <1.0 log CFU/g for total aerobic bacteria, yeast and mold,
lactic acid bacteria and bacterial spore, respectively. HPP treatment (400-600 MPa for 10 min)
decreased numbers of microorganisms to under detection limit of standard plate count (less than 1 log
CFU/g). In conclusion, HPP could remain physical and chemical characteristics of baked spinach with
cheese including color of cream, pH, aw and texture (adhesiveness). Natural microflora was reduced
by using HPP from 400–600 MPa for 10 min pressure holding time to under detection limit. HPP could
potentially improve food safety of baked spinach with cheese when stored at refrigerated condition.

Key word: baked spinach, cheese, high pressure processing, ready-to-eat
* Corresponding author; e-mail address: wannasawat.r@ku.ac.th
1
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INTRODUCTION

Baked spinach with cheese is one of the popular Italian cuisines due to its rich source of
nutrients, providing high energy and flavorful taste. At present, this dish is commercially available in
ready-to-eat (RTE) form. RTE foods have been consumed widely and have driven to high demand due
to socio-economic and life style changing (Chandrasekara and Shahidi, 2015). Foods are typically
cooked, packed and chilled before distribution. However, contamination after cooking and during
packaging can shorten shelf-life of product. High pressure processing (HPP) has been used to extend
shelf-life of several RTE products by serving as a post-lethality step, specifically in RTE meat products.
HPP is nonthermal technology governing pressure to transmit instantaneously and uniformly throughout
a sample. HPP not only can inactivate microorganisms to produce safe food but it also renders minimal
changes on food’s flavor, texture, appearance and nutritional quality (James and James, 2015). HPP
treated product is similar to fresh products. Jung et al. (2012) and Wang et al. (2012) observed the
effects of HPP on spinach leaves and spinach puree. Spinach after HPP treatment was reported to be
able to maintain color and heat sensitive compounds. Although quality of HPP treated product was
better than thermal processing, it could impact high molecular weight compositions leading to changes
on product qualities. When dairy products are processed by HPP, protein denaturation occurs. In
addition, fat composition is reported to have baroprotective effect that can support microbial survival
and protect stress from external environment (San Martín-González et al., 2006). The main ingredients
of baked spinach with cheese are spinach and dairy products. There have been limited studies of the
influence of HPP on low-acid food. Therefore, the objective of this study was to investigate the effect of
high pressure processing on quality characteristics of baked spinach with cheese that was an RTE with
complex food system containing cheese, milk, cream and spinach.

MATERIALS AND METHODS
1. Baked spinach with cheese preparation
Commercial baked spinach with cheese has 3 layers which are cheese, cream and spinach.
Baked spinach with cheese was filled in polypropylene (PP) tray and sealed with polyethylene
terephthalate (PET)/ cyclopentadiene (CPD) film. After that, samples were individually packed in the
linear low-density polyethylene (LLDPE)/ nylon vacuum pouch before vacuum packaging. Samples
were kept at approximately 4-8ºC and were treated by HPP within 48 h after manufacturing.
2. HPP treatments
Samples were placed in vessel of HPP (Bao Tou KeFa High Pressure Technology Co., Ltd.,
China) with capacity of 3 L. Medium for pressure transmission is reverse osmosis (RO) water. Samples
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were treated at 400, 500 and 600 MPa for 10 min. After treatment, the samples were stored at
approximately 4-8ºC and analyzed for physical, chemical and microbiological properties within 24 h.
3. Physical and chemical measurement
Commercial baked spinach with cheese was served as untreated control. HPP treated samples
were determined for physical and chemical qualities. Samples were evaluated for color (CIE L*a*b*),
pH, water activity (aw) and texture analyses. Color was carried out by spectrophotometer (Minolta,
model CM-3500d, Aichi, Japan) with a standard illuminant D65 and standard observation angle at 10°.
Each layer of baked spinach with cheese, specifically cheese, cream and spinach layer was
determined for the net color difference (∆E*). ∆E* was calculated from the differences of L*, a* and b*
between HPP treated samples and untreated control as shown in Equation 1.
∆E* = �(∆L*)2 +(∆a*)2 +(∆b*)2

(1)

pH was measured by pH meter (SI Analytics Serie Lab 855, Germany) after the sample was
mixed with deionized water at ratio 1:1 (Stratakos et al., 2015). Water activity was measured by water
activity meter (Aqua LAB, Model Serie 3TE, Washington, USA). Textural properties were analyzed by
Texture Analyzer (TA.XT Plus Texture Analyzer, Stable Micro System, and England) in which firmness
and adhesiveness were obtained by P/5 cylinder probe (test speed 2.00 mm/sec; strain 70.00%) using
penetration mode (Modified from Zahorec et al., 2017).
4. Microbial analyses
After HPP treatment for 24h, baked spinach with cheese was placed in sterile stomacher bag
(BA6041/STR, Stomacher 400 Classic Strainer bag, Seward, UK) and was homogenized in a stomacher
for 1 min. The homogeneous sample (1 ml) was diluted into 9 ml of 0.1% peptone water. Pour plating
was carried out by placing 1 ml of serial dilution onto disposable Petri dish, then mixed with PCA (Plate
Count Agar, Merck KGaA, Germany) for total aerobic bacteria counts, PDA (Potato Dextrose Agar,
Merck KGaA, Germany) for yeast and mold counts, and MRS (De Man, Rogosa and Sharpe agar, Difco,
Becton Dickinson and Company, France) for lactic acid bacteria counts. PCA and MRS plates were
incubated at 35°C for 48 h while PDA plates were incubated at 25°C for 120 h (Food and Drug
Administration. Bacteriological, 2001). Numbers of microorganism were reported as an average of log
CFU/g. For determination of bacterial spore numbers, 10 g of baked spinach with cheese was filled in
50 ml of sterilized PP tube and placed in water bath at 70°C for 15 min before serial dilution and pour
plating with PCA (Bennett and Belay, 2001).
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5. Statistical analysis
Data was performed by Analysis of Variance (ANOVA) and Duncan’s Multiple Range Tests with
SPSS statistical software version 12.0 (IBM Thailand Co., Ltd., Bangkok, Thailand). pH, water activity,
color value and texture were expressed as means ± standard deviation. The p-value at 0.05 was
considered significantly different.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Effects of HPP on physical and chemical characteristics compared with untreated control
Untreated control and HPP treated samples (pressure at 400, 500 and 600 MPa for 10 min)
were evaluated for physical and chemical characteristics such as color (∆E*), pH, water activity (aw)
firmness and adhesiveness. L* (lightness), a* (redness/ greenness) and b* (yellowness/ blueness) of
untreated control were 73.00, 2.18 and 27.62 in cheese layer, 87.77, -0.81 and 13.30 in cream layer
and 50.16, -6.73 and 13.43 in spinach layer, respectively. When HPP treated samples were measured
for color and calculated the ∆E* in every layer of baked spinach with cheese (Table 1), only ∆E* of
spinach layer was found significantly different (p≤0.05). Treatment at pressure of 600 MPa for 10 min
had the highest ∆E*. When increasing pressure, L* of spinach layer was significantly decreased (data
not shown). Jung et al. (2012) and Wang et al. (2012) studied the effect of HPP on color of spinach.
HPP could damage permeable membrane of plant cells including the chloroplasts. This phenomenon
leads to leak of chlorophyll and is probably the cause of changed color of spinach. Moreover,
compression heating during processing could impact on color. When HPP treatment was compared
with heat treatment, ∆E* of heat treatment (100ºC for 60 s) was more than 12 (Jung et al., 2012). A
decrease on a* of heat treated spinach was observed at -6.55, whereas a* of untreated control was 11.20 (Wang et al., 2012). In baked spinach with cheese, HPP could preserve product’s appearance.
In addition, cream layer revealed the minimum ∆E* between 1.24±0.29 and 1.44±0.25, which
experienced observers cannot detect (Mokrzycki and Tatol, 2011).
pH of untreated control was 6.25±0.05 and pH of HPP treated samples were not significantly
different with untreated control (p>0.05). Results showed similar trend to Chakraborty et al. (2015)
which reported the unchanging of pH in pineapple puree between untreated control and those obtained
from the combined conditions of pressures (200, 400, 500 and 600 MPa) and temperatures (50, 60 and
70°C) for 10, 15 and 20 min. However, pH of HPP treated spinach puree increased from 5.89 to 6.50
due to the self-ionization of water (Wang et al., 2012). Water activity of HPP treated samples was slightly
different among samples. It ranged from 0.983±0.002 to 0.988±0.005, which was similar to that of
untreated control (0.984±0.002). Del Olmo et al. (2019) reported that HPP mildly affected on aw of
Laminaria ochroleuca (kombu seaweed) but did not affect on aw of fresh cheese (Evrendilek et al.,
2008).
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Table 1 The net color difference (∆E*), pH and water activity (aw) of untreated control and HPP treated
baked spinach with cheese.
Pressure
∆E*
pH
aw
(MPa)
Cheese layer
Cream layer
Spinach layer
0.1
6.25±0.05
0.984±0.002b
400
6.91±0.37
1.44±0.25
3.37±0.69ab
6.35±0.05
0.987±0.002ab
500
7.43±2.25
1.36±0.03
2.59±0.17b
6.41±0.04
0.983±0.002b
600
7.95±1.86
1.24±0.29
4.48±1.97a
6.24±0.25
0.988±0.005a
a-b
Different letters in the same column indicate significant difference at p≤0.05.
Texture analyses were observed on firmness and adhesiveness by P/5 cylinder probe for
pressed testing into baked spinach with cheese (Table 2). Penetration indicated that adhesiveness was
not significantly different (p>0.05), while firmness of HPP treated samples at 500 MPa was slightly
different (p≤0.05) with untreated control. Neetoo et al. (2011) showed decreasing of firmness in onions
at pressure between 400 and 500 MPa and temperature at 20-40°C. Okpala et al. (2010) investigated
the effect of HPP (9-291 MPa for 1-29 min) on texture of fresh cheese and found that adhesiveness of
HPP treated fresh cheese ranging from 0.03 to 1.37 N·s.
Table 2 Firmness and adhesiveness from penetration test of untreated control and HPP treated
baked spinach with cheese.
Pressure (MPa)
Firmness (N)
Adhesiveness (N·s)
0.1
0.45±0.11a
0.30±0.07
400
0.38±0.05ab
0.31±0.04
500
0.37±0.06b
0.29±0.06
ab
600
0.39±0.12
0.29±0.04
a-b
Different letters in the same column indicate significant difference at p≤0.05.
2. Determination of microbial populations in HPP treated bake spinach with cheese and untreated
control
Numbers of microorganisms of freshly prepared sample (untreated control) were ~2.1±0.2 log
CFU/g of total aerobic bacteria counts, ~1.3±0.0 log CFU/g of yeast and mold counts and ~1.2±0.3 log
CFU/g of lactic acid bacteria counts. According to Centre for Food Safety, Food and Environmental
Hygiene Department (2014), the borderline level of cooked chilled foods with minimum handlings prior
to sale or consumption must be less than 7 log CFU/g of aerobic colony counts while acceptable
guideline levels for determining the microbiological quality of New South Wales Food Authority (2009)
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have to be less than 7 log CFU/g. Although aerobic bacteria counts of untreated control were below
standard, they can grow up and increase in numbers until unsafely to consume. When baked spinach
with cheese was treated by HPP, numbers of microorganisms were found less than 1.0 log CFU/g in all
treatments (Table 3). In addition, Stratakos et al. (2015) stated that HPP could reduce total aerobic
bacteria and lactic acid bacteria counts of lasagna to 1.34 log CFU/g and below 2 log CFU/g when
treated at 600 MPa for 1 min, respectively. HPP can effectively inactivate several vegetative
microorganisms; however, bacterial spore is resistant to high pressure. Bacterial spore can survive up
to 1,200 MPa at room temperature. Therefore, bacterial spore might germinate and grow with doubling
in numbers. The most important sporeforming bacteria related to food are Bacillus and Clostridium.
Especially, Bacillus cereus is normally found in soil, on surface of vegetables and processed foods.
Food poisoning from B. cereus could occur during storage at abuse temperatures for long time, with
number of B. cereus more than 6 log CFU/g (Food and Drug Administration, 2001). In this study, HPP
treated baked spinach with cheese showed less than 1.0 log CFU/g of bacterial spore counts. The
results indicated that HPP was able to perform as a post lethality treatment, thus increasing safety of
in-packed cooked-chilled products.
Table 3 Numbers of microorganisms (log CFU/g) of untreated control and HPP treated baked spinach
with cheese.
Pressure
Numbers of microorganisms (log CFU/g)
(MPa)
Total aerobic
Yeast and Mold Lactic acid bacteria
Bacterial spore
bacteria
0.1
2.1±0.2 est.
1.3±0.0 est.
1.2±0.3 est.
<1.0 est.
400
<1.0 est.
<1.0 est.
<1.0 est.
<1.0 est.
500
<1.0 est.
<1.0 est.
<1.0 est.
<1.0 est.
600
<1.0 est.
<1.0 est.
<1.0 est.
<1.0 est.
est. means the estimated value.

CONCLUSIONS
Characteristics of HPP treated baked spinach with cheese such as color of cheese and cream,
pH, aw and texture (adhesiveness) resembled untreated control, regardless of pressure levels (400-600
MPa). In addition, HPP could enhance food safety by reducing numbers of microorganisms in baked
spinach with cheese (less than 1.0 log CFU/g of total aerobic bacteria, yeast and mold, lactic acid
bacteria and bacterial spore counts). Although no survivors of microorganisms were found after HPP
treatment, injured cells could repair and recover to increase numbers in food. Further study is needed
to ensure product safety throughout the extended shelf-life period.

677

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ACKNOWLEDGEMENTS

Financial support of this research was from Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
(RDG6250010) and in part of Value Sourcing Co., Ltd.

REFERENCES
Bennett, W. and N. Belay. 2001. Bacillus cereus, pp. 311-324. In F. P. Downes and K. Ito, eds.
Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. Sheridan Books, Inc. ,
Washington, DC.
Centre for Food Safety, Food and Environmental Hygiene Department. 2014. Microbiological Guidelines
for Food (For ready-to-eat food in general and specific food items). Available Source:
https://www.cfs.gov.hk/english/food_leg/files/food_leg_Microbiological_Guidelines_for_Food_
e.pdf, Sep 8, 2019.
Chakraborty, S., P.S. Rao, and H.N. Mishra. 2015. Effect of Combined High Pressure–Temperature
Treatments on Color and Nutritional Quality Attributes of Pineapple (Ananas Comosus L.)
Puree. Innovative Food Science and Emerging Technologies 28: 10–21.
Chandrasekara, A. and F. Shahidi. 2015. The use of antioxidants in ready-to-eat (RTE) and cook-chill
food products, pp. 433-446. In F. Shahidi, ed. Handbook of Antioxidants for Food Preservation.
Woodhead, Publishing.
Del Olmo, A., A. Picon and M. Nuñez. 2019. High pressure processing for the extension of Laminaria
ochroleuca (kombu) shelf-life: A comparative study with seaweed salting and freezing.
Innovative Food Science and Emerging Technologies 52: 420-428.
Evrendilek, G.A., N. Koca, J.W. Harper and V.M. Balasubramaniam. 2008. High-pressure processing
of Turkish white cheese for microbial inactivation. Journal of Food Protection 71(1): 102-108.
Food and Drug Administration. 2001. Analytical Manual Bacillus cereus. Bacteriological Analytical
Manual. Gaithersburg, MD, USA.
James, S. and C. James. 2015. Minimal processing of ready meals, pp. 599-612. In D.-W. Sun, ed.
Emerging Technologies for Food Processing (Second Edition). Academic Press.
Jung, L.-S., S.H. Lee, S. Kim, S.-K. Lee and J. Ahn. 2012. Effect of high pressure processing on
microbiological and physical qualities of carrot and spinach. Food Science and
Biotechnology 21(3): 899-904.
Mokrzycki, W.S. and M. Tatol. .2011Colour difference ∆E-A survey. Machine Graphics and Vision
(4)20: .411-383
Neetoo, H., S. Nekoozadeh, Z. Jiang and H. Chen. 2011. Application of high hydrostatic pressure to
decontaminate green onions from Salmonella and Escherichia coli O157:H7. Food
Microbiology 28(7): 1275-1283.
678

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

New South Wales Food Authority. 2009. Microbiological quality guide for ready-to-eat foods: A guide to
interpreting microbiological. Available Source: http://www.foodauthority.nsw.gov.au/_Docu
ments/scienceandtechnical/microbiological_quality_guide_for_RTE_food.pdf, Sep 8, 2019.
Okpala, C.O., J.R. Piggott and C.J. Schaschke. 2010. Influence of high-pressure processing (HPP) on
physico-chemical properties of fresh cheese. Innovative Food Science and Emerging
Technologies 11(1): 61-67.
San Martín-González, M.F., J. Welti-Chanes and G.V. Barbosa-Canovas. 2006. Cheese manufacture
assisted by high pressure. Food Reviews International 22(3): 275-289.
Stratakos, A.Ch., M. Linton, M.F. Patterson and A. Koidis. 2015. Effect of high-pressure processing on
the shelf life, safety and organoleptic characteristics of lasagne ready meals during storage at
refrigeration and abuse temperature. Innovative Food Science and Emerging Technologies 30:
1-7.
Wang, R., T. Wang, Q. Zheng, X. Hu, Y. Zhang and X. Liao. 2012. Effects of high hydrostatic pressure
on color of spinach puree and related properties. Journal of the Science of Food and
Agriculture 92(7): 1417-1423.
Zahorec, J.J., D.M. Šoronja-Simović, Z.I. Šereš, O.D. Šimurina, A. I. Selaković, N.R. Maravić and B.V.
Filipčev. 2017. Effects of quantity and layers number of low trans margarines on puff pastry
quality. Food and Feed Research 44(1): 47-55.

679

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อยด้วยเอนไซม์ไซลาเนสหยาบของ
Thermobifida fusca PA 1-1
Xylo-oligosaccharide Production from Sugarcane Bagasse Using Crude Xylanase of
Thermobifida fusca PA 1-1
ปวริศา อัตรัง1* ปาริชาติ ศรีระพันธุ1์ มังกร โรจน์ประภากร1 และ วิรตั น์ วาณิชย์ศรีรตั นา1
Pawarisa Attrang1*, Parichad Sriraphan1, Mangkorn Rodprapakorn1 and Wirat Vanichsriratana1

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีชานอ้อยซึง่ เป็ นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมนํา้ ตาลปริมาณหลายล้านตันต่อปี ดังนัน้ การ
ผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อยซึ่งผ่านกระบวนการปรับสภาพโดยใช้ด่างและความร้อนแล้ว (ATPSB)
ด้วยเอนไซม์ไ ซลาเนสหยาบจาก Thermobifida fusca PA 1-1 จึง ถูก ศึก ษาเพื่ อเพิ่ ม มูล ค่ าของชานอ้อย ผล
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการย่อยเพื่อผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ดว้ ยเอนไซม์ไซลาเนสหยาบอัตราส่วน
50 500 1000 และ 2000 ยูนิตต่อกรัม ATPSB พบว่าอัตราส่วนที่ ให้ปริ มาณไซโลโอลิ โกแซคคาไรด์สูง สุด คื อ
2000 ยูนิตต่อกรัม ATPSB ที่ pH 6 และอุณหภูมิ 60 OC เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง การวิเคราะห์องค์ประกอบของไซโล
โอลิโกแซคคาไรด์ในสารสกัดด้วยเทคนิคโครมา-โตกราฟี แผ่นบาง (Thin-layer Chromatography, TLC) พบว่า
ประกอบด้วยโอลิโกเมอร์ของนํา้ ตาลไซโลส คือ ไซโล-ไบโอส (xylo-biose, X2) ไซโลไตรโอส (xylo-triose, X3)
และไซโลเตตระโอส (xylo-tetraose, X4) ประกอบอยู่ในสารสกัดไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีได้ และผลการวิเคราะห์
เชิงปริมาณของไซโลโอลิโกเมอร์ตงั้ แต่ 2 ถึง 4 โมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (High
Performance Liquid Chromatography, HPLC) พบว่ า สัด ส่ ว นของไซโลเตตระโอส (X4) มี ป ริ ม าณสูง ที่ สุ ด
เท่ากับร้อยละ 89.50 ขององค์ประกอบทัง้ หมด

ABSTRACT

In Thailand, sugarcane bagasse, by-product of sugar industry, is obtained several million tons
annually. Therefore, xylo-oligosaccharide (XOS) production from alkali-thermal pretreated sugarcane
bagasse (ATPSB) by crude xylanase of Thermobifida fusca PA 1-1 was studied to increase value of
sugarcane bagasse. The results from optimal digestion conditions for XOS production by using crude
xylanase at ratio of 50 500 1000 and 2000 U/g ATPSB showed that the ratio of 2000 U/g ATPSB release
the highest amount of XOS at pH 6 and temperature 60 OC for 24 hrs. The component analysis by Thinlayer Chromatography (TLC) showed 3 oligomers of xylose - xylo-biose (X2), xylo-triose (X3), and xylotetraose (X4), contained in XOS extract. The quantitative analysis of xylo-oligomer for the degree of
polymerization of 2 to 4 (DP2-DP4) by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) showed that
the highest proportion was xylo-tetraose, which was at 89.50% of the total components.
Key words: sugarcane bagasse, xylo-oligosaccharide, xylanase, Thermobifida fusca PA 1-1
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คํานํา
วัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) เป็ นวัสดุท่ีพบในธรรมชาติ ส่วน
ใหญ่มีเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เป็ นองค์ประกอบภายในโครงสร้างของผนังเซลล์ (Lee et al., 2008)
โดยทั่วไปจะเป็ นวัสดุท่ีเหลือตกค้างอยู่ในไร่นาหลังเก็บเกี่ยว ส่วนของใบ ลําต้น และราก เป็ นจํานวนมากที่ตอ้ ง
หาทางกําจัดทําลายทิง้ เกษตรกรมักใช้วิธีการเผาเพื่อทําลายซึ่งล้วนแต่เป็ นการสร้างมลภาวะแก่ส่ิงแวดล้อมทัง้
ทางนํา้ และทางอากาศทัง้ สิน้ นับเป็ นการสูญเปล่าที่น่าเสียดายเป็ นอย่างยิ่งจึงได้มีการคิดค้นหาหนทางนําส่วน
เหลื อ ใช้ท่ี ต ้อ งกํา จัด ทิ ้ง เหล่ า นี ้ม าทํา ให้เ กิ ด ประโยชน์อ ย่ า งคุ้ม ค่ า หลายแนวทาง (รัช พล, 2558) ชานอ้อ ย
(bagasse) เป็ นวัสดุเหลือทิง้ จากกระบวนการหีบอ้อยเพื่อผลิตนํา้ ตาลทราย ซึง่ ในแต่ละปี มีปริมาณชานอ้อยเหลือ
ทิง้ หลายล้านตัน คิดเป็ นปริมาณ 27.0-29.0 เปอร์เซ็นต์ของอ้อยที่เข้าหีบ (มิตรผล, 2554) พบการนําชานอ้อยไป
ใช้ประโยชน์ดา้ นต่างๆ ได้แก่ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไอนํา้ และกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงานผลิตนํา้ ตาลทราย
ตลอดจนใช้เป็ นวัสดุก่อสร้าง วัตถุคลุมดินเพื่อรักษาความชืน้ ของดินและป้องกันวัชพืช ปั จจุบนั ได้มีการตระหนัก
ถึงคุณค่าของวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรมากขึน้ จึงมีการใช้ความรู ท้ างด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้เพื่อ
เพิ่มมูลค่าไซแลนที่มีอยู่ในชานอ้อยโดยการสกัดเพื่อแยกองค์ประกอบ เนื่องจากไซแลนเป็ นพอลิเมอร์ท่ีมีความ
ซับซ้อน ประกอบด้วยนํา้ ตาลไซโลสหลายโมเลกุล ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของไซแลนมีความ
หลายหลาก และมีสมบัติแตกต่างกันไปขึน้ กับชนิดของพืชที่เป็ นแหล่งไซแลน นอกจากนัน้ แล้วไซแลนยังสามารถ
ใช้เป็ นสารตัง้ ต้นในการสกัดไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ (xylo-oligosaccharides, XOS) ซึง่ เป็ นนํา้ ตาลโอลิโกเมอร์ท่ีมี
ฤทธิ์ทางชีวภาพ ปั จจุบนั นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และสารมีฤทธิ์ในการส่งเสริมการเจริญของจุลินทรียท์ ่ีมี
ประโยชน์ (เบญจวรรณ และคณะ, 2559) พบว่าการใช้เอนไซม์ไซลาเนสซึ่งมีบทบาทสําคัญในการย่อยสลายไซ
แลนเพื่อเป็ นนํา้ ตาลหลายโมเลกุลมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากไซลาเนสมีความจําเพาะต่อไซแลนที่เป็ นสับสเตร
ทของเอนไซม์ โดยทําหน้าที่ ช่ วยเพิ่ ม ความเข้มข้นของสับสเตรทซึ่ง ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพของการย่อย ซึ่ง มี
รายงานว่าจุลินทรียห์ ลายชนิดสามารถผลิตไซลาเนสได้ โดยไซลาเนสแต่ละชนิดมีความสามารถในการย่อยไซ
แลนต่างกัน โดยให้ผลิตภัณฑ์นาํ้ ตาลต่างกัน และไซลาเนสแต่ละชนิดทํางานร่วมกันในการย่อยไซแลนให้สมบูรณ์
(จักรกฤษณ์ และคณะ, 2546)
งานวิจยั นีส้ นใจศึกษาการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อยด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้
เอนไซม์ไซลาเนสหยาบซึง่ ผลิตจากจุลินทรีย ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีท่ีก่อให้เกิดอันตรายและสารตกค้าง โดยศึกษา
อัตราส่วนปริมาณเอนไซม์หยาบต่อปริมาณชานอ้อยผ่านการกําจัดลิกนินออกแล้วที่เหมาะสมต่อการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ และศึกษาขนาดโมเลกุลและปริมาณของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีได้ดว้ ย

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมชานอ้อยโดยการกําจัดลิกนินออก
ล้างชานอ้อยจากโรงงานนํา้ ตาล และลดขนาดด้วยเครื่องบดแบบค้อนเหวี่ยง (Hammer mill) ให้มีขนาด
30-40 เมช กําจัดลิกนินออกด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1% (w/v) 20 มิลลิลิตรต่อชานอ้อย
1 กรัม ในเครื่องนึ่งฆ่าเชือ้ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ล้างชานอ้อยด้วยนํา้ กลั่น จนพีเอชเป็ นกลาง
เมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส อบแห้งในตูอ้ บอุณภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง และเก็บรักษาชานอ้อย
ผ่านการกําจัดลิกนินออกแล้วไว้ในโถดูดความชืน้ ระหว่างรอใช้งาน
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การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสหยาบจาก Thermobifida fusca PA 1-1 และการวิเคราะห์ค่ากิจกรรม
ถ่ายโคโลนีเดี่ยวของ T. fusca PA 1-1 ลงในอาหารเหลว L-medium ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มในสภาวะ
ให้อากาศโดยเขย่า 250 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง จากนัน้ ถ่ายลงในอาหารเหลว
Minimal salts-yeast extract ซึ่งเติมชานอ้อยผ่านการกําจัดลิกนินออกแล้ว 1% (w/v) เพื่อเป็ นสารตัง้ ต้นในการ
ผลิตในสภาวะพีเอช 10.0 ปริมาตร 45 มิลลิลิตรในขวดรู ปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร บ่มโดยเขย่า 250 รอบต่อ
นาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 4 วัน แยกเก็บเฉพาะส่วนใสโดยการหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 รอบต่อ
นาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที และเก็บรักษาส่วนใสที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อใช้สาํ หรับ
การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์
วิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไซลาเนสโดยเจือจางสารละลายเอนไซม์ไซลาเนสด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พี
เอช 7 เพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม เติมสารละลายเอนไซม์ไซลาเนสที่เจือจางปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงใน
หลอดทดลองที่มีสารละลายสับสเตรทไซแลนเข้มข้น 1% (v/v) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมสารละลายให้เข้ากัน
ด้วยเครื่องผสมสาร นําไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ี 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จากนัน้ วิเคราะห์ปริมาณ
นํา้ ตาลรีดิวซ์ท่ีปลดปล่อยออกโดยวิธีดดั แปลงจาก Miller (1959) จากนัน้ วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
540 นาโนเมตร วิเคราะห์ปริมาณนํา้ ตาลรีดิวซ์โดยเทียบจากกราฟมาตรฐานไซโลส โดยไม่มีการเติมสารละลาย
เอนไซม์ไซลาเนสในชุดควบคุม จากนัน้ นําไปคํานวณค่ากิจกรรมเอนไซม์ดงั สมการที่ 1
ค่ากิจกรรมเอนไซม์ (Unit/mL) = ( ODenzyme- ODsubstrate) *1000* 10* Dilution /(slope * MW * Time) (สมการ 1)
โดยที่ ODenzyme คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างเอนไซม์
ODsubstrate คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายสับสเตรท
Dilution คือค่าการเจือจางสารละลายเอนไซม์ (เท่า)
Slope คือ ความชันของสารละลายมาตรฐานนํา้ ตาลไซโลส
MW คือ นํา้ หนักโมเลกุลของนํา้ ตาลไซโลส
Time คือ เวลาที่ใช้ในการทําปฏิกิริยา (นาที)
โดยกําหนดให้ 1 หน่วย (Unit) เอนไซม์ไซลาเนสเท่ากับปริมาณเอนไซม์ท่ีสามารถเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลาย
ไซแลน ทําให้เกิดการปลดปล่อยนํา้ ตาลรีดิวซ์ปริมาณ 1 ไมโครโมลต่อนาที ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์
ทําการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์โดยการย่อยชานอ้อยผ่านการกําจัดลิกนินออกแล้วนํา้ หนัก 1 กรัมด้วย
เอนไซม์ไ ซลาเนสหยาบจาก T. fusca PA 1-1 ปริ ม าณ 50, 500, 1000 และ 2000 ยู นิ ต ใน 50 มิ ล ลิ โ มลาร์
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 6 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างส่วนใสที่เวลา 0,
3, 6, 9, 12, 15, 18 และ 24 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณนํา้ ตาลทัง้ หมดและปริมาณนํา้ ตาลรีดิวซ์
การวิเคราะห์ปริมาณนํา้ ตาลนอนรีดวิ ซ์
วิเคราะห์ปริมาณนํา้ ตาลนอนรีดิวซ์จากผลการวิเคราะห์ปริมาณนํา้ ตาลทัง้ หมดและปริมาณนํา้ ตาลรีดิวซ์
ปริมาณนํา้ ตาลทัง้ หมดวิเคราะห์โดยวิธี Phenol-Sulfuric method ตามวิธีการของ Dubois et al. (1956) โดยนํา
ตัวอย่างส่วนใสของสารละลายไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมอย่างรวดเร็วกับสารละลาย
ฟี นอลความเข้มข้น 5% (w/v) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร จากนัน้ เติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสม
ให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว ตัง้ ทิง้ ไว้นาน 30 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร โดยทํา
การหาปริมาณนํา้ ตาลทัง้ หมดโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานนํา้ ตาลไซโลส
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วิเคราะห์ปริมาณนํา้ ตาลรีดิวซ์โดยวิธีดัดแปลงของ Miller (1959) โดยใช้สารละลาย Dinitrosalicylic
acid ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงในตัวอย่างส่วนใสของสารสกัดไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ปริมาตร 200 ไมโครลิตร
ผสมให้เข้ากัน ต้มในนํา้ เดือดนาน 5 นาที แล้วแช่ในนํา้ เย็นจัดนาน 5 นาที เติมนํา้ กลั่นปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสม
ให้เป็ นเนือ้ เดียวกันก่อนนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานนํา้ ตาลไซโลส
และทําการคํานวณปริมาณนํา้ ตาลนอนรีดิวซ์ ดังสมการที่ 2
ปริมาณนํา้ ตาลนอนรีดิวซ์ = ปริมาณนํา้ ตาลทัง้ หมด – ปริมาณนํา้ ตาลรีดิวซ์ (สมการ 2)
การวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบด้ ว ยแผ่ น วิ เ คราะห์ส ารด้ ว ยวิ ธี โ ครมาโตกราฟี แผ่ น บาง (Thin-layer
Chromatography, TLC)
วิเคราะห์องค์ประกอบของนํา้ ตาลไซโลโอลิ โกแซคคาไรด์ด ว้ ยเทคนิ ค TLC โดยวิธีการดัดแปลงจาก
Apiraksakorn et al. (2008) หยดตัวอย่างส่วนใสของสารละลายไซโลโอลิ โกแซคคาไรด์ท่ี ย่ อยได้ลงบนแผ่ น
อลูมิเนียม TLC ปริมาตร 15 ไมโครลิตร เป่ าให้แห้ง นําแผ่น TLC แช่ในวัฏภาคเคลื่อนที่ผสม บิวทานอล, เอทา
นอล และนํา้ ในอัตราส่วน 5:3:2 ซึง่ เตรียมไว้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง จนกระทั่งวัฏภาคเคลื่อนที่ถึงขีดบนที่กาํ หนดให้ห่าง
จากขอบด้านบนของแผ่น TLC 1 เซนติเมตร นําแผ่น TLC มาเป่ าให้แห้ง จากนัน้ แช่ในวัฏภาคเคลื่อนที่ซาํ้ อีกครัง้
ทําการเป่ าให้แห้งเช่นเดิม ฉีดพรมสารละลายซัลฟูริกในสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 5% (v/v) ให้ท่ วั แผ่น
TLC อบที่ 150 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที และทําการเปรียบเทียบผลกับนํา้ ตาลมาตรฐานไซโลส (X1) ไซโลไบโอส (X2) ไซโลไทรโอส (X3) ไซโลเตตระโอส (X4) และไซโลเพนตาโอส (X5) ซึ่งหยดบนแผ่น TLC โดยใช้
ปริมาตร 4 ไมโครลิตร
การวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid
Chromatography, HPLC)
วิเคราะห์ขนาดโมเลกุลและปริมาณของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ โดยดําเนิ นการตามวิธีดัดแปลงจาก
Choi et al. (2016) ด้วยเครื่อง HPLC ของบริษัท Shimadzu รุ ่น UFLC คอลัมน์ Shodex sugar KS-801 ขนาด
ความยาว 300 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.0 มิลลิเมตร ปริมาตรของตัวอย่างที่วิเคราะห์ 20 ไมโครลิตร โดยใช้
นํา้ บริสทุ ธิ์เป็ นวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ที่อตั ราเร็วการป้อนเข้า 0.6 มิลลิลิตรต่อนาที อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซี ย ส สําหรับการวิ เคราะห์ไซโลไบโอส (X2) ไซโลไตรโอส (X3) และไซโลเตตระโอส (X4) โดยวิ เ คราะห์
ปริมาตรจากพืน้ ที่ใต้กราฟ (peak) ซึง่ คํานวณโดยโปรแกรม LC solution (Shimadzu, Japan) และทําการเตรียม
สารละลายมาตรฐาน และสารสกัดไซโลโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อวิเคราะห์ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทําการกรองด้วย
ตัวกรองไนลอนขนาด 0.45 ไมโครเมตร โดยเตรียมสารละลายมาตรฐานไซโลไบโอส (X2) ไซโลไตรโอส (X3) และ
ไซโลเตตระโอส (X4) ที่ความเข้มข้น 2, 4, 6, 8 และ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ปริมาณนํา้ ตาลนอนรีดวิ ซ์ในสารละลายไซโลโอลิโกแซคคาไรด์
กระบวนการปรับสภาพวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรประเภทชานอ้อยสามารถทําได้หลากหลายวิธี เช่น
ทางกล ทางเคมี การให้ความร้อน เป็ นต้น (Kumar et al., 2009) งานวิจัยนี เ้ ลือกใช้วิธีการปรับสภาพโดยใช้
สารเคมีท่ีเป็ นด่างร่วมกับการให้ความร้อน เนื่องจากการใช้สารละลายด่างสามารถกําจัดลิกนินในโครงสร้างของ
ชานอ้อ ยซึ่ง จะขัดขวางการย่ อยสลายไซแลนโดยยับ ยั้ง การทํางานของเอนไซม์ (Cheng et al., 2008) อี ก ทั้ง
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สารละลายด่างก่อให้เกิดสารพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้สารละลายกรดและไม่ทาํ ลายโครงสร้างของเฮมิ
เซลลูโลส และการให้ความร้อนสูงทําให้โครงสร้างของชานอ้อยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดี (Hendriks et al., 2009(
ผลการศึกษาปริมาณนํา้ ตาลนอนรีดิวซ์เมื่อทําการย่อยชานอ้อยผ่านการปรับสภาพแล้วด้วยสารละลาย
เอนไซม์ไซลาเนสหยาบซึ่งแสดงกิจกรรมเอนไซม์เท่ากับ 60.30 ยูนิตต่อมิลลิลิตร โดยวัดปริมาณนํา้ ตาลทัง้ หมด
ด้วยวิธีฟีนอล-ซัลฟูริก และปริมาณนํา้ ตาลรีดิวซ์ดว้ ยวิธี Dinitrosalicylic acid (DNS) ในสารสกัดไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ พบว่าปริมาณนํา้ ตาลนอนรีดิวซ์สงู สุดของตัวอย่างจากอัตราส่วนเอนไซม์ไซลาเนสหยาบ 50, 500, 1000
และ 2000 ยูนิตต่อกรัมชานอ้อย เท่ากับ 0.158, 0.207, 0.336 และ 0.352 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ โดย
พบว่าอัตราส่วนที่ให้ปริมาณนํา้ ตาลนอนรีดิวซ์สูงสุด คือ 2000 ยูนิตต่อกรัมชานอ้อย ที่เวลาการย่อย 9 ชั่วโมง
รองลงมาคืออัตราส่วน 1000 500 และ 50 ยูนิตต่อกรัมชานอ้อย ตามลําดับ (Table 1) จากผลการทดลองเห็นได้
ว่าความเข้มข้นของเอนไซม์ไซลาเนสมีผลโดยตรงต่อการย่อยสลายไซแลนเพื่อให้ได้เป็ นนํา้ ตาลนอนรีดิวซ์ โดยไม่
ขึน้ กับเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีรายงานว่าการย่อยไซแลนเพื่อให้ได้เป็ นไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ดว้ ยเอนไซม์ ควร
คํานึงถึงระยะเวลาที่ เหมาะสม ไม่ควรใช้เวลานานเกิ นไปอาจทําให้ปริมาณไซโลโอลิโอแซคคาไรด์ท่ี ได้ลดลง
เนื่องจากความสามารถการอุม้ นํา้ ของชานอ้อยทําให้บริเวณที่เอนไซม์สามารถเข้าทําปฏิกิริยากับไซแลนได้ลดลง
หรือเกิดจากประสิทธิ ภาพของเอนไซม์ลดลงเนื่องจากเกิดการยับยัง้ ของผลิตภัณฑ์สดุ ท้าย (Bian et al., 2013)
นอกจากนี ไ้ ซโลโอลิโกแซคคาไรด์ท่ี ได้อาจเกิ ด การย่ อยสลายเป็ นนํา้ ตาลโมเลกุลเดี่ย วคือ นํา้ ตาลไซโลส ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานของ Christov et al. (1997) พบว่าเมื่อทําการย่อยไซโลโอลิโกแซคคาไรด์โดยใช้เอนไซม์
ไซลาเนสจากรา Aspergillus oryzae MTCC 5154 และ Geobacillus thermoleovorans โดยใช้ไซแลนเป็ นสาร
ตัง้ ต้น พบว่าภายหลังการทําปฏิกิริยาผ่านไป 24 ชั่วโมง มีอตั ราการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ลดลง
Table 1 Non-reducing sugar content (g/L) of xylo-oligosaccharides extract at 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 24
h by various ratio of xylanase 50, 500, 1000 and 2000 U/g of alkali-thermal pretreated
sugarcane bagasse.
Non-reducing (g/L)
Time (h)
50 U/g
500 U/g
1000 U/g
2000 U/g
0.000
0.000
0.000
0.000
0
0.095
0.168
0.336
0.186
3
0.145
0.207
0.318
0.195
6
0.154
0.181
0.264
0.352
9
0.134
0.193
0.183
0.300
12
0.148
0.202
0.161
0.330
15
0.158
0.199
0.164
0.331
18
0.158
0.248
0.209
0.331
24
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี แบบแผ่นบาง
)Thin-layer Chromatography, TLC)
การวิ เคราะห์องค์ป ระกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ไ ซโลโอลิ โกแซคคาไรด์จากชานอ้อยโดยเปรี ย บเที ยบกับ
สารละลายมาตรฐาน พบว่าการย่อยชานอ้อยผ่านการกําจัดลิกนินออกแล้วที่อตั ราส่วนเอนไซม์ไซลาเนสหยาบ
50 ยูนิตต่อกรัมของชานอ้อย มีประสิทธิ ภาพการย่อยไซโลโอลิโกแซคไรด์ต่าํ สุด เนื่องจากพบองค์ประกอบของ
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สารละลายไซโลโอลิ โกแซคคาไรด์มีลักษณะเป็ นแถบสี จางและแคบกว่าในอัตราส่วนอื่ น ขณะที่ ก ารย่อยที่
อัตราส่วนเอนไซม์ไซลาเนสหยาบ 500, 1000 และ 2000 ยูนิตต่อกรัมของชานอ้อย พบแถบซึ่งมองเห็นชัดเจน
โดยในทุกอัตราส่วนพบองค์ประกอบของนํา้ ตาลไซโลส (X1) ไซโลไบโอส (X2), ไซโลไทรโอส (X3) และไซโลเพนตา
โอส (X5) ภายใต้สภาวะการทดลองเดียวกัน (Figure 1) โดยนํา้ ตาลไซโลสและไซโลไบโอสมีการแยกจากกันที่ไม่
ชัด เจน เนื่ อ งจากการทํางานของเอนไซม์ไ ซลาเนสเป็ น แบบสุ่ม ทําให้ใ นระหว่ างการทําปฏิ กิ ริ ย ากับ ไซแลน
องค์ประกอบนํา้ ตาลไซโลโอลิแซคคาไรด์ก็ถูกย่อยให้เป็ นโมเลกุลที่เล็กลง โดยเกิดการย่อยจนถึงโมเลกุลที่เล็ก
ที่ สุ ด คื อ นํ้า ตาลไซโลส จากองค์ป ระกอบที่ พ บจากผลิ ต ภัณ ฑ์ ไซโลไบโอสสามารถใช้ใ นอุต สาหกรรมยา
เครื่องสําอาง และมีคณ
ุ สมบัติสารพรีไบโอติก (Koga et al., 1997) ไซโลเตตระโอสมีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารให้ความ
หวานแทนนํา้ ตาลและเป็ นสารเพิ่มความคงตัว (Peter and Glyn, 2016) นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับรายงานของ
ธัญญรัตน์ (2561) ที่ ทาํ การศึกษาคุณสมบัติการเป็ นพรีไบโอติก ของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ท่ี สกัดจากแกลบ
เปรียบเทียบกับอินนูลินและฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์ พบว่าไซโลโอลิโกแซคคาไรด์สามารถกระตุน้ การเจริญของ
Bifidobacterium longum ได้ดีกว่าฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์

A

B

C

D

Figure 1 Components of the xylo-oligosaccharide extract at 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 24 h by various
ratio of crude xylanase 50 (A), 500 (B), 1000 (C) and 2000 (D) U/g of alkali-thermal
pretreated sugarcane bagasse. on TLC. X1: xylose, X2: xylo-biose, X3: xylo-triose, X4: xylotetraose, X5: xylo-pentose.
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารสกัดโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง
(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)
การวิเคราะห์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารสกัดไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากการย่อยชานอ้อยผ่านการ
กําจัดลิกนินออกแล้วด้วยเอนไซม์ไซลาเนสหยาบจาก T. fusca PA 1-1 โดยเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน
ไซโลไบโอส (X2) ไซโลไตรโอส (X3) และไซโลเตตระโอส (X4) พบองค์ประกอบของสารละลายไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ทงั้ 3 ชนิดดังกล่าว ซึง่ ผลการทดลองนีส้ อดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกิดขึน้ ด้วยเทคนิค TLC
จากการวิเคราะห์ดว้ ย HPLC พบองค์ประกอบของไซโลเตตระโอส (X4) สูดสุดในทุกช่วงเวลาการผลิต
และสูงสุด ณ เวลา 24 ชั่วโมง คิดเป็ นร้อยละ 86.50 จากองค์ประกอบที่พบทัง้ สามชนิด ในเวลาที่ 3, 6, 9 และ 12
ชั่วโมงของการย่อย พบปริมาณไซโลไตรโอส (X3) สูงกว่าไซโลไบโอส (X2) แต่ภายหลังการย่อยที่ 12 จนถึง 24
ชั่วโมง พบไซโลไบโอส (X2) มีปริมาณสูงกว่าไซโลไตรโอส (X3) ซึ่งคาดว่าเกิดจากการย่อยจากไซโลโอลิโกเมอร์
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ขนาด 3 โมเลกุลให้มีขนาดเล็กลงเป็ น 2 โมเลกุล (Table 2) เนื่องจากโอลิโกเมอร์ของนํา้ ตาลไซโลส (DP = 2 ถึง
6) สามารถถูกเอนไซม์ไซลาเนสย่อยให้เป็ นโมเลกุลที่เล็กลงแบบสุม่ ได้จนถึง 1 โมเลกุล โดยเมื่อวิเคราะห์ปริมาณ
ไซโลเตตระโอส (X4) ในแต่ละเวลา พบว่ามีปริมาณลดลงในชั่วโมงที่ 3 ถึง 9 และในเวลาที่ 12 ถึง 24 ชั่วโมงของ
การย่อย พบว่ามีปริมาณเพิ่มมากขึน้
Table 2 Composition of the XOS extract) 2000 U/g of alkali-thermal pretreated sugarcane bagasse (by
HPLC analysis. X :2xylo-biose, X :3xylo-triose, X :4xylo-tetraose.
Time (h)
Composition of the XOS extract
X2 (mg/g)
X3 (mg/g)
X4 (mg/g)
3
22.246 (3.12%)
73.824 (10.34%)
617.573 (86.54%)
6
43.232 (4.91%)
109.369 (12.42%)
727.926 (82.67%)
9
116.424 (12.63%)
743.064 (80.58%)
62.636 (6.79%)
12
63.149 (7.50%)
87.344 (10.37%)
691.572 (82.13%)
15
70.472 (8.18%)
66.945 (7.77%)
723.826 (84.04%)
18
64.679 (8.12%)
46.893 (5.89%)
684.858 (85.99%)
24
92.869 (8.13%)
61.402 (5.38%)
988.065 (86.50%)

สรุ ป
การศึก ษาการผลิต ไซโลโอลิ โกแซคคาไรด์จากการย่ อยชานอ้อยผ่านการกําจัดลิ กนิ นออกแล้วด้วย
เอนไซม์ไซลาเนสหยาบจาก T. fusca PA 1-1 ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง พีเอช 6
พบว่าการใช้เอนไซม์ไซลาเนสในอัตราส่วน 2000 ยูนิตต่อกรัมของชานอ้อยผ่านการกําจัดลิกนิ นออกแล้วให้
ปริมาณนํา้ ตาลนอนรีดิวซ์สงู ที่สดุ และเมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ ด้วยวิธี TLC และ
HPLC พบว่ามีปริมาณของนํา้ ตาลไซโลส (X1) ไซโลไบโอส (X2) ไซโลไตรโอส (X3) และไซโลเตตระโอส (X4) ซึง่ มี
ปริมาณของไซโลเตตระโอส (X4) เป็ นปริมาณสูงสุดในสามองค์ประกอบของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ท่ีผลิตได้ใน
งานวิจยั
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Effect of Calcium Concentration on Properties of Tapioca Starch Gel Containing Alginate
Duanggamol Jullapanya1, Pattharasuda Hanucharoenkul1 and Rungnaphar Pongsawatmanit1*

ABSTRACT
The gelation of alginate with different concentrations of calcium ion plays an important role in
controlling the properties of starch gel soaked in the syrup. The influence of calcium concentration on
the quality of tapioca starch (TS) gel containing alginate was investigated. The TS gel containing 2%
alginate (36.5% total polysaccharide concentration) was prepared by mixing the starch and
hydrocolloids with water, extruding the dough through stainless steel round decorating tip (4 mm
diameter) in boiled water to gelatinize the starch. The gels were then soaked in 2, 4 and 6% w/w calcium
solutions for 5 min and further cooling in water (5±3ºC) prior to cutting into 4 cm length. Then TS gel
samples were soaked in syrups (20% and 30% sucrose) with mixing ratio of 1:4 and kept at 5ºC for 3
days. The diameter and total soluble solid of the gels increased with increasing storage time. The TS
gels with soaking in calcium solution revealed lower diameters than those without soaking expected
from the gel formation of alginate and calcium ion forming egg box in the starch gel and preventing the
expansion of the starch gel due to the limited diffusion of water molecules into the starch matrix. The
moisture contents of all TS gels decreased with increasing storage time and calcium concentration.
Therefore, soaking TS gels containing 2% alginate in calcium solution could decrease the gel diameter,
TSS values and moisture content.

Key words: tapioca starch gel, calcium, sucrose syrup and hydrocolloid
* Corresponding author; e-mail address: fagiruw@ku.ac.th
1
Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900
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INTRODUCTION

Tapioca starch (TS), produced from cassava roots, is widely used in food formation acting as
thickening or gelling agents due to high viscosity, clear appearance, good gel stability with low
production cost compared with other starches (Pongsawatmanit et al., 2006). The TS-based gel
formation reveals a soft and transparent appearance leading to be used in many products such as
puddings, soups and baby food products. In some dessert products such as cendol (tapioca starch
gel in coconut milk) or starch pearls in bubble tea, TS gel is used by soaking in the syrup to create a
new product. However, the changes in the quality of TS gel were observed during storage after soaking
in the syrup such as softer texture and higher gel diameter. Hydrocolloids have been used in the food
industry to improve or to maintain the overall quality of the gel during distribution and storage
(Pongsawatmanit et al., 2007). Starch/hydrocolloid mixture is popularly used as a texture modifier.
There are many hydrocolloids that act as gelling agents such as agar, carrageenan and alginate (Saha
and Bhattacharya, 2010). Alginate is an anionic polymer obtained from brown seaweed and mostly
used in many products acting as a thickening agent but could form mild gelation by addition of divalent
cations such as Ca2+ (Gombotz and Wee, 1998). Calcium-induced gelation of alginate results from the
interactions between calcium ions and guluronate blocks in alginate molecules called ‘egg-box’ model
(Fang et al., 2008). Alginate gel formation could be obtained by dropping sodium or potassium alginate
solution into an aqueous solution of calcium ions such as calcium chloride (CaCl2) solution. The gelation
rate of alginate with CaCl2 affects on cross-link density within the gel (Kuo and Ma, 2001). In this study,
the TS gel containing fixed alginate content was prepared to investigate the effect of soaking the gel in
different calcium concentrations on TS gel quality prior to preserve in the syrups (20% and 30%
sucrose). The results obtained from this study are expected to gain more understanding for further
application of controlling the texture and diameter of starch gel soaked in the syrup during storage.

MATERIALS AND METHODS
1. Materials
The TS (Siam Modified Starch, Pathumthani, Thailand), sodium alginate (DuPont Nutrition
Ireland, Cork, Ireland), white sugar (Mitphol Co., Ltd., Thailand) and calcium lactate (Corbion Purac Ltd.,
Rayong, Thailand) were used without further purification.
2. Preparation of tapioca starch gel
The TS gels containing 2% w/w alginate and 6% mixture of potato starch (Mcgarrett®), xanthan
gum (CP Kelco, San Diego, USA) and glucomannan (Sichuan Newstar Konjac Co., Ltd., China) (36.5%
total polysaccharide concentration) were prepared. All polysaccharides were dry-mixed
homogeneously and sieved through 60-mesh sieve. Water was slowly added to the mixture and mixed
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using hand mixer with the lowest speed until homogeneous dough obtained (30-40 min). Then the
dough mixture was transferred into a plastic bag (air-tight) and left at room temperature for 30 min to
ensure the fully hydration of the polysaccharides. The dough was extruded through stainless steel
round decorating tip (4 mm diameter) into boiling water to gelatinize the starch. The floating starch gel
were further heated for 3 min, then removed to soak in 2, 4 and 6% w/w calcium solutions (5-10°C) (the
ratio of starch gel to calcium solution = 1:5 w/w) for 5 min and further cooling in water (5±3ºC) twice
for 2 min each prior to cutting into 4 cm length. The 4 cm-length gel (cylinder shape) was put into a 150
ml bottle. The syrups (20% and 30% sucrose) were then added with the ratio of starch gel to syrup of
1:4 w/w. All bottles were kept at 5°C for 3 days and sampled out for quality measurement.
3. Quality measurement of the gel properties
Diameter: The diameter of TS gels was measured using a Vernier caliper. Five samples of each
TS gel with and without calcium soaking were measured at three different positions and recorded as a
mean value (modified from Wang et al., 2013).
Total soluble solid (TSS): TS gel samples were sampled, washed with distilled water for 10 s
and placed on tissue paper for adsorbing excess water on the surface of TS gels. Then the gels were
mixed with distilled water (starch gel : water = 1:2), blended using blender, and filtrated. The TSS of
the filtrate was measured using a refractometer (Atago, Osaka, Japan) and then was multiplied by 3
(the dilution factor) to get the TSS of the starch gel.
Moisture content: The moisture contents of the TS gels with and without calcium soaking was
determined using a hot air oven method at 105°C until constant weight obtained (AOAC, 2000).
Firmness measurement: Firmness evaluation was carried out using texture analyzer (TA-XT
Plus, Stable Micro System, UK) according to (Graybosch et al., 2004). TS gel samples (3 samples) with
a length of 4 cm (cylinder shape) were sampled out from the storage at 5ºC to measure firmness using
Warner-Bratzler blade probe set (flat blade). The diameters of TS gels with and without soaking calcium
were reported in Figure 1 depending on the storage time and soaking solutions. Each TS gel was cut
to failure using a speed of 0.5 mm/sec, pre-speed and post-speed tests were 1 and 10 mm/sec,
respectively. Firmness was measured as the peak force of the curve. Four measurements were
performed for each TS gel with soaking in different calcium concentration.
4. Statistical analysis
All experiments were carried out using at least two freshly prepared samples. The results are
reported as the mean and standard deviation. Duncan’s multiple range test (DMRT) was applied to
determine significant differences at the 5% level of significance (P < 0.05) between the treatment
parameters.
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RESULTS AND DISCUSSION
1. Diameter of TS gels containing alginate in syrups with presoaking in different calcium
concentrations
The diameter of TS gels increased with increasing the storage time at 5°C for both samples
soaking in 20% and 30%syrup. The gels soaking in the calcium solution showed the lower values of
diameter compared with that without soaking (Figure 1). Calcium is correlated with the stability crosslinking density in the TS gel containing alginate (Wichchukit et al., 2013) leading to the calcium-induced
gelation of alginate called ‘egg-box’ model (Fang et al., 2008). The decrease in the swelling of TS gels
was expected from an increase in crosslinking density with increasing Ca2+ concentration. The
diameters of the TS gel were also affected by the Ca2+ concentration. The first and second days of
storage showed that the diameter of the gel decreased with increasing Ca2+ concentration in soaking
solution suggesting that Ca2+ concentration affecting the swelling of the TS gel structure during soaking
in 20% and 30% syrup for 3 days. The diameters of TS gels in 30% syrup were lower than those in the
20% syrup expected from the amount of higher sucrose molecules diffusing through the gel structure
and lower the water molecules to enhance the swelling of the gel during storage and by the effect of
sugar affecting the stiffness of the gel (Dickinson, 2006).

Figure 1 Diameters of TS gels containing alginate in 20% syrup (a) and 30% syrup (b) during storage
at 5°C for 0, 1, 2, and 3 days with and without presoaking in calcium concentration (0, 2, 4
and 6% w/w).
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2. Total soluble solid and moisture content of the TS gels containing alginate in syrups with presoaking
in different calcium concentrations
Total soluble solids of TS gels containing alginate in 20% syrup (a) and 30% syrup (b) during
storage at 5°C for 0, 1, 2, and 3 days with and without presoaking in calcium concentration (0, 2, 4 and
6%w/w) are shown in Figure 2. The results showed that the presoaking in calcium solutions affect the
TSS value of TS gels containing alginate. Without presoaking in calcium solutions, the TSS values were
higher than those with calcium presoaking expected from the loose polymer network structure leading
to higher diffusion of sugar molecules. The TSS values of TS gels in 30% syrup (Figure 2b) were higher
than those in 20% syrup (Figure 2a) expected from the higher concentration gradient of sucrose
molecules in the systems and leading to the lower moisture content in the gels (Table 1). The moisture
content of freshly prepared TS gels (Table 1) without presoaking calcium solution was higher than those
obtained from calcium presoaking treatment. The moisture contents of the gels decreased with
increasing syrup concentration expected from the higher dehydration effect from the colligative
properties of the higher syrup concentration (Udomkun et al., 2014). However, the moisture contents
of the TS gels decreased with increasing storage time in the initial stage expected from the diffusion of
the sugar molecules into the starch gels and higher TSS values (Figure 2).

Figure 2 Total soluble solids of TS gels containing alginate in 20% syrup (a) and 30% syrup (b) during
storage at 5°C for 0, 1, 2, and 3 days with and without presoaking in calcium concentration
(0, 2, 4 and 6%w/w).
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3. Firmness of the gels
Firmness values of TS gels containing alginate in 20% and 30% syrups during storage at 5°C
for 0, 1, 2, and 3 days with and without presoaking in calcium concentration (0, 2, 4 and 6%w/w) are
shown in Figure 3.
Table 1 The moisture contents of TS gels containing alginate in 20% and 30% syrup during storage at
5°C for 0, 1 and 2 days with and without presoaking in calcium concentration (0, 2, 4 and 6%w/w)
Moisture content (% wb) at storage day

Syrup
(%)

Calcium
(%)

0

1

2

20

0
2
4
6
0
2
4
6

81.4±2.1a
78.6±0.4b
78.3±0.8b
77.9±0.3b
80.5±2.4a
78.8±0.5b
78.6±0.9b
77.2±1.4b

75.7±1.1a
74.5±0.1b
74.5±0.1b
74.2±0.1b
68.3±0.9a
70.0±4.5a
67.6±1.3a
66.4±0.7a

73.2±0.1a
73.2±0.1a
71.7±1.1b
72.7±0.5ab
64.5±1.0a
63.8±0.8a
63.8±0.4a
66.6±5.8a

30

Mean ± standard deviation (n=3) values followed by a different lowercase letter within the same column are
significantly different (p<0.05) using Duncan’s multiple range test.

The firmness of the TS gels without presoaking in calcium solution showed the lowest values
for both 20% and 30% syrup. The firmness of the starch gel increased with increasing calcium solution
expected from the gelation forming of alginate in the system. The firmness of the starch gel soaking in
20% syrup decreased with increasing storage time whereas the TS gels in 30% syrup did not show the
same trend for the gels with presoaking in calcium lactate solution suggesting that the calcium-induce
gelation of alginate in TS gel in 30% syrup could retard the swelling of the gels in solutions after storage
(lower diameter in Figure 1). In addition, higher TSS indicating higher sugar content (Figure 2) in the
gels could strengthen the starch network (Hedayati et al., 2016) in the gels soaking in higher syrup
concentration.
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Figure 3 The firmness of TS gels containing alginate in 20% syrup (a) and 30% syrup (b) during
storage at 5°C for 0, 1, 2, and 3 days with and without presoaking in calcium concentration
(0, 2, 4 and 6%w/w).

CONCLUSION
The diameters, TSS and moisture contents of TS gels decreased with increasing calcium
concentration for presoaking treatment. The firmness of the starch gel increased with increasing
calcium concentration. The properties of TS gel containing alginate could be modified due to the gel
formation induced by calcium ion and alginate. However, the TS gels in different syrup concentrations
should be further investigated due to the structure-function relationship among the starch-hydrocolloidsugar molecules.
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การศึกษาปริมาณสารเพิม่ ความหนืด ขนาดและปริมาณเนือ้ ลําไยทีเ่ หมาะสม
ในเครื่องดืม่ ชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชงดืม่ สําหรับผู้สูงอายุ
A Study of the Concentrations of Thickening Agent, the Size and Quantity of Longan Pulp
in Longan Tea Mixed with Herb for Elderly Consumers
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาปริมาณสารเพิ่มความหนืดเพื่อทําการปรับปรุ งเนือ้ สัมผัสของเครื่องดื่ม ชาลําไย
ผสมสมุนไพรแบบชงดื่ม พร้อมทัง้ ศึกษาขนาดและปริมาณของเนือ้ ลําไยที่มีต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณสารเพิ่มความหนืดที่รอ้ ยละ 1.2 มีผลทําให้ชาลําไยผสมสมุนไพรมีค่า
ความหนืด เท่ากับ 50.75 เซนติพอยซ์ ซึ่งเป็ นระดับที่เหมาะสําหรับผูม้ ีภาวะการกลืนลําบากขัน้ ต้น โดยผูบ้ ริโภค
จะให้คะแนนความชอบสูง เมื่อชาลําไยผสมสมุนไพรมีเนือ้ ลําไยที่มีขนาด 1/2 ลูก (1.70 กรัม หรือ ปริมาณ 2 ชิน้ )
อยู่ในนํา้ ชาปริมาตร 40 มิลลิลิตร ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ชาลําไยผสมสมุนไพรที่พฒ
ั นาได้มีสารต้านอนุมลู อิสระ และมีผล
การประเมินทางจุลินทรียเ์ ป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด โดยได้รบั คะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบปาน
กลางถึงชอบมาก (7.2) และได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภคร้อยละ 93
ABSTRACT
This research was aimed to study the concentrations of thickening agent to improve the texture
properties of Longan tea mixed with herbs and Longan pulp for people with Dysphagia. The size of
Longan pulps was also investigated together with the quantity of the pulps for sensory evaluation. The
results showed that the addition of 1.2% thickening agent resulting in the viscosity of Longan tea
solution mixed with herbs at the level of 50.75 cP, which was suitable for the people who have primary
Dysphagia. The addition of 1/2 Longan pulp (1.70 g or 2 pieces) in 40 ml tea solution mixed with herbs
provided high sensory liking scores. The developed Longan tea mixed with herbs and Longan pulp
contained antioxidant activity and microbiologically safe under standards required for instant tea mix
products.The product received liking scores at like moderately scores (7.2) and 93% consumer
acceptance.
Key words :dysphagia, herb, longan, tea
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คํานํา

ชาสมุนไพร เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี ได้จากส่วนต่างๆ ของพื ชซึ่งมิได้แปรสภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อนําไป
บริโภคโดยการต้มหรือชงกับนํา้ นอกจากนีช้ าสมุนไพรยังถูกจัดเป็ นอาหารที่กาํ หนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดย
ต้องมีส่วนของสมุนไพรร้อยละ 90 ขึน้ ไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 280 พ.ศ. 2547 โดยลําไยถูก
จัดให้เป็ นหนึ่งในสมุนไพรที่ได้รบั ความนิยมนํามาทําเป็ นเครื่องดื่ม เนื่องจากให้รสชาติท่ีหวานตามธรรมชาติ และ
เมื่อผสมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นทําให้บริโภคได้ง่ายมากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ ลําไยยังประกอบด้วยสารที่ออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ ในกลุ่มสารประกอบพอลิฟีนอลิก ได้แก่ กรดแกลลิก (Gallic acid) สารคอริลาจิน (Corilagin) และ
กรดเอลลาจิก (Ellagic acid) (Rangkadilok et al., 2005) และยังมีวิตามินซีสงู เมื่อเปรียบเทียบกับลิน้ จี่และเงาะ
รวมถึงยังเป็ นแหล่งของแร่ธาตุโพแทสเซียมและทองแดง (Wall, 2006) โดยเครื่องดื่มชายังเป็ นของเหลวที่ ไม่มี
ความหนืดหรือมีความหนืดเพี ยงเล็กน้อย ทําให้ไหลลงคอได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็ นปั ญหาสําหรับผูม้ ีภาวะกลืน
ลําบาก ที่ไม่สามารถควบคุมระบบการกลืนได้อย่างปกติ ทําให้เกิดการสําลักและอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
โดยส่วนใหญ่ ผู้สูง อายุจ ะพบปั ญ หาภาวะการกลื น ลําบาก เนื่ องจากระบบการทํางานของร่ างกายเกิ ด การ
เสื่อมสภาพลงจึงทําให้การกลืนอาหารเป็ นไปได้ยากขึน้ (ปิ ยะภัทร, 2556; ศศุภางค์, 2557) การปรับอาหารหรือ
การเลือกชนิดอาหารเพื่อใช้ในการฝึ กกลืนอย่างเหมาะสม ถือเป็ นแนวทางการรักษาภาวะกลืนลําบากในผูส้ ูงอายุ
ที่สาํ คัญที่สดุ เพราะหากผูม้ ีภาวะกลืนลําบากได้รบั นํา้ ไม่เพียงพอ อาจทําให้เกิดภาวะขาดนํา้ ได้ ดังนัน้ ผูม้ ีภาวะ
ดังกล่าวควรได้รบั ปริมาณนํา้ อย่างเพียงพอ แต่หากไม่สามารถกลืนนํา้ ได้อย่างปกติ ก็สามารถเลือกดื่มเครื่องดื่ม
หรือของเหลวอื่นๆ ที่มีลกั ษณะข้นหนืดมากกว่านํา้ หรืออาจใช้สารเพิ่มความหนืดผสมลงในเครื่องดื่มตามระดับที่
เหมาะสมต่อการกลืน เพื่อเป็ นการป้องกันการสําลักและภาวะขาดนํา้ ที่อาจเกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ
ที่ จะศึกษาการพัฒนาเครื่องดื่มชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชงดื่มให้มีลกั ษณะความหนื ดใกล้เคียงกับนํา้ เชื่อม
(Nectar-like liquids) เพื่ อให้เหมาะสําหรับผูม้ ีภาวะกลืนลําบากขั้นต้น พร้อมทั้งศึกษาขนาดและปริมาณเนือ้
ลําไยอบแห้งที่เหมาะสมต่อการบริโภคเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคที่มีภาวะกลืนลําบากซึ่งคาดว่าจะเหมาะ
สําหรับผูส้ งู อายุ

อุปกรณ์และวิธีการ

วัตถุดบิ เครื่องดืม่ ชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชงดืม่
ผงเนือ้ ลําไยอบแห้ง ผงเมล็ดลําไยอบแห้ง (Dimocarpus longan) ผงสมุนไพรรวม 9 ชนิด (เจียวกู่หลาน
ชะเอมเทศ ตะไคร้แกง เตยหอม พลูคาว ใบหม่อน เห็ดหลินจือ กระชายดํา เถาวัลย์เปรียง) ที่ร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 40 เมช หรือ 425 ไมโครเมตร และผงหญ้าหวาน จากบริษัท สวนกนกอัณณ์ จํากัด และวัตถุเจือปนอาหาร
สําหรับปรับความหนืด (มีสว่ นประกอบ มอลโตเดกซ์ตริน แซนแทนกัม และโพแทสเซียมคลอไรด์) ยี่หอ้ รีซอร์ส ทิค
เค่น อัพ เคลียร์ จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
1. การศึกษาปริมาณสารเพิม่ ความหนืดทีม่ ีผลต่อลักษณะทางด้านความหนืดของเครื่องดืม่ ชาลําไยผสม
สมุนไพรแบบชงดืม่ ทีเ่ หมาะสม
ศึกษาปริมาณสารเพิ่มความหนืด ยี่หอ้ รีซอร์ส ทิคเค่น อัพ เคลียร์ ในชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชงดื่ม ที่
3 ระดับ คือ ร้อยละ 0, 0.6 และ 1.2 (W/V) โดยทําการเตรียมนํา้ ชาจากผงชาลําไยผสมสมุนไพร อัตราส่วนผงต่อ
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นํา้ เท่ากับ 1 : 40 (ที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส (°C) เป็ นเวลา 4 นาที) จากนัน้ นําไปวัดค่าความหนืดด้วยเครื่อง
Brookfield รุ น่ DV III Ultra ทําการวิเคราะห์ 3 ซํา้
2. การศึกษาขนาดและปริมาณของเนือ้ ลําไยทีเ่ หมาะสมต่อการบริโภคเครื่องดื่มชาลําไยผสมสมุนไพรแบบ
ชงดืม่
ศึกษาขนาดของเนือ้ ลําไยอบแห้ง (คัดเลือกนํา้ หนัก 1.70 ± 0.02 กรัม) 3 ระดับ คือ ขนาด 1 ลูก 1/2 ลูก
(2 ชิน้ ) และ 1/4 ลูก (4 ชิน้ ) ของผลเนือ้ ลําไยอบแห้งต่อปริมาตรนํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพร 40 มิลลิลิตร โดยคัดเลือก
เครื่องดื่มชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชงดื่มที่มีความหนืดใกล้เคียงกับเครื่องดื่มประเภท Nectar-like liquids จาก
การศึกษาในข้อที่ 1 ทําการทดสอบประสาทสัมผัสทางด้านความชอบโดยให้ผทู้ ดสอบให้คะแนนความชอบที่มีตอ่
คุณลักษณะทางด้านลักษณะปรากฏ สีนาํ้ ชา สีเนือ้ ลําไย ขนาดเนือ้ ลําไย ปริมาณเนือ้ ลําไย กลิ่น กลิ่นรสลําไย รส
หวานและความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-Point Hedonic Scale ร่วมกับการทดสอบความพอดี (Just about right)
ด้านขนาดของเนือ้ ลําไย ปริมาณของเนือ้ ลําไย และกลิ่นรสลําไยของนํา้ ชา โดยใช้ผทู้ ดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝนที่มี
อายุตงั้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป จํานวน 30 คน
3. การศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของเครื่องดื่มชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชง
่ ัฒนาได้
ดืม่ ทีพ
วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชงดื่มที่พัฒนาได้โดยวิเคราะห์
คุณภาพทางกายภาพ การวัดค่าสีดว้ ยเครื่อง Spectrophotometer ในระบบ CIE L* a* b* และค่าวอเตอร์แอคที
วิตี ้ (aw) วิเคราะห์ดว้ ยเครื่องวัด Aqualab ในขณะที่การวิเคราะห์ค่าทางเคมีจะวิเคราะห์ฤทธิ์ความสามารถใน
สารต้า นอนุมูล อิ ส ระด้วยวิ ธี DPPH assay และวิ ธี ABTS assay (mmol Trolox/100 g dry weight (DW)) วิ ธี
Ferric Reducing Ability Power (FRAP: mg FeSO4/100 g DW) และวิ เ คราะห์ส ารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ง หมด
(Total Phenolic Content, TPC) ด้วยวิธี Folin-Ciocalteau (g GAE/100 g DW) สําหรับคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ทําการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรียท์ ั้งหมด คอลิฟอร์ม ยี สต์และรา เที ยบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมแห้งชงดื่ม (มผช. 996/2556)
4. การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคทีม่ ีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่ ชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชงดืม่
ทดสอบการยอมรับ ของผูบ้ ริโภคที่ มี ต่อผลิ ตภัณ ฑ์ท่ี พัฒนาได้ ด้วยการให้ผู้บ ริโภคทดสอบตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์พร้อมทัง้ ตอบแบบสอบถามในด้านความชอบและการยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาลําไยผสมสมุนไพร
แบบชงดื่มกับผูบ้ ริโภคที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป จํานวน 100 คน
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA (analysis of variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test ด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS (SPSS for Windows version 12)
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

1. การศึกษาปริมาณสารเพิม่ ความหนืดทีม่ ีผลต่อลักษณะทางด้านความหนืดของเครื่องดืม่ ชาลําไยผสม
สมุนไพรแบบชงดืม่ ทีเ่ หมาะสม
จากการศึกษาปริมาณสารเพิ่มความหนืด 3 ระดับ คือร้อยละ 0, 0.6 และ 1.2 (w/v) ที่มีผลต่อค่าความ
หนืดของนํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพร แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า นํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพรที่ไม่มีการเติมสารเพิ่มความ
หนื ดมีค่าความหนื ด 0.85 ± 0.23 เซนติพอยซ์ ซึ่งมากกว่าความหนื ดของนํา้ ที่ อุณหภูมิใกล้เคียงกัน โดยนํา้ ที่
อุณหภูมิ 60 และ 80 °C มีความหนืด 0.469 และ 0.357 เซนติพอยซ์ ตามลําดับ (ธัญดร, 2553) เมื่อปริมาณสาร
เพิ่มความหนืดมากขึน้ ส่งผลให้ความหนืดของนํา้ ชาเพิ่มขึน้ โดยการเติมสารเพิ่มความหนืดที่ระดับร้อยละ 1.2
(w/v) เป็ นปริมาณที่ระบุตามฉลากว่ามีความหนืดใกล้เคียงกับนํา้ เชื่อม (Nectar-like liquids) ซึ่งจากการกําหนด
ของ National Dysphagia Diet: Standardization for Optimal Care (National Dysphagia Diet Task Force,
2002) ระบุวา่ ของเหลวที่จดั เป็ นแบบเนกตาร์จะมีความหนืดอยู่ในช่วงระหว่าง 51 – 350 เซนติพอยซ์ ซึง่ เครื่องดื่ม
หรือของเหลวที่มีความหนืดอยู่ในระดับนีส้ ามารถปรับปรุ งและมีความเหมาะสมสําหรับผูม้ ีภาวะกลืนลําบาก ทํา
ให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสําลักได้ ซึง่ ช่วงของค่าความหนืดดังกล่าวตรงกับปริมาณการใช้สารเพิ่มความหนืดที่
ระดับร้อยละ 1.2 ดังแสดง Table 1
Table 1 Viscosity of Longan tea mixed with herbs by various concentration of thickening agents.
Concentration%) (w/v)

Viscosity (cP)

0

0.85 ± 0.23

0.6

27.00 ± 1.98

1.2

50.75 ± 0.07

2. การศึกษาขนาดและปริมาณของเนือ้ ลําไยทีเ่ หมาะสมต่อการบริโภคเครื่องดื่มชาลําไยผสมสมุนไพร
แบบชงดืม่
จากการศึกษาขนาดและปริมาณของเนือ้ ลําไยอบแห้ง 3 ระดับ คือ ขนาด 1 ลูก 1/2 ลูก (2 ชิน้ ) และ
1/4 ลูก (4 ชิน้ ) ต่อลักษณะประสาทสัมผัสทางด้านลักษณะปรากฏ สี ขนาดเนือ้ ลําไย ปริมาณเนือ้ ลําไย กลิ่น
ความหวาน กลิ่นรสลําไย และความชอบโดยรวมของนํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพร (Table 2) พบว่าตัวอย่างนํา้ ชา
ลําไยผสมสมุนไพร ที่มีเนือ้ ลําไยอบแห้งได้รบั คะแนนความชอบในคุณลักษณะด้านสี กลิ่นและความชอบโดยรวม
มากกว่าตัวอย่างนํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพรที่ไม่มีเนือ้ ลําไยอบแห้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (p <
0.05) โดยผูท้ ดสอบให้ความเห็นว่าการรับประทานนํา้ ชาพร้อมเนือ้ ลําไยอบแห้งสามารถเสริมกลิ่นรสลําไยของนํา้
ชาให้มากขึน้ ได้ เมื่อพิจารณาตัวอย่างนํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพรที่มีเนือ้ ลําไยอบแห้งขนาดต่างๆ ผสมอยู่ พบว่า
ตัวอย่างนํา้ ชาที่มีเนือ้ ลําไยอบแห้งขนาด 1/2 ลูก (2 ชิน้ ) และ 1 ลูก ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบในคุณลักษณะ
ด้านลัก ษณะปรากฏและขนาดมากที่ สุด อย่ างมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (p < 0.05) แต่มี คุณ ลัก ษณะทางด้า นสี
ปริมาณเนือ้ ลําไย กลิ่น ความหวาน กลิ่นรสและความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p >
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0.05) ตัวอย่างนํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพรที่มีเนือ้ ลําไยขนาด 1/2 ลูก (2 ชิน้ ) ผูท้ ดสอบให้ความเห็นว่ามีความพอดี
ที่สดุ (ร้อยละ 70)
Table 2 Mean sensory liking scores of Longan tea mixed with herbs and Longan pulp by various size
of dry Longan pulp.
Sensory attributes

Longan pulp
None

Size1/4 (4 pieces) Size 1/2 (2 pieces)

1 fruit

Appearance

6.2 ± 1.3b

6.5 ± 1.3b

7.3 ± 0.8a

7.3 ± 0.8a

Color of tea

5.7 ± 1.4b

6.8 ± 1.4a

7.3 ± 0.9a

7.2 ± 0.9a

Size of Longan

-

5.8 ± 1.4b

6.5 ± 1.0a

6.6 ± 1.1a

Amount of Longan pulp

-

6.7 ± 0.9a

6.8 ± 1.1a

6.4 ± 1.0a

6.4 ± 1.1b

6.6 ± 1.1ab

6.9 ± 1.0a

6.7 ± 1.0ab

Sweetness

-

6.9 ± 1.3a

7.1 ± 1.2a

7.0 ± 1.2a

Longan flavor

-

7.2 ± 1.0a

6.9 ± 0.9a

7.0 ± 1.0a

Overall liking

5.7 ± 1.2b

6.8 ± 0.8a

7.0 ± 0.9a

6.8 ± 0.8a

Odor

a,b

Different letters in the same row indicated significant difference (p < 0.05)

3. การศึ ก ษาคุ ณ ภาพทางด้ า นกายภาพ เคมี และจุ ล ชีว วิ ทยาของผลิต ภั ณ ฑ์เ ครื่ องดื่ม ชาลํา ไยผสม
่ ัฒนาได้
สมุนไพรแบบชงดืม่ ทีพ
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่องดื่มชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชงดื่มที่มีการเติมสารให้ความหนืดที่ระดับ
ร้อยละ 1.2 และมีปริมาณเนือ้ ลําไยอบแห้งขนาด 1/2 ลูก (ปริมาณ 2 ชิน้ ) แสดงดัง Table 3 โดยการวิเคราะห์
คุณภาพทางกายภาพ พบว่าผงชาลําไยผสมสมุนไพรมีค่า aw เท่ากับ 0.40 ± 0.01 ค่า L* เท่ากับ 31.96 ± 0.25
ค่า a* เท่ากับ 10.48 ± 0.32 และค่า b* เท่ากับ 17.00 ± 0.10 จากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางด้านเคมีพบว่านํา้ ชา
ลําไยผสมสมุนไพรมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ โดยเมื่อวิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH radical scavenging activities และ
ABTS radical cation decolorization จะได้ค่าเท่ากับ 6.21 ± 1.23 และ 8.43 ± 2.12 mmol Trolox/100 g DW
ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะห์ดว้ ยวิธี FRAP ได้ค่า 9.57 ± 2.07 mg FeSO4/100 g DW นอกจากนีเ้ มื่อวิเคราะห์
ปริมาณของสารประกอบฟี นอลิกในนํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพร พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.57 ± 0.17 g GAE/100 g DW
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับที่พบในชาตะไคร้ ที่แช่ผงชาในนํา้ ร้อนอัตราส่วน 1 : 50 (w/v) เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง (0.644 ±
0.02 g GAE/100 g DW) (Chan et al., 2010) ในขณะที่มีค่าปริมาณของสารประกอบฟี นอลิกน้อยกว่าในชาใบ
หม่อนและชาตะไคร้ (1.16 ± 0.09 และ 1.37 ± 0.10g GAE/100 g DW ตามลําดับ) ที่ผ่านการเตรียมตัวอย่างโดย
การแช่ผงชาในนํา้ ร้อนอัตราส่วน 1 : 20 เป็ นเวลา 10 นาที (Oh et al., 2013) สําหรับคุณภาพทางจุลินทรียพ์ บว่า
นํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพรมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามที่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมแห้งชงดื่ม
(มผช. 996/2556) กําหนด
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Table 3 Physical, chemical and microbiological qualities of Longan tea mixed with herbs and
Longan pulp.
Qualities
Values
Physical qualities
Water activity (aw)
0.40 ± 0.01
color
L*
31.96 ± 0.25
a*
10.48 ± 0.32
b*
17.00 ± 0.10
Chemical qualities
Total phenolic content (g GAE/100 g DW)
0.57 ± 0.17
Antioxidant activity
DPPH assay (mmol Trolox/100 g DW)
6.21 ± 1.23
ABTS assay (mmol Trolox/100g DW)
8.43 ± 2.12
FRAP assay (mg FeSO4/100 g DW)
9.57 ± 2.07
Microbiological quality
Total plate count (cfu/g)
< 1 x 104
Salmonella
Coliforms (MPN/g) (MPN/100 ml.)
< 2.2
E. coli
Yeast & mold (CFU/g)
< 100
4. การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาลําไยผสมสมุ นไพรแบบชงดื่มที่
พัฒนาได้
จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่ มี ต่อนํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพรที่ พัฒนาได้ พบว่าคะแนน
ความชอบด้านลักษณะปรากฏได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.8 ด้านสีได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.9 ด้านเนือ้ สัมผัสได้
คะแนนเฉลี่ย 5.9 ส่วนด้านกลิ่นรส รสชาติ และความชอบโดยรวมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 6.8 คะแนน ซึ่งอยู่
ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง และจากการสอบถามด้านการยอมรับต่อนํา้ ชาลําไยผสมสมุนไพรพบว่า
ผูบ้ ริโภคโดยส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 93 ดังแสดงใน Table 4
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Table 4 Mean sensory liking scores of Longan tea mixed with herbs and Longan pulp.
Attributes
Mean ± S.D.
Appearance
6.8 ± 0.8
Color
6.9 ± 0.6
Texture
6.8 ± 1.2
Flavor
6.8 ± 0.7
Taste
7.1 ± 0.7
Overall liking
7.2 ± 0.7
Acceptability (%)
93
Unacceptability(%)
7

สรุ ป

จากการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์เ ครื่ อ งดื่ ม ชาลํา ไยผสมสมุ น ไพรแบบชงดื่ ม พร้อ มเนื ้อ ลํา ไย พบว่ า มี
คุณประโยชน์เนื่องจากมีสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมดในปริมาณเท่ากับ 0.57 g GAE/100 g DW และผลิตภัณฑ์
มีค่าความหนืดเท่ากับ 50.75 เซนติพอยซ์ อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมสําหรับผูม้ ีภาวะการกลืนลําบากขัน้ ต้น
ทําให้ลดความเสี่ยงที่ จะเกิ ดการสําลักในผูบ้ ริโภคกลุ่มผูส้ ูงอายุ นอกจากนั้นการเสริมเนื อ้ ลําไยอบแห้งลงใน
เครื่องดื่มชาลําไยผสมสมุนไพรแบบชงดื่มมีสว่ นช่วยปรับปรุ งคุณภาพทางด้านกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้ดี
ยิ่ ง ขึ น้ อี ก ทั้ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ดัง กล่ า วที่ พั ฒ นาได้ยั ง ได้รับ คะแนนความชอบโดยรวมเมื่ อ ทดสอบกั บ ผู้บ ริ โ ภค
กลุม่ เป้าหมายอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (7.2) และได้รบั การประเมินในด้านการยอมรับอยู่ในระดับที่
สูง (ร้อยละ 93)
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ผลของสารฆ่าเชือ้ ที่ใช้ในการล้างต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวตัดแต่ง
Effects of Sanitizers on Shelf-life of Fresh-cut Coconut
มธุรญา สมจิตร์2 วรรณี จิรภาคย์กลุ 1,2* และ ศศิธร ตรงจิตภักดี1,2
Mathuraya Somchit 1, Wannee Jirapakkul1,2* and Sasithorn Tongjitpakdee1,2
1

บทคัดย่อ

งานวิ จัย นี ศ้ ึก ษาผลของสารล้างต่อการยื ด อายุก ารเก็ บ รัก ษามะพร้าวตัด แต่ง พร้อมบริ โภค(Cocos
nucifera L.) โดยล้างมะพร้าวด้วยสาร 4 ชนิด ได้แก่ กรดซิตริก (C6H8O) (ร้อยละ 0.75, 1.5) เป็ นเวลา 5 นาที,
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) (ร้อยละ 0.5,1.5 ) เป็ นเวลา 1 นาที, โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) (100, 150
ส่วนในล้านส่วน) เป็ นเวลา 1 นาที, สารละลายโอโซน (O3) (0.5, 1 ส่วนในล้านส่วน) เป็ นเวลา 5 นาที โดยใช้ชิน้
มะพร้าวที่ลา้ งด้วยนํา้ ประปาเป็ นตัวอย่างควบคุม จากนัน้ บรรจุตวั อย่าง 15 ชิน้ ใส่ถาดพลาสติกโพลีโพรพิลีนและ
หุม้ ด้วยฟิ ล์มยืดพีวีซี เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ±1 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน และนํามาวิเคราะห์ทุก 2 วัน โดยมี
การวิเคราะห์ดงั นี ้ สี ค่าพีเอช ปริมาณกรดทัง้ หมด และคุณภาพทางจุลชีววิทยา จากการทดลองพบว่าสีของชิน้
มะพร้า วในแต่ ล ะสารล้า งมี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํา คัญ (p ≤ 0.05) โดยวิ เ คราะห์จ ากค่ า ความขาว
(whiteness) เปรียบเทียบชิน้ ตัวอย่างในวันเดียวกัน กรดซิตริกมีผลต่อค่าพีเอชโดยที่ตวั อย่างที่ลา้ งด้วยกรดซิตริก
(ร้อยละ 1.5 ) จะมีค่าพีเอชตํ่า (6.17) สอดคล้องกับปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ซ่งึ สูงกว่าในตัวอย่างอื่น (2.97กรัม/
ลิตร) นอกจากนี ย้ ังพบว่าตัวอย่างที่ ลา้ งด้วยกรดซิตริกร้อยละ 0.75, 1.5 ) และH2O2 ( ร้อยละ 0.5) มีปริมาณ
จุลิ น ทรี ย ท์ ั้ง หมดตํ่ากว่า 106 CFU/g ตลอดการเก็ บ รัก ษา อย่ างไรก็ ต ามสามารถสัง เกตเห็ นการเน่าเสี ยจาก
เชือ้ จุลินทรียบ์ นผิวของตัวอย่างในวันที่ 12 ซึ่งเกิดขึน้ ช้ากว่าตัวอย่างอื่น จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่า กรดซิตริก
(ร้อยละ 1.5 ) สามารถยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวตัดแต่งได้นานที่สุด คือ 12 วัน โดยใช้การเกิดลักษณะการ
เน่าเสียที่ปรากฏและปริมาณจุลินทรียท์ งั้ หมดเป็ นเกณฑ์

ABSTRACT

The effects of selected sanitizers on shelf life of fresh-cut coconut (Cocos nucifera L.) were
investigated. Fresh-cut coconuts were dipped in citric acid (C6H8O) (0.75%, 1.5%) for 5 minutes,
hydrogen peroxide (H2O2) (0.5%,1.5% ) for 1 minute, sodium hypochlorite (NaOCl) (100 ppm, 150ppm)
for 5 minutes, ozone (O3) (0.5 ppm, 1ppm) for 5 minutes. The sample were packed in a plastic tray,
wrapped with PVC film and stored at 4 ±1°C for 14 days. The sample treated with tap water was used
as control. Color measurement, pH, titratable acidity and microbiological quality were evaluated every
2 days. For surface discoloration, there was a significant difference in whiteness between treatments
in the same day (p≤ 0.05). pH value and titratable acidity were influenced by citric acid. The sample
treated with 1.5% citric acid was low in pH value (6.17) while the titratable acidity was high (2.97 g/L).
Moreover, number of aerobic plate count in citric acid (0.75%, 1.5%) and H2O2 (0.5%) treatments were
below 106 CFU/g. Dipping with citric acid (1.5%) had shown the best result to prolong post-cutting life
of coconut to 12 days, based on visual decay and loads of aerobic plate count.
Key words: fresh-cut, coconut meat, shelf life extension, sanitizers
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คํานํา
มะพร้าว (Cocos nucifera L.) เป็ นพืชที่มีการใช้ประโยชน์หลากหลาย มะพร้าวแก่ ( 10-13 เดือน) จะมี
ปริมาณนํา้ น้อยกว่ามะพร้าวอ่อนและมีเนือ้ ขาวซึ่งสามารถรับประทานได้ทงั้ แบบสดและแบบฝอยแห้ง รวมไปถึง
นําไปใช้เป็ นส่วนประกอบของอาหารประเภทแกง ลูกอม ขนมหวาน (Debmandal and Mandal, 2011; Paull
and Ketsa, 2015) ในเนือ้ มะพร้าวแก่จะอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง ให้ประโยชน์ทางคุณค่าทางโภชนาการ
ที่ ดีและจําเพาะแก่ผูบ้ ริโภค (Solangi and Zafariqbal, 2011) ในปั จจุบันผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ตัดแต่งได้รบั
ความนิยมจากผูบ้ ริโภคทั่วโลกมากขึน้ นอกจากคุณประโยชน์ดา้ นโภชนาการของผักและผลไม้แล้ว การตัดแต่ง
ผลิตภัณฑ์ให้พร้อมรับประทานเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ทาํ ให้ผบู้ ริโภคนิยม เนื่องจากลดเวลาในการเตรียมเพิ่มความ
สะดวก แต่ยงั คงความสดของผลิตภัณฑ์ จากคุณประโยชน์ของมะพร้าวการทําผลิตภัณฑ์มะพร้าวตัดแต่งเพื่อให้
สะดวกต่อการรับประทานถือเป็ นการสร้างโอกาสทางการตลาด (Albertini et al., 2016) โดยเฉพาะในประเทศ
ไทย อย่างไรก็ตามผักและผลไม้ท่ีผ่านการตัดแต่งจะเน่าเสียอย่างรวดเร็ว เป็ นผลมาจากกระบวนการแปรรู ป เช่น
การปอก การตัด การหั่นเต๋า แม้จะเป็ นกระบวนการสัน้ ๆ ก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ได้ (Rico et
al., 2007. Ma et al., 2017) การปอกเปลือกและขัน้ ตอนการเตรียมจะทําให้มะพร้าวเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิด
การเหม็นหืนและปนเปื ้อนจากจุลินทรียไ์ ด้ง่าย ส่งผลให้เกิดการเน่าเสียอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับผลไม้ชนิดอื่นที่
ผ่านการปอกเมื่อเทียบกับผลไม้ทงั้ ลูก (Ferrentino et al., 2012) ดังนัน้ จึงต้องมีการการยืดอายุผลิตภัณฑ์ตดั แต่ง
การใช้สารฆ่าเชือ้ จุลินทรียถ์ ือเป็ นหนึ่งในวิธีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการใช้สารเคมีในปริมาณที่
เหมาะสมจะสามารถลดปริมาณจุลินทรียไ์ ด้ (Albertini et al., 2016) กรดอินทรียจ์ าํ พวกกรดซิตริกเป็ นหนึ่งในสาร
ที่ได้รบั ความนิยมเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ตดั แต่ง เพราะทําให้อาหารมีคา่ พีเอชลดลงไม่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ (Rico et al., 2007) ซึง่ โดยทั่วไปในผลไม้มกั มีกรดเป็ นส่วนประกอบ ทําให้มีความ
ปลอดภัยเมื่อใช้ในอาหารโดยจัดอยู่ในกลุม่ GRAS (Generally Recognized as Safe) สําหรับไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2) เป็ นสารที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์สงู ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อทําลายเชือ้ จุลินทรีย ์
(Peng et al., 2008) สามารถนํามาใช้ได้ในอาหารอย่างปลอดภัย (GRAS) ถูกนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ตดั แต่งเพื่อ
กําจัดเชือ้ จุลินทรีย ์ (Sharaf-Eldin and Geosel, 2016) เช่นเดียวกับสารประกอบคลอรีนที่ถกู ใช้อย่างแพร่หลายใน
อาหารสดเพื่อลดจํานวนจุลินทรีย ์ โดยเฉพาะในรูปของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaClO) (Joshi et al., 2013) เพื่อ
ความปลอดภัยเมื่อใช้ในอาหารคลอรีนอิสระต้องมีความเข้มข้นระหว่าง 50 ถึง 300 ส่วนในล้านส่วน มีระยะเวลา
สัมผัสอาหารไม่เกิน 5 นาที และสารละลายควรมีคา่ พีเอชในช่วง 6 ถึง 7 (Rico et al., 2007) โอโซนเป็ นหนึ่งในสาร
ต้านจุลินทรียท์ ่ีมีความสามารถในการออกซิไดซ์สงู ไม่ทิง้ สารตกค้างเพราะสลายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้ได้รบั ความ
นิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร จัดอยู่ในกลุม่ GRAS เช่นเดียวกัน ซึง่ โอโซนสามารถใช้ได้ทงั้ ในรู ปแก๊ส
และสารละลาย นอกจากลดปริมาณเชือ้ จุลินทรีย ์ โอโซนยังสามารถสลายแก๊สเอทิลีนในผลิตตัดแต่งได้อีกด้วย
(Rico et al., 2007; Joshi et al., 2013; Han et al., 2017. Ma et al., 2017)
งานวิจยั เกี่ยวกับสารฆ่าเชือ้ ในการล้างมะพร้าวตัดแต่งมีอยู่อย่างจํากัด ดังนัน้ ในงานวิจยั นีม้ ีจดุ ประสงค์
เพื่อศึกษาผลของกรดซิตริก ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ และสารละลายโอโซน ต่อคุณภาพของ
มะพร้าวตัดแต่งเมื่อเก็บรักษาไว้ท่ีอณ
ุ หภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส
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อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมตัวอย่าง
ปอกมะพร้าว (Cocos nucifera L.) จนเหลือแต่เนือ้ ขาว ล้างด้วยนํา้ ประปาจากนัน้ จึงนําไปตัดแต่งให้ได้
ขนาด 1 นิว้ ×1 นิว้ และเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการปนเปื ้อนจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในระหว่างกระบวนตัดแต่ง เช่น มีด
เขียง ถาด ที่คีบ จะถูกนําไปล้างด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 1000 ppm (ปรับกรดด้วยกรดซิติก จนมีค่าพีเอช 6.5)
นาน 30 นาที ซึง่ ตัวอย่างที่ได้จะถูกแบ่งเป็ นกลุม่ ล้างด้วยสารฆ่าเชือ้ 4 ชนิด ที่ความเข้มข้น 2 ระดับ ดังนี ้ (1) กรด
ซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.75 และ 1.5 เป็ นเวลา 5 นาที, (2) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.5
และ 1 เป็ นเวลา 1 นาที, (3) โซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 100 และ 150 ส่วนในล้านส่วน เป็ นเวลา 5 นาที,
(4) สารละลายโอโซนความเข้มข้น 0.5 และ1 ส่วนในล้านส่วน เป็ นเวลา 5 นาที และ ชุดควบคุม ล้างเฉพาะ
นํา้ ประปา หลังจากนั้นล้างตัวอย่ างด้วยนํา้ ดื่ม ซับนํา้ ออกให้แห้งด้วยผ้าขาวบางที่ ผ่านการนึ่งฆ่ าเชื อ้ บรรจุ
ตัวอย่าง 15 ชิน้ ลงในถาดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (S&C) ขนาด 20 เซนติเมตร×13เซนติเมตร×4 เซนติเมตร และ
ปิ ดด้วยฟิ ล์มยืดพีวีซี ( หนา 0.011 มิลลิเมตร, MMP corporation Ltd., ประเทศไทย) นํา้ หนักรวม 150 ±15 กรัม
เก็บที่อณ
ุ หภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส ตรวจวิเคราะห์และสังเกตตัวอย่างทุก 2 วัน นาน 14 วัน
การวิเคราะห์คุณภาพของมะพร้าวตัดแต่ง
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านสี โดยใช้เครื่อง UltraScan PRO Spectrophotometer (HunterLab, Hunter
Associates Laboratory Inc., สหรัฐอเมริกา ) วัดตัวอย่างชิ น้ มะพร้าวด้านนอก ค่าที่ วัดได้จะอยู่ในรู ปแบบ L*
(lightness) , a* (redness) and b* (yellowness) ในงานวิจยั นีจ้ ะแสดงการเปลี่ยนสีในรู ปของค่าความขาว (WI)
สามารถคํานวณได้จากสมการ WI= L* - 3b* สมการที่ 1 (Chen et al., 2016)
การเปลี่ยนแปลงของค่าพีเอช โดยใช้วิธีดดั แปลงจาก Ferrentino et al. (2013) เริ่มต้นจากนําตัวอย่าง
ประมาณ 30 กรัม ปั่ นผสมกับนํา้ กลั่น 30 กรัม คัน้ นํา้ มะพร้าวโดยใช้ผา้ ขาวบาง จากนัน้ แบ่งนํา้ ที่คนั้ ได้ประมาณ
10 มิลลิลิตร ตรวจวัดค่าพีเอช ด้วยเครื่องวัดค่าพีเอช (Mettler Toledo, สหรัฐอเมริกา)
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ โดยใช้วิธีดดั แปลงจาก Ferrentino et al. (2013) โดยการไทเทรตตัวอย่างนํา้
มะพร้าวคัน้ ที่ได้ จํานวน 10 มิลลิลิตร เติมฟี นอล์ฟทาลีน 2 หยด นําไปไทเทรตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.05N จน
ตัวอย่างถึงจุดยุติท่ีสารละลายเปลี่ยนเป็ นสีชมพูออ่ นและคํานวณหาปริมาณกรดในรู ปกรดลอลิก (Lauric acid)
เนื่องจากเป็ นกรดมีปริมาณมากที่สดุ ในมะพร้าวจากสมการ
TA (Lauric acid g/L) =

NaOH used (mL) × Normality of NaOH × Molecular weight of lauric acid
Volume of homogenized sample (mL)

สมการที่ 2

ปริมาณจุลินทรียท์ ั้งหมดและยี สต์และรา ตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย ์ โดยการสุ่มตัวอย่างชิน้
มะพร้าวด้วยวิธีการปลอดเชือ้ (aseptic technique) หั่นเป็ นชิน้ เล็กๆ นําตัวอย่าง 10 กรัม ตีป่นกับ 0.1% เปปโตน
(Merck, เยอรมนี) 90 มิลลิลิตร ด้วยความเร็ว 230 รอบต่อวินาที นาน 2 นาที ด้วยเครื่องตีป่น (Seward, อังกฤษ)
ตัวอย่างเจือจางที่ได้จะมีความเข้มข้นที่ 1:10-1 จากนัน้ ทําการเจือจางให้ได้ระดับที่ตอ้ งการและตรวจวัดปริมาณ
จุลินทรียท์ งั้ หมดและเชือ้ ยีสต์และรา ดังนี ้
ปริ ม าณจุลิ นทรีย ์ทั้ง หมด โดยใช้วิธี Standard Method Agar (SMA) ดัด แปลงจากวิ ธี การของ
AOAC (2000) นําตัวอย่างที่อยู่ในระดับความเจือจางที่ตอ้ งการ 1 มิลลิลิตร เพาะในอาหาร Plate count agar
(PCA) (Merck, เยอรมนี) โดยใช้เทคนิค pour plate นําไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง
นับจํานวนแบคทีเรีย (colony forming unit, CFU/กรัม) เมื่อสิน้ สุดเวลาบ่ม
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ปริมาณยีสต์และรา โดยใช้วิธี Standard Method Agar (SMA) ดัดแปลงจากวิธีการของ AOAC
(2000) นําตัวอย่างที่อยู่ในระดับความเจือจางที่ตอ้ งการ 0.1 มิลลิลิตร หยดบนอาหารแข็ง Potato dextrose agar
(PDA) (Merck, เยอรมนี) ที่ปรับ pH ประมาณ 3.5 จากนัน้ กระจายตัวอย่างให้ท่ วั ผิวหน้าอาหารโดยใช้เทคนิค
spread plate นําไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 96 ชั่วโมง นับจํานวนยีสต์และราเมื่อสิน้ สุดเวลา
บ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD (ทําการทดลองซํา้ 3 ซํา้
ข้อมูลที่ได้นาํ มาวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows)
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการวิเคราะห์คุณภาพของมะพร้าวตัดแต่ง
เปลี่ยนจากสีขาวไปเป็ นสีเหลือง (Signigaglia et al., 2003) จากการวิเคราะห์คา่ ความขาว (whiteness)
ของตัวอย่างพบว่า ค่าความขาวของตัวอย่างควบคุมลดลงอย่างมีนยั สําคัญในวันที่ 10 เมื่อเทียบวันแรกของการ
เก็บรักษา (p ≤ 0.05) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกรดซิตริกมีผลต่อความขาวของมะพร้าว ทําให้มะพร้าวมีความ
ขาวมากที่สดุ อย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05) หลังจากล้างในวันแรก เป็ นผลจากคุณสมบัติการฟอกสีของไฮโดรเจน
เปอร์อ อกไซด์ส อดคล้อ งกับ Sharaf-Eldin and Geösel (2016) ศึก ษาผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเห็ด
กระดุมสีขาวพบว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถเพิ่มความขาวและลดการเกิดสีนาํ้ ตาลในเห็ดได้ ในขณะที่กรด
ซิตริกมีส่วนช่วยในการลดการเกิ ดสีนาํ้ ตาลเช่นเดียวกัน ส่วนโอโซนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของตัวอย่ าง
ตัง้ แต่วนั แรกของการเก็บรักษาอย่างมีนยั สําคัญ (p > 0.05) (Table 1)
Table 1 Effect of C6H8O (0.75%, 1.5%), H2O2 (0.5%, 1.5%), NaOCl (100 ppm, 150ppm), ozone
(0.5 ppm, 1ppm) on whiteness of fresh-cut coconut stored at 4 ± 1°C for 14 days.
D0

D2

D4

Storage Time (day)
D6
D8

D10

D12

D14

Control

64.35±2.84bBC 66.29±2.25dC 65.19±3.89bC

64.9±5.65abcC

61.84±6.47abAB

60.78±5.28dA

61.73±4.97abAB 61.88±7.20aAB

0.75%C6H8O

67.57±4.07cDE 63.70±2.07bcB 69.22±2.71cE

67.03±4.90deD 65.11±3.34cdBC

66.00±1.96eCD

61.79±4.01abA 63.77±1.93bcB

1.5%C6H8O

64.03±5.75abAB 62.78±1.75bcA 70.94±4.11cE

68.82±3.62eD

66.41±4.24dC

65.03±2.57deBC 65.84±3.29bcdBC 62.32±4.18aA

0.5%H2O2

68.04±2.08cC 64.47±2.98cdAB 64.27±3.68bA

66.03±2.13cdB

66.04±3.46dB

62.76±3.61bcA

1%H2O2

67.55±2.40cC 63.22±4.24bcAB 61.94±4.01bA 62.91±3.88abAB 64.16±3.83bdbAB 64.45±3.08cdeB

64.16±3.18cdA 63.39±2.93bcA
64.06±5.39dAB

64.71±3.40cB

100ppmNaOCl 63.41±3.41abAB 63.70±4.00bdB 64.63±3.64bBC

66.39±2.64dC 62.92±3.31abcAB 63.09±3.16bcdAB

61.32±5.01aA 63.12±3.73bcAB

150ppmNaOCl 61.88±2.97aA

66.01±3.89cdB

61.24±3.84dA

61.58±3.14aA

0.5ppmO3

62.76±5.22abBC 59.97±4.68dA 64.99±4.29bCD 63.89±3.67bcBCD 62.21±4.28abB 64.24±3.87bcdeBCD 65.37±2.68dD

62.64±3.22bcB

1.0ppmO3

62.66±5.23abAB 61.72±3.70abA 63.60±3.71abAB 61.40±4.48aA 62.60±5.15abcAB 64.41±2.72cdeB 62.91±4.30abcAB 63.11±4.16bcAB

60.42±4.64aA

65.34±3.64bB

61.01±5.46dA

Means within column followed by different letter are significantly different by using Duncan’s new multiple range test at 95%
Value expressed are mean ±. Standard deviation
Different superscript small letters in the same column are significantly different at p≤0.05
Different superscript capital letters in the same row are significantly different at p≤0.05
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Figure 1 Effect of C6H8O (0.75%, 1.5%), H2O2 (0.5%,1.5% ), NaOCl (100 ppm, 150ppm), ozone (0.5
ppm, 1ppm) on pH of fresh-cut coconut stored at 4 ± 1°C for 14 days.
ค่าพีเอชของทุกตัวอย่างอยู่ในช่วง 6.1-6.8 ตลอดการเก็บรักษาซึง่ ใกล้เคียงกับค่าปกติของเนือ้ มะพร้าวที่
มีคา่ ประมาณ 6 (Ferrentino et al., 2012) (Figure 1) อย่างไรก็ตามมะพร้าวที่ลา้ งด้วยสารละลายกรดซิตริกมีค่า
พีเอชตํ่ากว่าตัวอย่างอื่นเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.17 ตลอดการทดลอง ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ของมะพร้าวคือ 1.5-2.5 กรัม/
ลิตร ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยแม้จะเก็บรักษานานขึน้ ตัวอย่างที่ลา้ งด้วยสารละลายกรด
ซิตริกร้อยละ 1 มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สงู กว่าตัวอย่างอื่น (2.97 กรัม/ลิตร) อย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05) ค่า
พีเอชสอดคล้องกับปริมาณกรดทัง้ หมดที่ไทเทรตได้ในตัวอย่างที่ลา้ งด้วยสารละลายกรดซิตริก ซึ่งเป็ นผลมาจาก
ขัน้ ตอนการล้าง ในขณะที่ตวั อย่างที่ลา้ งด้วยสารละลายโอโซนทัง้ 2 ความเข้มข้น มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้นอ้ ย
กว่าสารละลายอื่นอย่างมีอย่างมีนยั สําคัญ (p ≤ 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสารล้างอื่นในวันเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม กรดมีส่วนสําคัญในการชีว้ ดั อายุของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากกรดอินทรียจ์ ะถูกใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อให้
เซลล์ยงั มีชีวิตอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปจะทําให้ปริมาณกรดลดลงและค่าพีเอชเพิ่มขึน้ แต่มะพร้าวมีอตั ราการหายใจ
ตํ่ามาก (Paull and Ketsa, 2015) ทําให้ปริมาณกรดในตัวอย่างมะพร้าวไม่แสดงการลดลงอย่างชัดเจนเมื่ออยู่
ในช่วงท้ายของการเก็บรักษา ในทางกลับกันตัวอย่างมีค่าพีเอชลดลงและปริมาณกรดเพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากการ
เพิ่ ม ขึ น้ ของจุ ลิ น ทรี ย ์ท่ี ท ํา ให้เ กิ ด การเน่ า เสี ย (Ferrentino and Spilimbergo, 2015) การเปลี่ ย นแปลงเพี ย ง
เล็กน้อยของค่าพีเอชและปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ในมะพร้าวเป็ นการแสดงให้เห็นว่าคุณภาพด้านนีอ้ าจจะไม่ใช่
คุณภาพสําคัญในการกําหนดอายุการเก็บรักษาของมะพร้าวตัดแต่ง
Table 2 Effect of C6H8O (0.75%, 1.5%), H2O2 (0.5%,1.5% ), NaOCl (100 ppm, 150ppm), ozone (0.5
ppm, 1ppm) on Titratable acidity of fresh-cut coconut stored at 4 ± 1°C for 14 days.
D0
Control
0.75%C6H8O
1.5%C6H8O
0.5%H2O2
1%H2O2
100ppmNaOCl
150ppmNaOCl
0.5ppmO3
1.0ppmO3

D2

1.98±0.05
2.08±0.17c
2.75±0.13e
2.30±0.16d
2.45±0.13d
2.28±0.10d
2.43±0.10d
1.75±0.06a
1.83±0.13ab

bc

Storage Time (day)
D6

D4

2.05±0.06
2.38±0.10d
2.95±0.13e
2.35±0.13cd
2.13±0.13b
2.05±0.06b
2.18±0.13bc
1.78±0.05a
1.75±0.24a
b

2.05±0.06
3.38±0.13e
3.45±0.18e
2.20±0.26bcd
2.40±0.08d
2.13±0.10bc
2.28±0.1dcd
1.75±0.06a
1.75±0.10a
b

2.08±0.10
2.45±0.37c
3.05±0.24e
2.63±0.10cd
2.53±0.10cd
2.03±0.05b
2.10±0.08b
1.70±0.08a
2.13±0.10b
d

D8

D10

1.90±0.14
2.10±0.18bc
2.80±0.08d
2.30±0.16cd
2.45±0.13d
2.23±0.10cd
2.10±0.12bc
1.53±0.10a
1.93±0.13b
b

Means within column followed by different letter are significantly different by using Duncan’s new multiple range test at 95%
Value expressed are mean ±. Standard deviation
Different superscript small letters in the same column are significantly different at p < 0.05
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D12

2.13±0.10
2.20±0.08b
2.93±0.17e
2.58±0.44bc
2.58±0.05c
2.10±0.08a
1.90±0.08a
1.88±0.15a
1.90±0.12a
ab

D14

2.03±0.17
2.28±0.25b
2.95±0.13e
1.48±0.17bc
2.53±0.10c
1.98±0.05a
2.03±0.05a
1.98±0.17a
2.03±0.17a
a

2.05±0.06a
2.35±0.06b
3.10±0.08a
2.78±0.17c
2.90±0.14c
2.28±0.10b
2.28±0.10b
2.05±0.10a
1.95±0.13a
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ปริมาณจุลินทรียท์ งั้ หมด และยีสต์และราของตัวอย่างทัง้ ที่ผ่านการล้างด้วยสารละลายทัง้ 4 ชนิด คือ
กรดซิตริก(ร้อยละ 0.75, 1.5), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ร้อยละ 0.5,1.5 ), โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (100, 150 ส่วน
ในล้านส่วน), สารละลายโอโซน (0.5, 1 ส่วนในล้านส่วน) และตัวอย่างควบคุมเพิ่มขึน้ ระหว่างการเก็บรักษา แต่
ในตัวอย่างควบคุมปริมาณจุลินทรียท์ งั้ หมดเพิ่มขึน้ มากกว่า 106 CFU/กรัม ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ของการเก็บรักษา ซึง่ เกิน
กําหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรดซิตริกร้อยละ 1.5 และสารละลายโอโซน 1 ส่วนในล้านส่วนสามารถ
ลดปริมาณปริมาณจุลินทรียท์ งั้ หมดเริ่มต้นได้มากที่สดุ 2 log CFU/กรัม เมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุม (Figure 2)
ปริมาณเชื อ้ ที่ ลดลงสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่ ใช้ส ารละลายโอโซนในผัก และผลไม้ส ดตัดแต่ง (Joshi et al.,
2013) ตัวอย่างที่ ลา้ งด้วยกรดซิตริก (ร้อยละ 0.75, 1.5) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ร้อยละ 0.5) มีปริมาณ
จุลินทรียท์ งั้ หมดไม่เกินเกณฑ์ท่ีมาตรฐานกําหนด คือ 106 CFU/กรัม ตลอดการทดลอง เนื่องจากมีสภาวะเป็ นกรด
สูงเป็ นผลมาจากขัน้ ตอนการล้างด้วยกรดและความสามารถในการออกซิไดซ์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลของ
กรดซิตริกต่อแบคทีเรียในมะพร้าวสอดคล้องกับผลวิจยั ของ Akbas and Ölmez (2007) พบว่ากรดซิตริกร้อยละ
0.1 สามารถลดปริมาณเชือ้ E. coli ได้ 2 log CFU/กรัม ในผักกาดหอม ในขณะที่ปริมาณยีสต์และรา (Figure 3)
ของตัวอย่างที่ลา้ งด้วยสารละลายโอโซนสูงกว่าในตัวอย่างอื่น ซึ่งตามข้อกําหนดปริมาณของยีสต์และราต้องไม่
เกิน 1000 และ 500 CFU/กรัม ตามลําดับ จากการสังเกตโคโลนีท่ีนบั ได้ส่วนใหญ่เป็ นโคโลนีของยีสต์ และมีเพียง
ตัวอย่างที่ลา้ งด้วยสารละลายโอโซนความเข้มข้น 0.5 ส่วนในล้านส่วนเกินกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย ใน
วันที่ 12 ของการเก็บรักษา อย่างไรก็ตามแม้ปริมาณจุลินทรียท์ งั้ หมด รวมไปถึงปริมาณยีสต์และราจะยังไม่เกิน
กําหนดมาตรฐานแต่สามารถสังเกตเห็นการเน่าเสียจากจุลินทรียบ์ นผิวของตัวอย่างโดยจะสังเกตเห็นจุดสีเหลือง
รวมไปถึงเมือกใส ในวันที่ 8 ของการเก็บรักษาของตัวอย่างควบคุมและตัวอย่างที่ลา้ งด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์
100 ส่วนในล้านส่วน ในขณะที่ตวั อย่างอื่นพบในวันที่ 10 ยกเว้นตัวอย่างที่ลา้ งด้วยกรดซิตริก ความเข้มข้นร้อยละ
1.5 พบในวันที่ 12 ของการทดลอง อายุการเก็บรักษาของตัวอย่างควบคุมสัน้ กว่าการศึกษาของ Signigaglia et
al. (2003) ที่ทาํ นายอายุการเก็บรักษาของมะพร้าวตัดแต่งพร้อมรับประทานไว้ 6 วัน โดยพิจารณาอ้างอิงจาก
ปริมาณเชือ้ แบคทีเรียและลักษณะปรากฏที่แสดงให้เห็นการเน่าเสีย

Figure 2 Effect of C6H8O (0.75%, 1.5%), H2O2 (0.5%,1.5% ), NaOCl (100 ppm, 150ppm), ozone (0.5
ppm, 1ppm) on number of aerobic plate count of fresh-cut coconut stored at 4 ± 1°C for 14
days.
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Figure 3 Effect of C6H8O (0.75%, 1.5%), H2O2 (0.5%,1.5% ), NaOCl (100 ppm, 150ppm), ozone (0.5
ppm, 1 ppm) on yeast and mold loads of fresh-cut coconut stored at 4 ± 1°C for 14 days.
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Inclusivity and Exclusivity of Multiplex PCR for Specific Detection of
Shiga toxin-producing Escherichia coli, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes
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ABSTRACT

Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC), Salmonella spp. and Listeria monocytogenes
are major foodborne pathogenic bacteria that have become a widely significant public health concern
in many countries around the world. The objective of this study is to verify the specific primer under
optimized multiplex PCR for detection of those three target bacteria in food. The inclusivity of mPCR
was performed on 159 strains of target bacteria including 19 strains of STEC, 93 strains of Salmonella
spp., 47 strains of L. monocytogenes while the exclusivity was done with 30 strains of non-target
bacteria. Five pairs of primers for a specific target gene of each target bacterium were selected and
tested under the optimized mPCR assay. DNA products of 210, 110, 482, 284, 348 and 65 bp were
amplified from stx1, stx2, eae, invA, hlyA and IAC primers which were specific to STEC, Salmonella
spp., L. monocytogenes and pUC19, respectively. Both inclusivity and exclusivity of all tested primers
under the developed mPCR assay were 100%.
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INTRODUCTION

Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC), Salmonella spp. and Listeria monocytogenes
are significant foodborne pathogenic bacteria which cause food poisoning in many countries around
the world and frequently reported as the main three causative agents in a wide range of foods (Centers
of Disease Control and Prevention, 2019). STEC are responsible for bloody diarrhea and hemolytic
uremic syndrome in consumers. STEC have been contaminated in various foods, such as raw or
uncooked ground meat product and raw milk as well as during food preparation (World Health
Organization [WHO], 2018a). Salmonella spp. were frequently associated with mortality outbreaks in
food of animal origin such as eggs, meat, milk and poultry (WHO, 2018c). L. monocytogenes have
been recognized as Listeriosis-causing pathogenic bacteria and can contaminate almost all kind of
food such as deli meat, ready-to-eat meat products, soft cheeses and cold smoked fishery products
as well as during processing (WHO, 2018b).
As standard methods for detection of foodborne pathogenic bacteria are generally expensive,
complicated and time-consuming, so many alternative methods including conventional polymerase
chain reaction (PCR), multiplex PCR and real time PCR, have been increasing a great attention (Xu et
al., 2016). However, the developed alternative methods in the microbiological analysis of foods need
to be validated for sensitivity, relative level of detection and inclusivity and exclusivity regarding to ISO
16140:2016 compared the standard method before implementation (ISO 16140:2016). Recently,
Supawasit et al. (2018) studied and developed the optimized conditions of mPCR assay for
simultaneously specific and sensitive detection of STEC, Salmonella spp. and L. monocytogenes by
using primer sets specified to target genes of those three pathogenic bacteria. Therefore, in this study
inclusivity and exclusivity of the developed mPCR assay for specific detection of STEC, Salmonella
spp. and L. monocytogenes were done according to ISO 16140:2016.

MATERIALS AND METHODS
1. Bacterial strains
A total of 189 bacteria strains were used to determine inclusivity and exclusivity of the optimized
mPCR assay. Inclusivity was performed on 159 target pathogenic bacteria including 19 strains of STEC,
93 strains of Salmonella spp. and 47 strains of L. monocytogenes. Exclusivity was done with 30 nontarget bacteria, e.g. Aeromonas hydrophila DMST 21250, non-pathogenic E. coli, Pediococcus
pentosaceus DMST 18752, Vibrio parahaemolyticus DMST 21243, Listeria innocua DMST 9011, L.
ivanovii DMST 9012, V. vulnificus DMST 21245, Yersinia enterocolitica DMST 16385 and Streptococcus
pyogenes. All bacterial strains were maintained as frozen stock culture in cryo-beads (Cryoinstant®,
Scharlau, Barcelona, Spain) at -20 °C in a freezer. A working stock was prepared by activating the
frozen stock culture in Tryptic soy broth (TSB) at appropriate incubation for each bacterial strains
(Supawasit et al., 2018). All bacteria used in this experiment were purchased from Centers of Disease
Control and Prevention (CDC, Atlanta, USA), Department of Medical Sciences (DMST, Bangkok,
Thailand) and Department of Microbiology, Faculty of Science, Songkla University.
2. Primer pairs
A total of 5 specific primer pairs and target genes were used for inclusivity and exclusivity tests
under the optimized mPCR assay. Internal amplification control (IAC) primer specific to ori pUC19 was
included as control of false negative result of mPCR reaction. The information of primer pairs, target
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genes and target strains are shown in Table1. The specificity of purified DNA of each target bacterium
was tested under the optimized mPCR assay developed by Supawasit et al. (2018).
Table 1 Primer pairs and target genes used for inclusivity and exclusivity.
Primer
Primer sequence (5'-3')
Target
Target
gene

Product Reference
size (bp)

stx1-F
stx1-R

TGTAACTGGAAAGGTGGAGTATACA
GCTATTCTGAGTCAACGAAAAATAAC

stx1

STEC

210

Meng et al.
(1997)

stx2-F
stx2-R

ATCAGTCGTCACTCACTGGT
CTGCTGTCACAGTGACAAA

stx2

STEC

110

Pal et al.
(1999)

eae-F
eae-R

TCAATGCAGTTCCGTTATCAGTT
GTAAAGTCCGTTACCCCAACCTG

eae

STEC

482

Vidal et al.
(2005)

invA-F
invA-R

GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA invA
TCATCGCACCGTCAAAGGAACC

Salmonella spp.

284

Rahn et al.
(1992)

hlyA-F
hlyA-R

AAATCATCGACGGCAACCT
GGACGATGTGAAATGAGC

hlyA

L. monocytogenes

348

Lui et al.
(2012)

IAC-F
IAC-R

CAGGATTGACAGAGCGAGGTATG
CGTAGTTAGGCCACCACTTCAAG

ori

pUC19

65

Li and
Chen
(2012)

*stx1 and stx2 gene; Shiga toxin gene, eae gene; Intimin gene, invA gene; Invasion gene and hlyA gene; Hemolysin A gene

3. Test culture preparation
One loopful of each pure bacterial strain from working stock (Tryticase soy agar slant) was
transferred into 10 ml of TSB and incubated at 37°C for 24 h. After that, ten microliter of culture sample
was consecutively reactivated twice into 10 ml of TSB and incubated at 37°C for 18 h and 24 h in order
to achieve a final concentration of 108-109 CFU/ml. The culture suspension was then serially ten-folded
dilution with modified simultaneous enrichment broth (mSEB) (Supawasit et al. 2018). One milliliter of
the culture at appropriate dilution was added into 24 ml of 0.1% peptone water, transferred to 225 ml
mSEB, and incubated at 37°C for 24 h. One milliliter of the culture was taken for DNA extraction. When
the developed method gave negative or doubtful results, the test should be repeated and with the
reference method according to Bacteriological Analytical Manual included.
4. DNA extraction
DNA extraction was performed by using 1 ml of each culture obtained from previous section.
The culture suspension was centrifuge at 12,000 rpm for 3 min. The supernatant was discarded and
the cell pellet was suspended with 1 ml of molecular biology-grade water. After centrifugation at 12,000
rpm for 3 min, the supernatant was removed and the resulting pellet was obtained. One hundred
microliter of molecular biology-grade water and 0.00333 mg of lysis-bead were added and mixed. The
mixture was then boiled at 100°C for 15 min in heat box and centrifuged at 12,000 rpm for 3 min. An
aliquot of the obtained supernatant was used as a DNA template for inclusivity and exclusivity test. The
remaining supernatant was stored at -20°C for repeat of test (Supawasit et al. 2018).
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5. Multiplex PCR condition
The optimized mPCR assay in this study was done by following Supawasit et al. (2018) with a
few modification. Briefly, a total 50 𝜇𝜇l of mPCR reaction consisted of 1X PCR buffer, 300 𝜇𝜇M of dNTP,
2.5 U of Taq DNA polymerase, 3.0 mM of MgCl2, primers (0.05 𝜇𝜇M stx1, 0.05 𝜇𝜇M stx2, 0.02 𝜇𝜇M eae,
0.02 𝜇𝜇M invA, 0.6 𝜇𝜇M hlyA and 0.03 𝜇𝜇M IAC), 0.5 ng/𝜇𝜇l pUC19 template, 3 𝜇𝜇l DNA template and
molecular biology-grade water to adjust the final volume. For negative control, molecular biology-grade
water was used instead of the DNA template to monitor the contamination of external DNA. The mPCR
reaction was carried out in a Thermo cycle machine (Swift maxi, ESCO Micro Pte Ltd., Singapore) which
consisted of a 2 min initial denaturation at 95ºC, followed by 35 cycles of denaturation at 95ºC for 30 s,
annealing at 57.6ºC for 30 s and extension at 72ºC for 30 s, with a final extension at 72ºC for 7 min. The
mPCR products were electrophoresed on 2.5% agarose gel in 1X Tris-Borate-EDTA buffer, stained with
ethidium bromide and visualized by using a UV transilluminator (UVP Benchtop, Fisher scientific, USA).
All chemicals used for the mPCR reaction and gel electrophoresis were purchased from Vivantis
Technologies, USA.
6. Data analysis
The inclusivity and exclusivity of the optimized mPCR assay were done by according to
modified ISO16140:2016 and the results were calculated by following formulas: inclusivity (%) = (the
number of target bacterial strains testing positive in each group/the number of target bacterial strains
tested in each group) X 100 and exclusivity (%) = (the number of non-target bacterial strains testing
negative/the number of non-target bacterial strains tested) X 100

RESULTS AND DISCUSSION
1. Primer specificity
The specificity of five primer pairs on purified DNAs obtained from STEC, Salmonella spp. and
L. monocytogenes was tested by using the optimized mPCR assay. The result is shown in Figure 1.
Primer stx1, stx2 and eae generated positive DNA bands of 210, 110 and 482 bp which are specific to
stx1, stx2 and eae genes of STEC, respectively (Figure 1, Lane 1-3). Specific DNA bands at sizes of
284 and 348 bp were produced by using invA and hlyA primers specified to invA and hlyA genes of
Salmonella spp. and L. monocytogenes, respectively (Figure1, Lane 4 and 5). All mPCR reactions were
accuracy as the specific band of 65 bp amplified by using IAC primer was detected in every run of
mPCR reactions. All primers used under the optimized mPCR assay gave relatively high specificity of
detection against target genes of three target bacteria without amplification of non-specific DNA
product.
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Figure 1 Specificity of primers on representatives of three target bacteria. Lane M, 100 marker base
pair ladder; Lane 1, E. coli O103:H11 CDC 06-3008 (stx1 and eae-positive); Lane 2, E. coli
O121:H19 CDC 03-3014 (stx2 and eae-positive); Lane 3, E. coli O26:H11 CDC 03-3014 (stx1,
stx2 and eae-positive); Lane 4, S. Enteritidis DMST 15676 (invA-positive) and Lane 5, L.
monocytogenes DMST 17303 (hlyA-positive); Lane NC, Negative control (Molecular biologygrade water).
2. Inclusivity test
The inclusivity of the developed mPCR assay was investigated by using 159 pure cultures of
target bacteria according to ISO 16140:2016. Genomic DNAs extracted from 19 strains of STEC, 93
strains of Salmonella spp. and 47 strains of L. monocytogenes were tested for the inclusivity. All positive
results with specific band product for each target bacteria are obtained from all tested strains of 19
STEC, 93 Salmonella spp. and 47 L. monocytogenes (Figure 2A-2C). Interestingly, some isolated STEC
strains in Thailand carry stx1 gene or stx2 gene only while some STEC strains carry both genes. In
addition, some STEC carry no eae gene or eae gene combined with stx1 gene or stx2 gene.
Furthermore, small length of the PCR product at approximately 50 bp was observed in some L.
monocytogenes strains. One possible explanation for such phenomenon is that DNAs with high
concentration were obtained and fragmented into small pieces during extraction )Pecenka et al., 2020).
Therefore, specificity tests of three target bacteria gave the identical 100% inclusivity (Table 2).
Table 2 STEC, Salmonella spp. and L. monocytogenes inclusivity and percentage results.
Strains

Strain number tested

Positive number (%)

STEC

47

47 (100%)

Salmonella spp.

93

93 (100%)

L. monocytogenes

47

47 (100%)
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348 bp
65 bp

Figure 2 Some representative results for inclusivity test of three target bacteria. Lane M, 100 marker
base pair ladder; A: STEC strains; Lane 1, E. coli DMST 30536 (stx2-positive); Lane 2, E.
coli DMST 30537 (stx1 and eae-positive); Lane 3, E. coli DMST 50662 (stx2 and eaepositive); Lane 4, E. coli DMST 19340 (stx2-positive); Lane 5, E. coli DMST 50659 (stx1positive); Lane 6, E. coli DMST 50661 (stx1 and stx2-positive); Lane 7, E. coli DMST 30539
(stx1 and eae-positive); Lane 8, E. coli DMST 50660 (stx1 and eae-positive), B: Salmonella
spp. strains; Lane 1, S. Paratyphi A DMST 15673; Lane 2, S. Bovismorbificans DMST 17379;
Lane 3, S. Derby DMST 16879; Lane 4, S. London DMST 7110; Lane 5, S. Newport DMST
15675; Lane 6, S. Aberdeen DMST 19198; Lane 7, S. Alachua DMST 19203; Lane 8, S.
Bergen DMST 19206 and C: L. monocytogenes strains; Lane 1, L. monocytogenes DMST
17303; Lane 2, L. monocytogenes DMST 20093; Lane 3, L. monocytogenes DMST 41455;
Lane 4, L. monocytogenes DMST 31799; Lane 5, L. monocytogenes DMST 31801; Lane 6,
L. monocytogenes DMST 37885; Lane 7, L. monocytogenes DMST 41456; Lane 8,
L. monocytogenes DMST 23710).
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3. Exclusivity test
The exclusivity of mPCR assay was performed on 30 non-target bacteria. All non-target
bacteria tested gave no amplified products while only specific DNA band product generated by IAC
primer was observed (Figure 3). Therefore, 100% exclusivity was obtained. All primers used for three
target bacteria show significantly high specificity for detection of STEC, Salmonella spp. and
L. monocytogenes under the optimized mPCR assay.
M

1

2

3

4

5

6

7

8

65 bp

Figure 3 Some representative results for exclusivity test of non-target bacteria. Lane M, 100 marker
base pair ladder; Lane 1-8, A. hydrophila DMST 21250, non-pathogenic E. coli;
P. pentosaceus DMST 18752; V. parahaemolyticus DMST 21243; L. innocua DMST 9011;
L. ivanovii DMST 9012; V. vulnificus DMST 21245; Y. enterocolitica DMST 16385 and
S. pyogenes.

CONCLUSIONS

The specific primers used in this study were tested for inclusivity and exclusivity under the
optimized mPCR assay according to ISO 16140-2: 2016. One hundred percentage of inclusivity and
exclusivity were obtained from a total of 189 strains including target and non-target bacteria. The results
indicated that these primers exhibit relatively high specificity for detection of STEC, Salmonella spp.
and L. monocytogenes. However, several strains of each target bacteria are needed to be tested in
order to fully complete with the criteria of inclusivity study of ISO 16140-2: 2016.
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของเครื่องดืม่ นํา้ นมข้าว
เมื่อผ่านกระบวนการความดันสูง
Study of Quality Changes of Rice Beverage after Treated by High Pressure Processing
During Extended Storage
ณัฐสินี ด้วงแก้ว1 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทกั ษ์สนั ติ1* ปิ ติพร ฤทธิเรืองเดช1 และ พันธ์สริ ิ สุทธิลกั ษณ์2
Natsinee Duangkaew1, Wannasawat Ratphitagsanti1*, Pitiporn Ritthiruangdej1 and Phunsiri Suthiluk2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนีศ้ กึ ษาผลของการพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยความดันสูง (HPP) ที่ระดับความดัน 600 MPa เป็ นเวลา
10 นาที และตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียร์ ะหว่างการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิแช่เย็นของเครื่องดื่มนํา้ นมข้าว 4 สูตร ได้แก่ นํา้ นมข้าวที่ผลิตจากข้าวหุงสุก (เติมและไม่เติมกะทิ) และ
นํา้ นมข้าวที่ผลิตจากข้าวที่ผ่านการแช่นาํ้ (เติมและไม่เติมกะทิ) เปรียบเทียบกับนํา้ นมข้าวที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์
ไรส์ และการพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยความร้อน ที่อณ
ุ หภูมิ 95°C เป็ นเวลา 10 นาที ผลการทดลองพบว่า ความเป็ นกรดเบสของเครื่ อ งดื่ ม นํ้า นมข้า วที่ ผ่ า นการพาสเจอร์ไ รส์ด ้ว ย HPP มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว งอาหารที่ มี ค วามเป็ น กรดตํ่า
(7.26±0.38) คุณภาพด้านกายภาพของเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 8 สัปดาห์ สําหรับคุณภาพด้านจุลินทรียพ์ บว่า HPP ที่อุณหภูมิหอ้ งลดจํานวน
จุลินทรียไ์ ด้นอ้ ยกว่า 1 log CFU/ml และความดันยังกระตุน้ ให้เกิดการงอกของสปอร์ของแบคทีเรียที่อาจปนเปื ้อน
มาในวัตถุดิบอีกด้วย

ABSTRACT
This research monitored the effects of high pressure processing (HPP) at 600 MPa for 10 min
on changes of physical, chemical and microbial properties during refrigerated storage of 4 formulation
of rice milk beverage made of either cooked rice or soaked rice (with and without coconut milk). Results
were compared with the untreated control and heat pasteurized sample at 95°C for 1 0 min. pH of
pressurized rice beverage was classified as low-acid food (7.26±0.38). Physical properties of rice
beverage were not significantly different throughout 8weeks storage at chilled temperatures (p>0.05).
For the microbial quality, it was found that HPP at room temperature reduced the microbial population
less than 1 log CFU/ ml. In addition, pressure seemed to activate the germination of bacterial spores
that were potentially contaminated in raw material.
Key words: rice beverage, plant-based, high pressure processing, coconut milk, storage time
* Corresponding author; e-mail address: wannasawat.r@ku.ac.th
1
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เชียงราย 57100
2
School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University, Chiang Rai 57100

720

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

คํานํา

ในอุตสาหกรรมอาหารนิยมใช้การแปรรู ปด้วยความร้อน (heat processing) เพื่อทําลายเชือ้ จุลินทรียก์ ่อ
โรคในอาหาร และยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ แต่ความร้อนทําลายสารอาหารที่ไวต่อความร้อน เช่น
วิตามิน รวมทัง้ ทําให้คณ
ุ ภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารเปลี่ยนแปลงไป เช่น สี กลิ่น รสชาติ (Swamy et al.,
2018) ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่ใช้ความร้อน (nonthermal technology) เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยทําลายเชื อ้ จุลินทรียก์ ่อโรค และยังคงความสดใหม่ (fresh-like product) ของอาหารนั้นๆ (Barba et al.,
2017; Santhirasegaram et al., 2015) กระบวนการความดั น สู ง (high pressure processing, HPP) เป็ น
กระบวนการทําลายเชือ้ จุลินทรียโ์ ดยใช้ความดันสูงและไม่ใช้ความร้อน (Gupta and Balasubramaniam, 2012;
Swamy et al., 2018) HPP สามารถใช้ได้กบั ทัง้ อาหารประเภทของแข็ง ของเหลว หรืออาหารในบรรจุภณ
ั ฑ์ (inpackage pasteurization) โดยไม่ขึน้ อยู่กับรู ปร่างและขนาดของอาหาร แต่อาหารที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ตอ้ ง
เก็บรักษาโดยการแช่เย็น เพื่อรักษาคุณภาพและยับยัง้ การเจริญของจุลินทรียท์ ่ีก่อให้เกิดการเสื่อมเสีย (Augusto
et al., 2018) ปั จจุบนั นีเ้ ครื่องดื่มจากพืช (plant-based beverage) กําลังได้รบั ความนิยมเพิ่มขึน้ สําหรับผูท้ ่ีแพ้
นมวัว ผูท้ ่ีทานมังสวิรตั ิ และผูบ้ ริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ นํา้ นมข้าวผลิตจากข้าวที่เป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
ข้าวนิ ยมใช้สาํ หรับผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน (gluten-free product) เนื่ องจากโปรตีนจากข้าวไม่ก่อให้เ กิ ด
อาการแพ้ (Amagliani et al., 2017) งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพาสเจอร์ไรส์เครื่องดื่มนํา้ นม
ข้าวด้วยกระบวนการความดันสูงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียข์ องเครื่องดื่มนํา้ นม
ข้าวสูตรต่างๆ ตลอดการเก็บรักษาเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ท่ีอณ
ุ หภูมิแช่เย็น โดยเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวที่
ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ และผ่านการพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยความร้อน

อุปกรณ์และวิธีการ

1. การเตรียมเครื่องดืม่ นํา้ นมข้าว
งานวิจยั นีใ้ ช้ขา้ วกล้องหอมมะลิในการเตรียมเครื่องดื่มนํา้ นมข้าว ศึกษาการเตรียมนํา้ นมข้าว 2 วิธี ได้แก่
การเตรียมนํา้ นมข้าวด้วยวิธีการหุงข้าว และการเตรียมนํา้ นมข้าวด้วยวิธีการแช่ขา้ ว โดยเริ่มจากล้างข้าวกล้อง
หอมมะลิดว้ ยนํา้ ที่ผ่านการกรองด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส (reverse osmosis, RO) จํานวน 3 ครัง้ และสะเด็ด
นํา้ ด้วยกระชอน
1.1 การเตรียมนํา้ นมข้าวด้วยวิธีการหุงข้าว นําข้าวกล้องที่ลา้ งสะอาดแล้วมาหุงกับนํา้ RO อัตราส่วน
ข้าวกล้องต่อนํา้ เท่ากับ 1 ต่อ 2 โดยใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (Sharp Thai Co., Ltd., Thailand) รอจนกระทั่งข้าวสุก
ปั่ นข้าวกล้อ งหุง สุก กับ นํา้ RO ในอัต ราส่วนข้าวต่อนํา้ เท่ ากับ 1 ต่อ 8 ด้วยเครื่ องปั่ นนํา้ ผลไม้ไฟฟ้ า (Philips
Electronics Co., Ltd., Thailand) เป็ นเวลา 2 นาที กรองนํา้ นมข้าวด้วยกระชอนและผ้าขาวบาง ได้นาํ้ นมข้าว
1.2 การเตรียมนํา้ นมข้าวด้วยวิธีการแช่ขา้ ว แช่ขา้ วกล้องด้วยนํา้ RO ในอัตราส่วนข้าวกล้องต่อนํา้ เท่ากับ
1 ต่อ 2 เป็ นเวลา 3.5 ชั่วโมงที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง เพื่อให้ขา้ วกล้องดูดซึมนํา้ และนิ่มลง เมื่อครบเวลา สะเด็ดนํา้ ปั่ นข้าว
กล้องกับนํา้ RO ในอัตราส่วนข้าวต่อนํา้ เท่ากับ 1 ต่อ 6 ด้วยเครื่องปั่ นนํา้ ผลไม้ไฟฟ้าเป็ นเวลา 2 นาที กรองนํา้ นม
ข้าวด้วยกระชอนและผ้าขาวบาง ได้นาํ้ นมข้าว
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นํานํา้ นมข้าวที่ผ่านการเตรียมในขัน้ ตอนที่ 1.1 หรือ 1.2 มาผสมนํา้ เชื่อมแก่นตะวันร้อยละ 1.5 และกะทิ
ร้อยละ 8 ได้เครื่องดื่มนํา้ นมข้าว 4 สูตร ได้แก่ นํา้ นมข้าวหุงสุก (Cooked rice milk, CN) นํา้ นมข้าวหุงสุกผสม
กะทิ (Cooked rice milk with coconut milk, CC) นํา้ นมข้าวแช่ (Soaked rice milk, SN) นํา้ นมข้าวแช่ผสมกะทิ
(Soaked rice milk with coconut milk, SC) ให้ความร้อนแก่เครื่องดื่มนํา้ นมข้าว ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส
เพื่อละลายแจลแลนกัม (gellan gum) ร้อยละ 0.01 และเพิ่มความคงตัวให้แก่นาํ้ นมข้าว
2. การพาสเจอร์ไรส์ด้วยความร้อนและกระบวนการความดันสูง
เมื่อผสมเครื่องดื่มนํา้ นมข้าว นําเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวไปพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยความร้อนหรือความดันสูง ดังนี ้
2.1 การพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยความร้อน ให้ความร้อนแก่เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวที่อณ
ุ หภูมิ 95°C เป็ นเวลา 10
นาที เมื่ อครบเวลาทําให้เ ย็ น ลงทัน ที ด ว้ ยอ่างนํา้ ผสมนํา้ แข็ ง จากนั้น บรรจุใ นขวดพอลิ เ อทิ ลี น เทเรฟทาเลต
(polyethylene terephthalate, PET) ปริมาตร 130 มิลลิลิตร
2.2 การพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยกระบวนการความดันสูง บรรจุนาํ้ นมข้าวใส่ขวด PET กระบวนการความดันสูง
(Bao Tou KeFa High Pressure Technology Co., Ltd., China) ที่ ร ะดับ ความดัน 600 เมกะปาสคาล (MPa)
เป็ นเวลา 10 นาที สําหรับพาสเจอร์ไรส์เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวที่อุณหภูมิหอ้ ง โดยใช้นาํ้ RO เป็ นสารแลกเปลี่ยน
ความดัน
3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องดืม่ นํา้ นมข้าวระหว่างการเก็บรักษา
เก็บรักษาเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ท่ีอณ
ุ หภูมิแช่เย็น (4-8°C) ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวด้านต่างๆ ทุกสัปดาห์เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องดื่ม
นํา้ นมข้าวเปรียบเทียบกันระหว่างนํา้ นมข้าวที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ (untreated control, UC) พาสเจอร์ไรส์
ด้วยความร้อน ที่อณ
ุ หภูมิ 95°C เป็ นเวลา 10 นาที (heat) และพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยความดันสูงที่ระดับความดัน 600
MPa เป็ นเวลา 10 นาที (HPP)
3.1 คุณภาพทางกายภาพและเคมี วิเคราะห์คา่ สีดว้ ยระบบ CIEL*a*b *โดยใช้เครื่องวัดค่าสี (CR-10,
Konica Minolta, Inc., Japan) จากนัน้ คํานวณเป็ นค่าดัชนีความขาว (whiteness index; WI) ตามสมการที่ 1
Whiteness Index =100-�(100-L)2 + (a2 + b2)

(1)

วิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด-เบส (pH) ด้วยเครื่องวัด pH แบบดิจิตอล (Binder, Scientific Promotion
Co., Ltd.) วิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทงั้ หมด (total soluble solid, TSS) ด้วยเครื่องมาตรดัชนีหักเห
(digital refractometer, ATAGO, Japan) ที่ อุณหภูมิไม่เกิ น 25°C บันทึกผลเป็ นองศาบริกซ์ (ºBrix) วิเคราะห์
ปริมาณของแข็งทัง้ หมด (total solid content) โดยนําเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวปริมาตร 10 มิลลิลิตรทําให้แห้งด้วย
ด้วยเตาอบที่อณ
ุ หภูมิ 105±2°C จนกระทั่งนํา้ หนักคงที่ วิเคราะห์รอ้ ยละการตกตะกอน นําเครื่องดื่มนํา้ นมข้าว
ปั่ นเหวี่ยงที่อณ
ุ หภูมิ 4°C ความเร็วรอบ 10,000xg เป็ นเวลา 15 นาที วิเคราะห์ความหนืด นําเครื่องดื่มนํา้ นมข้าว
ปริ ม าตร 16 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยเครื่ อ งวั ด ความหนื ด Brookfield viscometer (DV-III, Brookfield engineering
laboratories, Inc., USA) ที่อณ
ุ หภูมิไม่เกิน 8°C ด้วยหัววิเคราะห์แบบ UL adapter spindle
3.2 คุณภาพทางจุลินทรีย ์ วิเคราะห์ค่าคุณภาพทางจุลินทรีย ์ ได้แก่ ปริมาณจุลินทรียท์ ั้งหมด (Total
plate count) และ ปริมาณยีสต์และราด้วยวิธี standard plating ใช้สารละลายเปปโทน (peptone water, Merck
KgaA, Germany) สําหรับเจือจางตัวอย่างเพื่อให้มีปริมาณจุลินทรียอ์ ยู่ในช่วง 25-250 โคโลนี
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นํา ข้อ มูล ที่ ไ ด้จ ากการวัด ค่ า วิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนโดยใช้วิ ธี ANOVA (Analysis of Variance)
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับนัยสําคัญ 95 %
ด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ช่ นั 12.0 เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงในระหว่างเก็บรักษาเครื่องดื่มนํา้ นมข้าว

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

ผลของการพาสเจอร์ไรส์ตอ่ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเครื่องดืม่ นํา้ นมข้าว
ระหว่างการเก็บรักษา
ค่า pH ของเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวทุกสูตรตลอดการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิแช่เย็นเท่ากับ 7.26±0.38
ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ เครื่องดื่มที่มีความเป็ นกรดตํ่า (ค่า pH มากกว่า 4.6) ค่า pH ของเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวที่ไม่ผ่านการ
พาสเจอร์ไรส์ (untreated control, UC) เท่ ากับ 7.53±0.09, 7.31±0.03, 7.14±0.01 และ 7.27±0.01 สําหรับ
เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวสูตร CN, CC, SN และ SC ตามลําดับ เมื่อเก็บรักษาเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวที่อุณหภูมิแช่เย็น
สูต ร CN สภาวะ UC แสดงให้เ ห็ น ว่าค่า pH ของลดลงเป็ น 6.02±0.01 เมื่ อเก็ บ รัก ษาไว้เ ป็ น เวลา 1 สัป ดาห์
สัมพันธ์กบั ปริมาณจุลินทรียท์ ่ีเพิ่มขึน้ ซึง่ อาจเป็ นแบคทีเรียที่สร้างกรด ค่า pH ของเครื่องดื่มจึงลดลง และมีคา่ pH
อยู่ในช่วง 6.35±0.45 ตลอดอายุการเก็บรักษา CN สภาวะ heat และ CN สภาวะ HPP มีค่า pH คงที่อยู่ในช่วง
7.32±0.12 และ 7.74±0.11 ตามลําดับ (Figure 1) ในงานวิจยั อื่นพบว่า pH ของนมถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการ
HPP (400, 500 และ 600 MPa เป็ นเวลา 1 และ 5 นาที) ไม่เปลี่ยนแปลงมีคา่ อยู่ในช่วง 6.7-7.0 ในขณะที่นมถั่ว
เหลืองที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ ค่า pH ลดลงเหลือ 4.8 เมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลา 28 วัน (Smith et al., 2009)
ค่าสีของเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวแสดงผลเป็ น L*, a* และ b* จากนัน้ คํานวณเป็ นดัชนีความขาว (whiteness
index) ผลการวิเคราะห์ตวั อย่างที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์พบว่าเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวที่ผลิตจากข้าวหุงสุก มีความ
โปร่งแสงมากกว่าและดัชนีความขาวน้อยกว่าเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวที่ ผลิตจากข้าวแช่ มีค่าเท่ากับ 44.96±1.03
(CN) และ 47.54±0.76 (SN) เมื่อเพิ่มกะทิลงในเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวทําให้ดชั นีความขาวของเครื่องดื่มเพิ่มขึน้ เป็ น
64.52±0.92 (CC) และ 62.99±1.15 (SC) ดัชนีความขาวของเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวทุกสูตร (CN, CC, SN และ SC)
และทุกสภาวะการฆ่าเชือ้ (UC, heat และ HPP) ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) ตลอดอายุการ
เก็บรักษาเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ที่อณ
ุ หภูมิแช่เย็น
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Figure 1 pH of rice beverage during storage time; cooked rice beverage CN (A) and CC (B);
soaked rice beverage, SN (C) and SC (D); Untreated control (―); heat (---); HPP (∙∙∙) .
TSS ของเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวสภาวะ UC เท่ากับ 2.4±0.2°Brix (CN), 3.1±0.1°Brix (CC), 1.7±0.1°Brix
(SN) และ 2.0±0.1°Brix (SC) เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวสภาวะ heat มีค่า TSS สูงกว่าเล็กน้อย เท่ากับ 3.1±0.1°Brix
(CN), 3.2±0.1°Brix (CC), 1.8±0.1°Brix (SN) และ 2.2±0.1°Brix (SC) เนื่องจากการให้ความร้อนแก่เครื่องดื่ม
นํ้า นมข้า วเป็ น เวลานาน อาจทํา ให้ค วามเข้ม ข้น เพิ่ ม ขึ น้ โดยปกติ แ ล้ว การใช้ค วามร้อ นจะส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงค่าสี สารอาหาร และคุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น ค่า TSS และความหนืด (Fellows, 2000)
และเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวสภาวะ HPP มีค่า TSS เท่ากับ 2.5±0.1°Brix (CN), 3.1±0.1°Brix (CC), 1.6±0.2°Brix
(SN) และ 2.0±0.2°Brix (SC)
ปริมาณของแข็งทัง้ หมดวิเคราะห์จากการอบด้วยเตาอบลมร้อนเพื่อกําจัดนํา้ ออกจากเครื่องดื่มนํา้ นม
ข้าว ซึ่ง จะรวมทั้ง ของแข็ งที่ ละลายนํา้ และไม่ละลายนํา้ ปริ ม าณของแข็ง ทั้ง หมดของเครื่องดื่ ม นํา้ นมข้าวไม่
เปลี่ยนแปลงตลอดการเก็บรักษา 8 สัปดาห์ เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวสูตร CC มีปริมาณของแข็งทัง้ หมดมากที่สุด
เท่ า กั บ ร้อ ยละ 5.42±0.08, 5.11±0.04 และ 5.22±0.13 ในขณะที่ สู ต ร SN มี ค่ า น้อ ยที่ สุ ด เท่ า กั บ ร้อ ยละ
2.62±0.09, 2.82±0.10 และ 3.02±0.03 ที่สภาวะการฆ่าเชือ้ heat และ HPP เปรียบเทียบกับ UC ตามลําดับ
นํา้ นมข้าวประกอบด้วยแป้งและนํา้ เป็ นองค์ประกอบหลัก เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวจึงตกตะกอนเมื่อตัง้ ทิง้ ไว้
แจลแลนกัมทําหน้าที่เป็ นสเตบิไลเซอร์ (stabilizer) ช่วยทําให้เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวคงตัวมากขึน้ การใช้ความร้อน
ในการพาสเจอร์ไรส์เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวมีความคงตัวเพิ่มขึน้ ปริมาณตะกอนมีค่าไม่แตกต่างทางสถิ ติอ ย่างมี
นัยสําคัญ (p>0.05) เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็นเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวสูตร CN, CC, SN
และ SC สภาวะ heat มีปริมาณตะกอนร้อยละ 21.61±0.41, 24.01±1.67, 28.04±0.76 และ 36.17±1.04
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ตามลําดับ ซึ่งมีผลเป็ นแนวโน้มเดียวกับความหนืด ความหนืดของเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวสภาวะ heat มีความหนืด
มากกว่ า สภาวะ UC และ HPP เครื่ อ งดื่ ม สูต ร SN มี ค วามหนื ด เพิ่ ม ขึ น้ จาก 14.53±3.99 (สัป ดาห์ท่ี 4) เป็ น
20.43±0.40 mPa.s (สั ป ดาห์ ท่ี 5) และ SC มี ค วามหนื ด เพิ่ ม ขึ ้น จาก 203.25±17.95 (สั ป ดาห์ ท่ี 2) เป็ น
293.58±1.65 mPa.s (สัปดาห์ท่ี 3) เมื่อเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิแช่เย็น
ผลของการพาสเจอร์ไรส์ต่อคุณภาพทางจุลินทรียข์ องเครื่องดืม่ นํา้ นมข้าวระหว่างการเก็บรักษา
ปริมาณจุลินทรียท์ งั้ หมดของเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวตัวอย่างควบคุมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชือ้ เพิ่มขึน้ จาก ~1.0
log CFU/ml เป็ น ~5.1 log CFU/ml (CN) และจาก ~1.6 log CFU/ml เป็ น ~3.4 log CFU/ml (CC) หลังจากเก็บ
รักษาเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ท่ีอณ
ุ หภูมิแช่เย็น และเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อเก็บรักษานานขึน้ ในขณะที่
เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวที่ผ่านการฆ่าเชือ้ ด้วยสภาวะ heat และ HPP ปริมาณจุลินทรียค์ ่อยๆ เพิ่มขึน้ อย่างช้าๆ ส่วน
เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวแช่ ปริมาณจุลินทรียส์ ภาวะ heat มีปริมาณจุลินทรียม์ ากกว่า สภาวะ UC แต่การฆ่าเชือ้ ด้วย
สภาวะ HPP สามารถลดปริมาณจุลินทรียล์ งเหลือน้อยกว่า 1 log CFU/ml (Figure 2C) ในช่วงสุดท้ายของการ
เก็บรักษานํา้ นมข้าว (8 สัปดาห์) เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวสูตร SN พบปริมาณจุลินทรีย ์ ~2.8, ~4.5 และ ~1.7 log
CFU/ml และเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวสูตร SC พบปริมาณจุลินทรีย ์ ~2.5, ~1.6 และ ~4.1 log CFU/ml ในสภาวะการ
ฆ่าเชือ้ UC, heat และ HPP ตามลําดับ จุลินทรียท์ ่ีพบในเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวอาจเป็ น Bacillus cereus ซึ่งเป็ น
แบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ได้ พบได้บ่อยในอาหารประเภทข้าว ธัญชาติ และเครื่องเทศ บางสายพันธุพ์ บใน
อาหารที่มีความเป็ นกรดตํ่า อาหารแช่เย็น และอาหารที่มีนมเป็ นส่วนประกอบ (Carlin et al., 2000) การที่ HPP
ไม่สามารถยับยัง้ จุลินทรียใ์ ห้อยู่ในระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ อาจมีสาเหตุมาจากมีสปอร์ปนเปื ้อนในข้าว
กล้องที่ใช้เป็ นวัตถุดิบ และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (temperature gradient) ขณะเตรียมเครื่องดื่มนํา้ นม
ข้าว อีกทัง้ ความดันยังกระตุน้ ให้เกิดการงอกของสปอร์อีกด้วย (Evelyn and Silva, 2019) ปริมาณยีสต์และราใน
เครื่องดื่มนํา้ นมข้าวพบในสูตร CC สภาวะ UC ~2.8 log CFU/ml (สัปดาห์ท่ี 4),สูตร CC สภาวะ HPP ~1 log
CFU/ml (สัปดาห์ท่ี 7), สูตร SN สภาวะ UC ~2.0 log CFU/ml (สัปดาห์ท่ี 5) และสูตร SC สภาวะ heat ~3.2
log CFU/ml (สัปดาห์ท่ี 6) (Figure 2) นอกจากนัน้ ไม่พบยีสต์และราในเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวสูตรและสภาวะอื่นๆ
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Figure 2 Number of total aerobic bacteria (log CFU/ ml) of rice beverage during storage time;
cooked rice beverage CN (A) and CC (B); soaked rice beverage, SN (C) and SC (D);
Untreated control (―); heat (– – –); HPP (∙∙∙∙∙∙) .

สรุ ป
กระบวนการความดันสูงสามารถรักษาคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ความเป็ นกรด-เบส ค่าสี ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณของแข็งทัง้ หมด ปริมาณตะกอน และความหนืดของเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวทัง้ 4 สูตรได้
ใกล้เคียงกับเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ เมื่อเปรียบเทียบกับการพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยความร้อนที่
อุณหภูมิ 95°C เป็ นเวลา 10 นาที ตลอดอายุการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิแช่เย็นเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ถึงแม้ว่า HPP
ไม่สามารถลดปริมาณเชือ้ ลงให้อยู่ในระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากอาจมีสปอร์ของแบคทีเรียปนเปื ้อน
มาในวัตถุดิบ งานวิจยั เพิ่มเติมจึงควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้ความร้อนร่วมกับความดันในการยับยัง้ จุลินทรีย ์ และ
สปอร์ของจุลินทรียใ์ นเครื่องดื่มนํา้ นมข้าวต่อไป
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Scale Down Method and Determination of the Best Condition of Vacuum Tumbling
for Cooked Frozen Chicken Breast Strips
Picchapa Harnkasem1 and Sirichai Songsermpong1*

ABSTRACT
Nowadays marination is a process that is widely used in the poultry industry to add value and
improve texture of chicken products. Marination can be applied to the meat through soaking or vacuum
tumbling. Vacuum tumbling is one of the unit operations that is important to increase tenderness and
increase yield on meat products. The aim of this research was to study the scale down method and
determine the best condition of vacuum tumbling to increase efficiency and yield. Comparison of quality
between industrial scale and lab scale was studied. Quality such as absorption percentage, salt
concentration and texture (shear force) of samples between industrial scale and lab scale was not
significantly different (p > 0.05). Therefore, the method to scale up or scale down by using the same g
number can be done. Industrial condition (3 rpm, 50 minutes) could give similar result to lab condition
(8 rpm, 50 minutes). The best conditions of lab sacle vacuum tumbling was studied. There were 6
conditions at 5 rpm 50 minutes, 8 rpm at 35 and 50 minutes, 10 rpm at 20, 35 and 50 minutes that had
absorption more than control condition. Texture of sample after marination and salt concentration was
not significantly different from control but shear force after cooking at rotation speed of 5 rpm and
marination time of 20, 35 and 50 minutes, was significantly different from control (p < 0.05). Color value
(L*, a* and b*) was significantly different between each condition. The best condition was 8 rpm 35
minutes that can reduce 15 minutes of marination time and increase the absorption of marinate
solutions. This knowledge is valuable for the meat industry to scale up or scale down the tumbling
process and to study the optimization of the lab scale vacuum tumbling.

Key words: Marination, Tumbling, Vacuum tumbler, Chicken, Optimization
* Corresponding author; e-mail address: sirichai.so@ku.ac.th
1
Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900
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INTRODUCTION
Marination is a process that the meat is soaked in different marinade solutions containing
different concentrations of ingredients. Marination is commonly used to improve texture (tenderness),
increase yield of raw meat and reduce cooking loss due to extraction of the myofibrillar proteins that
absorb the water in the meat when subjected to heating (Sen et al., 2005; Alvarado & McKee, 2007)
The process of marination is more often done by immersion or tumbling (Gao et al., 2015). Tumbling is
a popular method in poultry processing, marination by using a vacuum tumbler. The technique involves
rotating meat and provides a physical impact to the meat product in order to increase marinade
absorption thus increase yield, juiciness and tenderness of meat product. Moreover, a vacuum pump
removes the air out of the tumbler, and prevents it from becoming incorporated into the protein gel
structure, and creating frothy foam in place of a tacky exudates and let the marinated solution to diffuse
inside the meat faster. The quality improvements have been attributed to tumbling’s disruptive effect
on muscle structure (Gamage et al., 2017). Studying in the chicken company, the problems were the
industry doesn’t know how to scale up or down the vacuum tumbling process and how to determine
the optimum condition for a particular meat and marinate solutions. The scale down method is to reduce
scale of vacuum tumbler from industrial scale to lab scale. This method used the centrifugal force over
gravity force (G number) to make sure that vacuum tumbling process in industrial scale and lab scale
provides similar centrifugal force to chicken product. Beneficial effects of scale down method were that
it could be studied on small batch, reducing cost for investigation of the new condition and have similar
result when scale up. For the best conditions of lab sacle vacuum tumbling was studied, by determining
chicken breast srtip quality, high absorption and increased lightness and redness and lower shear
force.Therefore, the objective was to study scale down method from the industrial condition to lab scale
condition and determine the best condition in the lab scale of vacuum tumbling for cooked frozen
chicken breast strips.
MATERIALS AND METHODS
1. Scale up and scale down method
The concept of G number is used for the scale up or down. Equation of G number is shown in
equation 1.
f

0.11rN2

fg

g

GNumber = c =

(1)

Where GNumber represents the centrifugal force over gravity force, r represents radius (m) of
vacuum tumbler, N represents the rotation speed (rpm) and g represents the standard gravity.
Table 1 shows rotation speed of vacuum tumbler between industrial vacuum tumbler (r = 1m)
and lab vacuum tumbler (r = 0.15 m) in the same G number using for scale up and scale down.
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Table 1 G number and rotation speed of vacuum tumbler of industrial and lab scale.
Industrial scale
G number
Lab scale
(Industrial vacuum tumbler)
(Lab vacuum tumbler)
2 rpm
0.004
5 rpm
3 rpm
0.010
8 rpm
4 rpm
0.018
10 rpm
The radius of lab scale= 0.15 m The radius of industrial scale= 1m
2. Preparation of Materials
Raw chicken breasts were collected from the chicken company and kept in refrigerator 0-1
days. Chicken breast was cut into 10-14 mm width, 50-70 mm length and 8-12 mm thickness and kept
in the refrigerator at 0-4 °C.
3. Marination
For industrial scale (control sample), the vacuum tumbler (B-B10, Henneken Tumbler,
Germany) was 1 m in radius, 4000 kg in capacity. Fillets were tagged and weighed before they were
vacuum-tumbled for 50 minutes at 3 rpm and -0.7 bar in marinade solutions (25% of initial fillet weight)
at 4°C. Marinade solution was prepared according to company specification.
For lab scale, the vacuum tumbler (MGH-20 STL, Vakona GmbH, Germany) was 0.15 m in
radius, 10 kg in capacity. Fillets were tagged and weighed before they were vacuum-tumbled for 20,
35 and 50 minutes at 5, 8 and 10 rpm and -0.7 bar in marinade solutions (25% of initial fillet weight) at
4°C. Marinade solution was prepared according to company specification.
4. Cooking
Fillets were cooked using deep fat fryer at 190 ºC for 33 seconds then steamed in hot air oven
at 90 ºC for 7 minutes at 95% moisture content of hot air oven and the last process is freezing in a spiral
freezer at -40 ºC for 40 minutes.
5. Absorption
The absorption percentage was determined by the equation following Xiong and Kupski (1999)
in equation 2.
%absorption =

w2 -w1
w1

×10

(2)

Where w1 represents the weight before margination and w2 represents the weight after margination.
6. Shear force measurement
Determinations of shear force for the sample after marination and after cooking were done.
Samples were cut (1.0x3.0x0.5 cm3) paralleled with the muscle fibre for shear analysis using a texture
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analyzer (TA. XT Plus, Stable Micro System, UK) equipped with a Warner-Bratzler shear apparatus,
speed of 2 mm/s, pre-speed of 2mm/s, post-speed of 10 mm/s, distance of 30 mm, and 50g force.
Maximum force was read and report from an average (Wattanachant et al., 2004).
7. Colour measurement
Surface meat colour were measured using a Hunter Lab colorimeter (Miniscan XE, USA) in
CIELAB system which L*, a*, and b* values represent the degrees of lightness, redness, and
yellowness, respectively (Popat et al., 2016). The colour was measured at 3 positions (top, middle and
bottom) and 4 pieces and report in average.
8. Salt concentration
Salt concentration (%) is determined by Mohr’s method according on Nielsen (2010).
9. Data analysis
Statistical analyses were determined using SPSS version 17 (IBM, USA(. Control sample was
industrial sample (sampling from marination process in the processing line). For comparison between
marination method, the data were analysed by Independent samples T-Test. For determination of
optimum condition, samples were analysed by one-way analysis of variance (ANOVA). Using Duncan’s
post hoc test and differences were considered to be at significant level of 0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Comparison of absorption, salt concentration, colour value and shear force of cooked frozen
chicken breast strips for scaling down method
Scale down method of vacuum tumbling form industrial scale to lab scale that can be studied
on small samples thus reducing cost for investigation of the new condition and have similar result when
scale up.The result of scale down method, experiment samples compared with control samples
(industrial samples) on absorption, salt concentration, colour value and shear force is summarized in
Table 2. The result on absorption, salt concentration and shear force of industrial samples and
experiment samples was not significantly different (p>0.05) because using the same marinade solution,
time and the revolutions per minute (rpm) was different but same G number. The similar observation
was also made by Gao et al., (2015), they used the same marinade solution and rotation speed so the
result of absorption and force was not significantly different (p>0.05), Sanders (1969); U-Chupaj et al.
(2017) reported that when rotating meat and massage inside the vacuum tumbler that was provided
physical impact, the water penetration between the skin and the muscle was significantly increased.
This indicates that tumbling can increase water absorption due to the mechanical force. The colour
values of L* and b* were not significantly different (p>0.05) but a* was slightly different, possibly
affected by factors such as age, exercise, the diet of the animal, as well as genetics and environment
(Livingston and Brown, 1981). In summary, absorption, salt concentration, colour value (L* and b*) and
shear force of scale down and industrial condition were not different. Thus, the vacuum tumbling
process can be scaled down using the concept of G number.
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Table 2 Quality of industrial samples and experiment samples
Industrial samples
Experiment samples
a
Absorption (%)
19.22±1.12
19.01±1.34a
Salt concentration (%)
1.07±0.02a
1.09±0.02a
Colour value
L*
58.55±0.29a
58.01±0.42a
a*
6.22±0.26b
7.08±0.20a
b*
17.54±0.50a
18.63±0.35a
Shear force (g)
1199.20±164.27a
1316.96±142.9a
a-b
Means with different letters in the same column (within each main effect or interaction) are
significantly different (p< .(0.05
2. Determination of optimum condition from absorption, salt concentration, colour value and shear
force of cooked frozen chicken breast strips
The comparison of control samples (industrial sample, 3 rpm 50 minutes) and 9 samples with
3 rotation speed of vacuum tumbler and 3 marination time (5 rpm at 20, 35 and 50 minutes; 8 rpm at
20, 35 and 50 minutes; 10 rpm at 20, 35 and 50 minutes) on absorption were studied. Figure 1 shows
absorption was affected by rotation speed and marination time. In 6 conditions (5 rpm 50 minutes, 8
rpm at 35 and 50 minutes, 10 rpm at 20, 35 and 50 minutes), absorption was increased because
increasing marination time and rotation speed that improve mechanical force; therefore, absorption
increased. From report of Popat et al. (2016), the physical impact on chicken meat increased extraction
of salt soluble protein to the surface of meat and increased water holding capacity.
25.00

%Absorption

20.00
15.00

20.02a 20.08a 20.39a 20.27a 20.24a
18.47a 19.43a 18.63a

19.22a
15.25b

10.00
5.00
0.00
Control 5 rpm 5 rpm 5 rpm 8 rpm 8 rpm 8 rpm 10 rpm 10 rpm 10 rpm
20 min 35 min 50 min 20 min 35 min 50 min 20 min 35 min 50 min

a-b

Means with different letters in the same column (within each main effect or interaction) are
significantly different (p< (0.05
Figure 1 Absorption of marinate solutions at rotation speed of 5, 8 and 10 rpm and marination time of
20, 35 and 50 minutes.
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58.45bcd

59.34ab

59.00bc

59.07bc

60.07a

59.25ab

59.27ab

58.39bcd

60.00

57.98d

70.00

58.15cd

The comparison of control samples (industrial sample, 3 rpm 50 minutes) and 9 samples with
3 rotation speed of vacuum tumbler and 3 marination time (5 rpm at 20, 35 and 50 minutes; 8 rpm at
20, 35 and 50 minutes; 10 rpm at 20, 35 and 50 minutes) on colour value is shown in Figure 2. The
colour was significantly different (p<0.05) between control and 6 conditions (5 rpm 50 minutes, 8 rpm
at 35 and 50 minutes, 10 rpm at 20, 35 and 50 minutes), that showed more lightness (L*), redness (a*)
and less yellowness (b*). However, the colour of chicken meat after marination was slightly different.
Kropf (1993) reviewed that absorbing properties was one of the factors that could affect to meat colour.
Therefore, the 6 conditions of colour was related to absorption thus increasing absorption, increasing
lightness (L*) and redness (a*) and decreasing yellowness (b*).

15.66bcd
5.63c

17.60ab
5.90c

15.97bc
6.16c

19.57bc
7.74a

6.52bc

19.03a

18.42ab
5.68c

19.69ab
6.64bc

18.64bcd
6.40bc

10.00

18.68d

20.00

6.68bc

30.00

18.47cd

40.00

7.43ab

Colour value

50.00

0.00
Control 5 rpm 5 rpm 5 rpm 8 rpm 8 rpm 8 rpm 10 rpm 10 rpm 10 rpm
20 min 35 min 50 min 20 min 35 min 50 min 20 min 35 min 50 min
L*

a*

b*

a-d

Means with different letters in the same column (within each main effect or interaction) are
significantly different (p<(0.05
Figure 2 Colour value of sample at rotation speed of 5, 8 and 10 rpm and marination time of 20, 35
and 50 minutes.
The comparison of control samples (industrial sample, 3 rpm 50 minutes) and 9 samples with
3 rotation speed of vacuum tumbler and 3 marination time (5 rpm at 20, 35 and 50 minutes; 8 rpm at
20, 35 and 50 minutes; 10 rpm at 20, 35 and 50 minutes) on shear force and salt concentration is shown
in Table 3. The salt concentration of control and sample after marination was not significantly different
(p>0.05) possibly it in equilibrium state of salt. Alvarado and McKee (2007) reviewed that the process
of osmosis, the brine solution will be absorbed by the meat until a state of equilibrium is reached. The
shear force between control and after marination was not significantly different (p>0.05) but shear force
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after cooking of sample condition 5 rpm at 20 35 and 50 minutes was significantly different (p<0.05)
from control condition. The results indicated that the process of marination improved the meat quality
by decreasing shear force while enhancing the meat tenderness. Shear force related to absorption of
marinade solution into the muscle of chicken meat, leading to an increase in water content (Komoltri
and Pakdeechanuan, 2012), causing of more tenderness. However, in term of G number, the
mechanical force that impact to chicken meat that loosen the muscle structures, destroying the
connections between myofibrils and collagen (Cassidy et al., 1978; Hayes et al., 2006), thus lower G
force show higher shear force and lower tenderness. For the best condition was 8 rpm 35 minutes due
to absorption more than control sample. The time reduction of 15 minutes of marination time and texture
was not different from control. This implies that the company can save marination time for 15 minutes
or can increase the production capacity.
Table 3 Effect of marination time and rotation speed on shear force and salt concentration .
Treatment
Salt
Shear force
Shear force
concentration
(Marinade)
(Cooking)
(%)
Control (3rpm,
1.30±0.05ab
1316.96±247.51a
1539.12±372.49c
50min)
5 rpm 20 min
1.27±0.04b
1346.13±234.04a
2933.19±436.62a
5 rpm 35 min
1.29±0.02b
1478.02±437.81a
1959.41±344.35b
5 rpm 50 min
1.30±0.06ab
1594.99±324.68a
1924.85±601.26b
8 rpm 20 min
1.30±0.04ab
1601.77±232.616a 1497.83±272.08c
8 rpm 35 min
1.35±0.03a
1573.43±273.72a
1507.58±240.31c
8 rpm 50 min
1.34±0.02a
1630.52±293.28a
1549.51±224.10c
10 rpm 20 min
1.28±0.06b
1611.81±289.58a
1519.39±304.99c
10 rpm 35 min
1.25±0.05b
1618.40±225.07a
1416.35±221.61c
10 rpm 50 min
1.28±0.02b
1337.99±300.49a
1567.26±238.12c
a-c
Means with different letters in the same column (within each main effect or interaction) are
significantly different (p<(0.05

G
number
0.010
0.004
0.010
0.018

CONCLUSION
Scale down method can reduce tumbling scale from industrial to lab scale. The benefit of scale
down method was reducing cost and has the same result when scale up. Scale down method by using
G number concept is applicable. The qualities of samples were not different between industrial samples
and experiment samples. Control condition or Industrial scale (3 rpm 50 minutes) gave similar results
to in lab scale condition (8 rpm 50 minutes). The best condition for the lab scale tumbling was 8 rpm
35 minutes or the industrial scale tumbling was 3 rpm 35 minutes, the scale up condition that calculated
from Table 1, that can reduce 15 minutes of marination time, increased absorption of marinate solutions
and texture was not different.
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อิทธิพลของลําดับการย้อมทีม่ ีต่อการย้อมสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกมะพูดและครามบนผ้าไหม
Effect of Dyeing Sequence in Dyeing of Natural Dyes from Garcinia Dulcis Bark and Indigo on Silk Fabric
นภาวรรณ มาตรเจริญ1 และ ขนิษฐา วัชราภรณ์ 1*
Napawan Martjarern1 and Kanitta Watcharaporn1*

บทคัดย่อ

การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาการย้อมผ้าไหมของสีผสมจากเปลือกมะพูดและคราม โดยศึกษา
ความแตกต่างของลําดับการย้อมต่อความเข้มสีและความคงทนของสีต่อการซัก และการพัฒนาเฉดสีจากการ
ย้อมสีธรรมชาติดว้ ยเปลือกมะพูดและคราม ทําการวัดค่าสีในระบบ CIELAB ในการเปรียบเทียบผ้าไหมที่ใช้ยอ้ ม
โดยใช้ค่า L* a* b* และ K/S ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ผลการศึกษา พบว่าอิทธิ พลของลําดับการย้อมที่
แตกต่างกันให้ผลการย้อมที่ได้แตกต่างกัน การย้อมครามก่อนแล้วย้อมเปลือกมะพูดทับให้ค่าความเข้มสี (K/S)
สูงกว่าการย้อมเปลือกมะพูดก่อนแล้วย้อมครามทับ แต่เมื่อพิจารณาจากค่าความคงทนของสีต่อการซัก พบว่าผ้า
ไหมที่ยอ้ มด้วยเปลือกมะพูด-คราม มีความคงทนของสีต่อการซักอยู่ในระดับดี (4) ซึ่งมีความคงทนของสีสงู กว่า
ผ้าไหมย้อมด้วยคราม-เปลือกมะพูดที่มีความคงทนของสีต่อการซักอยู่ในระดับปานกลาง (3) ดังนั้นการย้อม
เปลือกมะพูดก่อนแล้วย้อมครามทับ จึงเป็ นลําดับการย้อมที่เหมาะสม นอกจากนีก้ ารพัฒนาเฉดสีจากการย้อม
เปลือกมะพูดและคราม โดยการเพิ่มจํานวนครัง้ ในการย้อมครามทับ มีผลให้ได้เฉดสีท่ีหลากหลายเพิ่มขึน้

ABSTRACT
The objectives of this research were to study dyeing of compound shades of natural dyes from Garcinia
Dulcis bark and Indigo on silk fabric. To study the differences of color strength and color fastness to
washing that were affected from dyeing sequence, as well as the development of color shades of
dyeing from natural dyes. The color strength values (K/S) and CIELAB color parameters (L*, a*, b*)
were evaluated using Spectrophotometer. This study founded that the effect of dyeing sequences
resulted in different dyeing. The dyeing sequence of Indigo - Garcinia Dulcis bark gave the color
strength values (K/S) higher than the dyeing sequence of Garcinia Dulcis bark - Indigo. But when
consider from the color fastness to washing, silk dyed with Garcinia Dulcis bark – Indigo showed good
levels (4). It showed higher fastness than the Indigo - Garcinia Dulcis bark dyed silk which it showed
fair levels (3). So, the dyeing sequence of Garcinia Dulcis bark – Indigo is suitable dyeing methods. In
addition, the color shades of dyeing from Garcinia Dulcis bark and Indigo were developed by
increasing the number of top dyeing with indigo. This results showed increasing variety of dyeing
shades.

Key words: natural dye, silk, dyeing sequence, Garcinia Dulcis Bark, Indigo
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คํานํา

ผ้าไหมไทยเป็ นหัตถกรรมพืน้ บ้านที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในแต่ละท้องถิ่นจะมีเอกลักษณ์
แตกต่างกันไปตาม สภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนการผสมผสานค่านิยมใน
สังคมที่สืบทอดกันมา ปั จจุบนั สียอ้ มธรรมชาติได้รบั ความนิยมเพิ่มขึน้ เนื่องจากการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบที่เป็ นอันตรายของผลิตภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ Choudhury (2018)
ส่วนใหญ่สีธรรมชาติได้มาจากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ราก แก่น เปลือก ต้น ผล ดอก เมล็ด ใบ (ภัทรา
นิฎชณ์, 2558) ถึงแม้วา่ สีธรรมชาติจะมีขอ้ ดีแต่ก็ยงั มีขอ้ จํากัดในด้านเฉดสี โดยมีสีให้เลือกไม่มากนัก งานวิจยั นีจ้ งึ
มีความสนใจการเลือกใช้สีผสมของสีนาํ้ เงินและสีเหลือง จากรายงานวิจยั สีธรรมชาติพบว่า กลุม่ ให้สนี าํ้ เงินได้จาก
คราม ฮ่อม และกลุม่ ให้สีเหลืองได้จาก หัวขมิน้ ชัน เปลือกมะพูด แก่นขนุน (สุวิมล, 2557)
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเฉดสีผสมของสียอ้ มธรรมชาติระหว่างสีนาํ้ เงินกับสีเหลือง โดย
การเลือกใช้สีนาํ้ เงินจากครามเพราะเป็ นพืชท้องถิ่นที่พบมากทางภาคอีสาน (ไพศาล และคณะ, 2543) และการ
เลือกใช้สีเหลืองจากมะพูดเพราะให้สีเหลืองสดใสมากกว่าพืชชนิดอื่น (ธนิยา, 2555) โดยการศึกษาอิทธิพลของ
ลําดับการย้อมของสีผสมจากเปลือกมะพูดและครามส่งผลต่อผลของการย้อมอย่างไร เพื่อพัฒนาวิธีการย้อมที่
เหมาะสมที่สดุ สําหรับการย้อมผ้าไหมจากเปลือกมะพูดและคราม ซึง่ ผลการศึกษานีจ้ ะนําไปสูก่ ารพัฒนาเฉดสีท่ี
หลากหลายในการย้อมสีผา้ ไหมจากสียอ้ มธรรมชาติ

อุปกรณ์และวิธีการ
การสกัดสีจากเปลือกมะพูดและคราม
1. เปลือกมะพูด
การสกัดสีจากเปลือกมะพูด ใช้เปลือกมะพูดสับในอัตราส่วนโดยนํา้ หนักของเปลือกมะพูดต่อนํา้ เท่ากับ
1:5 ต้มจนเดือดที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง กรองเปลือกมะพูดออกด้วยผ้าขาวบาง แล้วนํา
นํา้ สกัดที่ได้ไปใช้ในการทดลองต่อไป
2. คราม
การเตรียมนํา้ ครามสําหรับการย้อม ใช้อตั ราส่วนโดยนํา้ หนักของครามเปี ยก : นํา้ มะขาม : นํา้ ด่างขีเ้ ถ้า
เข้มข้นเท่ากับ 1:1:1 โดยผสมครามและนํา้ มะขามให้เป็ นเนือ้ เดียวกัน หลังจากนัน้ เติมนํา้ ด่างลงไป ทิง้ ไว้ประมาณ
4-5 ชั่วโมง สังเกตนํา้ ในหม้อครามเปลี่ยนเป็ นสีเหลือง จึงสามารถนํามาใช้ยอ้ มผ้าไหมได้ (สุชาดา และคณะ,
2557)
กระบวนการย้อมสีผ้าไหมจากเปลือกมะพูดและคราม
1. เปลือกมะพูด
การย้อมใช้อตั ราส่วนโดยนํา้ หนักของผ้าไหม (55.44 g/m2, ผ้าทอลายขัด) ต่อนํา้ ย้อมเท่ากับ 1:50 ที่
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 45 นาที โดยเติมสารส้ม (aluminum potassium sulfate) 2 g/l ลงไปพร้อม
นํา้ ย้อม เมื่อครบกําหนดให้ลา้ งทําความสะอาดแล้วนําไปตากให้แห้ง
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2. คราม

การย้อมใช้อตั ราส่วนโดยนํา้ หนักของผ้าไหม (55.44 g/m2, ผ้าทอลายขัด) ต่อนํา้ ย้อมเท่ากับ 1:50 ที่
อุณหภูมิ 30 ± 5 องศาเซลเซียส โดยนําผ้าไหมลงไปย้อมในหม้อคราม บีบให้นาํ้ ซึมทั่วถึง เป็ นระยะเวลา 5 นาที บิด
ผ้าไหมให้หมาด ตากทิง้ ไว้เป็ นเวลา 10 นาที ย้อมซํา้ 1 ครัง้ แล้วล้างนํา้ จนนํา้ ล้างไม่มีสี แล้วจึงนําไปตากให้แห้ง
การเปรียบเทียบลําดับการย้อมเปลือกมะพูด - คราม และ ลําดับการย้อมคราม - เปลือกมะพูด
ศึกษาผลของลําดับการย้อมจากเปลือกมะพูดและคราม โดยการเปรียบเทียบผลการย้อมระหว่าง การ
ย้อมเปลือกมะพูดก่อนแล้วย้อมครามทับ และการย้อมครามก่อนแล้วย้อมเปลือกมะพูดทับ พิจารณาเลือกวิธีการ
ย้อมที่เหมาะสมจากผลการย้อมโดยพิจารณาจากค่าความเข้มสี (K/S) และความคงทนของสีตอ่ การซัก
การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก
ศึกษาค่าความคงทนของสีตอ่ การซัก เปรียบเทียบค่าความคงทนของสีตอ่ การซักของผ้าไหมย้อมสีดว้ ย
เปลือกมะพูดก่อนแล้วย้อมครามทับ และผ้าไหมย้อมสีดว้ ยครามก่อนแล้วย้อมเปลือกมะพูดทับ ตามมาตรฐาน
AATCC Test Method 61-2010 โดยใช้เกรย์สเกลสําหรับประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงสีและการเปื ้อนติดสีและใช้
เครื่อง Spectrophotometer (Datacolor 550) ในการวัดค่าสี (dL*, da*, db*, dE*) ของผ้าไหมย้อมสีก่อนและ
หลังการทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซัก (ศิริกลุ , 2552)
การพัฒนาเฉดสีจากการเลือกลําดับการย้อมทีเ่ หมาะสม
จากผลการศึกษา พบว่า ลําดับการย้อมที่เหมาะสมคือ การย้อมเปลือกมะพูดก่อนแล้วย้อมครามทับ
ศึกษาการพัฒนาเฉดสีจากการเลือกลําดับการย้อมที่เหมาะสม โดยการย้อมเปลือกมะพูดที่อณ
ุ หภูมิ 90 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 45 นาที เติมสารส้ม (aluminum potassium sulfate) 2 g/l ลงไปพร้อมนํา้ ย้อม หลังจากนัน้
นําไปย้อมครามทับ ซึง่ มีการเพิ่มจํานวนการย้อมครามทับจากครัง้ ที่ 1- 6 เพื่อศึกษาผลของการย้อมต่อเฉดสีท่ีได้

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
การเปรียบเทียบลําดับการย้อมเปลือกมะพูด - คราม และ ลําดับการย้อมคราม - เปลือกมะพูด
ผลการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกมะพูดและครามโดยใช้ลาํ ดับการย้อมที่แตกต่างกัน ใน
TAble 2 แสดงค่าสีท่ี วัดได้ โดยเครื่อง Spectrophotometer รุ ่น Datacolor 550 เมื่อพิ จารณาจากค่า L* a* b*
และ K/S พบว่าอิทธิพลของลําดับการย้อมที่แตกต่างกันให้ผลการย้อมแตกต่างกัน โดยผ้าไหมที่ยอ้ มด้วยเปลือก
มะพูด - ครามให้ผลการย้อมเป็ นสีเขียวเข้มกว่า โดยมีค่า a* เท่ากับ -16.10 ส่วนผ้าไหมที่ยอ้ มด้วยคราม-เปลือก
มะพูดมีค่า a* เท่ากับ-15.03 ในส่วนความเข้มสี (K/S) พบว่าผ้าไหมที่ยอ้ มด้วยคราม-เปลือกมะพูด มีค่าความ
เข้มสี (K/S) สูงกว่าผ้าไหมที่ยอ้ มด้วยเปลือกมะพูด-คราม อย่างไรก็ตามการเลือกลําดับการย้อมที่เหมาะสมต้อง
พิจารณาคุณสมบัตคิ วามคงทนของสีตอ่ การซักร่วมด้วย
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Table 1 CIE L* a* b* values of dyed silk fabric by Garcinia Dulcis bark and Indigo.
Dyes

K/S

L*

a*

b*

Garcinia Dulcis bark

15.95

76.69

1.10

65.86

Indigo

1.07

47.39

-3.75

-20.11

color obtained

Table 2 CIE L* a* b* values of dyed silk fabric at different of dyeing sequence.
Note: Color appearances from Spectrophotometer: Datacolor 550.
Dyeing sequence

K/S

L*

a*

b*

Garcinia Dulcis bark - Indigo

11.31

45.98

-16.10

29.44

Indigo - Garcinia Dulcis bark

15.52

49.01

-15.03

33.67

color obtained

การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก
Table 3 แสดงค่าความคงทนของสีตอ่ การซัก เห็นได้วา่ ลําดับการย้อมมีผลต่อความคงทนของสี เมื่อ
พิจารณาจากค่าการเปลี่ยนแปลงของสี พบว่าผ้าไหมที่ยอ้ มด้วยเปลือกมะพูด-คราม มีความคงทนของสีตอ่ การซัก
อยู่ในระดับดี (4) ส่วนผ้าไหมที่ยอ้ มด้วยคราม-เปลือกมะพูด มีความคงทนของสีตอ่ การซักอยู่ในระดับปานกลาง
(3) ส่วนค่าการเปื ้อนติดสี พบว่าการย้อมด้วยเปลือกมะพูด - คราม และการย้อมด้วยคราม-เปลือกมะพูดทับมีคา่
การเปื ้อนติดสีอยู่ในระดับ 4-5 กล่าวคือผ้าไหมมีความคงทนของสีตอ่ การซักอยู่ในระดับดีถงึ ดีมาก ยกเว้นเส้นใย
ไนลอนที่มีคา่ การเปื ้อนติดสีของผ้าทดสอบอยู่ในระดับ 3-4 ซึง่ มีความคงทนของสีตอ่ การซักอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงดี นอกจากนีผ้ ลการเปลี่ยนแปลงสีของผ้าไหมหลังการทดสอบความคงทนของสีตอ่ การซัก ในตารางที่ 4 ผ้าไหม
ย้อมด้วยคราม - เปลือกมะพูดมีคา่ ความแตกต่างของสี (dE*) เท่ากับ 2.01 ตํ่ากว่าผ้าไหมย้อมด้วยเปลือกมะพูด คราม ที่มีคา่ ความแตกต่างของสี (dE*) เท่ากับ 4.18 สรุ ปได้วา่ การย้อมผ้าไหมด้วยเปลือกมะพูดก่อน-ครามมี
ความคงทนของสีตอ่ การซักสูงกว่าการย้อมผ้าไหมด้วยคราม-เปลือกมะพูด ซึง่ สามารถสรุปได้วา่ สีท่ีตกส่วนใหญ่
น่าจะมาจากสีของมะพูด เนื่องจากครามเป็ นพิกเม้นต์อยู่ในรู ปที่ไม่ละลายนํา้
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Table 3 Color fastness to washing at 40 °C (AATCC Test Method 61-2010) of dyed silk fabric at
different of dyeing sequence.
Fastness
Color change
Color staining
Acetate
Cotton
Nylon
Silk
Viscose
Wool

Dyeing sequence
Garcinia Dulcis bark - Indigo
Indigo - Garcinia Dulcis bark
4
3
4
4-5
3-4
5
5
4-5

4-5
4-5
3-4
5
5
4-5

Table 4 dL*, da*, db*, dE* values of dyed silk fabric after the washing test by using different of dyeing
sequence
Dyeing sequence
Garcinia Dulcis bark - Indigo
Indigo - Garcinia Dulcis bark

dL*
1.22
- 0.59

da*
0.05
3.11

db*
1.28
5.80

dE*
2.01
4.18

ผลของการพัฒนาการเพิม่ เฉดสีทไี่ ด้จากการเลือกลําดับการย้อม
Table 5 CIE L* a* b* values of dyed silk fabric with compound shades of Garcinia Dulcis bark topped
with Indigo by repeat 6 time of dyeing
Garcinia Dulcis bark )Alum(

Indigo) Time(

K/S

L*

a*

b*

2%

1

9.91 53.84 -16.16 45.35

2%

2

11.31 45.98 -16.10 29.44

2%

3

11.61 42.03 -16.27 23.96

2%

4

11.96 38.09 -14.37 17.33

2%

5

13.02 35.78 -12.73 12.42

2%

6

15.07 33.65 -11.43

color obtained

9.20

Note: Color appearances from Spectrophotometer: Datacolor 550.
จากตารางที่ 5 แสดงค่าความเข้มสี (K/S) ที่ได้จากการย้อมผ้าไหมด้วยเปลือกมะพูดก่อนแล้วย้อมคราม
ทับ โดยการเพิ่มจํานวนครัง้ ในการย้อมครามทับ จากการศึกษา พบว่าค่าความเข้มสี (K/S) เพิ่มสูงขึน้ เมื่อเพิ่ม
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จํานวนครัง้ ในการย้อมครามทับ การย้อมครามทับครัง้ ที่ 6 ให้คา่ ความเข้มสี (K/S) มากที่สดุ เนื่องจากเส้นไหมมี
อัตราการดูดซับสียอ้ มในปริมาณเพิ่มขึน้ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสียอ้ ม (ไพศาล และคณะ, 2543; Teli and
radnya, 2017)

สรุ ป
การย้อมเปลือกมะพูดก่อนแล้วย้อมครามทับ เป็ นลําดับการย้อมที่เหมาะสมจากการเปรียบเทียบผลของ
วิธีการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกมะพูดและคราม โดยมีความคงทนของสีต่อการซักดีกว่าการย้อม
ครามก่อนแล้วย้อมเปลือกมะพูดทับ นอกจากนีย้ งั สามารถพัฒนาการเพิ่มเฉดสีให้มีความหลากหลายเพิ่มขึน้ ได้
จากการย้อมเปลือกมะพูดและคราม โดยการเพิ่มจํานวนครัง้ ในการย้อมครามทับบนผ้าไหม
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การศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีกกทอเสื่อด้วยสีธรรมชาติจากครั่ง
Study and Development Process for Reed Dyeing with Natural Dyes Using Laccifer lacca Keer
เกศศิณี นามกร1 พรเพ็ญ อาธรกิจวัฒน์2 และ ขนิษฐา วัชราภรณ์1*
Katsinee Nammakorn1, Pornpen Atorngitjawat2 and Kanitta Watcharaporn1*

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการย้อมเส้นกกด้วยสียอ้ มธรรมชาติสกัดจากครั่ง โดยศึกษาปั จจัยในการย้อมได้แก่
วิธีการย้อม ชนิดและความเข้มข้นของสารช่วยติดหรือมอร์แดนท์ ที่สง่ ผลต่อเฉดสี (CIE L*a*b*) ความเข้มสี (K/S)
และความคงทนของสีในเส้นกก จากผลการศึกษาพบว่าชนิดของสารช่วยติดมีผลต่อเฉดสี เมื่อใช้โพแทสเซียม
อะลูมิเนียมซัลเฟต (AlK(SO4)2) เป็ นสารช่วยติด เส้นกกย้อมด้วยสีจากครั่งจะมีเฉดสีแดง เส้นกกมีคา่ ความเข้มสี
มากที่สดุ เมื่อใช้ โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตพร้อมการย้อม และความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สดุ คือ 2 กรัมต่อ
ลิตร เมื่อใช้เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) เป็ นสารช่วยติด เส้นกกย้อมด้วยสีจากครั่งจะมีเฉดสีดาํ เมื่อความเข้มข้นของ
เฟอรัสซัลเฟตเพิ่มขึน้ สีของเส้นกกจะมีความเข้มเพิ่มขึน้ และมีค่าความเข้มสีมากที่สุดเมื่อใช้เฟอรัสซัลเฟตเป็ น
สารช่วยติดก่อนการย้อมที่ความเข้มข้น 4 กรัมต่อลิตร นอกจากนีย้ ังพบว่าการใช้สารช่วยติดในการย้อมเส้นกก
ด้วยครั่งจะช่วยเพิ่มความคงทนของสีตอ่ แสงแต่ไม่มีผลต่อคงทนของสีตอ่ การขัดถู

ABSTRACT
The study on effect of dyed reed with natural dyes extracted from Laccifer lacca Keer was
conducted on dyeing factors, including dyeing method, type and concentration of mordant. Those
factors affected the shades (CIE L*a*b*), color strength (K/S) and color fastness of reed dyed. The
results showed that the mordant had an effect on the shades of dyed reed with Laccifer lacca Keer.
When the aluminum potassium sulfate (AlK(SO4)2) was used as mordant, those reed turned into red
color. The reed dyed had the highest color strength when using meta-mordant method with potassium
aluminum sulphate as a mordant, with optimum mordant concentration at 2 g/l. When the ferrous sulfate
(FeSO4 ) was used as mordant, reed turned toward black color. When the concentration of ferrous
sulphate increased, the dyed reed showed higher color strength. the highest color strength was
obtained when reed was dyed with the pre-mordant method, using 4 g/l of ferrous sulfate as mordant.
Moreover, it was found that mordanting lac dyed reed resulted in increasing of colorfastness to light
but it was no effect to colorfastness to rubbing.
Key words: Reed, Natural dyes, lac dye, mordant dyeing, Test
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คํานํา
การทอเสื่ อ กกในจัง หวัด จัน ทบุรี มี มาตั้ง แต่สมัย อยุธ ยาตอนปลายและยัง มี การสืบ ทอดกันมาจนถึง
ปั จจุบนั ต้นกกเป็ นพืชที่ขนึ ้ เองตามธรรมชาติพบได้ท่ วั ไปตามพืน้ ที่ท่ีมีนาํ้ ขังชืน้ แฉะ ซึง่ กกจะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวนทําไร่เมื่อว่างจากการทําการเกษตรจึงนํากกมาทอเป็ นเสื่อเพื่ อใช้เอง
ภายในบ้าน (อารี ย ์, 2553; ศรนารายณ์, 2553) ต่อมามี ก ารปลูก ต้น กกเพื่ อ เอามาทําการทอขายเป็ น อาชี พ
เสริมสร้างรายเลีย้ งดูครอบครัว จนในช่วงหนึ่งเสื่อกกจากจังหวัดจันทบุรีได้รบั ความนิยมมากขึน้ เนื่องจากการ
สนับสนุนและการส่งเสริมของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) หลังจากมาประทับที่ วังสวนบ้านแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2493 (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
จันทบุรี, 2561) แต่ในปั จจุบนั เสื่อกกได้รบั ความนิยมน้อยลงจําหน่ายไม่ได้ราคาสูงเท่าที่ควร ซึ่งการทอเสื่อเป็ น
งานหัตถกรรมที่มีความละเอียด และมีหลายขัน้ ตอนต้องใช้ความตัง้ ใจและความชํานาญสูง การรักษาไว้ซ่งึ ภูมิ
ปั ญญาเหล่านีม้ ีความจําเป็ นเร่งด่วน จึงควรมีการพัฒนาให้ตอบรับกับความต้องการของผูซ้ ือ้ และเป็ นไปตาม
กระแสสังคมในปั จจุบนั
ปั ญหาสภาพแวดล้อมที่มีให้เห็นในขณะนีท้ าํ ให้ผคู้ นเกิดความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึน้ การจะ
นําผลิตภัณฑ์ท่ี ทาํ มาจากวัสดุธรรมชาติเช่นเสื่อกกให้กลับมาได้รับความนิ ยมในตลาดผูบ้ ริโภคน่าจะมีความ
เป็ นไปได้สงู หากมีการนําสีธรรมชาติมาพัฒนาใช้ยอ้ มเส้นกกเหมือนอย่างผลิตภัณฑ์ส่ิงทอประเภทอื่นก็จะเป็ น
การช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเสื่อกกมีราคาสูงขึน้ และสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรต่อไป สีท่ีถือเป็ นเอกลักษณ์ของ
เสื่อกกจากจังหวัดจันทบุรีคือสีแดงและสีดาํ จะพบว่าลวดลายเก่าแก่ของเสื่อจังหวัดจันทบุรีมักมีสองสีนีเ้ ป็ น
ส่วนประกอบ (จุฑาทิพย์, 2548) ซึ่งสีธรรมชาติสีแดงที่มกั นํามาย้อมสิ่งทอนัน้ คือสีจากครั่ง เป็ นสีธรรมชาติท่ีได้
จากสัตว์ประเภทแมลง ตัวครั่งจะทํารังบนต้นไม้ ภายในรังมีสว่ นที่เรียกว่าเลือดครั่งหรือสีครั่ง (lac dye) เป็ นสารสี
แดง (ศรนารายณ์, 2553) เมื่อนํามาสกัดจะสามารถย้อมผ้าฝ้ายได้ ซึ่งฝ้ายเป็ นเส้นใยเซลลูโลส (cellulose)
เหมือนกับเส้นกก และพบว่าสารช่วยติด (mordant) เช่น เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ทําให้สีครั่งเปลี่ยนเป็ นเฉดสีดาํ
ขึน้ ได้ (Teli et al., 2014; Montra et al., 2008) ซึ่งสีธรรมชาติมกั มีความคงทนของสีต่าํ หรือหลุดออกจากวัสดุส่งิ
ทอได้ง่าย สารช่วยติดจะทําปฏิกิริยากับสีธรรมชาติ เกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อน ทําให้ผนึกสีกบั เส้นใยได้ดีขึน้
และอาจทําให้เฉดสีเดิมของสีธรรมชาติเปลี่ยนไปด้วย
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้ จึงเลือกศึกษาผลของการย้อมเส้นกกด้วยสียอ้ มธรรมชาติจากครั่ง ด้วยสารช่วย
ติดสี (mordant) ที่แตกต่างกัน วิธีการย้อม และความเข้มข้นของสารช่วยติดสี โดยผลของการย้อมที่ได้นาํ มาทํา
การทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถูและความคงทนต่อแสง ซึ่งจากการศึกษานีอ้ าจทําให้เกิดการนําไปใช้
ย้อมและต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกก หรือเป็ นแนวทางนําไปสู่การศึกษาการย้อมเสื่อกกด้วยสีธรรมชาติสีอ่ืนๆ ที่
หลากหลายต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ
การสกัดสารให้สีธรรมชาติจากครั่ง
สกัดสียอ้ มธรรมชาติจากครั่งโดยการบดครั่งให้ละเอียดแล้วแช่ดว้ ยนํา้ ปราศจากอิออนเป็ นเวลา 12
ชั่วโมง อัตราส่วนโดยนํา้ หนักของครั่งต่อนํา้ เท่ากับ 1 ต่อ 10 (ครั่ง 10 กรัมต่อนํา้ 100 มิลลิลิตร) ต้มที่อณ
ุ หภูมิ 90
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที (นนทลี, 2543)
การศึกษาผลของสารมอร์แดนท์และวิธีการย้อมทีเ่ หมาะสมในการย้อมเส้นกกด้วยสีย้อมธรรมชาติจากครั่ง
เปรียบเทียบผลของการย้อมเส้นกกด้วยสียอ้ มธรรมชาติจากครั่งโดยไม่ใช้สารมอร์แดนท์และใช้สารมอร์
แดนท์ ต่ า งๆ ได้แ ก่ โพแทสเซี ย มอะลู มิ เ นี ย มซั ล เฟต (KAl(SO4 ) 2 ) แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2 )
และเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) และเปรียบเทียบผลการย้อมของวิธีการย้อมที่ต่างกัน ได้แก่ การย้อมมอร์แดนท์ก่อน
การย้อมสี การย้อมมอร์แดนท์พร้อมการย้อมสี และการย้อมมอร์แดนท์หลังการย้อมสี โดยใช้ความเข้มข้นของสาร
มอร์แดนท์ 4 กรัมต่อลิตร อัตราส่วนเส้นกกต่อนํา้ ย้อมเท่ากับ 1 ต่อ 30 (%w/v) โดยย้อมที่ อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 45 นาที (ไพศาล, 2538) ทําการทดลอง 3 ซํา้ หลังจากย้อมเสร็จตากที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งที่มีอากาศ
ถ่ายเท 24 ชั่วโมง และวัดสีดว้ ยเครื่อง Spectrophotometer เพื่อวัดค่าสี (CIE L*a*b*) และความเข้มสี (K/S)
การศึกษาผลของปริมาณความเข้มข้นของสารมอร์แดนท์ในการย้อม
ศึกษาผลของการย้อมเส้นกกด้วยสียอ้ มธรรมชาติจากครั่งด้วยสารมอร์แดนท์ท่ีทาํ ให้กกติดสีได้ดีท่ีสดุ ใน
เฉดสีแดงและเฉดสีดาํ เปรียบเทียบความเข้มข้นสารมอร์แดนท์ท่ีต่างกันดังนี ้ 0.5, 1, 2 และ 4 กรัมต่อลิตร โดยใช้
อัตราส่วนเส้นกกต่อสารละลายนํา้ ย้อมที่ 1 ต่อ 30 (%w/v) ย้อมด้วยอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 45
นาที ทําการทดลอง 3 ซํา้ ตากที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งที่มีอากาศถ่ายเท 24 ชั่วโมง ทดสอบวัดค่าสี ความเข้ม (K/S) สีดว้ ย
เครื่อง Spectrophotometer
ศึกษาความแตกต่างของผลการย้อมโดยการวัดค่าการสะท้อนแสง
วัดสีของเส้นกกหลังการย้อม ด้วยเครื่อง Spectrophotometer (Datacolor 550) โดยวัดค่าการสะท้อน
แสง (Reflectance) ของตัวอย่างในช่วงวิสิเบิล คือช่วงความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร และคํานวณค่าความ
เข้มสี (K/S) สามารถคํานวณได้จากสมการ Kulbellka-Munk ดังนี ้
𝐾𝐾 �𝑆𝑆 =

(1 − 𝑅𝑅)2
2𝑅𝑅

โดยค่า K คือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน
S คือ ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
R คือ ค่าแสงสะท้อนของผิววัตถุท่ีความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงสูงสุด (𝛌𝛌max)
การทดสอบความคงทนของสีและการประเมินผล
การทดสอบความคงทนของสีตอ่ การขัดถู
การทดสอบความคงทนของสีตอ่ การขัดถูเป็ นวิธีการทดสอบหาปริมาณของสีท่ีเคลื่อนตัวจากผิวหน้าของ
วัสดุส่ิงทอที่มีสีไปยังผิวหน้าของวัสดุอ่ืน โดยใช้มาตรฐานการทดสอบ ISO 105-X12-1987 ใช้ทดสอบสําหรับสิ่ง
ทอทุ ก ชนิ ด ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของเส้น ด้า ย ผ้า หรื อ สิ่ ง ทอที่ ใ ช้ปู พื ้น (textile floor covering) ด้ว ยเครื่ อ ง Electronic
crockmeter (การใช้ผา้ ขาวแห้งและผ้าขาวเปี ยกขัดถูกับเส้นกก แล้วประเมินรอยปนเปื ้อนสีบนผ้าขาวแห้งและ
เปี ยก (รัตนพล, 2549) ด้วยเครื่อง Spectrophotometer
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การทดสอบความคงทนของสีตอ่ แสง
การทดสอบความคงทนของสีต่อแสงเป็ นการทดสอบหาความซีดจางจากวัสดุส่ิงทอที่ผ่านการย้อ มสี
ด้วยการกระทําของแสงแดดเทียมซึง่ จําลองการที่วสั ดุสมั ผัสกับแสงแดดธรรมชาติ (Natural Daylight D65) ด้วย
มาตรฐาน ISO 105-B02-1988 (สิรีรตั น์, 2550) การทดสอบทําโดยฉายแสงซีนอนให้กับเส้นกกตัวอย่างและผ้า
มาตรฐานขนแกะสีนาํ้ เงิน (Blue wool light fastness standards) ใต้สภาวะที่กาํ หนด

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลของสารมอร์แดนท์และวิธีการย้อมทีเ่ หมาะสมในการย้อมเส้นกกด้วยสีย้อมธรรมชาติจากครั่ง
ผลของการย้อมเส้นกกด้วยสีครั่งโดยไม่ใช้สารมอร์แดนท์และใช้สารมอร์แดนท์ตา่ งๆ ซึง่ การศึกษาผลของ
วิธีการย้อมที่เหมาะสม พบว่าการย้อมเส้นกกด้วยสีจากครั่งโดยใช้สารมอร์แดนท์ตา่ งกันมีผลต่อการติดสี และเฉด
สีของเส้นกกทดสอบ เนื่ องจากสารมอร์แดนท์เป็ นเกลือโลหะ เกิ ดการจับกับโมเลกุลของสีย ้อมธรรมชาติ ท าํ
ปฏิกิริยาเกิดเป็ นสารประกอบเชิ งซ้อนจึงมีเฉดสีเปลี่ยนไป (เทียนศักดิ์, 2534) นอกจากนีผ้ ลการศึกษาพบว่า
วิธีการย้อมเส้นกกที่ต่างกันทําให้การติดสีของเส้นกกต่างกันด้วย โดยจากการทดลองพบว่าเส้นกกที่ผ่านการย้อม
ด้วยสีครั่งโดยใช้มอร์แดนท์เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) มีความค่าความสว่าง (L*) ของสีลดลง (สีเข้มขึน้ ) (Table 1)
ส่งผลให้เส้นกกที่ยอ้ มด้วยวิธีต่างกันทั้ง 3 วิธี ได้ผลเป็ นสีเทาดํา โดยมีเฉดสีแดง (a*) และมีเฉดสีเหลือง (b*)
ลดลง เมื่อเทียบกับเส้นกกที่ผ่านการย้อมด้วยสีครั่งโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ และพบว่าเส้นกกที่ผ่านการย้อมด้วยวิธี
ย้อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมสีมีค่าความเข้มสี (K/S) มากที่สดุ สรุ ปได้ว่าการย้อมเส้นกกด้วยครั่งโดยใช้สารมอร์
แดนท์เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ก่อนการย้อมจะให้ผลเป็ นเฉดสีดาํ เข้มที่สดุ
การใช้มอร์แดนท์โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต (KAl(SO4)2) จะให้ผลการย้อมเป็ นสีนาํ้ ตาลอมแดง มี
ค่าความสว่าง (L*) ของสีลดลง เส้นกกที่ยอ้ มด้วยวิธีการย้อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมสี และการย้อมมอร์แดนท์
พร้อมการย้อมสี มีเฉดสีแดง (a*) เพิ่มขึน้ แต่การย้อมมอร์แดนท์หลังการย้อมสีมีเฉดสีแดง (a*) ลดลง การย้อม
มอร์แดนท์ก่อนและหลังการย้อมสีให้เฉดสีเหลือง (b*) เพิ่มขึน้ แต่การย้อมมอร์แดนท์พร้อมการย้อมสีมีเฉดสี
เหลือง (b*) ลดลง เมื่อเทียบกับเส้นกกที่ผ่านการย้อมด้วยสีครั่งโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ และค่าความเข้มสี (K/S) ของ
เส้นกกที่ยอ้ มด้วยวิธีการย้อมมอร์แดนท์พร้อมการย้อมสีมีค่ามากที่สดุ แสดงให้เห็นว่าการย้อมเส้นกกด้วยสีครั่ง
โดยใช้สารมอร์แดนท์พร้อมการย้อมสีให้คา่ การติดสีดีที่สดุ และได้เฉดสีออกไปทางเฉดสีแดงมากกว่าวิธีการย้อมแบบ
อื่น

ในขณะที่การใช้มอร์แดนท์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) มีการติดสีเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ติดสี
เลยเมื่อมองด้วยตาเปล่า โดยมีค่าความสว่าง (L*) ของสีมากกว่าเส้นกกที่ยอ้ มโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ มีเฉดสีแดง
(a*) และเฉดสีเหลือง (b*) เพิ่มขึน้ เล็กน้อย และค่าความเข้มสี (K/S) ลดลงเมื่อเทียบกับเส้นกกที่ยอ้ มโดยไม่ใช้
มอร์แดนท์ แสดงให้เห็นว่าการย้อมเส้นกกด้วยสีครั่งโดยใช้สารมอร์แดนท์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ไม่
ช่วยติดสี

746

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

Table 1 Effect of dyeing method and dyed reed using various mordants of Laccifer lacca Keer.
CIE Lab
Mordant
Method
L*
a*
b*
K/S
-

No mordant

43.11

7.07

18.14

14.26

Ca(OH)2

Pre-mordant

43.46

10.80

18.96

12.53

Meta-mordant

46.73

7.16

23.28

13.77

Post-mordant

44.81

7.98

19.98

14.04

Pre-mordant

48.21

10.66

26.38

13.26

Meta-mordant

29.16

19.91

9.16

14.94

Post-mordant

48.03

6.24

22.32

13.31

Pre-mordant

23.66

3.39

5.60

16.10

Meta-mordant

28.01

4.39

9.48

15.18

Post-mordant

31.70

4.18

11.32

13.91

KAl(SO4)2

FeSO2

L* = 0 means that the color is dark (black)
a* > 0 means that the color is red
b* > 0 means that the color is yellow
K/S color strength

L* = 100 means that the color is bright) white(
a* < 0 means that the color is green
b* < 0 means that the color is blue

การศึกษาผลของปริมาณความเข้มข้นของสารมอร์แดนท์ในการย้อม
จากการศึกษาผลของปริมาณความเข้มข้นของสารมอร์แดนท์ในการย้อม โดยเปรียบเทียบความเข้มข้น
ของมอร์แดนท์ท่ี 0.5, 1, 2 และ 4 กรัมต่อลิตร โดยการย้อมเส้นกกด้วยครั่งโดยใช้โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต
(KAl(SO4)2) เป็ นมอร์แดนท์ ใช้วิธีการย้อมมอร์แดนท์พร้อมการย้อมสี พบว่าความเข้มข้นโพแทสเซียมอะลูมิเนียม
ซัลเฟต (KAl(SO4)2) ที่ 0.5 และ 1 กรัมต่อลิตร ให้ผลความเข้มสี (K/S) สูงขึน้ มากอย่างเห็นได้ชดั และอัตราการ
เพิ่มขึน้ ของสีเริ่มน้อยลงเมื่อใช้โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต (KAl(SO4)2) ตัง้ แต่ 2 จนถึง 4 กรัมต่อลิตร ดัง
แสดงใน Figure 1 โดยการย้อมเส้นกกด้วยครั่งโดยใช้มอร์แดนท์เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) วิธีการย้อมมอร์แดนท์
ก่อนการย้อมสี พบว่าที่ความเข้มข้นต่างกันมีผลต่อความเข้มสี (K/S) และเห็นได้ว่าที่ความเข้มข้น 4 กรัมต่อลิตร
ให้ผลความเข้มสี (K/S) สูงที่สดุ ดังแสดงใน Figure 2
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K/S

Figure 1 Effect of KAl(SO4)2 concentration are 0.5, 1, 2 and 4 g/l on K/S of dyed reed
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
FeSO4 (g/l)

Figure 2 Effect of FeSO4 concentration are 0.5, 1, 2 and 4 g/l on K/S of dyed reed.
การทดสอบความคงทนของสีและการประเมินผล
การทดสอบความคงทนของสีตอ่ การขัดถูและแสงของเส้นกกที่ยอ้ มโดยไม่ใช้มอร์แดนท์และใช้มอร์แดนท์
ต่างๆ คือ โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต (KAl(SO4)2 และเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ที่ความเข้มข้น 4 กรัมต่อลิตร
ผลการประเมินการเปื ้อนติดสีของผ้าทดสอบจากการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู พบว่าการย้อมเส้นกก
โดยใช้โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต (KAl(SO4)2) เป็ นสารมอร์แดนท์ ด้วยวิธีการย้อมมอร์แดนท์พร้อมการย้อม
สีเป็ นวิธีท่ีมีการติดสีดีท่ีสดุ ความคงทนของสีในขณะแห้งอยู่ในระดับดี (4) และในขณะเปี ยกอยู่ในระดับค่อนข้าง
ตํ่า (2) ส่วนการย้อมเส้นกกโดยใช้เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) เป็ นสารมอร์แดนท์ การย้อมมอร์แดนท์ดว้ ยวิธีการย้อม
มอร์แดนท์ก่อนการย้อมสีซ่ึงเป็ นวิธีท่ีดีท่ีสุด ความคงทนของสีในขณะแห้งอยู่ในระดับปานกลาง-ดี (3-4) และ
ในขณะเปี ยกอยู่ในระดับดี (4) นอกจากนัน้ พบว่าเส้นกกที่ยอ้ มด้วยสีครั่งโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ความคงทนของสี
ในขณะแห้งอยู่ในระดับดีมาก (5) และในขณะเปี ยกอยู่ในระดับปานกลาง-ดี (3-4) ดังแสดงใน Table 2 ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้สารมอร์แดนท์ไม่ทาํ ให้คณ
ุ สมบัติความคงทนของสีตอ่ การขัดถูเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม
เส้นกกที่ยอ้ มโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ซ่งึ มีสีอ่อน การเปื ้อนติดสีของผ้าทดสอบจึงน้อย ในขณะที่เส้นกกย้อมด้วยมอร์
แดนท์โ พแทสเซี ย มอะลูมิ เ นี ย มซัล เฟตย้อ มมอร์แ ดนท์พ ร้อ มการย้อ มสี และเส้น กกที่ ย ้อ มด้ว ยมอร์แ ดนท์
เฟอรัสซัลเฟตย้อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมสีมีสีเข้ม การเปื่ อนติดสีของผ้าทดสอบจึงมากกว่า ทําให้ผลการทดสอบ
ของเส้นกกที่ยอ้ มโดยไม่ใช้มอร์แดนท์อยู่ในระดับดีกว่าเส้นกกที่ยอ้ มโดยใช้มอร์แดนท์
การทดสอบการคงทนของสีต่อแสงของเส้นกก ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสีเส้นกกหลังการ
ทดสอบ พบว่าเส้นกกที่ยอ้ มด้วยสีครั่งโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ พบว่าความคงทนของสีอยู่ในระดับดีปานกลาง (4)
เท่ากับเส้นกกที่ยอ้ มด้วยสีครั่งโดยใช้มอร์แดนท์โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต (KAl(SO4)2) ด้วยวิธีการย้อมมอร์
แดนท์ก่อนการย้อมสี และพบว่าการย้อมเส้นกกด้วยสีครั่ง โดยย้อมมอร์แดนท์พร้อมและการย้อมมอร์แดนท์หลัง
การย้อ มสี อยู่ใ นระดับ ดี ปานกลาง-ดี (4-5) และผลการประเมิ นการเปลี่ย นแปลงของสี การใช้เ ฟอรัสซัลเฟต
(FeSO4) เป็ นมอร์แดนท์ พบว่าอยู่ในระดับดีปานกลาง-ดี (4-5)
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Table 2 Rubbing and light fastness valuesa of dyed reed using mordant concentration at 4 g/l.
Mordant
Dyeing method
Rubbing fastnessb
Light fastnessc
Dry
Wet
No mordant
Direct
5
3-4
4
KAl(SO4)2
Pre-mordant
4-5
2-3
4
Meta-mordant
4
2
4-5
Post-mordant
4-5
4
4-5
FeSO4
Pre-mordant
3-4
4
4-5
Meta-mordant
3
3-4
4-5
Post-mordant
3
3
4-5
a Rubbing fastness values: color staining ranges from 1 very poor (high stained) to 5 excellent (low stained)
b Light fastness values: blue wool references range from 1 very poor (very high color change) to 8 excellent (very low color change)

สรุ ป
สารมอร์แ ดนท์แ ละวิ ธี ย ้อ มมี ผ ลต่ อ เฉดสี แ ละการติ ด สี ข องการย้อ มเส้น กกด้ว ยครั่ง พบว่ า เมื่ อ ใช้
เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) เป็ นมอร์แดนท์ การย้อมที่เหมาะสมที่สดุ คือวิธีการย้อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมสี ที่ความ
เข้มข้น 4 กรัมต่อลิตร โดยมีการติดเฉดสีดาํ ที่ เข้มมากที่ สุด และพบว่าการใช้โพแทสเซียมอะลูมิเนี ยมซัลเฟต
(KAl(SO4)2) การย้อมที่เหมาะสมที่สดุ คือวิธีการย้อมมอร์แดนท์พร้อมการย้อมสี เนื่องจากเป็ นวิธีท่ีมีการติดเฉดสี
แดงมากที่สดุ โดยที่ความเข้มข้น 4 กรัมต่อลิตร ให้ความเข้มสีมากที่สดุ แต่ท่ีความเข้มข้น 2 กรัมต่อลิตรมีความ
เหมาะสมที่สดุ เนื่องจากค่าความเข้มสี (K/S) ของเส้นกกที่ความเข้มข้น 2 และ 4 กรัมต่อลิตรมีความต่างเล็กน้อย
เท่านั้น จึงเลือกความเข้มข้นที่ใช้สารมอร์แดนท์นอ้ ยกว่าเป็ นความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุด การทดสอบความ
คงทนของสีตอ่ การขัดถูและแสงของเส้นกก พบว่าการใช้สารมอร์แดนท์ทาํ ให้ความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียมดี
ขึน้ แต่ไม่มีผลต่อความคงทนต่อการขัดถู
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Quality Modification of the Reformed Chicken Meat Using Xanthan Gum for Nugget Preparation
Panusorn Choosuk1, Patchara Damkrut1 and Rungnaphar Pongsawatmanit1*

ABSTRACT
Reformed chicken meat plays an important role in the production of reformed chicken nuggets.
Since the binding properties of the comminuted meats are required, hydrocolloids are used because
of their ability to bind water and form gels in reformed meat. Xanthan gum (Xan) was selected to study
as a binding agent in this study. The effect of xanthan gum (Xan) on the quality of raw batters containing
Xan (0, 0.15, 0.30 and 0.45%) was investigated. The reformed chicken meat with and without Xan was
prepared by mixing chicken breast) 67.8%), 10% palm olein oil, 10.3% ice flakes and 11.9% other
dried ingredients. The qualities of raw batter samples and cooked reformed chicken meat were
performed. The water holding capacity of raw batter and cooked reformed chicken meat increased with
increasing Xan content in the formulations. Cooking yield was improved with Xan addition. The quality
of cooked reformed chicken meat with different Xan concentrations was also determined. The lower
cooking loss was observed in the samples containing Xan. The hardness, gumminess and chewiness
including shear force values of the cooked reformed chicken meat decreased with increasing Xan
contents. The results suggested that Xan could be used to modify and enhance the quality of reformed
chicken meat for further application in the chicken nugget preparation.

Key words: Reformed chicken meat, Xanthan gum, Water holding capacity, Shear force, Texture
* Corresponding author; e-mail address: fagiruw@ku.ac.th
1
Department of Product Development, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Bangkok 10900
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INTRODUCTION

Emulsified meat products are prepared by grinding meat in the salt, fat and chilled water,
resulting in a continuous formation where small fat droplets remain dispersed. The restructured meat
product is a product that can be prepared from various types of meat (Choi et al., 2010). Fresh
comminuted meats used as raw materials in restructured meat can be modified to yield desirable
sensory quality and shelf life quality of the product by mixing with other ingredients. However, the
problems of binding the comminuted meats together have been observed (Sarteshnizi et al., 2015).
Hydrocolloids with their unique characteristics are of great interest in processed meat due to their ability
to bind water and form gels (Candogan and Kolsarici, 2003).The texture of processed meat products
depends on the structure of the matrix formed by the protein gel, the solutes, the particles entrapped
in the gel and the moisture content (Tahmasebi et al., 2016).
Xanthan gum (Xan) is an anionic microbial hetero-polysaccharide produced by Xanthomonas
campestris. Xan is reported to provide an excellent stability in thermal and acid systems including
enhancing the viscosity stability (Tunnarut and Pongsawatmanit, 2018). Low concentration of the Xan
is used to produce high yield stress value in the product, high viscosity, high pseudoplastic flow
behavior, and high stability over wide ranges of pH, temperature and salt concentration (Demirci et al.,
2014). Therefore, the effect of Xan on the quality of raw batters and cooked reformed chicken meat
containing different Xan concentrations was investigated. The results gained from this study were
expected to further apply in nugget industry.

MATERIALS AND METHODS

1. Materials
The chicken breast, wheat flour (WF) (Thai flour mill industry Co., Ltd), commercial refined salt
(Prungthip, Thailand), sodium tripolyphosphate (STPP), sugar and other food ingredients were
purchased from the local market. Xanthan gum (C.E. Roeper GmbH, hamburg, Germany) was used
without any further purification. The moisture contents of Xan and WF were 10.4% and 11.4%,
respectively.
2. Preparation of reformed chicken meat
The reformed chicken meat with and without Xan (0, 0.15, 0.30 and 0.45%) was prepared by
mixing with chicken breast) 67.8%), 10% palm olein oil, 10.3% ice flakes and 11.9% other ingredients
(wheat flour, sugar, garlic powder, salt, white pepper powder and sodium tripolyphosphate (STTP)).
Xan was added by partial substitution of chicken breast portion. For each formulation, 500g of the raw
batter was prepared.
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Chicken breast was cut into small pieces and then mixed with salt and STTP using a blender
(FPP230, Kenwood, Hampshire, UK). Salt and phosphate act to solubilize myofibrillar proteins to ensure
stable meat product binding whereas protein and carbohydrates function as the retention of product
structure. Adding ice flakes, then palm oil and finally other dry ingredients (sugar, wheat flour, Xan and
seasoning powders) was performed using the blender to obtain final raw batter. The temperatures of
each raw batter were controlled to lower than 12°C. Then, the raw batter was filled into the plastic mould
(2.8 cm width, 3.2 cm length and 1 cm thickness) and cooled at -18°C for 2 h prior to steam-cooking
at 100°5±C for 0.5 h with the internal temperature higher than 75°C (modified from Xavier et al., 2017).
The raw batter samples were analyzed for water holding capacity (WHC) and cooking yield. Water
holding capacity, cooking loss, shear force and texture profile analysis (TPA) were determined for the
quality of cooked reformed chicken meat.
3. Determination of the quality of raw reformed chicken meat batter with and without Xan
- Water holding capacity (WHC): Water holding capacity (WHC) was determined by the
modified method of Jridi et al. (2015). Each raw batter (10 g) sample was placed on a filter paper
(Whatman No. 4, UK), which was kept in the middle of a 50 ml centrifuge tube. After centrifugation at
10,500 g for 5 min (15°C), the WHC could be obtained by calculating the values as shown in Equation
(1)
WHC = (Wac/Wbc) × 100

(1)

where Wac and Wbc are the weights of samples after and before centrifugation, respectively.
- Cooking yield: The cooking yield was determined using the modified method of Das et al.
(2008). The raw batter was shaped in the mould (2.8 cm width, 3.2 cm length and 1 cm thickness) and
cooled at -18°C for 2 h prior to steam-cooking at 100°5±C for 0.5 h. Then samples were cooled to room
temperature (30°C). The weights of cooked and raw batter with and without Xan addition were recorded
for determining the cooking yield as shown in Equation (2).
Cooking yield = Weight of cooked reformed chicken meat × 100
Weight of raw reformed chicken meat

(2)

4. Determination of the quality of cooked reformed chicken meat with and without Xan
- Cooking loss: Each raw batter (10 g) placed into 50 mL centrifuge tube was heated in waterbath at 95±5°C for 30 min (the internal temperature >75°C) and then cooled in ice -water for 20 min.
After further storage at 5±1°C for overnight, cooked samples were removed from the centrifuge tube.
Cooking loss (%) was calculated as a percentage of the weight difference before and after cooking
based on the weight before cooking (modified from Lesiow et al., 2017).
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- Water holding capacity (WHC): WHC was determined by modified method from Jridi et al.
(2015). The cooked reformed chicken meat (10 g) sample was placed on a filter paper (Whatman No.
4, UK) which was kept in the middle of a 50 ml centrifuge tube. After centrifugation at 10,500 g for 5
min at 15°C, WHC was calculated as shown in Equation (1).
- Shear force: The reformed chicken meat samples were prepared in a plastic tube (16 mm
diameter), then steamed at 100±5°C for 30 min for cooking and were kept at 5°C for overnight prior to
cut into the cylindrical shape with 30±1 mm length for shear force and 16±1 mm height for TPA
measurement. A shear force measurement of the cooked reformed chicken meat was performed at
25°C using the Texture Analyzer (TA-XT plus, Stable Micro System, UK) with a 50 kg load cell and
equipped with a Texture Exponent 32 software program by modifying the method of Cofrades et al.
(2000). Each piece of the cooked reformed chicken meat was compressed at cross-head speed of 100
mm/min using a Warner–Bratzler blade (60° V-shaped blade) to cut through the sample (16 mm). The
shear force values were read from the maximum force (N) of the curve cut through the cross-section of
the sample. Mean values were obtained from the measurement of nine cooked reformed chicken meat
pieces.
- Texture profile analysis (TPA): TPA of the cooked reformed chicken meat was performed
according to the modified method of Zheng et al. (2017). A standard double-cycle program of TPA test
was used to compress the cooked reformed chicken meat by a distance of 30% compression of the
original sample height at a speed of 30 mm/min using a 50 mm diameter probe. At least 9 cylindrical
samples of cooked reformed chicken samples were measured to obtain an average value for all TPA
parameters, i.e., hardness, cohesiveness, springiness, gumminess and chewiness (Prabpree and
Pongsawatmanit, 2011).
5. Statistical analysis
All experiments were performed in triplicate. The results were reported as the mean ± standard
deviation and subjected to analysis of variance (ANOVA). Differences among the means were
determined using Duncan’s multiple range test (DMRT) and significance was defined at p<0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Quality of raw reformed chicken meat batter with and without Xan
The WHC of raw batters prepared from different Xan concentrations by replacing chicken
breast with Xan (0 to 0.45%) showed that the WHC increased with increasing Xan content (Table 1,
p<0.05) expecting from the high cooking yield obtained from the addition of Xan in the raw batters. Xan

754

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

addition significantly improved WHC in raw batters from 85.6 to 90.4 (%) for 0% to 0.45% Xan,
respectively. Verbeken et al. (2005) also reported that k-carrageenan was found to increase the WHC
of the meat protein.
The reformed chicken meat batter containing 0.45% Xan showed the highest cooking yield
(98.6%) whereas the control sample (without Xan addition) had cooking yield about 96.6% (Table 1).
The results suggest that Xan contributing to the higher WHC of the product could enhance the cooking
yield in the final product due to the reduction of water loss in the raw batter.
Table 1 Water holding capacity (WHC) and cooking yield of raw reformed chicken meat batter
containing different Xan contents.
0
0.15
0.30
0.45

Xanthan gum (%)

WHC (%)
85.6±0.6d
87.2±0.3c
88.2±0.9b
90.4±0.7a

Cooking yield (%)
96.6±0.7c
97.6±0.6b
97.9±0.5b
98.6±0.5a

Mean ± standard deviation values (n = 3) followed by a different lower-case letter within the same column are
significantly different (p<0.05) by Duncan’s multiple range test.

2. Quality of cooked reformed chicken meat with and without Xan
Since WHC is defined as the ratio of moisture retained in the sample to the initial moisture
content (Rather et al., 2016); therefore, the higher percentage of WHC suggests the release of less
moisture. After cooking, WHC of the cooked reformed chicken meat increased with increasing Xan
(Table 2, p<0.05). Addition of 0.45% Xan significantly increased the WHC of the cooked reformed
chicken meat (p<0.05) to 98.9%. The cooking loss decreased with Xan addition. The higher WHC
resulted in a lower cooking loss in cooked reformed chicken meat containing Xan (Table 2). The results
indicate that the addition of Xan had a favorable influence on reduction of cooking loss due to the
contribution of Xan binding more water in the reformed chicken meat during steam heating.
Table 2 Water holding capacity and cooking loss of cooked reformed chicken meat containing different
xanthan gum contents.
0
0.15
0.30
0.45

Xanthan gum (%)

WHC (%)
95.7±0.6c
97.2±0.6b
98.5±0.6a
98.9±0.6a

Cooking loss (%)
3.2±0.7a
2.5±0.4b
2.3±0.2b
2.0±0.5b

Mean ± standard deviation values (n = 3) followed by a different lower-case letter within the same column are
significantly different (p<0.05) by Duncan’s multiple range test.
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The shear forces of the cooked reformed chicken meat samples containing different Xan
contents were determined as shown in Table 3. The tenderness of the samples was recorded as the
maximum force to cut through the cross section of the sample called shear force. The shear force
exhibited the lower values with increasing Xan content (Table 3, p<0.05) indicating that cooked
reformed chicken meat containing higher Xan content required lower force to shear expecting from the
higher WHC of the cooked meat (Table 2).
Texture profile analysis is a very useful technique for evaluating food quality in product
development. In this study, hardness (defined as the maximum force of the first compression to 30%
deformation of the original sample height), gumminess and chewiness values decreased significantly
with increasing Xan (Table 3, p<0.05) from about 14.3 to 11.0 N, 11.1 to 8.6 M and 9.98 to 7.81 N mm
for 0 to 0.45% substitution, respectively. The cohesiveness and springiness revealed no significant
difference for the cooked samples. The results implied that lower force was required to compress the
cooked reformed meat containing Xan.
Table 3 Shear force and textual profile analysis of cooked reformed chicken meat containing different
xanthan gum contents.
Xan
Shear force Hardness Cohesiveness Springiness Gumminess
Chewiness
(%)
(N)
(N)
(N)
(N·mm)
a
a
a
a
a
0
10.02±0.91 14.3±1.0
0.90±0.02
0.78±0.03 11.12±0.89
9.98±0.74a
0.15
9.01±0.84b 13.1±0.9b 0.90±0.02a
0.78±0.01a 10.17±0.67b
9.12±0.55b
0.30
8.13±0.42c 11.5±1.0c 0.90±0.03a
0.78±0.02a
8.94±0.81c
8.02±0.68c
0.45
7.33±0.32d 11.0±1.0c 0.90±0.02a
0.78±0.02a
8.63±0.78c
7.81±0.76c
Mean± standard deviation values (n = 9) followed by a different lower case letters within the same column
are significantly different (p<0.05) using Duncan’s multiple range test

The correlation between hardness and WHC of cooked reformed chicken meat was determined
as shown in Figure 1. The hardness decreased with increasing WHC indicating the contribution of the
Xan in cooked reformed chicken meat could be applied in food industry for increasing the WHC (higher
yield) with lower hardness of the meat.
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Figure 1 Correlation of hardness and WHC of cooked reformed chicken meat containing different Xan
contents.

CONCLUSION
Xan could be used to alter or modify the quality of the cooked reformed chicken meat by
enhancing WHC and cooking yield. The cooking yield increased whereas the hardness and shear force
decreased with Xan addition. A good correlation between the hardness and WHC of cooked reformed
meat was obtained. The information gained from this study could be further applied in chicken nugget
industry.
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ผลของการปรับปรุ งคุณภาพกาแฟโรบัสต้าด้วยกระบวนการพรีทรีตเม้นเมล็ดกาแฟดิบ
Effect of Robusta Coffee Quality Improvement by Pretreatment of Green Coffee Bean
อชิตพล ธีระเรืองไชยศรี1 ปิ ยะวัฒน์ จูรณสิรพิ งศ์1 อัญชิษฐา ฤกษ์คณ
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Achitphon Teeraruangchaisri1, Piyawat Jooronsiriphong1, Unchitta Rukkunathai1 and Sichaya Sittipod1*

บทคัดย่อ
กาแฟเป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งดื่ ม ปราศจากแอลกอฮอล์ท่ี ไ ด้รับ ความนิ ย มมากที่ สุด ในโลก งานวิ จัย นี ้มี
วัตถุประสงค์ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางด้านรสชาติ กลิ่น และสีของกาแฟกาแฟดิบสายพันธุโ์ รบัสต้าที่
ผ่านการพรีทรีตเม้นด้วยสาร 7 ชนิดคือ สารละลายกรดอะซิติก, กรดอะซิติกผสมฟรุ กโตส, ฟรุ กโตส, ฟรุ กโตส
ไซรัป, กลูโคสไซรัป, ซูโครสและนํา้ คัน้ จากแกนสับปะรด การอินฟิ วชั่นสารละลายเข้าสู่เมล็ดกาแฟดิบทําภายใต้
ความดัน -680 mm Hg เป็ นเวลา 10 นาที และอบแห้งที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง จากนัน้
นําเมล็ดกาแฟดิบไปคั่วที่ 250 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 12 นาที ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่ม
กาแฟด้วยผูช้ ิมจํานวน 19 คน ด้วย Hedonic test และให้ผชู้ ิมอธิบายคุณลักษณะที่สมั ผัสได้จากตัวอย่าง พบว่า
ตัวอย่างที่ผ่านการปรับปรุ งคุณภาพมีรสชาติและสี ที่ต่างออกไปจากกาแฟควบคุม แต่มีคณ
ุ สมบัติดา้ นกลิ่นไม่
แตกต่าง (p> 0.05) โดยสารละลายกลูโคสไซรัป ฟรุ กโตสไซรัปและกรดอะซิติกผสมฟรุ กโตส มีรสเปรีย้ วและขม
ลดลงและได้รบั คะแนนความชอบด้านรสชาติสงู กว่าตัวอย่างควบคุม (p< 0.05) แสดงว่าการปรับปรุ งคุณภาพ
ด้วยสารละลาย มีความเป็ นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพกาแฟโรบัสต้าให้ผบู้ ริโภคมีความยอมรับสูงขึน้

ABSTRACT
Coffee is one of the most popular non-alcoholic beverages in the world. This project aimed to
study the pretreatment conditions and changes in taste, aroma and color of Robusta coffee treated with
7 different solution of acetic acid, acetic acid and fructose, fructose, fructose syrup, glucose, sucrose
and pineapple pulp’s juice. Infusion of solutions into the raw coffee beans were performed under
vacuum at -680 mm Hg for 10 minutes then dried at 45 degree Celsius for 3 hours. The beans were
roasted at 250 degree Celsius for 12 minutes. Sensory evaluation was conducted using hedonic test
with 19 panelists. Panelists describe the characteristic that can be detected from sample. The results
indicated that the treated coffees have different taste, and color compared to control coffee but aroma
isn’t different (p> 0.05). Coffee prepared from green bean treated with glucose syrup, fructose syrup
and acetic acid mixed with fructose have lower sourness and bitterness and received higher sensory
scores than control coffee (p< 0.05). This work suggests high potential for using pretreatment solutions
to improve Robusta coffee quality and increase consumer acceptability.
Key words: coffee bean, Robusta coffee, pretreatment, vacuum infusion, sugar
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คํานํา

กาแฟเป็ น พื ช เขตร้อ นที่ เป็ น สิ น ค้าเครื่ องดื่ มเชิ ง พาณิ ช ย์ท่ี ส าํ คัญ มากที่ สุด รองจากนํา้ มัน ปี โตเลี ย ม
(Getachew and Chun, 2019) เครื่องดื่มกาแฟเตรียมได้จากการนําเมล็ดกาแฟดิบไปคั่วและบดชงเป็ นเครื่องดื่ม
กาแฟดิบไม่มีสีและกลิ่นหอมของกาแฟคั่ว สาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นหอมและรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์นนั้ คือ
การเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดในระหว่างคั่วกาแฟ สารตัง้ ต้นทางเคมีเช่น นํา้ ตาล กรด โปรตีน และสารประกอบฟี
นอลิกเป็ นองค์ประกอบสําคัญต่อการเกิดสารให้กลิ่นรสของกาแฟ (Fisk et al., 2012) การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
สารตัง้ ต้นจึงเป็ นวิธีการที่ดีในการปรับปรุ งคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มกาแฟ จากผลการศึกษาของ
Liu et al. (2019a) และ Liu et al. (2019b) พบว่าการใช้ความดันในการเปลี่ยนแปลงปริมาณนํา้ ตาลภายในเมล็ด
กาแฟก่อนการคั่วและการแช่เมล็ดกาแฟดิบในสารละลายกรดอะซิติก ส่งผลต่อกลิ่นรสสุดท้ายของเครื่องดื่มกาแฟ
ที่ผลิต โดยเมล็ดกาแฟที่เพิ่ม ฟรุ กโตสให้ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดีท่ีสดุ เมื่อเทียบกับกลูโคสและซูโครส
ซึง่ จากการทดลองเป็ นการใช้ ฟรุ กโตสในรู ปผลึก การทําแวคคิวอัมอินฟิ วชั่นในการใช้ความดันตํ่ากว่าบรรยากาศ
เพื่ อเพิ่ มปริมาณสารตัง้ ต้นของกลิ่นและรสชาติแก่เมล็ดกาแฟดิบจึงเป็ นขบวนการที่ น่าสนใจในการปรับปรุ ง
คุณภาพกาแฟ งานวิจยั นีม้ ีเป้าหมายเพื่อทําการศึกษาผลของการปรับปรุ งคุณภาพด้วยวิธีการแวคคิวอัมอินฟิ วชั่น
ซึ่งใช้หลักการลดความดันเพื่อดึงสารละลายจากภายนอกเข้าสู่เมล็ดหรือชิน้ ของวัตถุดิบในขณะที่แรงดันถูกปรับ
เข้าสูค่ วามดันบรรยากาศและชนิดของสารละลายที่มีความเหมาะสม ในการช่วยปรับปรุ งคุณภาพของเมล็ดกาแฟ
ดิบสายพันธุโ์ รบัสต้า ให้มีรสชาติและกลิ่นรสเปลี่ยนแปลงไปจากกาแฟที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ โดยใช้สารละลาย
กรดอะซิติก, นํา้ ตาลกลูโคส ฟรุ กโตส ซูโครส เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองเดิมของ Liu et al. (2019a) ฟรุ ก
โตสไซรัปเป็ นการทดสอบทางเลือกในการใช้ฟรุ กโตสในรู ปแบบที่มีการใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมไทย กรดอะ
ซิติกผสมฟรุ กโตสดูผลของความสัมพันธ์ระหว่างนํา้ ตาลและกรดในเมล็ดกาแฟ และนํา้ คัน้ จากแกนสับปะรด เพื่อ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้ผลไม้ท่ีมีกรดและนํา้ ตาลในการปรับปรุ งกาแฟดิบ โดยทัง้ หมดทดสอบด้วยการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้วย 9-point Hedonic test

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมสารละลายปรับปรุ งคุณภาพ
สารเคมีนาํ้ ตาลและกรดในการทดลองได้รบั ซือ้ จากบริษัท กรุ งเทพ เคมี จํากัด เลขที่ 11 ถนนรามอินทรา แขวง
รามอินทรา เขตคันนายาว กทม.10230
1. การเตรียมสารละลายกรดอะซิติก 2%
ทําการเจือจางกรดกลาเซียอะซิติกเข้มข้น ด้วยนํา้ กลั่นในขวดปรับปริมาตร ให้ได้ความเข้มข้น 2% (v/v)
2. การเตรียมสารละลายนํา้ ตาลความเข้มข้น 15% (w/v)
นํา้ ตาล 4 ชนิดคือซูโครส(นํา้ ตาลทรายขาว) ฟรุ กโตส ฟรุ กโตสไซรัป (42% fructose) กลูโคสไซรัป (26%
Dextrose equivalent (DE)) ถูกชั่งและผสมกับนํา้ ในอัตราส่วน 15 กรัม ต่อสารละลาย 100 มิลลิลิตร
3. การเตรียมสารละลายผสมของกรดอะซิติก 2% และนํา้ ตาลฟรุ กโตส
ทําการผสมกรดอะซิติก 2% จากข้อที่ 1 กับนํา้ ตาลฟรุ กโตสในอัตราส่วน นํา้ ตาลฟรุ กโตส 15 กรัมและสารละลาย
กรดอะซิติก 2% 100 มิลลิลิตร
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4. การเตรียมนํา้ คัน้ จากแกนสับปะรด
นําแกนและชิ น้ เนือ้ สับปะรดที่เหลือจากการปอกตัดแต่ง มาทําการปั่ นภายในเครื่องปั่ นอาหารกับ นํา้ กลั่นใน
อัตราส่วน กากสับปะรด 100 กรัมต่อนํา้ กลั่น 20 มิลลิลิตร กรองนํา้ กากสับปะรดที่ได้ดว้ ยผ้าขาวบาง
กระบวนการแช่
ทําการแช่ตวั อย่างเมล็ดกาแฟโรบัสต้าดิบจํานวน 200 กรัม ในสารละลาย 7 ชนิดคือ กรดอะซิติก 2% ,
สารละลายผสมของกรดอะซิติก 2% และ ฟรุ กโตส 15% (w/v), สารละลายฟรุ กโตส 15% (w/v), สารละลายฟรุ ก
โตสไซรัป 15% (w/v), สารละลายกลูโคสไซรับ 15% (w/v), สารละลายซูโครส 15% (w/v) และ นํา้ คัน้ จากแกน
สับปะรด นําตัวอย่างเมล็ดกาแฟเข้าเครื่องแวคคิวอัมไมโครเวฟทําการอินฟิ วชั่นโดยใช้ปั้มดูดอากาศลดความดัน
ลงให้ได้ท่ี -680 mm Hg และทิง้ ไว้เป็ นเวลา 10 นาที ก่อนปรับความดันกลับมาที่ระดับบรรยากาศ ทําการทดลอง
3 ซํา้ ใช้เมล็ดกาแฟแช่นาํ้ กลั่นเป็ นตัวอย่างควบคุม ใช้แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (CRD)
การอบแห้ง
ทําแห้งตัวอย่างกาแฟดิบด้วยการอบลมร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 3 ชั่วโมง จนเมล็ด
กาแฟดิบมีความชืน้ ไม่เกิน 12.5% และค่าวอเตอร์แอคทิวิตี ้ ไม่เกิน 0.75
กระบวนการคั่วกาแฟ
นําเมล็ดกาแฟอบแห้งมาทําการคั่ว (เครื่องคั่วกาแฟยี่หอ้ Gene Café รุ น่ ) ที่อณ
ุ หภูมิ 250 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 12 นาที
การวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพ
1. ความชืน้ ของเมล็ดกาแฟดิบ
ใช้ตวั อย่างกาแฟจํานวน 10 กรัมอบในถ้วยอลูมิเนียมภายในตูอ้ บลมร้อน 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 16
±0.5 ชั่วโมงแล้วเก็บในเดซิกเคเตอร์ ชั่งนํา้ หนักด้วยเครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง (มาตรฐานสินค้าเกษตร มกศ. 57012561) เมล็ดกาแฟดิบต้องมีความชืน้ ไม่เกิน 12.5%
2. ค่าวอเตอร์แอคทิวิตขี ้ องเมล็ดกาแฟดิบ
วัดด้วยเครื่อง AQUALAB 4TE (มาตรฐานสินค้าเกษตร มกศ. 5701-2561) ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี ้ ไม่เกิน 0.75
3. ค่าสีของกาแฟคั่ว
วัดค่าสีของกาแฟคั่วด้วยเครื่อง HunterLab UltraScan Pro ในหน่วย L*a*b* เพื่ อหาความแตกต่างด้านสี
ของเมล็ดกาแฟโดยวิเคราะห์ ค่า L*a*b* เพื่อดูโทนสีท่ีแตกต่างกันของแต่ละตัวอย่างกาแฟ
การศึกษาคุณสมบัตทิ างประสาทสัมผัสของเครื่องดืม่ กาแฟ
เตรียมเครื่องดื่มกาแฟโดยบดกาแฟด้วยเครื่องบดกาแฟยี่หอ้ ลิโนดิ โมเดล 600N ความละเอียดของ
กาแฟบดระดับ ปานกลาง (4) ใช้เครื่ องชงกาแฟประเภท ชงผ่ านผ่ านกรอง (drip) ยี่ ห ้อ ELECTROLUX รุ ่น
ECM1303W ด้วยนํา้ เดือดที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียสในอัตราส่วนกาแฟบด 5 กรัมต่อนํา้ 100 มิลลิลิตร เพื่อ
ใช้ในการทดสอบความชอบและการยอมรับด้วยการทดสอบชนิด 9-point Hedonic test ใช้ผชู้ ิมจํานวน 19 คนที่
รับประทานกาแฟดําเป็ นประจํา วางแผนการทดสอบด้วยแผนการทดลองแบบบล็อคสุม่ (RCBD) โดยกําหนดให้ผู้
ชิมเป็ นบล็อก เสิรฟ์ ตัวอย่างกาแฟอุณหภูมิท่ี 65 องศาเซลเซียส จํานวน 30 มิลลิลิตร ต่อหนึ่งตัวอย่าง เก็บข้อมูล
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คะแนนความชอบด้านกลิ่น สี รสชาติ และความชอบโดยรวมของกาแฟ และให้ผูท้ ดสอบอธิบายคําจํากัดความ
รสชาติและกลิ่นของกาแฟที่สมั ผัสได้โดยได้รบั คําจํากัดความสําคัญ 6 คําคือ sourness bitterness sweetness
roasty cocoa และ fruity
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ความต่างของค่าเฉลี่ยด้วยโปรแกรม IBM SPSS ver.26 ด้วย ANOVA ตามด้วย Duncan’s
New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การศึกษาระยะเวลาทีเ่ หมาสมในการอบแห้งเมล็ดกาแฟทีผ่ ่านการแวคคิวอัมอินฟิ วชั่น
จากการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งเมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการแวคคิวอัมอินฟิ วชั่น
ด้วยนํา้ พบว่าการอบเมล็ดกาแฟในตูอ้ บลมร้อนที่ 45 องศาเซลเซียส ตัง้ แต่เวลา 180 นาทีเป็ นต้นไปสามารถลด
ค่าวอเตอร์แอคทิวีตีล้ งได้ต่าํ กว่า 0.75 (Table 1) และความชืน้ ตํ่ากว่า 12.5% ทําให้เมล็ดกาแฟที่ได้มีคณ
ุ ภาพอยู่
ในระดับปลอดภัยจากการเจริญเติบโตของเชือ้ จุลินทรีย ์ และเป็ นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทย
มกศ. 5701-2561
ในการกระบวนการแวคคิวอัมอินฟิ วชั่นของเมล็ดกาแฟดิบพบว่าสารละลายกรดอะซิติก, กรดอะซิติก
ผสมฟรุ กโตส, ฟรุ กโตส, ฟรุ กโตสไซรัป, กลูโคส, ซูโครส, สารละลายจากกากสับปะรด และนํา้ เป็ นตัวอย่างควบคุม
สามารถสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเมล็ดกาแฟหลังอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้อนได้คือตัวอย่างเมล็ดกาแฟ
ที่ผ่านการแวคคิวอัมอินฟิ วชั่นด้วยกรดอะซิติกผสมฟรุ กโตส, ฟรุ กโตส, ฟรุ กโตสไซรัป, กลูโคส และ ซูโครส ผิวของ
เมล็ดกาแฟดิบมีความมันเงาของนํา้ ตาลเคลือบอยู่บนเมล็ด ตัวอย่างที่มีส่วนผสมของกรดอะซิติกมีสีของเมล็ด
กาแฟเป็ นสีเขียวอ่อน ในขณะที่ตวั อย่างที่ไม่มีกรดอะซิติกมีสีเขียวคลํา้
Table 1 Water activities of water treat coffee bean at different drying time.
Drying Time (minutes)

aw

30
60
90
120
150
180
210

0.9273±0.0021
0.8612±0.0013
0.8466±0.0005
0.8545±0.0037
0.7802±0.0024
0.7309±0.0007
0.7236±0.0054

การศึกษาผลของการปรับปรุ งคุณภาพเมล็ดกาแฟโรบัสต้า
จากการทดลองการปรับปรุ งคุณภาพกาแฟโรบัสต้าด้วยสารละลาย 7 ชนิด (Table 2) พบว่าทุกตัวอย่าง
ที่ผ่านการพรีทรีตเม้นมีค่าวอเตอร์แอคทิวิตี ้ และปริมาณความชืน้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรของเมล็ด
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กาแฟยกเว้นตัวอย่างกลูโคสไซรัปซึง่ มีคา่ วอเตอร์แอคทิวิตี ้ 0.7569±0.0025 เกินกําหนดอาจเป็ นผลมาจากนํา้ ตาล
กลูโคสเคลือบบนผิวเมล็ดกาแฟมากทําให้ความชืน้ ภายในเมล็ดใช้เวลาในการระเหยมากขึน้ จึงมีความชืน้ สะสม
ส่งผลให้วอเตอร์แอคทิวิตี ้ สูงกว่าตัวอย่างอื่นๆ เมื่อพิจารณาสีของเมล็ดกาแฟคั่วจากการวัดในหน่วย L* a* และ
b* แล้ว ตัว อย่ า งที่ ป รับ ปรุ ง คุ ณ ภาพด้ว ยกลู โ คสไซรัป (Experiment 5) (Table 2) มี ค่ า ความสว่ า งที่ ต่ าํ กว่ า
ตัวอย่างอะซิติกอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) เนื่องมาจากกรดอะซิติกมีคุณสมบัติในการฟอกสีซ่ึงมีผลให้เ มล็ด
กาแฟดิบมีสีสว่างขึน้ ก่อนการคั่วจึงส่งผลต่อค่า L* ในเมล็ดกาแฟหลังคั่วให้สงู กว่าตัวอย่างอื่นๆ ตัวอย่างเมล็ด
กาแฟที่มีองค์ประกอบของนํา้ ตาลซูโครส, กรดอะซิติกผสมฟรุ กโตสไซรัป, ฟรุ กโตสไซรัป, ฟรุ กโตส (Experiment
2,3,4,7) (Table 2) มีแนวโน้มที่ จะมีค่าความสว่างน้อยกว่าตัวอย่ างที่ ไม่มีส่วนผสมของนํา้ ตาล ส่วนตัวอย่าง
ควบคุม(นํา้ กลั่น ((Experiment 8) มีค่าเฉลี่ยความสว่างที่ สูงกว่าตัวอย่ างที่ มีส่วนประกอบของนํา้ ตาลแต่ไ ม่
แตกต่างอย่ างมี นัย สําคัญ (p>0.05) ซึ่ง การที่ ตัวอย่ างที่ แ ช่ด ว้ ยนํา้ ตาลมี สีนาํ้ ตาลขึน้ กว่าอาจเป็ น ผลมาจาก
ปริมาณนํา้ ตาลที่สงู ขึน้ ในเมล็ดกาแฟหลังการปรับปรุ งคุณภาพส่งผลให้เมื่อได้รบั ความร้อนในระหว่างการคั่วทํา
ให้เกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ดและปฏิกิริยา caramelization มากขึน้ เกิดสาร melanoidin ซึง่ เป็ นสารสีนาํ้ ตาลมากขึน้
ทํา ให้เ กิ ด สี น ํ้า ตาลเข้ม (Wei and Tanokura, 2015) และเกิ ด ลัก ษณะมี ก ลิ่ น คั่ว ขึ น้ ในเมล็ ด กาแฟ ในขณะที่
ตัวอย่างที่ไม่มีการเพิ่มปริมาณนํา้ ตาล(ตัวอย่างควบคุม และตัวอย่างกรดอะซิติก) มีสีนาํ้ ตาลอ่อน
Table 2 Properties of green coffee bean after pretreatment and color of roasted coffee bean.
Experi
Factor
aw
Moisture (%)
L*
a*
b*
ment
Treatment
1
Control (water) 0.7358±0.0016cd
12.05±0.16bc 28.59±2.54ab 3.03±0.36d 2.52±0.31 d
2
Fructose
0.7117±0.0027a
12.03±0.16b 27.65±2.97ab 1.19±0.24a -0.16±0.19 a
3
Fructose syrup 0.7084±0.0013a
11.52±0.11a 26.78±2.96ab 0.81±0.24a -0.25±0.19 a
4
Sucrose
0.7316±0.0031c
12.28±0.11bc 26.67±1.59ab 0.83±0.17a -0.39±0.14a
5
Glucose syrup 0.7569±0.0025e
12.34±0.06c
25.12±1.06a 1.81±0.37b 0.49±0.33 b
6
Acetic acid
0.7200±0.0029b
11.49±0.16a
31.85±3.57b 2.56±0.54c 2.26±0.70 d
7
Acetic acid
0.7084±0.0005a
11.99±0.14b 26.05±1.97ab 1.10±0.31a -0.10±0.32a
and Fructose
8
Pineapple
0.7381±0.0009d
12.25±0.11bc 27.70±2.74ab 2.04±0.30b 1.14±0.45 c
abcde

Different letters in column mean significant difference at (p<0.05)

เมื่อทดสอบความชอบและการยอมรับตัวอย่างเครื่องกาแฟดําทั้ง 8 ชนิ ด ด้วยวิธีการ hedonic กับผู้
ทดสอบจํานวน 19 คน (Table 3) พบว่าคุณสมบัติในด้านของสี รสชาติ และความชอบโดยรวม มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อพิจารณาความแตกต่างด้วย Duncan’s New Multiple range Test (DMRT)
ที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95% ในด้านสีพบว่าตัวอย่าง ฟรุ กโตสและซูโครสได้รับคะแนนสูงสุดและแตกต่างจาก
ตัวอย่างอื่นๆ (p<0.05) (Table 3) ตัวอย่างทัง้ คู่มีความสัมพันธ์กนั เมื่อพิจารณาจากค่า L*a*b* จะพบว่ามีค่า a*
เฉลี่ ย ไม่ถึง 1 และมี ค่า b* เป็ น ลบ ซึ่ง ค่าสี โทนนี อ้ าจเป็ นที่ นิย มในกลุ่มตัวอย่ างผูท้ ดสอบ ตัวอย่ างที่ แ ช่ ด ว้ ย
สารละลายกลูโคสไซรัป, กรดอะซิติกผสมฟรุ กโตส และ ฟรุ กโตสไซรัปมีคะแนนความยอมรับด้านรสชาติท่ีสงู กว่า
ตัวอย่างควบคุม (p<0.05) ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการสลายตัวของนํา้ ตาลทําให้เกิดการเพิ่มขึน้ ของ aliphatic acid
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เช่น formic acetic glycolic และ lactic ซึง่ เป็ นสารตัง้ ต้น (Sanz et al., 2002; Wei and Tanokura, 2015) ภายใต้
สภาวะความร้อนสูงนํา้ ตาลซูโครส จะเกิดการสลายตัวเป็ นกลูโคส และ ฟรุ กโตส ซึง่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป
เป็ น สาร 1,2-Endiole และ 2,3-Endiole ตามลํา ดับ สารเหล่ า นี ้เ ป็ น สาร intermediate ในการ form ตัว ของ
aliphatic acid การสลายตั ว ของ sucrose ไปเป็ น monomeric carbohydrate ทํา ให้ เ กิ ด สารประกอบ 5Hydroxymethyl-2-furfural (HMF) และสารในกลุ่ ม furfural ซึ่ ง เป็ น สารตั้ง ต้น ของสารให้ก ลิ่ น ในกาแฟคั่ ว
นอกจากนีก้ ารเปลี่ยนแปลงของนํา้ ตาลและกรดยังอาจทําให้เกิดสาร non-volatile อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อรสชาติของ
กาแฟ (Wei and Tanokura, 2015) ตัวอย่างฟรุ กโตสนัน้ ไม่มีความแตกต่างทางด้านรสชาติกับตัวอย่างควบคุม
(p>0.05) เป็ นไปได้ว่าเมื่อเทียบกับฟรุ กโตสไซรัปที่ ฟรุ กโตสไซรัปมีองค์ประกอบของกลูโคสอยู่ดว้ ยซึ่งอาจเป็ น
สาเหตุท่ีทาํ ให้รสชาติท่ีสมั ผัสได้แตกต่างกัน ทัง้ นีจ้ ากการทดลองพบว่าคุณสมบัติทางด้านกลิ่นของตัวอย่างไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05) ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากปริมาณความเข้มข้นของสารละลายพรีทรีตเม้นที่
อาจตํ่าเกินไป ปริมาณสารกลิ่นที่เกิดขึน้ จากการคั่วจึงอาจไม่มากพอ ส่งผลให้ผชู้ ิม (n=19) ไม่สามารถแยกความ
แตกต่างได้ชดั เจน การเพิ่มปริมาณความเข้มข้นสารละลายและจํานวนผูช้ ิมอาจจะทําให้เห็นความแตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญ
จากคะแนนด้านกลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวมสารละลายที่มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ท่ีจะ
ส่งเสริมให้คุณภาพของกาแฟโรบัสต้าดีขึน้ ได้ คือตัวอย่างกาแฟที่ ผ่ านการปรับ ปรุ ง คุณภาพด้วยสารละลาย
กลูโคสไซรัป, กรดอะซิติกผสมฟรุ กโตส และ ฟรุ กโตสไซรัป
Table 3 Hedonic scores of coffee beverages prepared from roasted green bean treated with
pretreatment solutions.
Experiment
Factor
aroma
color
taste
overall
treatment
1
Control (water)
5.95±1.64 a
6.79±1.06 bc 4.21±1.73 a 5.11±1.65 a
2
Fructose
6.16±1.76 a
7.00±1.12 c 4.37±1.72 ab 5.68±1.45 ab
3
Fructose syrup
6.16±1.74 a
6.84±1.09 bc 5.63±2.06 c 6.00±1.65 ab
4
Sucrose
5.95±2.16 a
7.26±1.21 c 4.58±1.90 abc 5.16±1.84 a
5
Glucose syrup
6.63±1.22 a
6.21±1.32 ab 5.42±1.82 bc 6.63±1.45 ab
6
Acetic acid
5.89±1.92a
6.32±1.38ab 5.11±1.80abc 5.32±1.69ab
7
Acetic +
6.42±1.7 a
6.63±1.18 bc 5.58±1.87 c 6.26±1.62 b
Fructose
8
Pineapple
5.89±1.74 a
5.95±1.36 a 4.89±1.89 abc 5.32±1.78 ab
abc

Different letters in column significant difference at (p<0.05)

ในการทดลองได้ให้ผชู้ ิมระบุคาํ อธิบายลักษณะ (sensory descriptor) ของแต่ละตัวอย่างกาแฟ ผลการ
ทดลองพบว่าคําที่ผชู้ ิมบันทึกไว้มากที่สดุ 6 คําแรก คือ ความเปรีย้ ว (sourness), ความขม (bitterness), ความ
หวาน (sweetness), กลิ่นคั่ว (roasty), กลิ่นโกโก้ (cocoa), กลิ่นผลไม้ (fruity) เมื่อพิจารณาผลของความถี่ หรือ
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จํานวนผูช้ ิมที่ใช้ descriptor ทัง้ 6 นี ้ (Figure 1) พบว่าตัวอย่างที่ผชู้ ิมให้คาํ อธิบายว่ามีกลิ่น fruity คือตัวอย่างที่ใช้
สารละลายกากสับปะรด กรดอะซิติก และฟรุ กโตส ซึ่งได้รบั คะแนนทางด้านกลิ่นที่ต่าํ กว่าตัวอย่างควบคุม โดย
อาจเป็ นไปได้ว่ากลิ่นผลไม้ในตัวอย่างนีเ้ ป็ นกลิ่นที่กลุ่มผูไ้ ม่พงึ ประสงค์ในกาแฟ ในด้านรสชาติตวั อย่างที่มีความ
ขมและความเปรีย้ วจะได้รบั ความยอมรับจากผูช้ ิมสูง เมื่อพิจารณา descriptor ของผูท้ ดสอบแล้วพบว่าตัวอย่าง
ที่ ได้รับคะแนนความชอบมากที่ สุดทัง้ สามตัวอย่างคือกาแฟปรับปรุ งคุณภาพด้วยสารละลาย กลูโคสไซรัป มี
ความเปรีย้ ว (2/19) และขม (4/19) กรดอะซิติกผสมฟรุ กโตส มีความเปรีย้ ว (5/19) ขม (6/19) มีความหวานในตัว
กาแฟ (2/19) และ ฟรุ กโตสไซรัป ซึ่งมีความเปรีย้ ว (1/19) รสขม(5/19)และมีจาํ นวนผูช้ ิมระบุว่ามีกลิ่นคั่วมากสุด
(3/19) ซึ่งอาจเป็ นคุณสมบัติของกาแฟที่นิยมในกลุ่มผูท้ ดสอบ นอกจากนีจ้ ะเห็นว่าการปรับปรุ งคุณภาพกาแฟ
ด้วยนํา้ ตาลนัน้ ลด descriptor ในเรื่องความขมของกาแฟโดยทุกตัวอย่างมีจาํ นวนผูร้ ะบุว่ามีความขม น้อยกว่า
ตัวอย่างควบคุม (10/19) ในรสชาติเปรีย้ วจะเห็นว่าตัวอย่างที่ใช้ฟรุ กโตส มีการเพิ่มขึน้ ของจํานวนผูช้ ิมที่ระบุว่า
ตัวอย่างเปรีย้ ว (12/19) เมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุม (8/19) แต่ตวั อย่างกลูโคสไซรัป (2/19) และฟรุ กโตสไซรัป
(1/19 )มีจาํ นวนผูช้ ิมที่ระบุวา่ ตัวอย่างมีความเปรีย้ วลดลงจากตัวอย่างอื่นอย่างเห็นได้ชดั
14
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Figure 1 Frequency of descriptor usage by panelists (n=19) to describe coffee beverages prepared
from roasted green bean treated with pretreatment solutions.

สรุ ป
การปรับปรุ งคุณภาพเมล็ดกาแฟโรบัส ต้าดิบ ด้วยวิธีก ารพรีทรีต เม้นด้วยวิ ธีก ารแวคคิ วอัม อิน ฟิ วชั่น
สารละลายนํา้ ตาลและกรด สามารถทําให้เครื่องดื่มกาแฟมีรสชาติท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกาแฟโรบัสต้าควบคุมได้
อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) และนํา้ ตาลต่างชนิดกันในความเข้มข้นที่เท่ากันส่งผลให้รสชาติ และสีของกาแฟที่ได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยจาก descriptor ของผูท้ ดสอบพบว่าความรู ส้ ึกเปรีย้ วของกาแฟมี
ความเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ (Figure 1) สารละลายนํา้ ตาลกลูโคสสามารถส่งผลส่งผลทําได้สีกาแฟคั่วที่เข้มขึน้
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กว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) เมื่อคั่วที่สภาวะเดียวกัน เครื่องดื่มที่เตรียมจากกาแฟดิบที่แช่ดว้ ย
กลูโคสไซรัป ฟรุ กโตสไซรัปและสารละลายกรดอะซิติกผสมฟรุ กโตส ได้รบั คะแนนทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่น สี
รสชาติ แ ละความชอบโดยรวมสูง กว่าตัวอย่ างควบคุม จึง เหมาะสมต่อการนํามาศึก ษาผลของการปรับปรุ ง
คุณภาพต่อคุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดกาแฟโรบัสต้าต่อไป
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ผลของแป้ งข้าวโพด แป้ งข้าวเจ้า และสารปรับปรุงเนือ้ สัมผัสต่อคุณภาพอาหารว่างชนิดแท่งอบกรอบ
จากฟั กทอง
Effects of Corn Flour, Rice Flour and Texture Improver on the Quality of the Stick Crispy Snack
from Pumpkin
ชฎาพร จันบํารุ ง1 กมลวรรณ แจ้งชัด1* และ อนุวตั ร แจ้งชัด1
Chadaporn Chanbamrung1, Kamolwan Jangchud1* and Anuvat Jangchud1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนแป้งข้าวโพดต่อแป้งข้าวเจ้า ปริมาณอิมลั ซิไฟเออร์
และปริมาณเนยต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารว่างอบกรอบจากฟั กทอง จากการศึกษาผลของอัตราส่วนของ
แป้งข้าวโพดต่อแป้งข้าวเจ้าที่ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 โดยนํา้ หนัก ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบว่า
เมื่อปริมาณแป้งข้าวเจ้าเพิ่ มขึน้ ส่งผลให้ความหนาแน่น และความแข็งของผลิตภัณฑ์มีค่าเพิ่ มขึน้ แต่คะแนน
ความชอบโดยรวมลดลง จากการศึกษาผลของปริมาณอิมลั ซิไฟเออร์ และเนยของสองอัตราส่วนของแป้งผสมต่อ
อิมลั ซิไฟเออร์ (60:3 และ 60:60 โดยนํา้ หนัก) และอัตราส่วนแป้งผสมต่อปริมาณเนย (60:7.5 และ 60:15 โดย
นํา้ หนัก ) เพื่ อ ปรับ ปรุ ง เนื อ้ สัม ผัสของผลิต ภัณ ฑ์ พบว่า เมื่ อเพิ่ มปริ มาณอิ มัลซิไฟเออร์ และเนย ทําให้ค วาม
หนาแน่น และความแข็งมีค่าลดลง ส่งผลให้คะแนนความชอบด้านความแข็ง และความชอบโดยรวมเพิ่มขึน้
อัตราส่วนที่เหมาะสมของปริมาณแป้งผสมอิมลั ซิไฟเออร์และเนยเท่ากับ 60:6:7.5 โดยนํา้ หนัก ค่าความแข็งของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับ 17.48 นิวตัน และได้รบั คะแนนความชอบโดยรวมในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (7.6)

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the effects of ratios of corn flour to rice flour,
emulsifier and butter content on the qualities of stick crispy snacks from pumpkin. The effect of the
ratios of corn flour to rice flour at 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100 by weight on the qualities of
product showed that increasing of rice flour content caused the true density and hardness of product
increased but the overall liking score decreased. Two ratios of mixed flour to emulsifier content) 60:3
and 60:6 by weight) and the ratios of mixed flour to butter content (60:7.5 and 60:15 by weight) were
investigated to improve the texture of products. Increasing of emulsifier and butter content caused the
true density and hardness decreased resulting in the increase in the liking score of hardness and overall
liking. The optimal ratio of mixed flour to emulsifier and butter content was 60:6:7.5 by weight.The
hardness of the product was 17.84 N and overall liking score was moderately like to like very much
(7.6).
Key words: Corn flour, rice flour, emulsifier, snack and pumpkin flour
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คํานํา

อาหารขบเคีย้ ว จัดเป็ นอาหารว่าง หรืออาหารที่บริโภคในระหว่างมือ้ หลัก ประกอบด้วย แป้ง นํา้ ตาล
และไขมันที่ให้พลังงานสูง (เนตรนภิส, 2550) ซึง่ ในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึน้ ทําให้ผปู้ ระกอบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมคุณค่าจากธัญชาติโดยเฉพาะ ฟั กทอง ที่เป็ นแหล่งของเบต้าแคโรทีน วิตามิน และแร่ธาตุ
ต่างๆ เช่น วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี6 โพแทสเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก เป็ นต้น (Que et al., 2008) อีก
ทั้งยังมีใยอาหารสูง ขนมขบเคีย้ วส่วนใหญ่ มีวัตถุดิบหลัก เป็ นสตาร์ช หรือ แป้ง (İbanoğluetal, 2006) โดยมี
กลูเตนเป็ นโปรตีนที่พบมากในแป้งสาลี ซึ่งมีความสําคัญต่อโครงสร้างของขนมขบเคีย้ ว (Ashwini et al., 2004)
และความกรอบของผลิตภัณฑ์มีความสําคัญต่อการยอมรับของผูบ้ ริโภค (Tunick et al., 2013) ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์
ที่ปราศจากกลูเตน โดยใช้แป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวโพดจึงต้องการโครงสร้างเพื่อทดแทนกลูเตนโดยการใช้ไฮโดร
คอลลอยด์ท่ีมีบทบาทช่วยเพิ่มความหนืด และการดูดซึมนํา้ ของก้อนโดทําให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ใน
ระหว่างการอบ อีกทัง้ ยังทําให้เกิดการรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชได้ชา้ ลง (Lazaridou et al., 2007) เช่น คาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลส ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิล และแซนแทนกัม อีกทัง้ ยังสามารถทําให้เกิดโครงสร้างทดแทนกลูเตนได้
(Hablik, 2012) สําหรับอิมลั ซิไฟเออร์ ทําหน้าที่เป็ นสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยปรับปรุ งคุณภาพเนือ้ สัมผัส โดยลด
ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ เช่น โมโนเอซิลกลีเซอรอล ไดเอซิลกลีเซอรอล และเลซิทิน เป็ นต้น (ปาริฉตั ร, 2555)
อาหารขบเคีย้ วพองกรอบที่ปราศจากกลูเตน จึงต้องการส่วนผสมที่มาช่วยปรับปรุ งเนือ้ สัมผัสให้ยงั คงความพอง
และกรอบ ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี ้ เพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพด อิมลั ซิ
ไฟเออร์ และเนยสําหรับการผลิตอาหารว่างชนิดแท่งอบกรอบจากฟั กทอง

อุปกรณ์และวิธีการ
1. การเตรียม และวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดบิ
1.1. การเตรียมตัวอย่างฟั กทองผง
นําฟั กทองสดล้างทําความสะอาด และปลอกเปลือก จากนัน้ หั่นฟั กทองให้มีความหนาประมาณ 1 นิว้
นําไปนึ่งที่อณ
ุ หภูมินาํ้ 100 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที นําฟั กทองที่น่งึ แล้วไปปั่ นให้เนือ้ ละเอียดขึน้ โดยเครื่องปั่ น
อาหาร ความเร็วที่เบอร์ 1 ปั่ นนาน 1 นาที มีคา่ ของแข็งทัง้ หมดที่ละลายได้ (Total soluble soluble; TSS) เท่ากับ
11.2 องศาบริ ก ซ์ แล้วนําไปเข้าเครื่ อ งทําแห้ง แบบลูก กลิง้ คู่ ที่ อุณ หภูมิ 115±2 องศาเซลเซี ย ส ความดัน 20
ปาสคาล ความเร็วรอบที่ 55 วินาที ต่อรอบการหมุน จากนั้นนําฟั กทองที่ อบแห้งไปบดละเอียดและร่อนผ่ าน
ตะแกรงที่มีขนาด 60 เมซ นํามาบรรจุในถุงอลูมิเนียมเคลือบพลาสติก และวิเคราะห์คณ
ุ ภาพดังนี ้
1.1.1 คุณภาพทางเคมี วิเคราะห์ปริมาณความชืน้ ตามวิธีการของ AOAC (2000) ค่าวอเตอร์
แอคติวิตี ้ (water activity) วัดด้วยเครื่องยี่หอ้ Aqua lab รุ ่น CX3 TE เตรียมตัวอย่างให้เป็ นในรู ปแบบผง โดยวัด
ค่า 3 ซํา้
1.1.2 คุณภาพทางกายภาพ วัดค่าสีระบบ CIE L*a*b* บันทึกค่า L*, a* และb*โดยใช้เครื่องวัด
ค่าสี สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่หอ้ Minolta รุ น่ CM-3500d โดยวัดค่า 3 ซํา้
1.2 การวิเคราะห์หาปริมาณแอมิโลสของแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวโพด ตามวิธีการของ Juliano (1971)
วัดค่า 3 ซํา้
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2. การศึกษาอัตราส่วนของแป้ งข้าวโพดต่อแป้ งข้าวเจ้าทีม่ ีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ชนิดของแป้งมีผลต่อคุณภาพของอาหารว่าง โดยเฉพาะทางด้านเนือ้ สัมผัส (ความกรอบ) จึงทําการศึกษา
เพื่อหาปริมาณแป้งที่เหมาะสมในแต่ละชนิด โดยศึกษาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวโพดต่อแป้งข้าวเจ้า ที่มีผลต่อ
คุณภาพอาหารว่างอบกรอบโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ อัตราส่วนแป้งข้าวโพดต่อแป้งข้าวเจ้า
เท่ากับ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 โดยนํา้ หนัก โดยมีปริมาณแป้งทัง้ 2 ชนิดรวมกันเท่ากับร้อยละ
48 จากการศึกษาเบือ้ งต้น พบว่า ปริมาณฟั กทองผงที่สามารถใช้ได้สงู สุดเท่ากับร้อยละ 50 ของแป้งผสมทัง้ หมด
และมีไฮโดรคอลลอยด์ เนย และเกลือ รวมร้อยละ 100 โดยนํา้ หนักแห้ง มีปริมาณของแห้งต่อนํา้ เท่ากับ 30:70
โดยมีปริมาณความชืน้ ของโดก่อนอบร้อยละ 68±2 เป็ นปริมาณที่เหมาะสมต่อการพองตัวของผลิตภัณฑ์หลังอบ
กรรมวิธีในการผลิต โดยนําส่วนผสมมาผสมให้เป็ นเนือ้ เดียวกันจนเป็ นก้อนโด จากนัน้ นําก้อนโดมาคลึงเป็ นแผ่น
ให้มีความหนาของแผ่นเท่ากับ 0.5 เซนติเมตรและนําไปแช่แข็ง ที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมงหลัง
จากนัน้ นํามาขึน้ รู ปเป็ นแท่งสี่เหลี่ยม มีขนาด 0.5x0.7x5.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร วางบนถาดอบโดยมีระยะห่าง
ระหว่างชิน้ เท่ากับ 1.5 เซนติเมตร แล้วนําไปเข้าเตาอบที่อณ
ุ หภูมิสงู 140±5 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที และอบ
ต่อที่อณ
ุ หภูมิต่าํ 90±5 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ได้อาหารว่างอบกรอบ โดยทําการทดลอง 2 ซํา้ แล้วนํามา
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพดังนี ้
2.1 คุณภาพทางเคมี วิเคราะห์ปริมาณความชื น้ ตามวิธีการของ AOAC (2000) วัดค่า 3 ซํา้ ค่าวอเตอร์
แอคติวิตี ้ ตามวิธีการข้อที่ 1.1.1
2.2 คุณภาพทางกายภาพ วัดค่าสีระบบ CIE L*a*b* ตามวิธีการข้อที่ 1.1.2 ค่าเนือ้ สัมผัส โดยวัคค่าความ
แข็ง ด้วยเครื่องวัดค่าเนือ้ สัมผัส (Texture Analyzer) รุ ่น TA.X.T plus ยี่หอ้ Stable Micro System โดยใช้หวั กด
HDP/BS (Warner bratzler blade set with rectangular slot blade) สภาวะที่ ใ ช้ คื อ ความเร็ ว หัว กดก่ อ นวัด
เท่ากับ 1 มิลลิเมตร/นาที ความเร็วหัวกดขณะวัดเท่ากับ 1 มิลลิเมตร/นาที ความเร็วหัวกดหลังจากการวัดเท่ากับ
10 มิลลิเมตร/นาที โดยทําการวัดค่า 20 ซํา้ และค่าความหนาแน่นจริง (True density) โดยดัดแปลงจากวิธีการ
ของ AACC (2000) วัดปริมาตรของผลิตภัณ ฑ์ท่ี ไม่ร วมรู พรุ น โดยวิธีการแทนที่ ดว้ ยเมล็ดงาขาว วัดค่า 5 ซํา้
คํานวณจากค่าความหนาแน่นจริงจากนํา้ หนักผลิตภัณฑ์หลังอบ (กรัม) หารด้วยปริมาตรของผลิตภัณฑ์หลังอบ
(ลูกบาศก์เซนติเมตร)
2.3 คุณ ภาพทางประสาทสัม ผัส โดยใช้วิ ธี ก ารให้ค ะแนนความชอบ (9-point hedonic scale) โดยใช้
ผูท้ ดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 30 คน
3. การศึกษาปริมาณอิมัลซิไฟเออร์และปริมาณเนยทีม่ ีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาในข้อที่ 2 อัตราส่วนแป้งข้าวโพดต่อแป้งข้าวเจ้าที่เหมาะสมเท่ากับ 50:50 โดยนํา้ หนัก
มาทําการปรับปรุ งเนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาปริมาณของอิมลั ซิไฟเออร์ (ซึง่ เป็ นสารผสมของ โมโนเอซิล
กลี เ ซอรอล และไดเอซิ ล กลี เซอรอล) และปริ ม าณเนย ที่ มี ผ ลต่อคุณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยจัด สิ่ ง ทดลองแบบ
แฟคทอเรียล 2x2 ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ปั จจัยที่ 1 คือ อัตราส่วนแป้งผสม (แป้งข้าวโพด แป้งข้าว
เจ้า และฟั กทองผง) ต่ออิมลั ซิไฟเออร์ 2 ระดับ คือ 60:3 และ 60:6 โดยนํา้ หนัก และปั จจัยที่ 2 คือ อัตราส่วนแป้ง
ผสมต่อปริมาณเนย 2 ระดับ คือ 60:7.5 และ 60:15 โดยนํา้ หนัก และส่วนประกอบอื่น ๆ คงที่ กรรมวิธีผลิตตาม
การศึกษาข้อที่ 2 โดยทําการทดลอง 2 ซํา้ และนําผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์คณ
ุ ภาพดังนี ้
3.1 คุณภาพทางเคมี วิเคราะห์ปริมาณความชืน้ ตามวิธีการของ AOAC (2000) และค่าวอเตอร์แอคติวิตี ้
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(water activity) ตามวิธีการข้อที่ 1.1.1
3.2 คุณภาพทางกายภาพ วัดค่าสีระบบ CIE L*a*b* ตามวิธีการข้อที่ 1.1.2 วัดค่าเนือ้ สัมผัสโดยวัคค่าความ
แข็ง (hardness) และค่าความหนาแน่นจริง (True density) ตามวิธีการข้อที่ 2.2
3.3 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ตามวิธีการข้อที่ 2.3
4.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิ ติโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ANOVA
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ SPSS For window 12 version (SPSS Thailand Co., Ltd.) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ เ ท่ ากับ 0.05 และทดสอบความแตกต่ า งระหว่ างสิ่ ง ทดลองด้วยวิ ธี Duncan’s multiple-range test
(DMRT

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. คุณภาพวัตถุดบิ
ฟั กทองผงจากการสังเกตด้วยตาเปล่า พบว่า มีสีเหลืองออกแดงเล็กน้อย เมื่อนํามาวัดค่าสี พบว่า มี
ความสว่างค่อนข้างมาก โดยมีค่าสีความสว่าง (L*), ค่าความเป็ นสีแดง (a*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*)
เท่ากับ 73.76 ,6.78 และ 56.69 ตามลําดับ ฟั กทองผงมีความชืน้ ร้อยละ 3.29 และค่าวอเตอร์แอคติวิตี ้ เท่ากับ
0.35 จากการวิเคราะห์พบว่าปริมาณแอมิโลสในแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวโพดเท่ากับร้อยละ 25.85 และ 20.15
ตามลําดับ
2. การศึกษาอัตราส่วนของแป้ งข้าวโพด และแป้ งข้าวเจ้าทีม่ ีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวโพดกับแป้งข้าวเจ้า พบว่า ปริมาณแป้งข้าวโพดและแป้งข้าว
เจ้าที่ แ ตกต่างกัน ส่ง ผลทําให้ค่าสี L*, a* และ b* ของผลิ ต ภัณ ฑ์มี ค วามแตกต่างอย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ
(p≤0.05) เมื่อปริมาณแป้งข้าวเจ้ามากขึน้ ผลิตภัณฑ์ขยายตัวได้นอ้ ยลงทําให้ผลิตภัณฑ์มีความหนาแน่นเนือ้ มาก
ขึน้ ส่งผลให้ความสว่างลดลง โดยมีค่า L*อยู่ในช่วง 49.65-52.7 ค่า a* อยู่ในช่วง 10.39-12.89 และ ค่า b* อยู่
ในช่วง 47.16-54.20 จากการวัดค่าความแข็ง และความหนาแน่น พบว่า เมื่อมีปริมาณแป้งข้าวเจ้าเพิ่มขึน้ ทําให้
ค่าความหนาแน่น และความแข็งของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยอัตราส่วนแป้ง
ข้าวโพดกับแป้งข้าวเจ้าที่ 0:100 โดยนํา้ หนักมีค่าความแข็ ง มากที่ สุด เท่ ากับ 28.07 นิ วตัน ค่าความแข็ ง ของ
ผลิตภัณฑ์อาจเกิดจากองค์ประกอบของแป้ง โดยเฉพาะปริมาณแอมิโลแพคติน และแอมิโลสที่แตกต่างกัน เมื่อ
ปริมาณแป้งข้าวโพดเพิ่มมากขึน้ ทําให้การขยายตัวสูงขึน้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากแป้งข้าวโพดมีปริมาณแอมิโลสตํ่ากว่า
แป้งข้าวเจ้า จากการวิเคราะห์ปริมาณแอมิโลสของแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวโพดเท่ากับร้อยละ 25.85 และ 20.15
ตามลําดับ Jomduang and Mohamed (1994) จากรายงานพบว่าในแป้งข้าวโพดมีปริมาณแอมิโลแพคตินสูงจะ
ทําให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ความหนาแน่นตํ่า แรงที่ใช้ในการทําให้ผลิตภัณฑ์แตกหัก
ของผลิตภัณฑ์จงึ ตํ่าลง ดังนัน้ จึงเป็ นเหตุผลเมื่อเพิ่มปริมาณแป้งข้าวเจ้าทําให้ค่าความหนาแน่นเพิ่มขึน้ ส่งผลให้
ค่าความแข็งมีค่าเพิ่มขึน้ และพบว่าความชืน้ ของผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงร้อยละ 3.84-4.27 และค่าวอเตอร์แอคติวิตี ้
อยู่ในช่วงเท่ากับ 0.32-0.38 ดังแสดงใน Table 1
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Table 1 Color, hardness, water activity and moisture content of product .
Corn flour to rice flourratio
Quality
100:0
75:25
50:50
25:75
0:100
Color L*
52.75±0.46a 52.02±0.22c 51.69±0.05d 52.26±0.05b 49.65±0.03c
a*
10.39±0.17d 12.00±0.08c 11.84±0.19c 12.89±0.13a 12.50±0.41b
b*
50.12±0.77b 49.14±0.52c 48.58±0.42d 54.20±0.41a 47.16±0.45e
Hardness (N)
16.40±4.27d 20.20±4.18c 20.88±4.13bc 23.63±3.00b 28.07±4.34a
True density (g/cm3)
0.14±0.01d 0.16±0.02d 0.24±0.01c
0.27±0.02b 0.38±0.03a
Water activity
0.32±0.02c 0.42±0.03a 0.42±0.03ab 0.37±0.01b 0.38±0.02b
Moisture content (%)
4.27±0.12a 4.05±0.06b 3.84±0.05c 3.94±0.01bc 4.22±0.05a
Note a-e Means with different letters within the same row are significantly different (p≤0.05)
Table 2 Sensory evaluation of stick crispy snack from pumpkin.
Corn flour to rice flour ratio
Attribute
100:0
75:25
50:50
25:75
0:100
Appearance
7.5±0.8a
7.2±0.8a
7.5±0.7a
7.4±0.8a
6.0±1.5b
Overall odorns
7.3±0.7
7.0±0.9
7.2±0.8
7.1±1.0
6.7±0.9
Butter flavorns
7.0±0.9
6.9±0.9
7.1±0.9
6.8±1.2
6.5±1.0
Pumpkin flavorns
7.0±0.9
7.0±0.9
6.8±1.3
6.8±1.2
6.6±1.4
ns
Salty
7.0±0.8
7.0±1.0
7.2±0.7
7.1±0.7
7.1±0.7
Hardness
7.1±0.8a
6.8±1.5a
7.4±1.0a
7.2±0.8a
5.8±1.5b
Overall liking
7.0±0.8b
6.8±1.5b
7.6±0.7a
7.0±0.8b
6.1±1.3c
Note a-c Means with different letters within the same row are significantly different (p≤0.05)
ns
Not significant (p>0.05)
จากการทดสอบทางประสาทสัม ผัส พบว่ า อัต ราส่ ว นของแป้ ง ที่ แ ตกต่า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อค่ า คะแนน
ความชอบด้านกลิ่นโดยรวม กลิ่นรสเนย กลิ่นรสฟั กทอง และรสเค็ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีผล
ต่อคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ ความแข็ง และความชอบโดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p≤0.05)
เมื่อเพิ่มปริมาณแป้งข้าวเจ้าทําให้ความแข็งเพิ่ มขึน้ (Table 1) ส่งผลให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ
ความแข็ง และความชอบโดยรวมลดลง โดยมีคะแนนน้อยที่สดุ ที่อตั ราส่วนระหว่างแป้งข้าวโพดต่อแป้งข้าวเจ้า
เท่ากับ 0:100 โดยนํา้ หนัก และพบว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งข้าวโพดต่อแป้งข้าวเจ้าที่เหมาะสมเท่ากับ 50:50 โดย
นํา้ หนัก และมีคะแนนความชอบด้านความแข็ง และความชอบโดยรวมมากที่สดุ ดังแสดงใน Table 2
3 .การศึกษาปริมาณอิมัลซิไฟเออร์และปริมาณเนยทีม่ ีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาปริมาณอิมัลซิไฟเออร์ และปริมาณเนย พบว่ามีอิทธิ พลต่อคุณภาพทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในค่าสี L*,a*,b* ค่าความแข็ง ค่าความหนาแน่น ค่าวอเตอร์แอคติวีตี ้ และปริมาณความชืน้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังแสดงใน Table 3 โดยมีปฏิสมั พันธ์ต่อค่าสี L*, a* และค่าความแข็ง การเพิ่มขึน้
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ของปริมาณอิมลั ซิไฟเออร์ และเนย ส่งผลให้ค่า L* เพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่า a* และ b* ลดลง และทําให้ค่าความ
หนาแน่น และค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์ลดลง ทัง้ นีเ้ นื่องจากในการตีสว่ นผสมด้วยเครื่องผสมอาหาร ทําให้เกิด
ฟองอากาศขนาดเล็กลง โดยไขมันจะไปล้อมรอบฟองอากาศอีกทัง้ อิมลั ซิไฟเออร์ช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างผิวของ
ของเหลวกับอากาศ นอกจากนีแ้ ป้งที่กระจายตัวอยู่รอบฟองอากาศเมื่อได้รบั ความร้อนจึงเกิดการเจลาทิไนซ์และ
ทําหน้าที่ในการอุม้ ฟองอากาศขนาดเล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้ฟองอากาศขนาดเล็กรวมตัวกันเป็ นฟองอากาศขนาด
ใหญ่ จึงทําให้ฟองอากาศขนาดเล็กมีความเสถียรมากขึน้ (ปาริฉัตร, 2555 ; Manley, 2011) ด้วยเหตุผลนีส้ งั เกต
ได้วา่ ในภาพตัดขวางของผลิตภัณฑ์มีรูพรุ นซึง่ เกิดจากฟองอากาศขนาดเล็กจํานวนมากเรียงตัวติดกันบริเวณขอบ
ของผลิตภัณฑ์ ดังแสดงใน Figure 1C ผนังของรู พรุ นมีความบางทําให้ผลิตภัณฑ์มีความเปราะมาก แรงที่ใช้ใน
การทําให้แตกหักของผลิตภัณฑ์จงึ ตํ่าลง ทําให้คา่ ความแข็งของผลิตภัณฑ์ลดลง ผลิตภัณฑ์มีคา่ วอเตอร์แอคติวิตี ้
อยู่ในช่วง 0.21-0.35 และปริมาณความชืน้ หลังอบอยู่ในช่วงร้อยละ 3.66-3.95
Table 3 Color, hardness, water activity and moisture content of product .
Mixed flour with butterratio
Mixed flour to
Quality
emulsifierratio
60:7.5
60:15
Color L*
60:3
55.81±0.06c
56.18±0.55b
60:6
56.34±0.09b
61.12±0.03a
a*
60:3
9.61±0.03a
8.86±0.16b
60:6
8.53±0.02c
7.91±0.02d
b*
60:3
46.61±0.05b
47.42±0.84a
60:6
45.43±0.05d
46.17±0.04c
Hardness (N)
60:3
22.28±1.27a
18.97±1.58b
60:6
17.84±2.09bc
16.94±1.01c
True density (g/cm3)
60:3
0.26±0.06a
0.15±0.01b
60:6
0.19±0.02ab
0.13±0.01b
Water activity
60:3
0.23±0.01b
0.35±0.01a
60:6
0.21±0.02c
0.34±0.01a
Moisture content (%)
60:3
3.66±0.07c
3.84±0.06ab
60:6
3.75±0.06bc
3.95±0.01a
Note a-d Means with different letters within the same quality are significantly different
(p≤0.05)
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าการเพิ่มปริมาณแป้งผสมต่ออิมลั ซิไฟเออร์ และเนย
ไม่มีผลต่อคะแนนความชอบด้านกลิ่นโดยรวม กลิ่นรสเนย กลิ่นรสฟั กทอง และรสเค็มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>0.05) แต่เมื่อเพิ่ มปริมาณอิมัลซิไฟเออร์มีผลทําให้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ ความแข็ง และ
ความชอบโดยรวมเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึง่ สอดคล้องกับค่าความแข็งที่ลดลงที่ปริมาณเนย
เพิ่มขึน้ มีผลทําให้คะแนนความชอบด้านความแข็งเพิ่มขึน้ ในปริมาณอิมลั ซิไฟเออร์เท่ากับ 60:6 โดยนํา้ หนักอย่าง
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มีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยปริมาณแป้งผสมต่ออิมลั ซิไฟเออร์เท่ากับ 60:6 เนยเท่ากับ 60:7.5 โดยนํา้ หนัก
ที่มีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ ความแข็ง และความชอบโดยรวมมากที่สดุ ดังแสดงใน Table 4 ดังนัน้
ปริมาณที่เหมาะสมของแป้งผสมต่ออิมลั ซิไฟเออร์ และเนยเท่ากับ 60:6:7.5 โดยนํา้ หนักเนื่องจากปริมาณเนยที่
เพิ่มขึน้ ไม่สง่ ผลต่อคะแนนความชอบจึงเลือกปริมาณเนยที่นอ้ ยกว่าเพราะมีปริมาณไขมันและต้นทุนที่ต่าํ กว่า

A

B

C

D

Figure 1 Stick crispy snack from pumpkin at different ratios of mixed flour, emulsifier and butter
60:3:7.5 (A), 60:3:15 (B), 60:6:7.5 (C) and 60:6:15 (D).
Table 4 Sensory evaluation of stick crispy snack from pumpkin
Ratio of mixed flour with butter
Ratio of mixed flour
Attribute
with emulsifier
60:7.5
60:15
b
Appearance
60:3
6.6±0.9
6.8±0.9b
60:6
7.8±0.5a
7.7±0.7a
Overall odorns
60:3
6.9±0.7
6.8±0.9
60:6
7.5±0.6
7.3±0.8
ns
Butter flavor
60:3
6.6±1.1
6.7±1.1
60:6
6.2±1.2
6.8±0.8
ns
Pumpkin flavor
60:3
6.9±0.8
7.2±0.7
60:6
7.3±0.7
7.3±0.8
ns
Salty
60:3
7.1±0.9
7.4±0.7
60:6
7.3±0.5
7.2±0.7
c
Hardness
60:3
6.4±1.3
7.1±0.8b
60:6
7.7±0.4a
7.6±0.8a
Overall liking
60:3
6.5±1.2b
6.9±1.2b
60:6
7.6±0.6a
7.7±0.9a
Note a-c Means with different letters within the same column and row are significantly different (p≤0.05)
ns
Not significant (p˃0.05)
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สรุ ป

จากการศึกษาอัตราส่วนระหว่างปริมาณแป้งข้าวโพดต่อแป้งข้าวเจ้า พบว่าเมื่อปริมาณแป้งข้าวเจ้า
เพิ่มขึน้ ทําให้ค่าความหนาแน่น และความแข็งของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึน้ ส่งผลให้คะแนนความชอบลดลง อัตราส่วน
ระหว่างแป้งข้าวโพดต่อแป้งข้าวเจ้าที่เหมาะสมคือ 50:50 โดยนํา้ หนัก จากการศึกษาพบว่าเมื่อปริมาณอิมลั ซิไฟ
เออร์ และเนยเพิ่มขึน้ ส่งผลทําให้ความหนาแน่น และความแข็งของผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p>0.05) ดังนัน้ ในการผลิตอาหารว่างชนิดแท่งอบกรอบจากฟั กทอง พบว่ามีปริมาณแป้งผสมต่ออิมลั ซิไฟเออร์
และปริมาณเนยที่เหมาะสมเท่ากับ 60:6:7.5 โดยนํา้ หนัก
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป):
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
The Value Chain Analysis of One Tambon One Product (OTOP):
Case Study in Processed Fruit Product
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บทคัดย่อ
ห่วงโซ่อปุ ทานผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากวัตถุดิบเกษตรของไทยแบบเดิม ประกอบด้วย 3 ห่วงโซ่ย่อย คือ การ
ปลูก/การผลิต/การตลาด และมีรูปแบบ linear cooperation รายได้ไม่สามารถกระจายถึงเกษตรกร ดังนั้นใน
โครงการวิจยั นีจ้ งึ มุง่ เน้นการศึกษาการคลี่ภาพร้อยละสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศกึ ษา ผลไม้แปร
รู ป คือ ลําไย ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด โดยการวิเคราะห์รอ้ ยละสัดส่วนรายได้ดว้ ยวิธี Multi-Criteria
Performance Measurement/Analysis Technique (MCPMT) จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผูข้ ายมีรอ้ ยละสัดส่วน
รายได้มากที่สุดของห่วงโซ่อุปทาน คือ ร้อยละ 46.85 รองลงมาคือ ผูแ้ ปรรู ป ร้อยละ 34.37 เกษตรกร ร้อยละ
11.78 และผูร้ วบรวม ร้อยละ 7 จากผลการวิเคราะห์ชีใ้ ห้เห็นว่า เกษตรกรมีรอ้ ยละสัดส่วนรายได้ค่อนข้างตํ่าใน
ห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ แนวทางการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึน้ คือ การเพิ่มบทบาทในห่วงโซ่อปุ ทานให้
เกษตรกรเป็ นผูร้ วบรวม และ/หรือเป็ นผูแ้ ปรรู ปขัน้ ต้นได้สามารถเพิ่มสัดส่วนแบ่งรายได้ให้สงู ขึน้ ถึงร้อยละ 26

ABSTRACT
The traditional product / product supply chain from Thai agricultural raw materials is highly unique,
consisting of 3 sub-chains, planting / processing/ marketing and having linear cooperation forms. Income
cannot be distributed to farmers. Therefore, in this research project focus on the study the percentage of value
chain about OTOP products income; in the case of processed fruits such as longan, durian, mangosteen,
rambutan and pineapple. Analyzing the percentage of income proportion is processed by Multi-Criteria
Performance Measurement / Analysis Technique (MCPMT). From the analyzation, the salesmen have the
highest proportion of revenue from the supply chain, which is 46.85%, followed by the 34.37% of the
processors, 11.78% of the farmers and 7% of the collectors. The results of the analysis show that farmers have
a relatively low percentage of the supply chain income. In which to help farmers increase their incomes, the
operational approach is increasing the role in the supply chain by allowing farmers to be collectors and/or
improving to primary processor which can increase the proportion of revenue to be higher up to 26 percent.
Key words: Value chain, OTOP, Processed Fruit Product, MCPMT
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คํานํา
ห่วงโซ่อปุ ทานสินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากวัตถุดบิ เกษตรของไทยแบบเดิมมีลกั ษณะเฉพาะตัวสูง
ประกอบด้วย 3 ห่วงโซ่ย่อย คือ การปลูก/การผลิต(แปรรู ป)สินค้า/การตลาด (ปิ ยาภรณ์, 2558) เกิดการ
ร้อยต่อวิถีทาํ งานเชื่อมกันตัง้ แต่ตน้ นํา้ ที่เริ่มจาก เกษตรกร-ผูร้ วบรวม-ผูร้ บั จ้างผลิต-ผูผ้ ลิต(แปรรู ป)สินค้าผูข้ าย หากพิจารณาอย่างรอบด้านจะพบว่า ห่วงโซ่อปุ ทานสินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบเกษตรของ
ไทยแบบเดิมที่เป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linear cooperation) รายได้ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ท่ีคน
กลุ่มน้อย (ผูร้ วบรวม-ผูร้ บั จ้างผลิต-ผูผ้ ลิต(แปรรู ป)สินค้า-ผูข้ าย) แต่ไม่สามารถกระจายตัวลงไปถึงตัว
เกษตรกรซึ่งเป็ นคนส่วนใหญ่ รายงานการวิจัยของบัณฑิต และคณะ (2558) ที่ วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของ
วัต ถุดิ บ การเกษตรผ่า นห่ว งโซ่ ก ารตลาดจาก Network value chain ของผู้ป ระกอบการ SME พบว่ า
เกษตรกรผู้ปลูก (คนส่วนใหญ่ ข องห่วงโซ่อุปทาน) กลับมี สัดส่วนรายได้จ ากการขายผลิ ตภัณ ฑ์ใ นรู ป
แบบเดิมเพียงร้อยละ 2 เท่านัน้ (Figure 1) และไม่ว่าจะขายผลิตภัณฑ์ได้มากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม ห่วง
โซ่อุปทานแบบ linear cooperation ไม่ได้มีผลต่อรายได้ของเกษตรกรแต่อย่างใด โดยรายได้นนั้ ไม่ได้มี
มากขึน้ ตามผลิ ตภัณ ฑ์ท่ี ข ายได้เพิ่ มขึน้ ซึ่งปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั จจัยหนึ่ง ที่ส่ง ผลกระทบต่อชี วิ ต ความ
เป็ นอยูข่ องเกษตรกร อีกทัง้ ตัวเกษตรกรก็ยงั ไม่มีการทํางานในสิ่งที่ตนถนัดและทําได้ดี (turnkey) และไม่ได้
คํานึงที่จะทําเฉพาะในสิ่งที่ตนเองถนัดให้เก่งและดีเสียก่อน

Figure 1 The proportion earning and added value of agricultural raw material.
Resource: Bhundit et al. (2015)
โครงการหนึ่ง ตําบลหนึ่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (One Tambon One Product; OTOP) ได้จัด ตั้ง เพื่ อส่ง เสริ ม การ
กระจายรายได้ส่ชู ุมชน และลดปั ญหาการละทิง้ ถิ่นฐานเดิมของกลุม่ เกษตรกร รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้กบั เกษตรกร (ปิ ยะฉัตรและจรีพร, 2560) แต่เมื่อพิจารณา ณ ปั จจุบนั พบว่าการจัดตัง้ ดังกล่าวไม่ได้ตอบโจทย์
แนวคิดเริ่มต้นอีกต่อไป เพราะถึงแม้ว่าในปี 2560 พบว่ายอดจําหน่ายสินค้า OTOP ไทย สามารถมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ถึง 138,000 ล้านบาท (ปิ ยะวัฒน์, 2562) หากแต่เสียงสะท้อนจากคนในชุมชนพบว่า สินค้า OTOP
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นัน้ ไม่ได้สร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรรากหญ้าอย่างที่ตงั้ เป้าหมายไว้ จึงส่งผลให้เกิดคําถามที่ว่า “ยอดขาย OTOP
สูง แต่ทาํ ไม? รายได้กลับไม่กระจายถึงฐานราก (เกษตรกร)” เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขสถานการณ์/ปั ญหาของ
OTOP ซึ่งจะเนื่องไปถึงเกษตรกรนัน้ จําเป็ นจะต้องวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน กางและคลี่ภาพผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) และสัดส่วนการกระจายรายได้ท่ีเกิดขึน้ ในห่วงโซ่อปุ ทานนัน้ ๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจสภาวการณ์
ที่แท้จริงอย่างถ่องแท้ก่อนปฏิบตั ิการหรือวางแผนจัดการให้เกิดกลไกที่จะหนุนเสริมหรือสนับสนุนให้เกษตรกรที่
เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ OTOP นัน้ ได้สว่ นแบ่งและการกระจายรายได้ท่ีเป็ นธรรม อันจะนําไปสู่การเกิดระบบใหม่
ที่สามารถส่งเสริมและลดแรงต้านที่ก่อเกิดปั ญหาในปั จจุบนั
งานวิจยั นีม้ ่งุ เน้นการคลี่ภาพห่วงโซ่อปุ ทานของผลิตภัณฑ์ OTOP ในกรณีศกึ ษาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ป
(ลําไย ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด) เพื่อวิเคราะห์/สังเคราะห์มลู ค่าเพิ่ม โครงสร้างการกระจายรายได้ และ
สัดส่วนแบ่ง รายได้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ป ใช้เป็ นชุดข้อมูลสําหรับ
ตัดสินใจ (data decision) ให้ทงั้ กลุม่ ผูป้ ระกอบการ เกษตรกร และภาครัฐต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
1. รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุม่ ผลไม้แปรรู ป จากฐานข้อมูลเว็บไซต์ www.thaitambon.com
และฐานข้อมูลของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลปรับปรุ งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ภายในประเทศไทย) โดยทําการรวบรวมของผูป้ ระกอบการ OTOP และข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากนีเ้ ก็บข้อมูลราคาขายวัตถุดิบจากการสืบค้นข้อมูลจากสําผูง้ าเศรษฐกิจการเกษตร
2. วิ เ คราะห์ข ้อ มูล ปฐมภู มิ ท่ี ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ผ ลไม้แ ปรรู ป ของ
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างชุดข้อมูลทุติยภูมิ โดยแบ่งตามผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 4 ภาคี ได้แก่ เกษตรกร
ผูร้ วบรวม ผูแ้ ปรรู ป และผูข้ าย
3. การสร้า งข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ด ้ว ยการวิ เ คราะห์ ร ้อ ยละสั ด ส่ ว นแบ่ ง รายได้ ด้ว ยวิ ธี Multi-Criteria
Performance Measurement/Analysis Technique (MCPMT) (Phusavat, 2013) เป็ นเทคนิ ค การวิ เ คราะห์
แนวโน้มภาพรวมของดัชนี โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
3.1 เลือกระดับ Scale ที่เหมาะสมของดัชนีราคาขาย (บาท) ซึ่ง Scale นีอ้ าจจะเลือกได้ 0 –
100 โดยที่ในแต่ละดัชนีราคาขายต้องมี Scale ที่เหมือนกัน
3.2 กําหนดค่าตํ่าสุด ค่าที่ ยอมรับได้ และค่าสูงสุด ของแต่ละดัชนี ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน โดยสิ่งสําคัญของขัน้ ตอนนี ้ คือ การกําหนดค่าต่างๆ อ้างอิงจากความสามารถของ
กระบวนการที่เป็ นจริง
3.3 กําหนดให้ค่าตํ่าสุดของแต่ละดัชนี ร าคาขายมี Scale = 0, ค่าที่ ยอมรับได้มี Scale = 50
และค่าสูงสุดมี Scale = 100
3.4 จัดทําแนวโน้มอ้างอิง (Preference Curve) แกน Y คือ Scale ส่วนแกน X คือ ค่าสารสนเทศ
ของแต่ละดัชนีราคาขาย
3.5 กําหนดนํา้ หนัก (Ratio) เพื่อให้ความสําคัญกับแต่ละดัชนีราคาขาย โดยให้มีผลรวมของ
นํา้ หนักทัง้ หมดเท่ากับ 1
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3.6 นํา ค่ า สารสนเทศที่ ไ ด้จ ากแต่ ล ะดัช นี ร าคาขายมาทํา การ Interpolate กับ Preference
Curve เพื่อหาระดับคะแนน (ในกรณีจาํ เป็ น)
3.7 คํานวณโดยหาผลรวมของนํา้ หนักของแต่ละดัชนีราคาขายที่กาํ หนดไว้คณ
ู กับระดับคะแนน
ของแต่ละดัชนีราคาขายที่ได้จะได้คา่ คะแนนรวมของดัชนีราคาขายทัง้ หมดจากคะแนนเต็ม 100
4. สร้างข้อมูลทุติยภูมิดว้ ยการวิเคราะห์รอ้ ยละสัดส่วนแบ่งรายได้ ด้วยวิธี Multi-Criteria Performance
Measurement/Analysis Technique (MCPMT) (3.1-3.7) ในกรณี ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ปลําไย ทุเรียน มังคุด
เงาะ และสับปะรด ออกแบบชุดข้อมูลในการวิเคราะห์ผลดัง Table 1 โดยใช้จาํ นวนชุดข้อมูลในการวิเคราะห์ผล
ดัง Table 1
Table 1 Experiment design of processed fruit product.
Exp. Fruit
Processing technology1
Product
1 Longan
Dried
Golden dried Longan
2 Longan
Dried
Dried Longan with peel
3 Longan
Paste
Paste Longan
4 Durian
Fried
Fried Durian
5 Durian
Paste
Paste Durian
6 Durian
Freeze dried
Freeze dried Durian
7 Mangosteen Crush and pasteurized
Mangosteen Juice
8 Mangosteen Paste
Paste Mangosteen
9 Rambutan Osmotic dried
Osmotic-dried Rambutan
10 Rambutan Paste
Paste Rambutan
11 Rambutan Freeze dried
Freeze dried Rambutan
12 Pineapple Dried
Dried Pineapple
13 Pineapple Paste
Paste Pineapple
1
= Selected from general processing technology in OTOP product.

Number of
sampling unit (N)
5
9
3
13
10
7
5
13
5
5
5
5
5

5. คํานวนมูลค่าเพิ่มของแต่ละผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียที่เกี่ยวข้อง ดังสมการที่ (1)
มูลค่าเพิ่ม (X) = ราคาขายของแต่ละผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย (บาท) / ราคาขายของเกษตรกร (บาท)

(1)

6. สังเคราะห์ขอ้ มูลมูลค่าเพิ่ม โครงสร้างการกระจายรายได้ และส่วนแบ่งรายได้ของผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย
ในห่วงโซ่อปุ ทานผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ป สูแ่ นวทางการจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเพื่อการกระจายรายได้ท่ีเป็ นธรรม
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การวิเคราะห์รอ้ ยละสัดส่วนแบ่งรายได้ของห่วงโซ่อปุ ทานผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศกึ ษา ผลิตภัณฑ์ผลไม้
แปรรู ป ได้แก่ ลําไย ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด ที่ผ่านเทคโนโลยีการแปรรู ปต่างๆ จํานวนชุดการทดลองดัง
แสดงใน Table 1 เทคโนโลยีในการผลิตในกลุม่ ผลิต OTOP นัน้ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิต คือ การทอดร้อยละ 24 อบแห้งร้อยละ 21
การกวนร้อยละ 12 การตากร้อยละ 12 การหมักดองร้อยละ 11 การนึ่งร้อยละ 10 และอื่น ร้อยละ 10 ดังนัน้ ในการ
คลี่ภาพห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานวิจยั นีเ้ ป็ นการคลี่ภาพโดยใช้การพิจารณาจากรายได้ของผูม้ ีส่วนได้สว่ น
เสียในห่วงโซ่อปุ ทาน ดังนัน้ เมื่อสืบค้นราคาขายของผลิตภัณฑ์ OTOP และการกระจายรายได้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังแสดงใน Table 2 จะเห็นได้วา่ จากการคลี่ภาพรายได้นนั้ ผูท้ ่ีมีรายได้สงู สุดของห่วงโซ่
อุปทานผลิตภัณฑ์ OTOP คือ ผูข้ าย รองลงมา คือ ผูแ้ ปรรู ป ผูร้ วบรวม และเกษตรกร ตามลําดับ
Table 2 Sale price of stakeholder chain in case of processed fruit product.
Exp.
No.

Stakeholder
Dried

Longan
Dried with
Peel

Paste

Fried

Sale Price (Bath)
Durian
Mangosteen
Paste Freeze Juice Paste
Dried

Rambutan
Osmotic Paste Freeze
Dried
dried

Pineapple
Dried Paste

1

Farmers

50

15

8

300

120

150

26

65

230

184

230

17

125

2

Collectors

150

45

0

500

200

250

30

75

300

262

300

30

225

3

Processor

400

100

100

1200

450

1400

68

300

650

650

650

65

750

4

Salesman

1000

300

300

1800

750

2800

213

495

1200

1200

4500

150

850

จาก Table 2 จะเห็นถึงข้อมูลรายได้ของภาคีท่ีเกี่ยวข้อง และเมื่อวิเคราะห์ถงึ สัดส่วนแบ่งรายได้ ด้วยวิธี
Multi-Criteria Performance Measurement/Analysis Technique (MCPMT) ซึ่ ง เป็ นเทคนิ ค การวิ เ คราะห์
แนวโน้มภาพรวมของดัชนี ผลการวิเคราะห์ พบว่า เทคนิค MCPMT กําหนด 3 ค่า ได้แก่ ค่าตํ่าสุด (Minimum) =
0, ค่าเฉลี่ย (Average) = 50 และค่าสูงสุด (Maximum) = 100 จากนัน้ นําทัง้ 3 ค่า มาพล็อตกราฟเพื่อคํานวณหา
Preference curve ของช่วงข้อมูล 0-50 และ 50-100 เพื่อใช้เป็ นสมการตัวแทนในการหา Ratio ของข้อมูลอื่นๆ
โดยกําหนดดัชนีราคา (บาท) ดังแสดงใน Table 3 ดังนี ้
Table 3 Level of sale price index in case of processed fruit product .
Index

Sale Price (Bath)

Minimum

50

Longan
Dried with
Peel
15

Average

400

115

115

950

380

1150

84.25

233.75

595

574

Maximum

1000

300

300

1800

750

2800

213

495

1200

1200

Dried

Mangosteen
Juice Paste

300

Durian
Paste Freeze
Dried
120
150

26

65

Osmotic
Dried
230

Paste

Fried

8

779

Rambutan
Paste Freeze
dried
184
230

Pineapple
Dried
Paste
16.65

125

1420

65.1

487.5

4500

150

850
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จาก Table 3 แสดงให้เห็นถึงค่าตํ่าสุด ค่ากลาง และค่าสูงสุด สําหรับใช้ในการสร้าง Preference curve
โดยจากการสร้าง Preference curve จะทราบค่าของระดับคะแนนของดัชนีท่ี ศึกษา ซึ่งจากศึกษาผลิตภัณฑ์
OTOP นัน้ จะเป็ นการศึกษาในดัชนีราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผูม้ ีวนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อปุ ทาน จะเห็น
ว่าหากแบ่งระดับคะแนนของราคาขายผลิตภัณฑ์ OTOP ตัง้ แต่ 0-100 แล้วนัน้ รายได้ของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย คือ
เกษตรกร ผูร้ วบรวม ผูแ้ ปรรู ป และผูข้ าย จะมีระดับคะแนนของรายได้อยู่ท่ีเท่าไรของสเกลนัน้ ซึ่งเป็ นการบ่ง
ชีใ้ ห้เห็นถึงสัดส่วนรายได้ท่ีเกิดขึน้ จากผลิตภัณฑ์ OTOP กรณี ผลไม้แปรรู ป คํานวณระดับคะแนนของข้อมูล

ราคาเพื่อใช้สาํ หรับการคํานวณสัดส่วนรายได้ (Table 4) ดังนี ้
Table 4 The Percentage of Proportion earning in case of processed fruit product
Stake
holder

Longan (%)

Durian (%)

Mangosteen (%)

Rambutan (%)

Pineapple (%) Average
(%)
Osmotic Paste Freeze Dried Paste
Dried
dried

Paste

Farmers

Dried Dried Paste Fried Paste Freeze Juice
with
Dried
Peel
6.25 6.52 3.92 15.79 15.79 6.52 15.43

13.9

19.33

16.03

8.10

12.73 12.82

11.78

Collectors

12.5

13.04

Processor 31.25 23.91
Salesman

50

0

10.53 10.53

4.35

2.37

2.14

5.88

6.79

2.46

10.18 10.26

7.00

45.1

36.84 32.89

50

22.55

48.13

29.41

33.8

12.32

26.78 53.85

34.37

39.13

59.64

35.83

45.38

43.38

77.11

50.31 23.08

46.85

56.52 50.98 36.84 40.79

จาก Table 4 แสดงถึงการวิเคราะห์รอ้ ยละสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์ OTOP กรณ๊ ผลไม้แปรรู ป คือ
ลําไย ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด เมื่อคลี่ภาพร้อยละสัดส่วนแบ่งรายได้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของห่วงโซ่
อุทาน จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูข้ ายมีรอ้ ยละสัดส่วนรายได้มากที่สุดของห่วงโซ่อุปทาน คือ ร้อยละ 46.85
รองลงมาคือ ผูแ้ ปรรู ป ร้อยละ 34.37 เกษตรกร ร้อยละ 11.78 และผูร้ วบรวม ร้อยละ 7 จากผลการวิเคราะห์
ชีใ้ ห้เห็นว่า เกษตรกรนัน้ มีรายได้เพียงร้อยละ 6-12 เท่านัน้ ซึ่งร้อยละสัดส่วนรายได้ท่ีต่าํ ของห่วงโซ่อปุ ทาน ซึ่งใน
การช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึน้ มีแนวทางการดําเนินงาน คือ การเพิ่มบทบาทในห่วงโซ่คุณค่า
สําหรับกลุม่ OTOP ผลไม้แปรรู ป โดยให้มีผแู้ ปรรู ปขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ ในห่วงโซ่อปุ ทาน (Table 5, Figure 3)
Table 5 Added value of agricultural raw material after
processed.

Figure 3 The Percentage of Proportion earning in case
of processed fruit product.

Agricultural raw material
Longan
Durian
Mangosteen
Rambutan
Pineapple
Average
780

Added value (Times)
26
10
8
10
8
12.4
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โดยการเพิ่มชุดข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุทานของผลิตภัณฑ์ OTOP กรณี ศึกษา ผลิตภัณฑ์
ผลไม้แปรรู ป เมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ย (Table 5, Figure 3) พบว่า เป็ นการเพิ่มบทบาทภาคที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่เดิม
ที่มี 4 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย คือ เกษตรกร ผูร้ วบรวม ผูแ้ ปรรู ป และผูข้ าย เป็ น 5 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย คือ เกษตรกร
ผูร้ วบรวม ผูแ้ ปรรู ปขัน้ ต้น ผูแ้ ปรรู ป และผูข้ าย เพียงแค่เพิ่มบทบาทเกษตรกรเองก็จะมีรายได้เพิ่ มขึน้ แต่หาก
เกษตรกรผันตัวไปเป็ นผูร้ วบรวม หรือผูแ้ ปรรู ปขัน้ ต้น เกษตรกรจะมีรอ้ ยละรายได้สงู ถึง ร้อยละ 21 และร้อยละ 26
ตามลําดับ

สรุ ป
ผลการคลี่ภาพและวิเคราะห์ห่วงโซ่อปุ ทานเดิมของผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศกึ ษา ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปร
รู ป พบว่า วัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทยกลุ่มผลไม้ คือ ลําไย ทุเรียน มังคุด เงาะ และสับปะรด เมื่อใช้
เทคโนโลยีขนั้ ต้นในการแปรรู ปมีมลู ค่าเพิ่มเท่ากับ 26 10 8 10 และ 8 เท่า ตามลําดับ โดยมีรอ้ ยละสัดส่วนแบ่ง
รายได้เรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ ผูข้ าย ผูแ้ ปรรู ป เกษตรกร ผูร้ วบรวม และผูแ้ ปรรู ปขัน้ ต้น ตามลําดับ โดย
เกษตรกรจะได้รบั ร้อยละสัดส่วนแบ่งรายได้ตงั้ แต่ 6 – 13 ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนแบ่งรายได้ให้กับเกษตรกรภายใต้
บริบทที่เหมาะสมกับองค์ความรู แ้ ละความสามารถเดิมของเกษตรกรในระยะเริ่มต้น คือ การเพิ่มบทบาทในห่วงโซ่
อุปทานโดยให้เกษตรกรเป็ นผูร้ วบรวม และ/หรือผูแ้ ปรรู ปขัน้ ต้น ซึง่ สามารถเพิ่มสัดส่วนแบ่งรายได้ให้สงู ขึน้ ถึงร้อย
ละ 26 ทัง้ นี ้ เกษตรกรต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมทัง้ ในด้านความรู ้ ทักษะ และการบริหาร/จัดการ เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการเรียนรู แ้ ละการประกอบการ และสอดคล้องกับแนวคิดของภาครัฐในการพัฒนา
เกษตรกรให้เป็ นผูป้ ระกอบการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ อันจะนํามาสูค่ วามสมดุลและยั่งยืน
ของภาคเกษตรกรรมไทยในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร (Eat @ East) ภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ีสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนแหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)

เอกสารอ้างอิง

บัณฑิต อินณวงศ์. 2558. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สกู่ ารสร้าง
รู ปแบบการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรแปรรู ปอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของ ประเทศไทย รุน่ ที่ 2 ภายใต้
แผนงานวิจยั มุง่ เป้าตอบสนองความต้องการของประเทศโดยเร่งด่วน กลุม่ เรื่องอาหาร. สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน).
ปิ ยะฉัตร จารุ ธีรศานต์ และ จรีพร ศรีทอง. 2560. การส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน: กรณีศกึ ษา
ผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์. 7(2): 190-201.
ปิ ยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล. 2562. การวัดประสิทธิภาพโซ่อปุ ทาน: กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ กลุม่ A ในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกต์และซัพพลายเชน. 5(1): 20-33.
781

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ปิ ยาภรณ์ มาลี. 2558. การประยุกต์ใช้ตวั ชีว้ ดั ประสิทธิภาพโซ่อปุ ทานกับผูป้ ระกอบการโอทอปในจังหวัดชลบุร.ี
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการขนส่งและโลจิสติส ์ มหาวิทยาลัยบูรภา.
Phusavat, K. 2013. Productivity Management in an Organization Measurement and Analysis.
Published by ToKnowPress Bangkok Celje Lublin.

782

ÊÒ¢Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ
áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
Subject: Natural Resources
and Environment
ÀÒ¤ºÃÃÂÒÂ
Oral Presentation

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

Water Footprint of Rice Production for Individual and Large-Scale Farmers
in Phichit Province of Thailand
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Winai Chaowiwat3 and Uthai Chareonwong4

ABSTRACT

The objectives of this study were to assess and compare the water footprint of rice production
for individual and large-scale farmers in Phichit Province, Thailand by using CROPWAT Model 8.0. For
data integration, the weather data were obtained from the Meteorological Department during 19922017. Furthermore, the farmer management practices were collected from individual and large-scale
farmers in Rang Nok Sub-district, Sam Ngam District and Thap Man Sub-district, Ta Phan Hin District.
The most of the farmers grow RD41, RD57, RD49, and KDML105 rice cultivars. The results showed the
highest of green water footprint in the major rice, whereas the blue water footprint was the richest in the
second rice on both individual and large-scale farmers.
RD41 cultivar used the lowest of total water footprint, while KDML105 consumed the highest of
total water footprint. In the part of large-scale farmers generated less grey water footprint than individual
farmers in both sites. In Rang Nok Sub-district, individual farmers produced of grey water footprint at
900 m3/ton while large-scale farmers performed 479 m3/ton. For Thap Man Sub-district, individual
farmers generated a grey water footprint 718 m3/ton whereas large-scale farmers were 476 m3/ton.
Because the large-scale farmers applied less chemical fertilizers, insecticide and herbicide than the
individual farmers. Therefore, the large agricultural extension project should be supported.
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INTRODUCTION
In the agricultural sector of Thailand, the Thai farmers have rice cultivation a major income
source and its raw material of product for several industries (Ministry of Agriculture and Cooperatives,
2018). Therefore, the implementation guideline of a large agricultural extension system project is an
important project of the Ministry of Agriculture and Cooperatives. The project aims to support farmers
to create a farming community that cultivate the same rice in nearby areas and has a joint agreement.
The project focus on the production system, and marketing, management in order to improve
agricultural production structure, production efficiency increase in the target area of large-scale
agricultural projects, more opportunities provide for Thai farmers, production cost reduce and create
sustainable security among farmers. In the past, farmers used chemical fertilizers and it had a strong
impact on health and environment issues. Hence, a community pest management center has been
established to promote the use of biologically active substances.
The water footprint is a measurement of water using that manufacturers or consumers used in
products and services on both directly and indirectly (G-Able, 2018). It also shows the amount of used
water; additionally, the amount of released wastewater in location and duration of water usage. The
water footprint can be separated into 3 parts such as the blue water footprint is blue water resources
(surface and groundwater). Subsequently, the green water footprint refers to the amount of rainfall used
during the rice cultivation, and the grey water footprint refers to the volume of polluted water, which is
quantified as the volume of water that is required to dilute pollutants to such an extent that the quality
of the ambient water remains above agreed water quality standards (Hoekstra, 2011).
The water footprint of study mainly investigates place at a large rice extension area at Phichit
province of Thailand. Effective water management is also adopted in the study as an alternative for
farmers to maximum benefits and value of water usage. This study evaluated the amount of water
consumption from various steps in rice cultivation among large-scale farmers and individual farmers.
The water consumption data also is also beneficial for water resource management and planning for
individual and large-scale rice cultivation, which makes consideration of the use of water for cultivation
in order to increase the efficiency of rice cultivation in the future.

MATERIALS AND METHODS

1. Study area
The study was carried out individual and large scale farmer’s site at Rang Nok sub-district,
Sam Ngam district and Thap Man sub-district, Ta Phan Hin district in Phichit province of Thailand
(Figure 1).
2. Data collection
2.1 Secondary data
2.2.1 Local information in Phichit province with 2 groups of farmers as individual and
large scale by questionnaires method on agricultural water management, rice cultivation preparation
and the number of fertilizer products and yields.
2.2.2 Weather data used from Meteorological Department, such as maximum and
minimum temperature, relative humidity, wind speed at a height of 2 meters from the ground, average
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monthly rainfall and solar energy during 1992-2017. For reference crop evapotranspiration calculation
(ETo) mm/day using Penman-Monteith equation by Cropwat 8.0 software (FAO, 2010).

Figure 1 Study area in Phichit Province of Thailand.
2.2.3 Soil data such as total available soil moisture (TAM), infiltration rate, root
restricting soil layer and Initial soil moisture depletion were assessed with Cropwat 8.0 program, this
research uses soil type black clay soil.
2.2.4 Crop data requirement coefficient (Kc) data of initial stage, development stage,
flowering stage, ripening stage, rooting depth and crop yield response factor (Ky) were operated by
Cropwat 8.0 program.
3. Calculation of water footprint of rice
The weather, soil, and crop data were inserted into Cropwat 8.0 Program to compute Crop
water requirement data (CWR).
3.1 Green and Blue water evapotranspiration calculating
3.1.1 Green water evapotranspiration (ETgreen, mm/day) calculated either a minimum
of total crop evapotranspiration (ETc) or effective rainfall (Peff, calculated form USDA soil conservation
service by Cropwat 8.0) on equation 3.1
ETgreen = min (ETc, Peff)
(3.1)
3.1.2 Blue water evapotranspiration (ETblue, mm/day) computed either a maximum is
total crop evapotranspiration minus effective rainfall (Peff), or value is zero when effective rainfall (Peff)
more than crop evapotranspiration on equation 3.2
ETblue = max (0, ETc-Peff)
(3.2)
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3.1.3 Calculation Crop water use is the accumulation of daily evapotranspiration over
the length growing period (lgp)
1) Crop water use calculation (m3/ha) as shown on equation 3.3 and 3.4,
respectively
CWUgreen = 10*∑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
(3.3)
𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
CWUblue = 10*∑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
(3.4)
𝑑𝑑=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
3.1.4 Calculation of water footprint
1) Green and blue water footprint computing (WFgreen and WFblue, m3/ton)
were crop water use (CWU) divide Yield rice product with husk base on rice seed moisture =
10 percet (Y, tons/ha)
WFgreen = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
(3.5)
𝑌𝑌
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
WFblue = 𝑌𝑌
(3.6)
3.1.5 Grey water footprint of rice cultivation. (WFproc, gray, m3/ton) calculated
according to the rate of nitrogen chemical fertilizer using per hectare (AR, kg./ha) multiplied by the
washout ratio ( α assumed default value = 15 percentage equal 0.10) divided by the maximum
permissible nitrate (NO-3) concentration of surface water standard in Thailand nitrate (NO-3)
concentration = 5 mg/l (Cmax, mg/l) minus the natural concentration Cnat = 0 mg/l When natural
concentrations are not known precisely but are estimated to be low, for simplicity one may assume cnat
= 0. This will, however, result in an underestimated grey water footprint when cnat is actually not equal
to zero. for the pollution considered (Cnat, mg/l) and divided by the crop yield (Y, tons/ha)
WFproc,grey=

(α x AR) / (Cmax - Cnat )
Y

(3.7)

3.2 Total water footprint (WFcrop, m3 ton) of the rice crop was summed on equation 3.8
WFcrop = WFgreen + WFblue +WFgrey
(3.8)

RESULTS AND DISCUSSION

1. Rice Cultivation Yield and Fertilizer amount in Phichit Province
The major of rice yield as RD41, RD57 and RD49 cultivars of individual farmers in Rang Nok
sub-district performed 4.38 to 5.00 ton/ha whereas KDML105 cultivar showed least yield 3.13 ton/ha.
Similar, the large scale farmer of major rice RD41, RD57 and RD49 yielded 4.72 to 5.38 ton/ha while
KDML105 expressed 3.52 ton/ha, respectively. For Thap Man Sub-district, the rice yields RD41, RD57
and RD49 of individual farmers that found 4.60 to 4.90 ton/ha following with KDML105 was 3.44 ton/ha
as well as KDML105 was 3.56 ton/ha, respectively (Table 1).
Second rice planting, the yields of RD41, RD57 and RD49 were 4.38 to 5.13 ton/ha of individual
farmers in Rang Nok sub-district, however a large scale farmers were 4.45 to 5.42 ton/ha. In Thap Man
Sub-district, the rice RD41, RD57 and RD49 showed not only 4.38 to 4.77 ton/ha, but also 4.73 to 5.31
ton/ha on both individual farmers and large scale farmers (Table 1).
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The total chemical fertilizer application in Rang Nok Sub-district for major rice cultivation were
96.68 and 49.05 kg/ha for individual farmers and large scale farmers, respectively. In Thap Man Subdistrict, the 85.89 kg/ha and 62.57 kg/ha of total chemical fertilizer application were applied for
individual farmers and large scale farmers, respectively. For second rice cropping, the total chemical
fertilizer applications were obtained 101.33 kg/ha and 57.57 kg/ha in Rang Nok Sub-district for
individual farmers and large scale farmers, respectively. For Thap Man Sub-district, the individual
farmers and large scale farmers gained 85.31 and 63.90 kg/ha, respectively (Table 1).
Table 1 Showed the comparison of individual farmers and large scale farmers of yield and fertilizer
usage for major and second rice cultivation in the Rang Nok and Thap Man sub-district, Phichit
Province.

Major
Rice
Second
Rice

Subdistrict

Type of
Farmers

Rang
Nok
Thap
Man
Rang
Nok
Thap
Man

Individual
Large scale
Individual
Large scale
Individual
Large scale
Individual
Large scale

* Chem = Chemical Fertilizer
** Org = Organic Fertilizer

RD
41
4.38
5.13
4.60
5.17
4.38
5.42
4.77
4.84

Yield (ton/ha)
RD
RD KDML
57
49
105
4.41 5.00 3.13
4.72 5.38 3.52
4.90 4.79 3.44
5.31 5.63 3.56
5.13 4.75 0.00
5.26 4.45 0.00
4.52 4.38 0.00
5.31 4.73 0.00

Fertilizer (kg/ha)
*Chem **Org Total N
kg/ha
kg/ha kg/ha
95.42
1.26
96.68
48.67
0.38
49.05
85.21
0.68
85.89
60.75
1.83
62.57
99.88
1.44
101.33
56.74
0.84
57.57
84.60
0.71
85.31
61.95
1.95
63.90

2. The water footprint amount of rice yield (rice product with husk and base on rice seed moisture =
15 percent) for individual and large scale farmers
The calculation an average water footprint was assessed in rice production at Rang Nok and
Thap Man sub-district of Phichit Province. The major rice RD41 yield of individual farmers were used
green, blue, and grey water 1,256, 91 and 442 m3/ton whereas a large scale farmers showed green,
blue and grey water 1,1934, 87 and 213 m3/ton, respectively. In the part of Thap Man sub-district,
individual farmers performed green, blue, and grey water footprint 1,072, 78 and 335 m3/ton while the
large scale farmers expressed green, blue and grey water 1,063, 77 and 238 m3/ton, respectively.
In the second rice cultivation, the individual farmers in Rang Nok sub-district used green, blue,
and grey water 183, 1,087 and 463 m3/ton comparative with the large scale farmers consumed green,
blue and grey water at 168, 998 and 242 m3/ton, respectively. Additionally, the individual farmers in
Thap Man sub-district evaluated green, blue, and grey water footprint at 148, 878 and 315 m3/ton while
the large scale farmers resulted 165, 982 and 238 m3/ton of green, blue and grey water, respectively
(Table2).
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Table 2 The water footprint amount on both individual farmers and large scale farmers from major and
second rice of rice RD41 cultivation in Rang Nok and Thap Man sub-district, Phichit Province.
Sub-district
Major
Rice
Second
Rice

Rang Nok
Thap Man
Rang Nok
Thap Man

Type of Farmers
1
2
3
4
1
2
3
4

Individual farmers
Large scale farmers
Individual farmers
Large scale farmers
Individual farmers
Large scale farmers
Individual farmers
Large scale farmers

Green
(m3/ton)
1256
1194
1072
1063
183
168
148
165

Water Footprint of rice RD41
Blue
Grey
3
(m /ton)
(m3/ton)
91
442
86
213
78
335
77
238
1087
463
998
242
878
315
982
238

Total
(m3/ton)
1789
1494
1485
1378
1733
1407
1341
1385

For planting RD57 rice in Rang Nok Sub-district, individual farmers consumed green, blue, and
grey water 1,313 175 and 438 m3/ton, respectively. The large scale farmers used 1,180, 157 and 200
m3/ton of green, blue and grey water, respectively. For rice cultivation in Thap Man sub-district,
individual farmers resulted green, blue and grey water footprint 1,226, 163 and 364 m3/ton as well as
the large scale farmers used green, blue and grey water 1,090, 145 and 238 m3/ton, respectively.
In the second rice cultivation of Rang Nok sub-district, individual farmers consumed green,
blue, and grey water at 197, 972 and 395 m3/ton, respectively. Large scale farmers used 224, 1102
and 255 m3/ton of green, blue and grey water, respectively. For rice cultivation in Thap Man sub-district,
individual farmers used green, blue, and grey water footprint 192, 948 and 325 m3/ton, respectively,
while the large scale farmers used green, blue and grey water 190, 937 and 238 m3/ton, respectively
(Table 3).
For planting RD49 rice in Rang Nok Sub-district, individual farmers consumed green, blue, and
grey water 1125, 154 and 387 m3/ton, Furthermore, the large scale farmers used 1174, 161 and 205
m3/ton of green, blue and grey water, respectively. In the part of Thap Man sub-district, individual
farmers investigated green, blue, and grey water footprint 1045, 143 and 319 m3/ton whereas the large
scale farmers used green, blue and grey water 1000, 137 and 238 m3/ton, respectively.
In the second rice cultivation of Rang Nok sub-district, individual farmers consumed green,
blue, and grey water at 210, 1010 and 427 m3/ton however the large scale farmers used 228, 1096 and
263 m3/ton of green, blue and grey water respectively. For Thap Man sub-district, individual farmers
used green, blue, and grey water footprint 224, 1077 and 383 m3/ton comparative with a large scale
farmers assessed green, blue and grey water 211, 1014 and 238 m3/ton (Table 4).
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Table 3 The water footprint amount of individual farmers and large scale farmers from major and second
rice of rice RD57 cultivation in Rang Nok and Thap Man sub-district, Phichit Province.
Sub-district
Major
Rice
Second
Rice

Rang Nok
Thap Man
Rang Nok
Thap Man

Type of Farmers
5
6
7
7
5
6
7
8

Individual farmers
Large scale farmers
Individual farmers
Large scale farmers
Individual farmers
Large scale farmers
Individual farmers
Large scale farmers

Water Footprint of rice RD57
Green
Blue
Grey
Total
(m3/ton) (m3/ton) (m3/ton) (m3/ton)
1313
175
438
1927
1181
157
200
1538
1226
163
364
1753
1090
145
238
1474
197
972
395
1564
224
1102
255
1580
192
948
325
1465
190
937
238
1366

Table 4 The water footprint amount not only individual farmers but also large scale farmers on both
major and second rice of rice RD49 cultivation in Rang Nok and Thap Man sub-district, Phichit
Province.

Major
Rice

Subdistrict
Rang Nok
Thap Man

Second Rang Nok
Rice
Thap Man

Type of Farmers
9
10
11
12
9
10
11
12

Individual farmers
Large scale farmers
Individual farmers
Large scale farmers
Individual farmers
Large scale farmers
Individual farmers
Large scale farmers

Water Footprint of rice RD49
Green
Blue
Grey
Total
3
3
3
(m /ton) (m /ton) (m /ton) (m3/ton)
1125
154
387
1666
1174
161
205
1540
1045
143
319
1508
1000
137
238
1376
210
1010
427
1646
228
1096
263
1588
224
1077
383
1684
211
1014
238
1463

For planting KDML105 rice cultivation in Rang Nok Sub-district, individual farmers consumed
green, blue, and grey water 1835, 282 and 619 m3/ton as well as the large scale farmers used 1668,
256 and 285 m3/ton of green, blue and grey water, respectively. For Thap Man sub-district, the
individual farmers calculated of green, blue, and grey water footprint 1631, 250 and 489 m3/ton while
the large scale farmers computed green, blue and grey water 1,610 247 and 238 m3/ton, respectively.
However, KDML105 rice was not grown for the second rice due to it is a photosensitive rice cultivar
(Table 5).
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Table 5 The water footprint of Individual farmers and large scale farmers from the major rice of
KDML105 cultivation in Rang Nok and Thap Man sub-district, Phichit Province.

Major
Rice

Subdistrict
Rang Nok
Thap Man

Type of Farmers
13
14
15
16

Individual farmers
Large scale farmers
Individual farmers
Large scale farmers

Water Footprint of KDML105
Green
Blue
Grey
Total
3
3
3
(m /ton) (m /ton) (m /ton) (m3/ton)
1835
282
619
2736
1668
256
285
2210
1631
250
489
2370
1610
247
238
2095

3. The comparison of water footprint between individual farmers and large scale farmers
In the major rice cultivation was the green water footprint higher than the blue water footprint
of Rang Nok Sub-district because the major rice cultivation planted during the rainy season (Figure 1).
Planting RD41 rice consumed 442 and 213 m3/ton, RD57 rice used 438 and 200 m3/ton, RD49 rice
performed 387 and 205 m3/ton as well as KDML105 consumed 619 and 285 m3/ton, respectively.
Moreover, the individual farmers released more grey water than the large scale farmers. Similarly, in
Thap Man sub-district, the individual farmers emitted more grey water than the large scale farmers.
Planting RD41 rice consumed 335 and 238 m3/ton, RD57 rice showed 364 and 238 m3/ton, RD49 rice
used 319 and 238 m3/ton; subsequently, KDML105 contained 489 and 238 m3/ton of green and blue
water footprints, respectively.
On the other hand in the second rice cultivation was the blue water footprint higher than the
green water footprint in Rang Nok Sub-district because it is in the dry season (Figure 2). Cultivation
RD41 rice consumed 463 and 242 m3/ton, RD57 rice used 395 and 255 together with RD49 rice showed
427 and 263 m3/ton respectively. Furthermore, the individual farmers released more grey water footprint
than the large scale farmers. For in Thap Man Sub-district, individual farmers emitted more grey water
footprints than the large scale farmers. Planting RD41 rice consumed 315 and
238 m3/ton, RD57 rice expressed 325 and 238 m3/ton throughout RD49 resulted 383 and 238 m3/ton
of green and blue water footprints, respectively.
Total water footprint amount was assessed the major rice cultivation of Rang Nok sub-district,
which the individual farmers consumed more total water footprint than the large scale farmers.
Consequently, planting RD41 rice used 1,789 and 1,494 m3/ton, RD57 rice resulted 1,927 and 1,538
m3/ton, RD49 rice performed 1,666 and 1540 m3/ton together with KDML105 showed 2,736 and 2,210
m3/ton respectively. Corresponding with Thap Man Sub-district, the individual farmers used total water
footprint higher than the large scale farmers. Planting RD41 rice used 1,485 and 1,378 m3/ton, RD57
rice performed 1,753 and 1474 m3/ton, RD49 rice obtained 1,508 and 1,376 m3/ton as well as KDML105
resulted 2,370 and 2,095 m3/ton, respectively.
Similarly, in the second rice cultivation was calculated total water footprint of Rang Nok Subdistrict. The result individual farmers used total water footprint higher than the large scale farmers.
Planting RD41 rice used 1,733 and 1,407 m3/ton, RD57 rice consumed 1,564 and 1,580 m3/ton and
RD49 rice contained 1,646 and 1,588 m3/ton, respectively. In the same result of Thap Man Sub-district,
which the individual farmers used water footprint higher than the large scale farmers. Planting RD41
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Water Footprint (m3/ton)

rice used 1,341 and 1,385 m3/ton, RD57 rice resulted 1,465 and 1,366 m3/ton and RD49 rice expressed
1,684 and 1,463 m3/ton respectively, because the individual farmers use of fertilizer, both chemical
fertilizer and organic fertilizer that is more the large scale farmers.

Water footprint major of rice

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Grey
Blue
Green
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Types of farmers of rice cultivation in each variety

Water footprint (m3/ton)

Figure 2 Water footprint of major rice cultivation of individual farmers and large scale farmers at Phichit
Province of Thailand.

Water footprint second of rice
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Figure 3 Water footprint of second rice cultivation of individual farmers and large scale farmers in
Phichit Province of Thailand.

CONCLUSION

The water footprint of rice production in this study was classified into two groups as individual
farmers and large-scale farmers. The results that found the major rice cultivation consumed more green
water than blue water because the major rice cultivation planted during the rainy season (June to
October). On the other hand, in the second rice cultivation, blue water was used more than green water
because it is in the dry season (November to March). The large-scale farmers generated less the grey
water footprint than individual farmers on both sites, which to be because the large-scale farmers less
chemical fertilizers, insecticide and herbicide usage than the individual farmers. Therefore, the large
agricultural extension project should be supported.
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การกําจัดสารอินทรี ย์ธรรมชาติในกระบวนการตกตะกอนด้ วยสารส้ ม
Removal of Natural Organic Matter by Alum Coagulation
ศิริพร สิงขโรทัย1* และ ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา1
Siriporn Singkharothai1*and Patcharaporn Suwanvitaya1

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพนํ ้าดิบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้ า และหา
สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการตกตะกอนด้ วยสารส้ มในการกําจัดสารอินทรี ย์ธรรมชาติ (DOC และ NOM)
และ ติดตามผลการใช้ ผงถ่านกัมมันต์ (PAC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัด ทําการทดลองด้ วยวิธีการทดสอบ
การตกตะกอน (Jar test) โดยแปรผัน pH ปริ ม าณสารส้ ม และ PAC และ ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงปริ มาณ
สารอินทรี ย์ในรู ป DOC และ NOM (การดูดกลืนแสง UV254) พบว่า นํ ้าดิบมีการปนเปื อ้ นของสารอินทรี ย์ 21.78
mg DOC/L ค่าการดูดกลืนแสง UV254 แสดงถึงการปนเปื อ้ นของสารอินทรี ย์กลุม่ aromatic ขณะที่การวิเคราะห์
โดยเทคนิค FEEM ตรวจพบสารในกลุ่ม Humic-like Fulvic-like และ Tryptophan-like ยืนยันการปนเปื อ้ นของ
NOM สภาวะที่เหมาะสมสําหรั บกําจัดสารอินทรี ย์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้ วยสารส้ มคือ pH 5.5 ปริ มาณ
สารส้ ม 60 มิลลิกรัม/ลิตร DOC และ NOM ลดลง 38.48 และ 70.21% ตามลําดับ การใช้ PAC ที่ความเข้ มข้ น 60
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับสารส้ ม ไม่ได้ สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อการกําจัด DOC และ NOM

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the quality of raw water used for Bang Khla water treatment plant
and determine the optimal condition for organic removal (DOC and NOM) by alum coagulation process.
Enhancing effect of Powder Activated Carbon (PAC) on alum coagulation was also investigated. The
experiments was conducted by Jar Test at varying pH conditions, alum dosage and PAC dosage.
Organic matter was determined as Dissolved Organic Carbon (DOC) and NOM (by UV254 absorbance).
It was found that raw water was contaminated with 21.78 mg DOC/L. UV254 absorbance showed the
contamination of aromatic compound while FEEM showed Humic-like Fulvic-like and Tryptophan-like
peaks. These confirmed the presence of NOM. The optimal condition for organic removal by
coagulation was at pH 5.5 and 60 mg/L alum dosage where 38.48% DOC and 70.21% NOM were
removed. PAC showed no significant effect on enhancing the removal of DOC and NOM.
Key words: Natural organic matter, alum coagulation, powder activated carbon
* Corresponding author; e-mail address: rung.singkharothai@gmail.com
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คํานํา

แหล่งนํ ้าในประเทศไทยที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใช้ เป็ นนํ ้าดิบสําหรับการผลิตนํ ้าประปาในแต่
ละท้ องที่ นนั ้ มีความแตกต่างกันตามภูมิประเทศ ฤดูกาล รวมทัง้ การขยายตัวทางเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม
ส่งผลต่อทังคุ
้ ณภาพและปริ มาณของนํ ้าดิบ ปั ญหาหลัก ได้ แก่ การปนเปื อ้ นจากนํ ้าทิ ้ง สิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชน
นํ า้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรื อ นํ า้ เสียจากพื น้ ที่ทําการเกษตรและการประมง สําหรั บ การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาบางคล้ า ใช้ นํา้ ดิบในการผลิตนํ ้าประปาจากแหล่งนํ ้าที่อยู่ในบริ เวณพื ้นที่เลี ้ยงกุ้งในกระชัง จึงพบ
การปนเปื อ้ นของสารอิ น ทรี ย์ ล ะลายนํ า้ (Dissolved Organic Matter-DOM) และ สารในกลุ่ ม สารอิ น ทรี ย์
ธรรมชาติ (Natural Organic Matter-NOM) ในปริ มาณค่อนข้ างสูง ทําให้ เกิดปั ญหาต่อคุณภาพของนํา้ ประปา
ด้ าน รส กลิ่น สี และ การเจริ ญเติบโตของแบคที เรี ยในระบบจ่ายนํ า้ รวมไปถึงปั ญหาที่ เกิ ดตามมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของ NOM
NOM เป็ นสารอินทรี ย์ที่เป็ นผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายสารอินทรี ย์ขนาดใหญ่ มีอยู่ทวั่ ไปในธรรมชาติ
ประกอบด้ วย โปรตีน นํ ้าตาลโมเลกุลเชิงซ้ อน (polysaccharide) และ ฮิวมิค (humic substance) ส่วนใหญ่อยู่ใน
รู ปที่ละลายนํา้ แต่อาจอยู่ในรู ปของอนุภาคแขวนลอย หรื อ ดูดติดผิวอนุภาคอื่น โดยตัวของ NOM เองไม่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ แต่เมื่อทําปฏิกิริยากับคลอรี นจะได้ สารผลิตภัณฑ์ (disinfection by product–DBP) ที่เป็ น
อัน ตราย เช่ น trihalomethane และ haloacetic acid (THM และ HAA) โดยเฉพาะ NOM ที่ มีโครงสร้ างแบบ
aromatic
การศึก ษาวิ จัย ก่ อนหน้ านี พ้ บว่า ในกระบวนการผลิ ต นํ า้ ประปาแบบ Conventional ที่ ป ระกอบด้ วย
ขันตอนการสร้
้
าง-รวมตะกอน การตกตะกอน การกรองและการฆ่าเชื ้อโรค สารอินทรี ย์จะถูกกําจัดได้ ในขันตอน
้
การสร้ าง-รวมตะกอนด้ วยสารโคแอกกูแลนท์ประเภทโลหะซึง่ มีประจุบวก เนื่องจาก NOM มีหมู่ฟังก์ชนั่ ที่มีประจุ
ลบ (Gregory and Duan, 2001) สารโคแอกกูแลนท์ประเภทสารอนินทรี ย์สามารถกําจัด aromatic hydrocarbon
ได้ ดีแต่สารประเภท aliphatic hydrocarbon เป็ นส่วนที่กําจัดได้ ยากด้ วยวิธีนี ้ (Fabris et al., 2008) การใช้ สาร
โคแอกกูแลนท์ร่วมกับผงถ่านกัมมันต์ (Powder Activated Carbon-PAC) เป็ นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การกําจัด NOM ที่มีนํ ้าหนักโมเลกุลตํ่าถึงปานกลาง ด้ วยเหตุที่ PAC มีโครงสร้ างที่มีรูพรุ น มีพื ้นที่ผิวมากจึงช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดสารปนเปื อ้ นได้ (Matilainen et al., 2002; Park et al., 2019)
การศึกษานี ้ทําการสํารวจสภาวะการปนเปื อ้ นของสารอินทรี ย์ในนํ ้าดิบของ กปภ. สาขาบางคล้ า และทํา
การทดลองเพื่อหาสภาวะเหมาะสม (pH และ ปริ มาณสารส้ ม) ของกระบวนการตกตะกอนด้ วยสารส้ มในการ
กําจัดสารอินทรี ย์ และประเมินผลของการใช้ PAC ร่ วมกับสารส้ มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรี ย์ โดย
วิเคราะห์ค่า DOC UV254 SUVA และ Fluorescence Excitation-Emission Matrix (FEEM) ซึง่ เป็ นพารามิเตอร์ ที่
ใช้ บอกปริ มาณสารอินทรี ย์ และองค์ ประกอบโครงสร้ างของสารอินทรี ย์ที่ส่งผลต่อการกํ าจัดสารอินทรี ย์ด้วย
กระบวนการตกตะกอน
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อุปกรณ์ และวิธีการ

นํา้ ตัวอย่ าง
แหล่งนํา้ ที่เป็ นพื ้นที่ศกึ ษา คือ คลองวัดแจ้ ง (ลําเลียงตามคลองชลประทาน) ต้ นทางของแหล่งนํ ้ามา
จากอ่างเก็บนํา้ คลองสียัด ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ลักษณะเป็ นเขื่อนดิน ความจุ 420 ล้ าน
ลบ.ม. (สํานักพัฒนาแหล่งนํา้ ขนาดใหญ่, 2558) ซึ่งเป็ นแหล่งนํา้ ดิบของ กปภ. สาขาบางคล้ า เก็บตัวอย่างนํา้
เดือนละครั ง้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน 2562 เพื่ อวิเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี โดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์ดงั แสดงใน Table 1 และใช้ ในการทดลอง
Table 1 Analytical method for surface water parameter.
Parameter
pH
Turbidity
Alkalinity
DOC
UV254
SUVA
FEEM

Analytical method

Electrometric
Nephelometric method
Titration
High-Temperature Combustion
Ultraviolet Absorption
UV254 (cm-1 )
-1
-1
SUVA (L•m •mg ) = 100 x �
�
DOC (mg/l)

Excitation Emission Matrix spectroscopy
Excitation 200-500 nm, Emission 250-550 nm.

Standard method*
4500-H+ B
2130 B
2320 B
5310 B
5910 B
5910 B
**

* American Public Health Association (2012)
** Park et al., (2019)
การทดลองกําจัดสารอินทรี ย์โดยการตกตะกอนด้ วยสารส้ ม
การทดลองใช้ วิธีการทดสอบการตกตะกอน (Jar Test) สารโคแอกกูแลนท์ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตนํ ้า
คือ สารส้ ม [Al2(SO4)318H2O] ได้ รับการอนุเคราะห์จาก กปภ. สาขาบางคล้ า โดยเตรี ยม stock solution ที่ความ
เข้ มข้ น 10,000 มิลลิกรั มต่อลิตร สารเพิ่มประสิทธิ ภาพในการกําจัด NOM คือ PAC ใช้ เครื่ อง Jar Test แบบ 2
ใบพัด (VELP scientifica รุ่ น manual JLT6) และบีกเกอร์ ทรงสูงขนาด 1 ลิตร สภาวะของการทดสอบเป็ นไปตาม
กระบวนการผลิตนํ ้าประปาของ กปภ.สาขาบางคล้ า ใช้ ความเร็ วรอบในการกวนเร็ ว 100 รอบต่อนาที เป็ นเวลา
30 วินาที ความเร็ วรอบในการกวนช้ าแบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ 60 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 7.5 นาที 45 รอบต่อนาที
เป็ นเวลา 7.5 นาที 25 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที และตังทิ
้ ้งไว้ ให้ ตกตะกอนเป็ นเวลา 30 นาที
การทดลองแบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ การหาสภาวะ pH ที่เหมาะสม (ใช้ สารส้ ม 30 มิลลิกรัมต่อลิตร แปรผัน
pH ที่ 5, 5.5, 6, 6.5, 7 ปรั บ pH ด้ วยสารละลาย 0.2 N NaOH และ 0.2 N H2SO4) การหาปริ มาณสารส้ ม ที่
เหมาะสม (ปรั บสภาวะ pH ที่เหมาะสมตามผลการทดลอง แล้ วแปรผันปริ มาณสารส้ ม ที่ความเข้ มข้ น 30, 50,
60, 70, 80, 90 มิลลิกรัมต่อลิตร) และการติดตามผลการใช้ PAC ร่ วมกับสารส้ มในการกําจัดสารอินทรี ย์ (ทําการ
ทดลองในสภาวะ pH และ ปริ มาณสารส้ มที่เหมาะสม แปรผันปริ มาณ PAC ที่ความเข้ มข้ น 40, 50, 60 มิลลิกรัม
ต่อลิตร)
สภาวะที่ เ หมาะสมของการกํ า จั ด สารอิ น ทรี ย์ ใ นการทดลองทัง้ 3 ขัน้ ตอน พิ จ ารณาจากปริ ม าณ
สารอิ น ทรี ย์ ที่ เ หลื อ น้ อยที่ สุ ด โดยวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ ส่ ว นที่ เ ป็ น สารละลาย นํ า นํ า้ ใสส่ ว นบน
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(supernatant) มากรองด้ วย glass fiber filter (GF) ขนาดรู พรุ น 0.45 ไมโครเมตร เพื่อนําไปวิเคราะห์ ค่า DOC
และ การดูดกลืนแสง UV254

ผลและวิจารณ์
1. คุณภาพนํา้ ดิบของโรงผลิตนํา้ ประปาบางคล้ า
ในการศึกษาคุณภาพนํา้ ดิบของโรงผลิตนํ ้าประปาบางคล้ า เก็บตัวอย่างนํา้ เดือนละครั ง้ ในช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึง กันยายน 2562 ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงใน Table 2 โดยมีผลแสดงองค์ประกอบโครงสร้ างของ
NOM จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FEEM แสดงใน Figure 1
Table 2 Characteristics of raw water for Bang Khla water treatment plant.
Parameter
pH
Turbidity
Alkalinity
DOC
UV254
SUVA

Unit
NTU
mg/l as CaCO3
mg/l
cm-1
L mg-1m-1

Excitation (nm)

500

Mean
6.94
39.6
27.8
21.78
0.292
1.34

Min
6.62
27.5
20.0
16.81
0.191
1.14

Max
7.05
50.40
30.00
24.75
0.348
1.41

60

400

C
300

T

A

200
250

300

400
500
Emission (nm)

550

Figure 1 Fluorescence Excitation-Emission Matrix of raw water for Bang Khla water treatment plant.
จากผลวิเคราะห์พบว่านํ ้าดิบสําหรับโรงผลิตนํ ้าประปาบางคล้ า มีลกั ษณะสมบัติทางกายภาพเป็ นที่
ยอมรั บได้ สําหรั บการผลิตนํา้ ประปา ตรวจพบสารอินทรี ย์ละลายวิเคราะห์ ในรู ป DOC (Dissolved Organic
Carbon) 21.78 มิลลิกรั มต่อลิตร โดยมีค่าการดูดกลืนแสง UV254 ซึ่งแสดงถึงการปนเปื อ้ นของสารอินทรี ย์กลุ่ม
aromatic ทังนี
้ ้คํานวณค่า SUVA ได้ ค่า <2 ซึง่ แสดงว่าสารอินทรี ย์ที่ปนเปื อ้ นมีสดั ส่วนของ aromatic hydrocarbon
ในระดับไม่สงู นัก หรื อ มีสารที่มีมวลโมเลกุลตํ่าในกลุม่ aliphatic hydrocarbon (Matilainen et al., 2010)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลวิ เ คราะห์ Fluorescence Excitation-Emission Matrix ของนํ า้ ดิ บ พบ peak ที่
เกี่ยวข้ อง 3 peak คือ peak A (Ex 260-290 นาโนเมตร, Em 400-430 นาโนเมตร) peak C (Ex 310-360 นาโน
เมตร, Em 390-430 นาโนเมตร) และ peak T (Ex 280-310 นาโนเมตร, Em 330-360 นาโนเมตร) ซึ่งตําแหน่ง
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ดังกล่าวแสดงถึงสารประกอบกลุ่ม Humic-like, Fulvic-like และTryptophan-like ตามลําดับ (Bieroza et al.,
2009; Park et al., 2019) โดยที่สเปคตรั มที่ peak C มีความเข้ มสูงกว่าที่อื่น อาจกล่าวได้ ว่า DOC ในนํา้ ดิบมี
สารกลุม่ Fulvic-like ในสัดส่วนสูงที่สดุ
ลักษณะสมบัติของนํา้ ดิบในช่วงที่ทําการศึกษาสอดคล้ องกับผลวิเคราะห์ คุณภาพนํ ้าของสถานีผลิต
นํ ้าประปาบางคล้ า (การประปาส่วนภูมิภาค, 2562)
2. การกําจัดสารอินทรี ย์ธรรมชาติในกระบวนการตกตะกอนด้ วยสารส้ ม
ในขัน้ ตอนนี ้ ทําการทดลองการตกตะกอน (Jar Test) ด้ วยสารส้ มในสภาวะต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ ซํ ้า 3
ครัง้ ผลที่นําเสนอคิดจากค่าเฉลี่ย และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณสารอินทรี ย์ในรู ป DOC การดูดกลืน
แสง UV254 และ SUVA เพื่ อหาสภาวะที่ เหมาะสมในการกํ าจัด สารอิ น ทรี ย์ ได้ แ ก่ pH ปริ มาณสารส้ ม และ
ปริ มาณ PAC โดยหา Optimum dose ที่ความเข้ มข้ นต่าง ๆ เมื่อได้ ความเข้ มข้ นของสารส้ มและสภาวะ pH ที่
เหมาะสมแล้ ว จึงทดสอบต่อไปในขัน้ ที่ 3 ด้ วยการเติม PAC ที่ความเข้ มข้ นต่างๆ สภาวะเหมาะสมเลือกจาก
สภาวะที่ลดปริ มาณ DOC ได้ สงู ที่สดุ
2.1 การหาสภาวะ pH ที่เหมาะสมในการกําจัดสารอินทรี ย์ด้วยสารส้ ม
ในการหา pH ที่เหมาะสม ทํา Jar Test ที่ปริ มาณสารส้ ม 30 มิลลิกรัมต่อลิตร แปรผัน pH ที่ 5.0, 5.5,
6.0, 6.5, 7.0 ผลใน Figure 2 แสดงปริ มาณ DOC คงเหลือหลังการตกตะกอนที่ pH ต่างๆ จะเห็นว่า ที่ pH 5.5
มีปริ มาณ DOC คงเหลือน้ อยที่สดุ (จากค่า DOC ตังต้
้ น 21.78 มิลลิกรัมต่อลิตร เหลือ 13.55 มิลลิกรัมต่อลิตร
คิดเป็ นการกําจัด 37.79% ) ปริ มาณ DOC คงเหลือมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามค่า pH ที่สงู ขึ ้น โดย Qin et al., (2006)
อธิ บ ายว่า pH เป็ น ปั จ จัย สํ าคัญ ที่ ส่ง ผลต่อประสิ ท ธิ ภ าพของสารโคแอกกูแ ลนท์ ป ระเภทโลหะในการกํ าจัด
สารอิ น ทรี ย์ เนื่ อ งจากสารอิ น ทรี ย์ ดัง กล่ า วมี ห มู่ ฟั ง ก์ ชั น ที่ เ ป็ น ประจุ ล บ เมื่ อ มี ป ระจุ บ วกในระบบมากขึ น้
ประสิทธิภาพการกําจัดจึงสูงขึ ้น ค่าที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับการกําจัด DOC โดยทัว่ ไปเท่ากับ 5-6 ซึง่ มีค่าตํ่ากว่า
ค่า pH ที่ ใช้ ในการกํ าจัดสารแขวนลอย ทัง้ นี ค้ ่า pH ที่ ตํ่าจะส่งผลให้ ตะกอนไฮดรอกไซด์ มีประจุเป็ นบวกและ
สามารถทําให้ ศกั ย์ไฟฟ้าของคอลลอยด์ลดลง (Gregory and Duan, 2001) เช่น หมูฟ่ ี นอล และ คาร์ บอกซีลิก ใน
สารประกอบอินทรี ย์ โดยจะทําให้ มีประจุเป็ นกลางได้ ด้วย Al(OH)2+ และ Al(OH)2+ (Duan and Gregory, 2003)
ในกรณีที่ค่า pH สูงกว่าค่าที่เหมาะสมจะทําให้ เกิดประจุลบของ Al (Pernitsky and Edzwald, 2006) ดังนัน้ การ
ปรับค่า pH จึงส่งผลต่อการทําลายเสถียรภาพของ DOC (Bratby, 2006)
2.2 การหาปริมาณสารส้ มที่เหมาะสมในการกําจัดสารอินทรี ย์
ในการหาปริ มาณสารส้ มที่ เหมาะสม ทํ า Jar Test โดยปรั บ ให้ นํา้ ตัวอย่างมี pH ตัง้ ต้ น ตามสภาวะ
เหมาะสมที่หาได้ จากการทดลองก่อนหน้ า (pH 5.5) แปรผันปริ มาณสารส้ มที่ความเข้ มข้ น 30, 50, 60, 70, 80,
90 มิลลิกรั มต่อลิตร Figure 3 แสดงผลการกํ าจัดสารอินทรี ย์ติดตามในรู ปของ DOC UV254 และ SUVA โดย
คํานวณปริ มาณที่ถกู กําจัดเป็ นร้ อยละของค่าตังต้
้ น จะเห็นว่าการแปรผันปริ มาณสารส้ มให้ ผลการกําจัดแตกต่าง
กันไม่มากนัก ด้ วยปริ มาณสารส้ มในช่วงของการทดลองทําให้ ค่า DOC ลดลง 34.48-38.48% โดยที่ ปริ มาณ
สารส้ ม 60 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลให้ ค่า DOC ลดลงได้ มากที่สดุ เมื่อพิจารณาค่าการดูดกลืนแสง UV254 (ซึง่ เป็ น
ค่าบ่งชีป้ ริ มาณสารกลุ่ม aromatic และ NOM) พบว่ามีค่าลดลงในช่วง 66.78-73.97% โดยปริ มาณสารส้ ม 90
มิลลิกรั มต่อลิตร ให้ ผลการกํ าจัดสูงสุด ทัง้ นี ก้ ารตกตะกอนด้ วยสารส้ มมีผลให้ ค่า SUVA ลดลงตามปริ ม าณ
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สารส้ มที่เพิ่มขึ ้น (จาก 1.34 ในนํ ้าตังต้
้ น เป็ น 0.7-0.53 L/mg-m) แสดงว่าสารกลุม่ aromatic ถูกกําจัดได้ มากกว่า
สารอินทรี ย์ที่มีโครงสร้ างอื่น ผลการศึกษานี ส้ อดคล้ องกับผลการศึกษา Wang et al. (2013) ที่ พบว่าสารส้ ม
สามารถลดค่า DOC ได้ 37% โดยอธิบายว่าสารอินทรี ย์ถกู กําจัดในกระบวนการตกตะกอนด้ วยสารส้ มด้ วยกลไก
การทําลายประจุ (Charge neutralization) และการดูดติดผิว (Adsorption-bridging)

DOC remaining (mg/l)

1 st

2 nd

22
17
12
7

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

pH

Figure 2 DOC remaining after coagulation with alum 30 mg/L at varying pH.
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Figure 3 SUVA and Removal percentage of DOC, UV254 by coagulation with varying dose of alum at
pH 5.5.
2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรี ย์ด้วย PAC
การทดลองในขัน้ ตอนนีม้ ีเป้าหมายเพื่อติดตามว่าการเติม PAC มีผลช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการกําจัด
สารอินทรี ย์หรื อไม่ โดยทํา Jar Test ในสภาวะ pH และ ปริ มาณสารส้ มที่เหมาะสม (pH 5.5 สารส้ ม 60 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) แปรผันปริ มาณ PAC ที่ 40, 50, 60 มิลลิกรั มต่อลิตร ผลที่ แสดงใน Figure 4 แสดงให้ เห็นว่าการเติม
PAC ในกรณี นํา้ ตัวอย่างนีไ้ ม่ได้ ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการกําจัดสารอินทรี ย์ด้วยการตกตะกอนโดยสารส้ ม
DOC ลดลง 35.81, 37.92, 39.35% UV254 ลดลง 69.18, 69.52, 71.58% ตามลําดับ โดยที่ SUVA มีค่า 0.66,
0.66, 0.63 ตามลําดับ
ด้ วยเหตุที่พื ้นผิวของ PAC มีหมู่ฟังก์ชนั ที่มีประจุบวก (cationic functional groups) และ พื ้นผิว NOM
มีประจุเป็ นลบ การเติม PAC จะช่วยให้ กําจัด NOM ได้ ดีขึ ้น (Dastgheib et al., 2004) ทังนี
้ ้ Park et al. (2019)
พบว่า PAC ดูดติดสารที่มีมวลโมเลกุลตํ่าได้ ดีและยังสามารถดูดติดสารขนาดอื่นด้ วย แต่ยงั มีประสิทธิภาพการ
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ทํางานที่จํากัด ซึ่งสอดคล้ องกับผลของการศึกษานี ้ ที่พบว่าการใช้ PAC ร่ วมด้ วยจะให้ ประสิทธิ ภาพการกําจัด
สารอินทรี ย์เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้

Figure 4 SUVA and Removal percentage of DOC, UV254 by coagulation (at pH 5.5, alum 60 mg/L) with
varying dose of PAC.

สรุ ป
นํ ้าดิบสําหรับโรงผลิตนํา้ ประปาบางคล้ า มีคณ
ุ สมบัติเป็ นที่ยอมรับได้ สําหรับการผลิตนํา้ ประปา มีการ
ปนเปื อ้ นของสารอินทรี ย์ 21.78 mg DOC/L โดยตรวจพบสารอินทรี ย์ธรรมชาติ (NOM) และองค์ประกอบของ
สารในกลุ่ม Humic-like Fulvic-like และ Tryptophan-like จากการทดสอบการตกตะกอน (Jar Test) ด้ ว ย
สารส้ ม ซึง่ เป็ นสภาวะเดียวกับที่ใช้ ในสถานีผลิตนํา้ จริ ง พบว่าสภาวะเหมาะสมในการกําจัดสารอินทรี ย์ คือ pH
5.5 ปริ มาณสารส้ ม 60 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลกําจัด DOC 38.48% NOM 70.21% ซึง่ กระบวนการ Coagulationflocculation สามารถกําจัด NOM ได้ ในระดับหนึง่ โดยที่การเติม PAC ไม่ได้ ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อการกําจัด
DOC และ NOM
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การประยุกต์ ใช้ การประมาณค่ าเชิงพืน้ ที่เพื่อติดตามความเค็มในดิน พืน้ ที่ศึกษาลุ่มนํา้ บางปะกง
และแม่ กลองตอนล่ าง
Application of Spatial Interpolation for Soil Salinity Monitoring: A Case Study of Lower Bang
Pakong and Mae Klong River Basins
เปรมศิริ คงเส้ ง1* อรยา สมรูป1 กนกศักดิ์ ชาญกล1 และ ปริ เวท วรรณโกวิท1
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บทคัดย่ อ
ปั ญหาการรุ กลํ ้าของนํา้ ทะเลโดยเฉพาะพื ้นที่ริมชายฝั่ งอ่าวไทย ส่งผลให้ ปริ มาณความเค็มในแหล่งนํา้
และในดินเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่เกษตรกรรมและการนํานํ ้ามาใช้ อปุ โภค-บริ โภค การศึกษาครั ง้ นีม้ ี
วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ติ ด ตามระดับ ความเค็มของดิ น ในพื น้ ที่ ลุ่ม นํ า้ บางปะกงและแม่ก ลองตอนล่าง การสํ ารวจ
ภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างและตรวจวัดความเค็มในดินดําเนินการ 2 ครัง้ ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค. และ 28
ต.ค.-1 พ.ย. 2562 ที่ระดับความลึก 30 และ 100 ซม. โดยเลือกพืน้ ที่ตวั อย่าง 60 พืน้ ที่ต่อระดับความลึก ด้ วย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชันและการสุ
้
่มอย่างเป็ นระบบ วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้ อมูลด้ วย Semivariogram เพื่อ
เลือกแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการประมาณค่าเชิงพื ้นที่ จาก 4 แบบจําลองที่ใช้ ศึกษาเปรี ยบเทียบ ได้ แก่
Circular, Spherical, Exponential และ Gaussian จากนั น้ ทํ า การประมาณค่ า เชิ ง พื น้ ที่ ด้ ว ยวิ ธี Kriging ผล
การศึกษาแบบจําลองที่เหมาะสมในการประมาณค่าความเค็มของดิน กรณีที่ให้ ผลลัพธ์ ดีที่สดุ คือ แบบจําลอง
Gaussian และ Spherical ซึ่ง มี ค่ารากที่ ส องของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย กํ าลัง สองน้ อยกว่า 1 ลัก ษณะการ
กระจายตัวของความเค็มในดินแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน และมีคา่ สูงในบริ เวณที่อยู่ใกล้ แนวชายฝั่ ง

ABSTRACT
Problems of saltwater intrusion in the coastal zone of the Gulf of Thailand resulting in increased
salinity in water and soil which affects agricultural areas and water to use. This study evaluated several
semivariogram models for the study of spatial distribution of soil salinity in lower Bang Pakong and Mae
Klong river basins. Soil salinity tests were performed with two periods during 29 Sep - 2 Aug and 28
Oct - 1 Nov in 2019 at two levels of depth are 30 and 100 cm. Stratified and systematic sampling method
were used to determine the location of measuring points. Totally 60 sampling points across both basins
were selected. Suitable semivariogram model was selected from a comparison result of geostatistical
analysis. Four models of semivariogram were compared: circular, spherical, exponential and Gaussian.
Kriging interpolation method was used to estimating soil salinity values of unknown area. There is a
clear gradient of soil salinity at both depths; higher along the shore and gradually decreases towards
inland. Evaluation of semivariogram model performance reveals that the Gaussian model and spherical
model were the best for estimating the salinity value in soil at 30 cm and 100 cm depth with smallest
root mean square error (RMSE) that less than 1.
Key words: soil salinity, Bang Pakong and Mae Klong, kriging, semivariogram
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คํานํา

“ดินเค็ม” เป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้ ในหลายพืน้ ที่ของโลก เป็ นผลมาจากความไม่สมดุลของสภาพแวดล้ อม
และอุทกวิทยา ทําให้ เกิดการสะสมเกลือบริ เวณผิวดินมากกว่าปริ มาณเกลือที่ถกู ชะล้ างไป โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่มี
สภาพภูมิอากาศแบบแห้ งแล้ งและกึ่งแห้ งแล้ ง และบางพื น้ ที่ ที่มีสภาพภูมิอากาศแบบร้ อนชื น้ และกึ่งร้ อนชื น้
(สมศรี , 2539) สภาพความเค็มที่ เกิ ดขึน้ ในดินส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสิ่งแวดล้ อมทัง้ ดินและนํ า้ ซึ่งใน
ปั จจุบนั ประเทศไทยประสบปั ญหาดินเค็มในหลายพืน้ ที่ของประเทศ ได้ แก่ บริ เวณภาคกลาง และชายฝั่ งทะเล
เป็ นต้ น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากลักษณะสภาพแวดล้ อมของพืน้ ที่และกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนีอ้ าจมา
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชัน้ บรรยากาศโลก อุณหภูมิสูงขึน้ นํา้ แข็งขัว้ โลก
ละลาย ทําให้ ระดับนํา้ ทะเลสูงขึน้ ซึ่งปั ญหาเหล่านีส้ ่งผลให้ เกิดผลกระทบในหลายด้ าน เช่น ด้ านสุขภาพ การ
ระบาดของโรค เป็ นต้ น อีกทังในด้
้ านการเกษตร ทําให้ ปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดการแย่งชิงนํ ้าเพื่อ
การชลประทาน เป็ นต้ น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)
สถานการณ์การรุ กลํ ้าของนํ ้าเค็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่บริ เวณริ มชายฝั่ งของอ่าวไทย อันเนื่องมาจาก
ระดับนํา้ ทะเลที่สูงขึ ้น ปริ มาณนํา้ ที่น้อยลงในฤดูแล้ ง การนํานํา้ ไปใช้ ในกิจกรรมทางการเกษตร และการสูบนํ ้า
บาดาลสําหรับอุปโภคบริ โภค (กรมทรัพยากรนํ ้าบาดาล, 2558) ส่งผลให้ ปริ มาณความเค็มในแหล่งนํ ้าผิวดินและ
ใต้ ดินเพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ ส่งผลในด้ านลบต่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวมีความสําคัญในด้ านของการ
เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมที่สําคัญของไทย หากความเค็มแพร่ กระจายขึ ้นมาบริ เวณชันดิ
้ นในระดับของรากพืช (root
zone) ทํ าให้ ดินมีค่าความเค็มสูงเกิ นค่ามาตรฐาน ซึ่งไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ดังนัน้ ปั ญหาการรุ กลํา้ ของ
นํ ้าเค็มจึงควรได้ รับการติดตามอย่างใกล้ ชิด และจําเป็ นจะต้ องมีข้อมูลประกอบที่มีความถูกต้ อง แม่นยํา ทันสมัย
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน สามารถระบุตําแหน่งเชิงพื ้นที่ และระดับความรุ นแรงของปั ญหาได้
ในการติดตามและตรวจสอบการรุ กลํ ้าของนํ ้าเค็ม จําเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ ามาช่วยในการ
ตรวจวัด ประมวลผล และแสดงผลข้ อมูลเชิงพื ้นที่ โดยสามรถตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน
ด้ วยเครื่ องมือที่สามารถบันทึกข้ อมูลได้ อย่างอัตโนมัติ ร่ วมกับการระบุพิกดั ตําแหน่งในรู ปแบบสถานีตรวจวัดใน
พืน้ ที่ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สามารถนํ ามาประมวลและแสดงผลได้ อย่างรวดเร็ วในรู ปแบบของข้ อมูลเชิ งพืน้ ที่ และ
สามารถแสดงระดับความรุ นแรงของปั ญหา ปั จจุบนั กรมทรัพยากรนํ ้าบาดาลได้ มีระบบเครื อข่ายบ่อสังเกตการณ์
นํ ้าบาดาล ด้ วยการออกแบบให้ มีสถานีสงั เกตการณ์ เพื่อตรวจวัดคุณลักษณะนํ ้าบาดาลโดยวิธีการทางสถิติแบบ
kriging โดยสถานีจะส่งข้ อมูลเข้ าสู่ศูนย์ ควบคุมหลักผ่านระบบเครื อข่ายไร้ สาย สามารถแสดงผลเป็ นพืน้ ที่การ
กระจายตัวของความเค็มในนํา้ ใต้ ดินได้ แต่ยงั ไม่มีข้อมูลว่าความเค็มได้ มีการแผ่กระจายขึ ้นมาในระดับชันดิ
้ นที่
รากพืชอาศัยอยู่หรื อไม่
ดังนัน้ ในการวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ ความเค็มในดินของพืน้ ที่บริ เวณพืน้ ที่ล่มุ นํ ้า
บางปะกงและแม่กลองตอนล่าง โดยอาศัยการวัดค่าสภาพการนําไฟฟ้า (Electrical Conductivity, EC) ของดินที่
ได้ จากการสํารวจภาคสนาม ผ่านกระบวนการสถิติเชิงพื ้นที่ ร่ วมกับการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) เพื่อแสดงผลขอบเขตพื ้นที่และระดับความรุ นแรงของการรุ กลํ ้าของนํ ้าเค็มในดินในแต่ละช่วงเวลา
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วิธีการศึกษา

พืน้ ที่ศึกษา
พื น้ ที่ ศึกษาสําหรั บงานวิจัยครั ง้ นี ้ คือ บริ เวณตอนล่างของลุ่มนํ า้ แม่กลอง ได้ แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และตอนล่างของลุ่มนํ ้าบางปะกง ได้ แก่ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
และชลบุรี มี ข นาดพื น้ ที่ ป ระมาณ 15,762 ตร.กม. ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศเป็ นพื น้ ที่ ราบลุ่ม แม่นํ า้ และมี ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรวมของพื ้นที่ ได้ แก่ พื ้นที่ป่าไม้ เกษตรกรรม แหล่งนํ ้า สิ่งปลูกสร้ าง เป็ นต้ น (กรมพัฒนาที่ดิน,
2559) ซึง่ พื ้นที่ศกึ ษาที่เลือกสําหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นส่วนขยายต่อยอดจากงานวิจยั ที่คณะผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษา
ไปแล้ วในบริ เวณลุม่ นํ ้าเจ้ าพระยาและท่าจีนตอนล่าง (Chankon et al., 2019)

Figure 1 Study area and line transect for soil sampling.
ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
สําหรับข้ อมูลทุติยภูมิจะอาศัยการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จากนันนํ
้ าข้ อมูลที่
ได้ มาทํ าการปรั บแก้ (Data correction) เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและตรงตามความต้ องการในการใช้ งาน ซึ่ง
ข้ อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ ประกอบด้ วยข้ อมูล การใช้ ประโยชน์ ที่ดิน (กรมพัฒนาที่ ดิน, 2558; 2559)
ขอบเขตการปกครอง และถนน (สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2555)
และบ่อนํ ้าบาดาล (กรมทรัพยากรนํ ้าบาดาล, 2558)
ข้ อมูลจากการสํารวจภาคสนาม
การสํารวจภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างดิน โดยใช้ วิธีการเก็บตัวอย่างแบบผสมระหว่างวิธีการสุม่ แบบแบ่ง
ชัน้ และการสุ่มอย่างเป็ นระบบ (Stratified and Systematic Sampling Method) โดยกําหนดแนวเส้ นเก็บข้ อมูล
(Line Transect) ให้ มีระยะห่างจากแนวชายฝั่ ง 80-100 กิโลเมตร และแบ่งเป็ นระยะทุกๆ 10 กิโลเมตร (Figure 1)
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จากนันทํ
้ าการกําหนดจุดตรวจวัดบนแนวเส้ นจํานวน 60 จุด แบ่งเป็ นบริ เวณตอนล่างของลุ่มนํ ้าแม่กลอง 30 จุด และ
บริ เวณตอนล่างของลุม่ นํ ้าบางปะกง 30 จุด โดยแต่ละจุดจะเก็บตัวอย่างที่ 2 ระดับความลึก คือ 30 และ 100 ซม.
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทําการตรวจวัดค่าการนําไฟฟ้าของดินเบื ้องต้ น ด้ วยเครื่ องวัดค่าการนําไฟฟ้า (Electrical Conductivity
Meter: EC Meter) แบบตรวจวัดโดยตรง ซึง่ จะได้ ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ เชิงพื ้นที่กบั จุดตรวจวัดบนพื ้นที่ศึกษา
จากนัน้ ทําการวิเคราะห์ สถิ ติเชิงพื น้ ที่ด้วยแบบจํ าลอง Semivariogram ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ เชิงพืน้ ที่ ข อง
ข้ อมูลกับค่าอัตราความผันแปรระหว่างจุดที่ เปลี่ยนแปลงตามระยะทางแต่ละจุด (lag distance) หาค่าความ
ผันแปร (nugget) เพื่อใช้ เป็ นค่าถ่วงนํ ้าหนัก โดยจะใช้ สมการในการปรับแก้ แบบจําลอง 4 สมการ ได้ แก่ Circular,
Spherical, Exponential และ Gaussian ซึง่ ในแต่ละสมการจะมีคา่ เริ่ มต้ นของค่าความผันแปรค่าที่ระดับของวาริ
โอแกรมสิ น้ สุด ลง หรื อ ค่าเริ่ ม คงที่ (sill) และระยะจากระยะทางของแต่ละจุด ไปถึง sill (range) แตกต่างกัน
(Chang, 2002) และเพื่อให้ สามารถแสดงผลข้ อมูลในลักษณะของการกระจายตัวเชิงพื ้นที่ของความเค็มทังพื
้ ้นที่
ศึกษา จะต้ องทําการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการประมาณค่าเชิงพื ้นที่ (Spatial Interpolation) โดยการใช้
ข้ อมูลจุดที่ทราบค่าในการคํานวณหาค่าของข้ อมูลจุดที่ไม่ทราบค่า และใช้ การประมาณค่าเชิงพืน้ ที่ด้วยวิธีการ
Kriging
การตรวจสอบค่ าความถูกต้ องของการประมาณค่ าเชิงพืน้ ที่
เป็ นขันตอนการเปรี
้
ยบเทียบผลจากการประมาณค่าเชิงพื ้นที่กบั จุดที่ทราบค่าจริ ง เพื่อตรวจสอบระดับ
ความถูกต้ องของการประมาณค่าเชิงพื ้นที่ โดยใช้ คา่ รากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยกกําลังสอง (Root
Mean Square Error หรื อ RMSE) ในการเปรี ยบเทียบ เนื่องจากเป็ นค่าที่สามารถวัดค่าทางสถิติของปริ มาณที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา

การวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนของข้ อมูลค่ าการนําไฟฟ้ าของดินด้ วยแบบจําลอง Semivariograme
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนของข้ อมูลค่าการนําไฟฟ้าในดิน จากข้ อมูลภาคสนาม
จํานวน 2 ครัง้ ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค. และวันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย. 2562 บริ เวณพื ้นที่ล่มุ นํ ้าบางปะกง
และแม่กลองตอนล่าง ที่ 2 ระดับความลึก คือ 30 และ 100 ซม. ด้ วยแบบจําลอง Semivariograme และทําการ
เปรี ยบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนกํ าลังสองของแต่ละแบบจํ าลอง เพื่อหาแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรั บการ
กระบวนการประมาณค่าเชิงพื ้นที่ พบว่า ในพื ้นที่ล่มุ นํ ้าบางปะกงช่วงระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค.ที่ทงั ้ 2 ระดับ
ความลึก คื อ แบบจํ าลอง Gaussian ซึ่ง มี ค่า RMSE เท่ ากับ 1.53 และ 1.57 ตามลํ าดับ (Table 1, Figure 2)
สําหรับพื ้นที่ล่มุ นํ ้าแม่กลองที่ระดับความลึก 30 และ 100 ซม. คือ แบบจําลอง Spherical และ Exponential ซึง่ มี
ค่า RMSE เท่ากับ 0.01 และ 1.15 ตามลําดับ (Table 2, Figure 2)
ในขณะที่ในพื ้นที่ล่มุ นํ ้าบางปะกงในช่วงระหว่างวันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย.ที่ระดับความลึก 30 และ 100 ซม. คือ
แบบจํ าลอง Gaussian และ Spherical ซึ่งมี ค่า RMSE เท่ ากับ 0.98 และ 0.90 ตามลํ าดับ (Table 1, Figure 2)
สําหรั บพืน้ ที่ล่มุ นํ ้าแม่กลองที่ทงั ้ 2 ระดับความลึก คือ แบบจําลอง Spherical ซึ่งมีค่า RMSE เท่ากับ 0.68 และ
2.26 ตามลําดับ (Table 2, Figure 2)
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Tabel 1 Prediction error for selected semivariogram models (Bang Pakong).
Depth
(cm.)
30

Prediction Error

Cir
Mean
0.0153
Root Mean Square
1.5682
Mean Standardized
0.0062
Root Mean Square Standardized 0.9914
Average Standard Error
1.5911
100 Mean
0.0315
Root Mean Square
1.5930
Mean Standardized
0.0084
Root Mean Square Standardized 0.9567
Average Standard Error
1.7004
Cir = Circular
Sph = Spherical

1st Survey
Sph
Exp
0.0037 0.0004
1.5685 1.6022
-0.0008 -0.0022
0.9834 0.9785
1.6032 1.6519
0.0260 0.0251
1.5918 1.5927
0.0053 0.0049
0.9597 0.9676
1.6946 1.6966
Exp

Gau
Cir
0.0099 0.0100
1.5279 1.0006
0.0025 0.0056
0.9861 1.0255
1.5502 0.9917
0.0402 0.0312
1.5861 0.8998
0.0128 0.0148
0.9593 0.9679
1.6886 0.9342
= Exponential

Tabel 2 Prediction error for selected semivariogram models (Mae Klong).
Depth
(cm.)
30

Prediction Error
Cir

Mean
-0.0501
Root Mean Square
1.4644
Mean Standardized
-0.0335
Root Mean Square Standardized 1.1070
Average Standard Error
1.2982
100
Mean
-0.0235
Root Mean Square
1.1760
Mean Standardized
-0.0151
Root Mean Square Standardized 0.9895
Average Standard Error
1.1894
Cir = Circular
Sph = Spherical

1st Survey
Sph
Exp

Gau

Cir

2nd Survey
Sph
Exp
Gau
0.0064 0.0065 0.0105
1.0114 1.0555 0.9831
0.0026 0.0042 0.0047
1.0367 1.0961 1.0127
0.9908 0.9878 0.9872
0.0279 0.0401 0.0129
0.8954 0.8978 0.9291
0.0113 0.0208 -0.0028
0.9679 0.8910 0.9900
0.9308 0.8910 0.9416
Gau = Gaussian

2nd Survey
Sph
Exp

Gau

-0.0003

-0.0631

-0.0520

-0.0166

-0.0198

-0.0285

-0.0599

0.0129

1.4490

1.4597

0.6814

0.6756

0.6793

0.7321

-0.0009

-0.0397

-0.0338

0.0056

-0.0161

-0.0278

-0.0938

0.1397

1.0836

1.1012

1.1759

1.1954

0.9661

1.4474

0.0862

1.3129

1.3010

0.5729

0.5567

0.6797

0.5332

-0.0441

-0.0399

-0.0440

-0.0257

-0.0300

-0.0453

-0.0084

1.1768

1.1542

1.1713

2.2625

2.2624

2.2651

2.2673

-0.0318

-0.0265

-0.0313

-0.0084

-0.0106

-0.0181

0.0007

0.9789

-0.0265

0.9740

1.1287

1.1271

1.1245

1.1391

1.1940

1.1882

1.1987

1.9755

1.9787

1.9870

1.9579

Exp = Exponential
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Figure 2 Semivariogram shows the variance between data points that change according to distance.
การประมาณค่ าความเค็มของดินด้ วยวิธี Kriging Interpolation
เมื่อได้ แบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการประมาณค่าเชิงพื ้นที่ในแต่ละชุดข้ อมูลแล้ ว ทําการประมาณค่า
เชิงพื ้นที่ของชุดข้ อมูลต่างๆ ด้ วยวิธีการ kriging interpolation ซึง่ ได้ ข้อมูลการกระจายตัวของความความเค็มของ
ดินในพื ้นที่ตา่ งๆ แสดงดัง Figure 3
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Figure 3 Estimation of the distribution of EC in soil using the kriging method.

สรุ ปผลการศึกษา

จากการวิ เ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวนของข้ อมู ล ค่ า การนํ า ไฟฟ้ า ของดิ น (EC) ด้ วยแบบจํ า ลอง
Semivariograme พบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค. 2562 แบบจํ าลองที่ เหมาะสมที่ สุดสําหรั บ พื น้ ที่
บริ เวณลุ่มนํ า้ บางปะกง ที่ ทัง้ สองระดับ คือ แบบ Gaussian ส่วนพื น้ ที่ บริ เวณลุ่มนํา้ แม่กลอง คือ แบบจํ าลอง
Spherical และ Exponential ตามลําดับ และในช่วงระหว่างวันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย. 2562 แบบจําลองที่เหมาะสม
ที่ สุดสําหรั บพื น้ ที่ บริ เวณลุ่มนํ า้ บางปะกง ที่ ระดับความลึก 30 และ 100 ซม. คือ แบบจํ าลอง Gaussian และ
Spherical ส่วนพืน้ ที่บริ เวณลุ่มนํา้ แม่กลอง คือ แบบจําลอง Spherical ตามลําดับ ทัง้ นีแ้ บบจําลองที่เหมาะสม
ที่สดุ สําหรับแต่ละพื ้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอด ขึ ้นอยู่กบั ค่าความแปรปรวนของชุดข้ อมูลที่ทําการศึกษาใน
แต่ละครัง้
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และจากการประมาณค่าการกระจายตัวของค่าการนําไฟฟ้าในดินด้ วยวิธีการแบบ Kriging พบว่าในช่วง
ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค. 2562 จะมีค่าการนําไฟฟ้าของดินทังบริ
้ เวณลุ่มนํ ้าบางปะกงและแม่กลองที่ตํ่ากว่า
ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย. 2562 เนื่องจากช่วงปลายเดือน ก.ค. เป็ นช่วงกลางของฤดูฝน มีปริ มาณของ
นํ ้าในแม่นํ ้าลําคลองมาก อีกทังยั
้ งมีฝนตกลงมาช่วยชะล้ างความเค็มของดิน ทําให้ ค่าการนําไฟฟ้าของดินในช่วง
นี ้มีคา่ ไม่สงู มากเท่ากับช่วงปลายเดือน ต.ค. ซึง่ เป็ นช่วงต้ นของฤดูหนาว แต่อย่างไรก็ตามบริ เวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าทัง้ 2
สายนี ้ มีค่าการนําไฟฟ้าของดินที่สูงขึ ้นในระดับความลึก 100 ซม. เนื่องจากยิ่งชันดิ
้ นลึกลงไปจะมีการแทรกซึม
ของนํ ้าทะเลเข้ ามาชันนํ
้ ้าบาดาล จึงมีการสะสมของเกลือมากขึ ้น ส่งผลให้ ดินที่มีระดับความลึกมากกว่ามีความ
เค็มมากกว่าดินที่อยู่ในระดับที่ตื ้นกว่า
ในขณะเดียวกันพืน้ ที่บริ เวณลุ่มนํา้ บางปะกงจะมีค่าความเค็มในดินสูงกว่าและมีการกระจายตัวของ
ความเค็มในดินเป็ นบริ เวณกว้ างกว่าพื ้นที่บริ เวณลุ่มนํ ้าแม่กลอง เนื่องจากพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าบางปะกงมีความลาดชันตํ่า
กว่าพื ้นที่ล่มุ นํ ้าแม่กลอง ส่งผลให้ นํ ้าทะเลสามารถหนุนขึ ้นไปได้ สงู กว่า และเกิดการสะสมของชันเกลื
้ อในดินได้
มากกว่า ด้ วยเหตุผลนี ้จึงส่งผลให้ ดินในบริ เวณลุม่ นํ ้าบางปะกงเป็ นดินที่เค็มกว่าในบริ เวณลุม่ นํ ้าแม่กลอง
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ความคิดเห็นขององค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงาน
ของเครื่ องจักรกลในการทําไม้
Forest Industry Organization Opinions on Development of Logging Machinery Power Sources
ชัยฉัตร ฉัตรศุภกุล1* วันชัย อรุณประภารัตน์2 และ ลัดดาวรรณ เหรี ยญตระกูล2
Chaichat Chatsupakul1*, Wanchai Arunpraparut2 and Laddawan Rianthakool2

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั ง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ที่มีต่อการ
พัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และศึกษาปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์ กับระดับความคิดเห็นนี ้ รวบรวมข้ อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ 9 ชุดจากผู้บริ หาร และแบบสอบถาม
81 ชุด จากการสุ่มตัวอย่ างของหัวหน้ างานสวนป่ า ใช้ ก ารวิ เคราะห์ เชิ ง พรรณนาและการวิ เคราะห์ ทางสถิ ติ
ไคสแควร์ (Chi-square) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติไว้ ที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ด้ วยในระดับมากกับการทดแทนการใช้ พลังงานจากเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในเครื่ องยนต์สนั ดาปภายในด้ วยพลังงานจาก
ไฟฟ้าในเครื่ องจักรกลไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความคิดเห็นที่
มีต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ระดับ
ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้ และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
เลือกใช้ และ/หรื อเลือกซื ้อเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ผลการศึกษาสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการตัดสินใจในกรณี
ผลิตเครื่ องจักรกลไฟฟ้าในการทําไม้ ใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม

ABSTRACT

The objectives of this study were to know the opinions level of the Forest Industry Organization
on the development of logging machinery power sources for reducing the environmental impacts and
to find the related factors on these opinions. There were 9 interviews from administrators and 81
respondents from samples of forest plantation chief. Descriptive analysis and Chi-Square testing were
used to analyses with the statistical significance level at 0.05. As a result, it was found that the
respondents agreed with a high level in the replacement of energy from fossil fuel to the electrical
energy to reduce the environmental impacts. The factors related to opinion levels on the development
of logging machinery power sources to reduce the environmental impacts were logging machinery
development knowledge levels and factors influencing the logging machinery purchased and/or used
opinion levels. The results could be used to determine in case of the new electrical logging machinery
production to reduce the environmental impacts.
Key words: Opinion, Logging Machinery, Machine Development, Forest Industry Organization
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คํานํา

การเผาเชื ้อเพลิงในเครื่ องยนต์สนั ดาปภายในที่เป็ นต้ นกําเนิดพลังงานในเครื่ องจักรกลเป็ นจํานวนมาก
ทัว่ โลก ปลดปล่อยไอเสียทิ ้งไปในบรรยากาศ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ทําให้ ก๊าซเรื อนกระจกผิดปกติ
(กรมส่ง เสริ ม คุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม, 2559) เกิ ด สภาวะโลกร้ อน และ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ จาก
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ในไอเสีย เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบไปทัว่ โลกจากอุณหภูมิที่สงู ขึน้ ทําให้
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไป ระดับนํ ้าทะเลเพิ่มขึ ้น เกิดการผันผวนของฤดูกาล และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่รุนแรง
ทั่ว โลกตระหนัก ถึ ง ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ภัย พิ บัติ แ ละอัน ตรายต่ า งๆ ทํ า ให้ มี น โยบายและมาตรการลดก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ไปพร้ อมกับ รั กษาปริ มาณในระดับความเข้ มข้ นของก๊ าซเรื อนกระจกให้ คงที่อยู่ในระดับที่
ยอมรั บได้ เกิ ดขึน้ โดยองค์ การสหประชาชาติเสนอ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น (Sustainable Development
Goals; SDGs) 17 เป้าหมาย กําหนดให้ เป้าหมายที่ 13: การรั บมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Action) รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ด้ วยนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการที่เหมาะสม และ
ทันสมัย สร้ างความตระหนักรู้ และบูรณาการไปในสมาชิกทัว่ โลก (United Nations Development Programme,
2015) ในประเทศไทยได้ ตอบสนองนโยบายขององค์การสหประชาชาติด้วย ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี เตรี ยมพร้ อม
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรั บตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริ หารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ด้ านภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ รวมทังรั้ บภาระในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
การพัฒ นาเครื่ อ งจั ก รกลในปั จ จุ บัน เมื่ อ อ้ า งอิ ง กับ เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น เพื่ อ แก้ ป ริ ม าณ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในโลกให้ ลดลง จึงมุ่งหมายแทนที่พลังงานจากเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในเครื่ องยนต์สนั ดาปภายในอัน
เป็ นสาเหตุหลักด้ วยพลังงานจากไฟฟ้าโดยเครื่ องจักรกลไฟฟ้า เครื่ องจักรกลในการทําไม้ (Logging Machinery)
ที่ใช้ ในการล้ มไม้ ชักลาก รวมหมอน ขนส่งระยะใกล้ และขนส่งระยะไกล ประกอบด้ วย เลื่อยยนต์ เครื่ องกว้ าน
รถคีบไม้ รถยกไม้ รถแทรกเตอร์ รถสกิดเดอร์ รถเครน รถจอหนัง รถบรรทุก รถบรรทุกกึ่งพ่วงแบบสาลี่ รถบรรทุก
แบบพ่วง (อํานวย, 2524, 2526, 2529) เป็ นส่วนหนึ่งของเครื่ องจักรกลในโลกที่มีเครื่ องยนต์สนั ดาปภายในเป็ น
ส่วนประกอบ จึงมีแนวทางการพัฒนาในรู ปแบบเดียวกัน ทําให้ ผ้ ูศึกษาวิจยั สนใจการพัฒนาเครื่ องจักรกลที่ใช้
พลังงานจากไฟฟ้า เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม นําไปสู่การศึกษาความคิดเห็น
ในการพัฒนาเครื่ องจักรกล ในหัวข้ อเรื่ อง ความคิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ต่อการพัฒนาต้ นกําเนิด
พลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ มีขอบเขตการศึกษาที่องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (อ.อ.ป. หรื อ FIO) ซึง่ เป็ น
ผู้ประกอบการด้ านการทําไม้ ที่มีพื ้นที่มากที่สดุ ในประเทศไทย และใช้ เครื่ องจักรกลที่เป็ นทรัพย์สินขององค์กรเอง
ในการทําไม้ (สํานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ, 2559) มีความชัดเจนในระบบการบริ หารงาน
ขององค์กร และมีความเหมาะสม สอดคล้ องกับงานศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความ
คิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ที่มีต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความคิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
ที่มีตอ่ การพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
สมมติฐานในการศึกษา ได้ แก่ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานด้ านการทําไม้ มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ประสบการณ์ทํางานในฝ่ ายทําไม้ ของงาน
สวนป่ ามีความสัมพันธ์ กับระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกํ าเนิ ดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้
ประสบการณ์ ใช้ เครื่ องจักรกลในการทําไม้ มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงาน
ของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ระดับความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้ มีความสัมพันธ์กบั
ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ และระดับความคิดเห็นต่อ
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ และ/หรื อเลือกซื ้อเครื่ องจักรกลในการทําไม้ มีความสัมพันธ์กบั ระดับความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้

อุปกรณ์ และวิธีการ

รวบรวมข้ อมูลจากองค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้ โดยการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร 9 ท่าน ได้ แก่ ผู้อํานวยการ
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ 1 ท่าน รองผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ 3 ท่าน ผู้อํานวยการสํานักองค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ 5 ท่าน และการตอบแบบสอบถามของหัวหน้ างานสวนป่ าองค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้ 81
ตัวอย่าง จากจํานวนประชากร 102 ท่าน โดยการหาจํานวนตัวอย่างด้ วยวิธีของ Krejcie and Morgan (1970) และ
สุม่ ตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ (Stratified random sampling) แบ่งกลุม่ การสุม่ ตัวอย่างตามพื ้นที่ในการทําไม้ ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ โดยวิธีการจับสลากตามจํานวนสัดส่วนที่คํานวณได้ ได้ แก่ ภาคเหนือบน 24 ตัวอย่างจาก 30
งานสวนป่ า ภาคเหนือล่าง 14 ตัวอย่างจาก 18 งานสวนป่ า ภาคกลาง 13 ตัวอย่างจาก 16 งานสวนป่ า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 ตัวอย่างจาก 21 งานสวนป่ า และภาคใต้ 13 ตัวอย่างจาก 17 งานสวนป่ า การวัดระดับ
ความคิดเห็นใช้ มาตรวัดตามแบบของ Likert’s Scale 5 ระดับ และนํ าคะแนนมาจัดแบ่งอันตรภาคชัน้ ออกเป็ น
2 ชันในระดั
้
บความคิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ได้ แก่ เห็นด้ วยในระดับ
มากและเห็นด้ วยในระดับน้ อย และ 3 ชันในระดั
้
บความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ และ/หรื อเลือก
ซื ้อเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ได้ แก่ เห็นด้ วยในระดับมาก เห็นด้ วยในระดับปานกลาง และเห็นด้ วยในระดับน้ อย
ตามลําดับ
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เมื่อรวบรวมแล้ วนํามาสรุ ปและวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยแยกประเด็นวิเคราะห์
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ แนวนโยบายขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ต่อการพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ปั จจัย
ในการตัดสินใจเลือกซื ้อเครื่ องจักรกลในการทําไม้ และแนวโน้ มในการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกล
ในการทําไม้ ไปใช้ พลังงานจากไฟฟ้าแทนการใช้ เชื ้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ข้ อมูลจากการตอบแบบสอบถาม เมื่อรวบรวมแล้ วนํามาวิเคราะห์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางสถิติ
สําเร็ จรู ป การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไป และระดับความคิดเห็นของหัวหน้ างาน
สวนป่ าตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงอนุมาน เป็ นการวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ตอ่ ระดับความคิดเห็นของ
หัวหน้ างานสวนป่ าตัวอย่าง เพื่อทดสอบสมมติฐานการศึกษา โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ทางสถิติไคสแควร์ (Chi-square)
กําหนดนัยสําคัญทางสถิติไว้ ที่ระดับ 0.05 (α = 0.05)
การนําเสนอข้ อมูลอยู่ในรูปคําอธิบาย และ ตารางประกอบคําอธิบาย แสดงค่าทางสถิติที่สําคัญ

ผลและวิจารณ์

ผลการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารตามหัวข้ อในแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้ วย เครื่ องจักรกลในการทําไม้ การพัฒนา
เครื่ องจักรกลในการทําไม้ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และปั จจัยในการเลือกซื ้อเครื่ องจักรกลในการทํ าไม้
รวบรวมและแบ่งประเด็นวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ประเด็น ได้ แก่
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ประเด็นที่ 1 : แนวนโยบายขององค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ต่อการพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้
ผู้บริ หารทัง้ หมดให้ ความสําคัญ ด้ านต้ นทุนการผลิต องค์อตุ สาหกรรมป่ าไม้ ต้องการผลกําไรเพื่อการ
บริ หารองค์กร การพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ต้ องคํานึงถึงต้ นทุนของเครื่ องจักรกล ประสิทธิ ภาพในการ
ทํางาน ค่าใช้ จ่ายในการใช้ งาน ค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษาเพื่อให้ เหมาะสมและคุ้มค่ากับการทําไม้ บนพื ้นฐาน
ของการอนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
ประเด็นที่ 2 : ปั จจัยในการตัดสินใจเลือกซือ้ เครื่ องจักรกลในการทําไม้
1. ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่ องจักรกล เป็ นปั จจัยที่ผ้ บู ริ หารเลือกใช้ ในการตัดสินใจเลือก
ซื ้อมากที่สดุ เป็ นลําดับแรก
2. ผู้แทนจําหน่ายของเครื่ องจักรกลและบริ การหลังการขาย เป็ นปั จจัยที่ผ้ บู ริ หารเลือกใช้ ในการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อมากรองลงมาเป็ นลําดับที่สอง
3. ราคาของเครื่ องจักรกลที่เหมาะสม เป็ นปั จจัยที่ผ้ บู ริ หารเลือกใช้ ในการตัดสินใจเลือกซื ้อมาก
เป็ นลําดับที่สาม
นอกจากนี ้ อะไหล่ราคาถูกหาซื ้อง่าย มีความแข็งแรงทนทาน ประหยัดพลังงาน/เชื ้อเพลิง มีเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ยังเป็ นปั จจัยที่ถกู เลือกประกอบการตัดสินใจเลือกซื ้อเครื่ องจักรกลในการทําไม้
ประเด็นที่ 3 : แนวโน้ มในการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ไปใช้ พลังงาน
จากไฟฟ้ าแทนการใช้ เชือ้ เพลิงเพื่อลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
โดยรวมผู้บริ หารมีความเห็นว่า การทํ าไม้ มีแนวโน้ มที่ จะใช้ เครื่ องจักรกลที่ ใช้ ไฟฟ้าในอนาคตเพราะ
เกิดผลดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้ อมและลดต้ นทุนการผลิตจากการไม่ใช้ เชื ้อเพลิง ปั จจุบนั การทําไม้ ยงั ไม่มีการใช้
เครื่ องจักรกลที่เป็ นไฟฟ้า องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ยงั ไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื ้อ แต่หากเกิดการพัฒนา
สําหรับการทําไม้ ของงานสวนป่ า ไม่จําเป็ นต้ องใช้ เครื่ องจักรกลขนาดใหญ่สําหรับล้ มไม้ เนื่องจากไม้ มีขนาดเล็ก
ผู้ผลิตควรคํานึงถึงแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ให้ ใช้ ได้ นาน ค่าเสื่อมราคา
ของเครื่ องจัก รกล อะไหล่แ ละอุป กรณ์ รวมถึง ต้ องพัฒ นาบุค ลากรที่ ใ ช้ เ ครื่ องจัก รกลเพิ่ มเติ ม ในอนาคตจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร เกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้ รับและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น
ผลการตอบแบบสอบถาม
การตอบแบบสอบถามโดยหัวหน้ างานสวนป่ าตามหัวข้ อในแบบสอบถามที่ประกอบด้ วย ข้ อมูลส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์ ในการทําไม้ ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ และความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้ และ/หรื อ เลือกซื ้อเครื่ องจักรกลในการทําไม้ รวบรวมและแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
1. การวิเคราะห์ ทางสถิตเิ ชิงพรรณนา ของ ข้ อมูลทั่วไป และ ระดับความคิดเห็นของหัวหน้ างานสวนป่ า
1.1 ข้ อมูลทั่วไป เพศ เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 98.8 และเพศหญิ ง ร้ อยละ 1.2, อายุ มีอายุ 36-40 ปี
ร้ อยละ 40.7 รองลงมา อายุ 41-45 ปี ร้ อยละ 35.8 อายุ 30-35 ปี ร้ อยละ 21.0 และอายุ 46-50 ปี ร้ อยละ 2.5
ตามลําดับ, ระดับการศึกษา เป็ นผู้มีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 85.2 รองลงมา สูงกว่าปริ ญญา
ตรี ร้ อยละ 12.3 และตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 2.5 ตามลําดับ, ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่องค์การอุตสาหกรรม
ป่ าไม้ ปฏิบตั ิงานมากกว่า 15 ปี ร้ อยละ 43.2 รองลงมา ปฏิบตั ิงาน 10-15 ปี ร้ อยละ 38.3 และปฏิบตั ิงานตํ่ากว่า
10 ปี ร้ อยละ 18.5 ตามลําดับ, ระยะเวลาดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานสวนป่ า ดํารงตําแหน่งน้ อยกว่า 5 ปี ร้ อยละ
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45.6 รองลงมา ดํารงตําแหน่ง 11-15 ปี ร้ อยละ 30.9 ดํารงตําแหน่ง 5-10 ปี ร้ อยละ 21.0 และดํารงตําแหน่ง
มากกว่า 15 ปี ร้ อยละ 2.5 ตามลําดับ, ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานด้ านการทําไม้ มีการปฏิบตั ิงานด้ านการทําไม้
11-15 ปี ร้ อยละ 32.1 รองลงมา มีการปฏิบตั ิงานด้ านการทําไม้ 5-10 ปี ร้ อยละ 29.6 มีการปฏิบตั ิงานด้ านการทํา
ไม้ น้ อยกว่ า 5 ปี ร้ อยละ 22.2 และการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการทํ า ไม้ มากกว่ า 15 ปี ร้ อยละ 16.0 ตามลํ า ดั บ ,
ประสบการณ์ ทํางานในฝ่ ายทําไม้ ของงานสวนป่ าใน 5 ฝ่ าย (ล้ มไม้ ชักลาก รวมหมอน ขนส่งระยะใกล้ และขนส่ง
ระยะไกล) มีประสบการณ์ ทําไม้ ทงั ้ 5 ฝ่ าย ร้ อยละ 59.3 รองลงมา มีประสบการณ์ ทําไม้ 4 ฝ่ าย ร้ อยละ 21.0 มี
ประสบการณ์ ทําไม้ 3 ฝ่ าย ร้ อยละ 8.6 ไม่มีประสบการณ์ ทําไม้ ร้ อยละ 6.2 และมีประสบการณ์ ทําไม้ 1 ฝ่ าย ร้ อย
ละ 1.2 ตามลําดับ, ประสบการณ์ ใช้ เครื่ องจักรกลในการทํ าไม้ มีประสบการณ์ ใช้ เครื่ องจักรกลในการทํ าไม้
มากกว่า 7 ชนิด ร้ อยละ 48.1 รองลงมา มีประสบการณ์ใช้ เครื่ องจักรกลในการทําไม้ 4-7 ชนิด ร้ อยละ 30.9 และมี
ประสบการณ์ ใช้ เครื่ องจักรกลในการทํ าไม้ น้ อยกว่า 4 ชนิ ด ร้ อยละ 21.0 ตามลําดับ, การสร้ าง ปรั บปรุ ง หรื อ
ดัดแปลงเครื่ องจักรกลในการทํ าไม้ ใช้ เอง ไม่มี การสร้ าง ปรั บปรุ ง หรื อดัดแปลง ร้ อยละ 74.1 และมี การสร้ าง
ปรับปรุ ง หรื อดัดแปลง ร้ อยละ 25.9 ได้ แก่ ใช้ รถแทรกเตอร์ ในการชักลากไม้ ต่อกระบะ ต่อเครน รถแทรกเตอร์ ล้อ
ยางติดเขี ้ยวหมาหรื อแขนยก รถสิบล้ อทําเป็ นจอหนังใช้ ระบบวินซ์ไม้ ขึ ้นรถ รถบรรทุกหกล้ อติดเครนยกไม้ รถคีบ
ไม้ รถจอหนัง รถเครน รถยกไม้ เหล็กยกท้ ายรถแทรกเตอร์ ล้อยาง และเลื่อยยนต์, การเปลี่ยนแปลงต้ นกํ าเนิด
พลัง งานจากเครื่ อ งยนต์ สัน ดาปภายในไปเป็ น พลัง งานจากไฟฟ้ าในเครื่ องจั ก รกลในการทํ าไม้ ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 96.3 และมีการเปลี่ยนแปลง ร้ อยละ 3.7 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการ, ระดับความรู้ ที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้ มีความรู้ ในระดับปานกลาง (9.68-14.35 คะแนน) ร้ อยละ 51.9
รองลงมา มีความรู้ ระดับน้ อย (5.00-9.67 คะแนน) ร้ อยละ 24.7 และมีความรู้ ระดับมาก (14.36-19.00 คะแนน)
ร้ อยละ 23.5 ตามลําดับ, ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ และ/หรื อเลือกซื ้อเครื่ องจักรกลใน
การทําไม้ มีความคิดเห็น เห็นด้ วยในระดับมาก (4.29-5.00) ร้ อยละ 48.1 รองลงมา เห็นด้ วยในระดับปานกลาง
(3.58-4.28) ร้ อยละ 35.8 และเห็นด้ วยในระดับน้ อย (2.86-3.57) ร้ อยละ 16.1 ตามลําดับ
1.2 ระดั บ ความคิ ด เห็น ของหั ว หน้ างานสวนป่ า มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ต่อการพัฒ นาต้ น กํ า เนิ ด
พลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ เห็นด้ วยในระดับมาก (3.66-4.75) ร้ อยละ 71.6 และเห็นด้ วยในระดับน้ อย
(2.55-3.65) ร้ อยละ 28.4 ดังแสดงไว้ ใน Table 1
Table 1 Frequency and percentage of logging machinery power sources development opinion
levels.
logging machinery power sources
development opinion levels
Low (2.55 – 3.65)
High (3.66 – 4.75)
Total

Frequency

Percent

23
58
81

28.4
71.6
100.0
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2. การวิเคราะห์ ทางสถิตเิ ชิงอนุมาน ของ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อระดับความคิดเห็นของหัวหน้ างาน
สวนป่ า โดย การวิเคราะห์ ทางสถิตไิ คสแควร์ (Chi-square)
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานด้ านการทําไม้ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกําเนิด
พลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (Chi-Square=1.049 , Sig=0.789)
ประสบการณ์ ทํางานในฝ่ ายทําไม้ ของงานสวนป่ า ไม่มีความสัมพันธ์ กับ ระดับความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (Chi-Square=5.935 ,
Sig=0.313)
ประสบการณ์ใช้ เครื่ องจักรกลในการทําไม้ ไม่มีความสัมพันธ์ กับ ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกําเนิด
พลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (Chi-Square=4.933 , Sig=0.085)
ระดับความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้ มีความสัมพันธ์ กับ ระดับความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (Chi-Square=
7.676 , Sig=0.022) ดังแสดงไว้ ใน Table 2
Table 2 Chi-Square testing between logging machinery development knowledge levels and logging
machinery power sources development opinion levels.
Logging machinery
development knowledge
levels
Low (5.00-9.67 points)
Moderate (9.68-14.35 points)
High (14.36-19.00 points)
Total

χ 2 =7.676 Sig. = 0.022

Logging machinery power sources
development opinion levels
Low
High
10
10
11
31
2
17
23
58

Total
20
42
19
81

ระดับความคิด เห็นต่อปั จ จัยที่ มีอิท ธิ พลต่อการเลื อกใช้ และ/หรื อเลื อกซื อ้ เครื่ องจักรกลในการทํ าไม้
มีความสัมพันธ์ กับ ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (Chi-Square=21.467 , Sig=0.000) ดังแสดงไว้ ใน Table 3
จากผลการศึกษา ระดับความคิ ดเห็ นของหัวหน้ างานสวนป่ าต่ อการพัฒนาต้ นกํ าเนิ ดพลังงานของ
เครื่ องจักรกลในการทํ าไม้ อยู่ในระดับ เห็ นด้ วยมาก สอดคล้ องกับแนวนโยบาย แนวโน้ มในอนาคต จากการ
สัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หาร ที่ต้องการลดต้ นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ พร้ อมกับลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยเครื่ องจักรกลที่ ใช้ พลังงานจากไฟฟ้าที่ มีคุณสมบัติและโอกาสที่จะเป็ นไปได้ ตาม
ความต้ องการเหล่านี ้ในอนาคต แต่ยงั ต้ องการข้ อมูลของเครื่ องจักรกลที่ใช้ พลังงานจากไฟฟ้าเพื่อการเปรี ยบเทียบ
ในปั จจุบนั ทังทางด้
้
านการใช้ งาน ประสบการณ์ ของผู้ปฏิบตั ิงาน ราคา ตัวแทนจําหน่าย ระเบียบและข้ อกฎหมาย
สําหรับการวางแผนพัฒนาช่วงเริ่ มต้ น
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Table 3 Chi-Square testing between factors influencing the logging machinery purchased and used
pinion levels and logging machinery power sources development opinion levels.
Factors influencing the
logging machinery
purchased and used opinion
levels
Low (2.86 – 3.57)
Moderate (3.58 – 4.28)
High (4.29 – 5.00)
Total

χ 2 =21.467

Sig.=0.000

Logging machinery power sources
development opinion levels
Low

High

10
9
4
23

3
20
35
58

Total

13
29
39
81

ในส่วนระยะเวลาในการปฏิ บัติงานด้ านการทํ าไม้ ประสบการณ์ ทํางานในฝ่ ายทํ าไม้ ของงานสวนป่ า
ประสบการณ์ ใช้ เครื่ องจักรกลในการทําไม้ เป็ นปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาต้ น
กําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลในการทํ าไม้ ด้ วยเพราะสถานการณ์ ในปั จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการ
พัฒนาต้ นกําเนิดพลังงาน โดยอ้ างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จึงทําให้ หวั หน้ างานสวนป่ ารับทราบในเวลา
เดียวกัน ทําให้ ไม่สมั พันธ์กบั ปั จจัยเหล่านี ้
ในส่วนปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกล
ในการทําไม้ หัวหน้ างานสวนป่ ามีระดับความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ด้ วยเพราะการ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับเครื่ องจักรกลในการทําไม้ หัวหน้ างานสวนป่ ามีความสามารถที่ประกอบกับความรู้
เคยผ่านปั ญหารวมถึงอุปสรรค และมีแนวทางในการพัฒนา ทําให้ สามารถถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบของความ
คิดเห็นที่มีความสัมพันธ์ตามผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ทางสถิติ และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลื อกใช้ และ/หรื อเลือกซื อ้ เครื่ องจักรกลในการทํ าไม้ สัมพันธ์ กับระดับความคิ ดเห็ นต่อการพัฒนาต้ นกํ าเนิ ด
พลังงานของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ สอดคล้ องกับปั จจัยในการตัดสินใจเลือกซื ้อจากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร ซึง่
หัวหน้ างานสวนป่ าได้ รับการถ่ายทอดมาตามลําดับและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน

สรุ ป

ระดับความคิดเห็นขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงานของเครื่ องจักรกลใน
การทําไม้ อยู่ในระดับ เห็นด้ วยมาก ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาต้ นกําเนิดพลังงาน
ของเครื่ องจักรกลในการทําไม้ ได้ แก่ ระดับความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้ และระดับ
ความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ และ/หรื อเลือกซื ้อเครื่ องจักรกลในการทําไม้
การพัฒนาเครื่ องจักรกลในการทําไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ มีความพร้ อมด้ านความรู้ ที่จะแสดง
ความคิ ด เห็ น ต่อ การพัฒ นาเครื่ อ งจัก รกลในการทํ าไม้ มุ่ง หมายแทนที่ ก ารใช้ พ ลัง งานจากเชื อ้ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ใ น
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในด้ วยพลังงานจากไฟฟ้าในเครื่ องจักรกลไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม สามารถ
ใช้ เป็ นแนวทางการตัดสินใจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ประดิษฐ์ คิดค้ น ออกแบบ สร้ าง รวมถึง
ผลิตเครื่ องจักรกลไฟฟ้ารุ่ นใหม่ให้ มีความเหมาะสมกับความต้ องการในด้ านการทําไม้ จากผู้ผลิต และเมื่อมีการใช้
งานเครื่ องจักรกลไฟฟ้าในอนาคต จะส่งผลดีตอ่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในท้ ายที่สดุ
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ขอกราบขอบพระคุณองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ในความกรุ ณาอย่างมหาศาลของคณะผู้บริ หารและหัวหน้ า
งานสวนป่ าทัว่ ประเทศที่ได้ เอื ้อเฟื อ้ ข้ อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้
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สถานภาพสัตว์ ป่าในสภาพกรงเลีย้ งของสถานีเพาะเลีย้ งสัตว์ ป่าในประเทศไทย
Wildlife Status under Captive Condition at Wildlife Breeding Stations in Thailand
สุภาภรณ์ วิสารวุฒ1*ิ รองลาภ สุขมาสรวง2 และ ประทีป ด้ วงแค2
Supaporn Wisarawut1*, Ronglarp Sukmasuang2 and Prateep Duangkae2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของสัตว์ป่าในสภาพกรงเลี ้ยงของสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าใน
ประเทศไทย ทัง้ หมด 26 สถานี (เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2561) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของจํ านวนชนิ ด
พันธุ์และจํานวนตัวในแต่ละชนิด ตามประเภทของสัตว์ป่า ได้ แก่ สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม นก สัตว์เลื ้อยคลาน และสัตว์
สะเทินนํา้ สะเทินบก และสถานภาพการอนุรักษ์ ค้ ุมครอง พบว่า มีสตั ว์ป่าในสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่า รวม 463 ชนิด
จํานวน 329,928 380,136 และ 342,046 ตัว ตามลําดับ เฉลี่ยแล้ วมีสตั ว์ป่าในการดูแล 356,832 ตัว/ปี มีสตั ว์ป่าที่
ได้ รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 รวม 301 ชนิด แบ่งเป็ น สัตว์ป่าสงวน
จํ านวน 6 ชนิ ดและสัตว์ ป่าคุ้มครองจํ านวน 295 ชนิ ด สถานภาพการอนุรักษ์ ตาม IUCN (2019) จํ านวน 416 ชนิ ด
สถานภาพการอนุรักษ์ ตามสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จํานวน 322 ชนิด และสัตว์ป่า
ตามการคุ้มครองตามอนุสญ
ั ญา CITES จํานวน 206 ชนิด นําข้ อมูลชนิดและจํานวนสัตว์ป่ามาวิเคราะห์ โดยการแจก
แจงในรู ปแบบสถิติอย่างง่าย ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (average) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) แยกรายสถานี จําแนกเป็ นรายเดือน และรายปี พบว่า จํานวนชนิด และจํานวนตัวของสัตว์
ป่ าในแต่ละสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95

ABSTRACT

This study aimed to study the wildlife status in captive condition of the 26 wildlife breeding stations in
Thailand (January 2016 to December 2018). Compare the differences between number of species and
number of individual species. The wildlife is according to the type of wildlife there are mammal, bird, reptile
and amphibian. The conservation status and protection of the animal are also classified. The results indicated
that there are a total of 463 wildlife species under the care of wildlife breeding stations, of which 329,928
380,136 and 342,046 individuals respectively, an average of 356,832 individuals/ year. When classified by
conservation and protection status, there are protected wildlife under the Reserve Act and Wildlife protection
1992, a total of 301 species, divided into 6 species of reserved wildlife and 295 species of protected wildlife,
416 protected wildlife species designated by the IUCN (2019) and 322 species of wildlife protected by the
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning and 206 species of wildlife protected by
CITES. Data are analyzed by station, monthly, yearly, it is found that the number of species and the number of
wildlife in each wildlife breeding station were significantly different at 95% confidence.
Key words: wildlife breeding station, wildlife conservation status, ex-situ conservation
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คํานํา

การเพาะเลีย้ งสัตว์ ป่าในกรงเลีย้ งของประเทศไทย มีการดําเนิ นการอย่างจริ งจังมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2535
ภายหลังการปรับปรุ งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โดยการเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าในกรงเลี ้ยงนัน้
นอกจากมุ่งหวังในด้ านการเพิ่มประชากรสัตว์ป่าแล้ ว ยังมีประโยชน์ ในการเก็บรั กษาชนิดพันธุ์หายากและการ
ปล่อยกลับคืนสูธ่ รรมชาติ ดังนันสั
้ ตว์ป่าที่อยู่ในกรงเลี ้ยงถือเป็ นการเก็บรักษาประชากรในกรงเลี ้ยงในระยะยาว จึง
มีความสําคัญยิ่งที่ต้องทราบสถานภาพของสัตว์ป่าแต่ละกลุม่ เพื่อการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์ สัตว์ ป่ านอกจากการอนุรักษ์ ในถิ่ นกํ าเนิ ดที่ เป็ นพื น้ ที่ ธรรมชาติ (In situ Conservation) แล้ ว การ
อนุรั กษ์ นอกถิ่ นกํ าเนิ ด (Ex – situ Conservation) ในสถานี เพาะเลี ย้ งหรื อสวนสัตว์ เป็ น อี ก แนวทางหนึ่งในการ
อนุรักษ์ พันธุกรรมของสัตว์ ป่ าเหล่านัน้ (Condo et al., 2011) การอนุรักษ์ สัตว์ ป่าในถิ่ นกํ าเนิ ดบางครั ง้ ไม่ประสบ
ความสําเร็ จ จําเป็ นต้ องมีการจัดตังศู
้ นย์ อนุรักษ์ สตั ว์ป่านอกถิ่นกําเนิด เพื่อการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์
และจัดการสัตว์ ป่ านอกถิ่ นกํ าเนิ ดเพื่ อให้ สัตว์ ป่ าที่ ใกล้ สูญพันธุ์ มี โอกาสอยู่ รอดต่ อไป (Cooper et al., 2009) ซึ่ง
Taronga Conservation Society Australia (2017) พบว่า สัตว์ป่าหายากใกล้ สูญพันธุ์ 10 ชนิด สามารถรอดจากการ
สูญพันธุ์ได้ ด้วยการอนุรักษ์ ในสวนสัตว์ แต่การเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าในกรงเลี ้ยงหรื อการเลี ้ยงดูในสวนสัตว์ก็มิได้ ประสบ
ความสํ าเร็ จเสมอไป Amanda (2017) พบว่ า สัตว์ ที่ อยู่ ใน South Lakes Safari Zoo ตายกว่ า 500 ตัว ในเวลา 4 ปี
เนื่องจากความแออัดของสัตว์ ขาดโภชนาการที่ดี และการปล่อยให้ สตั ว์ผสมพันธุ์กนั โดยขาดการควบคุม การศึกษาสถานภาพ
ของสัตว์ป่าในกรงเลี ้ยงยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน การขาดข้ อมูลที่ชดั เจนทําให้ ทิศทางการในการจัดการในสภาพกรงเลี ้ยง
ไม่ประสบความสําเร็ จ
การศึกษาสถานภาพของสัตว์ป่าในสภาพกรงเลี ้ยงของสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทย ครัง้ นี ้ เป็ น
การศึกษาชนิดและจํานวนแต่ละชนิดของสัตว์ป่าที่อยู่ในกรงเลี ้ยงของสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่า ที่กระจายอยู่ตาม
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทัง้ ในอดีตและปั จจุบัน เพื่อใช้ ในการวางแผนการดําเนินงานการอนุรักษ์ สตั ว์ป่า
นอกถิ่นกําเนิด การกําหนดแผนการฟื น้ ฟูสตั ว์ป่าใกล้ สญ
ู พันธุ์ การวางแผนการปฏิบัติเพื่อการปล่อยสู่ธรรมชาติ
รวมทัง้ เตรี ย มการสนับสนุน การเพาะเลีย้ งเพื่ อการใช้ ป ระโยชน์ ท างเศรษฐกิ จตามที่ ท างราชการอนุญ าตให้
เพาะเลี ้ยงได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมข้ อมูลชนิดและจํานวนตัวของสัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่า 26 สถานี จําแนกตามกลุ่มสัตว์
ได้ แก่ สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม นก สัตว์สะเทินนํ ้าสะเทินบก และสัตว์เลื ้อยคลาน จําแนกตามสถานภาพการคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สถานภาพทางการอนุรักษ์ โดย The International Union
for Conservation of Nature; IUCN (2019) สํานักนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (2560 )และ
อนุสัญญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศซึ่งชนิ ดสัตว์ ป่ าและพื ชป่ าที่ ใกล้ สูญพันธุ์ (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; Cites, 2019) ตลอดจนสัตว์ป่านอกคุ้มครองและสัตว์ป่า
ต่างประเทศและสัตว์ป่าที่ทางราชการอนุญาตให้ ประชาชนเพาะเลี ้ยงได้ ในแต่ละแห่งและการเปลี่ยนแปลงในรอบปี
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูลชนิดและจํานวนสัตว์ ป่าในกรงเลี ้ยงภายในสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ ป่า ทัง้ หมด 26 สถานี
ในช่วงระยะเวลาย้ อนหลัง 3 ปี ระหว่างเดือนมกราคม 2559-ธันวาคม 2561 โดยการแจกแจงในรู ปแบบสถิติอย่างง่าย
ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (average) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; SD) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA)

ผลและวิจารณ์
จากการศึกษา พบว่า ปี พ.ศ. 2560 มีสตั ว์ป่าในความดูแลมากที่สดุ 380,136 ตัว จําแนกเป็ นนกมากที่สุด
219 ชนิด จํานวน 249,555 ตัว สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม 80 ชนิด จํานวน 87,758 ตัว สัตว์เลื ้อยคลาน 50 ชนิด จํานวน
42,667 ตัว และสัตว์สะเทินนํ ้าสะเทินบกน้ อยที่สดุ 1 ชนิด จํานวน 156 ตัว โดยแบ่งเป็ นรายปี (Table 1)
เมื่อพิจารณาจํานวนตัวสัตว์ป่า พบว่า สถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าที่มีจํานวนตัวสัตว์ในความดูแลมากที่ สุด
ได้ แก่ สถานีที่ 3 สถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าเขาสน (2,742 ตัว/ปี ) สถานที่ 15 สถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าบางพระ (2,582
ตัว/ปี ) และสถานีที่ 21 สถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าภูเขียว (2,401 ตัว/ปี ) ตามลําดับ โดยสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าภูเขียวมี
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนตัวสัตว์ป่ามากที่สดุ (SD=606.4) รองลงมา คือ สถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าบางพระ (SD =
576.1) และสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าเขาสน (SD=472.1) ตามลําดับ
หากพิจารณาถึงจํานวนชนิดของสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแล พบว่า สถานีที่ 14 สถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่านกนํ ้า
บางพระ มีชนิดสัตว์ป่ามากที่สดุ 110 ชนิด (SD=45.0) รองลงมาคือ สถานีที่ 15 สถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าบางพระ 90
ชนิด (SD=28.40) และสถานีที่ 3 สถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าเขาสน 88 ชนิด (SD=13.34) (Figure 1 และ Figure 2)
จากข้ อมูลจํานวนตัวสัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลเฉลี่ย 356,832 ตัว/ปี สถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าที่มีสตั ว์ป่าใน
ความดูแลมากที่สดุ 88 ชนิด จํานวน 2,742 ตัว/ปี เมื่อเทียบกับสวนสัตว์ San Diego Zoo ซึง่ เป็ นสวนสัตว์ขนาดใหญ่
ที่สดุ ในโลกซึง่ มีสตั ว์อยู่เพียง 650 ชนิด จํานวน 3,700 ตัว หรื อ Frankfurter Zoo ซึง่ มีสตั ว์อยู่กว่า 450 ชนิด จํานวน
4,500 ตัว ปั จจุบนั สวนสัตว์ต่างๆ กําลังมีการปรับเปลี่ยนทังชนิ
้ ดและจํานวนสัตว์ให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้นเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Zoosfacts, 2019) ทังนี
้ ้ พบว่าสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าที่มีการเปลี่ยนแปลงของชนิด
และจํานวนสัตว์อยู่เสมอจะเป็ นสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าที่มีภารกิจในการรับสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ป่าจากกรณี
การช่วยเหลือและแก้ ไขปั ญหา
สถานภาพทางการอนุรักษ์ เมื่อพิจารณาความคุ้มครองตามพระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่ า
พ.ศ. 2535 พบว่า ชนิดสัตว์ที่สําคัญหลายชนิด จําแนกเป็ นสัตว์ป่าสงวน จํานวน 6 ชนิด ได้ แก่ นกกระเรี ยน เลียงผา
กวางผา เก้ งหม้ อ ละอง-ละมัง่ และสมเสร็ จ สัตว์ป่าคุ้มครอง 295 ชนิด สัตว์ป่าที่ได้ รับการจัดสถานภาพทางการ
อนุรั กษ์ ที่ กํ าหนดโดย IUCN (2019) จํ านวน 416 ชนิ ด สัตว์ ป่ าที่ ได้ รั บการอนุรั กษ์ ตามสํ านักนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จํานวน 322 ชนิด และสัตว์ป่าตามการคุ้มครองของ CITES จํานวน 206 ชนิด
จํ าแนกเป็ นสัตว์ ป่าที่ ทางราชการอนุญาตให้ เพาะพันธุ์ จํ านวน 51 ชนิ ด จากสถานภาพการอนุรักษ์ สามารถเป็ น
แนวทางในการวางแผนการเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าในแต่ละสถานีเพาะเลี ้ยงว่าควรมุ่งเน้ นการเพาะพันธุ์สตั ว์ป่าสงวนและ
สัตว์ป่าคุ้มครองมีอยู่ในสถานภาพวิกฤตเพื่อการฟื น้ ฟูความหลากหลายในธรรมชาติ หรื อในกรณีของสัตว์ป่าที่ ทาง
ราชการอนุญาตให้ เพาะพันธุ์ได้ ควรเน้ นให้ มีการเพาะพันธุ์ให้ ได้ ผลผลิตเพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน
เพราะนอกจากจะเป็ นการส่งเสริ มอาชีพ การสร้ างรายได้ แล้ วยังถือเป็ นการส่งเสริ มการอนุรักษ์ สตั ว์ป่าในทางอ้ อม
ด้ วย (Table 2)
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Table 1 Species and number of wildlife in captive condition of wildlife breeding center 26 stations in Thailand.
Year

Month

2559

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun

2560

Mammal
Sp. Number
69
4,449
69
4,459
69
4,597
67
4,599
67
4,714
68
4,902
68
4,922
67
4,841
68
4,994
69
4,941
69
5,044
73
5,377
64
4,905
62
5,902
63
4,726
72
7,273
68
6,669
59
8,588

Sp.
198
203
205
209
211
207
208
209
208
205
199
204
190
186
194
203
191
130

Bird
Number
15,868
16,459
16,550
17,276
18,233
18,200
17,408
16,492
16,107
15,595
14,981
15,208
20,753
21,615
21,395
23,345
24,054
23,883

Reptile
Sp. Number
47
5,939
48
6,266
47
6,738
46
6,036
47
6,913
44
6,395
44
6,069
50
5,810
50
5,950
55
5,982
53
5,708
56
5,608
31
2,452
25
3,135
24
1,674
41
7,601
24
3,290
27
4,233

Amphibian
Sp. Number
2
54
2
54
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
18
1
18
1
18
1
18
1
18
1
8
1
8
1
14
1
14
1
14
1
14

821

Sp.
316
322
322
323
326
320
321
327
327
330
322
334
286
274
282
317
284
217

Sum
Number
26,310
27,238
27,905
27,931
29,880
29,517
28,419
27,161
27,069
26,536
25,751
26,211
28,118
30,660
27,809
38,233
34,027
36,718

Average
Sp. Number
79 6,578
81 6,810
81 6,976
81 6,983
82 7,470
80 7,379
80 7,105
82 6,790
82 6,767
83 6,634
81 6,438
84 6,553
72 7,030
69 7,665
71 6,952
79 9,558
71 8,507
54 9,180

Sp.
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.4
4.3
4.2
4.3
4.2
4.1
4.3
4.8
4.2
2.8

SD
Number
3.3
3.5
3.5
3.6
3.9
3.9
3.7
3.5
3.4
3.3
3.1
3.2
4.7
4.8
5.0
4.9
5.4
5.2
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Table 1 (Continued)
Year

2561

Month
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Mammal
Sp. Number
64
8,226
60
8,198
61
7,714
59
9,114
61
7,796
59
8,986
78
5,206
80
5,629
78
6,468
79
5,469
80
5,429
80
5,448
80
5,501
79
5,657
80
5,577
80
5,232
79
5,265
77
5,337

Sp.
145
129
146
131
147
130
214
220
225
219
225
231
228
232
229
233
233
235

Bird
Number
24,002
22,213
20,676
22,755
21,433
21,765
15,184
15,812
18,412
18,249
18,458
19,134
18,862
17,305
17,175
16,866
16,847
15,909

Reptile
Sp. Number
24
2,945
23
3,793
23
2,943
25
4,323
25
2,753
25
3,437
62
5,243
57
5,186
55
4,583
55
6,441
56
6,859
56
6,679
58
4,967
54
7,082
59
4,780
58
5,078
57
4,807
57
5,698

Amphibian
Sp. Number
1
14
1
14
1
14
1
14
1
14
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

822

Sp.
234
213
231
216
234
215
355
358
359
354
362
368
367
366
369
372
370
370

Sum
Number
35,187
34,218
31,347
36,206
31,996
34,202
25,634
26,628
29,464
30,160
30,747
31,262
29,331
30,045
27,533
27,177
26,920
26,945

Average
Sp. Number
59 8,797
53 8,555
58 7,837
54 9,052
59 7,999
54 8,551
89 6,409
90 6,657
90 7,366
89 7,540
91 7,687
92 7,816
92 7,333
92 7,511
92 6,883
93 6,794
93 6,730
93 6,736

Sp.
3.2
2.8
3.2
2.8
3.2
2.8
45
4.7
4.8
4.6
4.8
4.9
4.8
5.0
4.9
4.9
4.9
5.0

SD
Number
5.5
4.9
4.6
4.9
4.8
4.8
3.2
3.3
3.9
3.9
3.9
4.0
4.3
3.6
3.6
3.6
3.6
3.2
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Figure 1 Number of wildlife species in captive condition of 26 wildlife breeding stations in Thailand.

Figure 2 Number of wildlife individual in captive condition of 26 wildlife breeding stations in
Thailand.
1 is Wildlife Rescue Center 1
3 is Khaozon Wildlife Breeding Station
5 is Maelao Wildlife Breeding Station
7 is Ton Nga Chang Wildlife Breeding Station
9 is Khon Kaen Wildlife Breeding Station
11 is Chong klam bon Wildlife Breeding Station
13 is Thawat Buri Wildlife Breeding Station
15 is Bangphra Wildlife Breeding Station
17 is Khao Pratapchang Wildlife Breeding Station
19 is Phang-nga Wildlife Breeding Station
21 is Phu Khiao Wildlife Breeding Station
23 is Huai Kha Khaeng Wildlife Breeding Station
25 is Huai Yang Pan Wildlife Breeding Station

2 is Khao kho Wildlife Breeding Station
4 is Mae Chan Wildlife Breeding Station
6 is Khok Mai Ruea Wildlife Breeding Station
8 is Krabok Koo Wildlife Breeding Station
10 is Chulabhorn Wildlife Breeding Station
12 is Doi Tung Wildlife Breeding Station
14 is Bangphra Water Bird Breeding Station
16 is Banglamung Wildlife Breeding Station
18 is Pangtong Wildlife Breeding Station
20 is Phatthalung Wildlife Breeding Station
22 is Khaosoidao Wildlife Breeding Station
24 is Huaisai Wildlife Breeding Station
26 is Omkoi Wildlife Breeding Station
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Table 2 Conservation Status of Wildlife in captive condition of 26 wildlife breeding stations in Thailand.
Group
Aves

Thai Law
WP (209), WR (1),
WB (37),Exo (14)

Mammal

WP (50), WR (5)
WB (8),Exo (12)

Reptile

WP (29),WB (6)
Exo (15)

Amphibian

WP (1),Exo (2)

Thailand Red Data
EW (2), CR (10),
EN (11), VU (11),
NT (34), LC (149)
CR (6) , EN (19),
VU (16), NT (8),
LC (16) , DD (1)
CR (6), EN (2),
VU (1) ,NT (10),
LC (19)
VU (1)

CITES
CITES I (16),
CITES II (78),
CITES III (2),
CITES I (27),
CITES II (21,
CITES III (9),
CITES I (12),
CITES I ,II (2),
CITES II (39)

IUCN
CR (4),EN (9) LC (205),
NT (27) , VU (16)
CR (4), EN (18)
LC (40), NT (8) ,
VU (15), DD (2)
CR (7), EN (8),
LC (35), NT (2) ,
VU (12), DD (1)
LC (2), VU (1)

Thai Law is Status of Reserve Act and Wildlife protection 1992
WP is Wildlife Protected
WR is Wildlife Reservation
WB is Wildlife for Breeding
Exo is Exotic species
Thailand Red Data is Wildlife Status of Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
EW is Extinct in the wild
CR is Critically Endangered EN is Extinct
VU is Vulnerable
NT is Near Threatened
LC is Least Concerned
DD is Data Deficient
CITES is Wildlife Status of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CITES I are species that are threatened with extinction and are or may be affected by trade
CITES II are species that are not necessarily threatened with extinction, but may become so
unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization
incompatible with the survival of the species in the wild.
CITES are species that are listed after one member country has asked other CITES Parties for
assistance in controlling trade in a species
IUCN is Wildlife Status of The International Union for Conservation of Nature
CR is Critically endangered species EN is Endangered species
VU is Vulnerable
species NT is Near Threatened
LC is Least Concern
DD is Data Deficient
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สรุ ป

การศึกษาสถานภาพของสัตว์ป่าในสภาพกรงเลี ้ยงของสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทย พบว่า มีสตั ว์
ที่ อยู่ในความดูแลของสถานี เพาะเลี ย้ งสัตว์ ป่ า รวม 463 ชนิ ด จํ านวน 1,070,495 ตัว โดยคิ ดเป็ นจํ านวนเฉลี่ ย
356,832 ตัว/ปี เป็ นสัตว์ป่าคุ้มครอง 295 ชนิด และเป็ นสัตว์ป่าสงวน จํานวน 6 ชนิด ได้ แก่ นกกระเรี ยน เลียงผา กวางผา
เก้ งหม้ อ ละอง-ละมัง่ และสมเสร็ จ สถานภาพทางการอนุรักษ์ ที่กําหนดโดย IUCN (2019) จํานวน 416 ชนิด สัตว์ป่า
ที่ได้ รับการอนุรักษ์ ตามสํานักนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จํานวน 322 ชนิด สัตว์ป่าตาม
อนุสัญญา CITES จํ านวน 206 ชนิ ด สัตว์ ป่ าที่ ทางราชการอนุญาตให้ เพาะพันธุ์ จํ านวน 51 ชนิ ด และสัตว์ ป่ า
ต่างประเทศ 43 ชนิด เมื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์แยกรายสถานี รายเดือน รายปี พบว่า จํานวนชนิดพันธุ์และจํานวนตัว
สัตว์ป่าในแต่ละสถานีเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ที่ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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ความหนาแน่ น และการเคลื่อนที่ตามฤดูกาลของกิง้ ก่ าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster)
ในป่ าดิบเขาบริเวณพืน้ ที่สงวนชีวมณฑลแม่ สา-คอกม้ า จังหวัดเชียงใหม่
Seasonal Density and Movement of Cuvier’s Spiny Lizard (Acanthosaura lepidogaster) in Hill
Evergreen Forest, Mae Sa–Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province
บงกชรัตน์ ภัทรมนัส1 ปานวริ ศร์ ปานศรี 1 ศุภลักษณ์ ศิริ1 ยุวดี พลพิทกั ษ์ 1 อภิษฎา เรื องเกตุ1
ยอดชาย ช่วยเงิน2 และ ประทีป ด้ วงแค1*
Bongkochrat Pattaramanas1, Paanwaris Paansri1, Supalak Siri1, Yuwadee Ponpituk1, Apisada Rueangket1,
Yodchaiy Chuaynkern2 and Prateep Duengkae1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาความหนาแน่น และการเคลื่อนที่ตามฤดูกาลของกิ ง้ ก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster)
ในป่ าดิ บ เขาบริ เวณพื น้ ที่ ส งวนชี วมณฑลแม่ส า-คอกม้ า จัง หวัด เชี ย งใหม่ ใช้ วิธี ก ารสํ ารวจภาคสนาม 2 วิ ธี
ประกอบด้ วยการวางหลุมดักสัตว์ (pitfall) และการเดินสํารวจโดยตรง (direct observation) ซึง่ แบ่งออกเป็ นการ
เดินสํารวจตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ผลการศึกษาการปรากฎของกิ ้งก่าเขาเล็กพบว่าเพศผู้พบได้ มากกว่า
เพศเมียในฤดูแล้ ง และการปรากฎของเพศเมียมากกว่าเพศผู้ในฤดูฝน ในส่วนของประชากรกิง้ ก่าเขาเล็กตาม
ฤดูกาล พบความหนาแน่นของเพศเมียมากกว่าเพศผู้ ทัง้ 5 session นอกจากนี ้การเคลื่อนที่เฉลี่ยของกิ ้งก่าเขา
เล็ก ในแต่ละ session มีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน โดยใน session ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีระยะทางการเคลื่อนที่
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 50.71±5.73, 22.24±5.10, 41.93±4.72, 51.17±8.50 และ 30.05±3.42 เมตร ตามลํ า ดั บ การ
กระจายของประชากรกิ ้งก่าเขาเล็กในพื ้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้ า ทัง้ 5 session มีการกระจายแบบกลุม่
(clumped) ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยความต้ องการจําเพาะในระบบนิเวศของกิ ้งก่าเขาเล็ก

ABSTRACT
Seasonal Density and Movement of Cuvier’s Spiny Lizard (Acanthosaura lepidogaster) in hill
evergreen forest, Mae Sa–Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province. Two field surveys were
conducted, including pitfall and direct observation, which were divided into daytime and daylight
surveys. The results of the study showed that males Cuvier’s Spiny Lizard were more common than
females during the dry season. And found more females than males in the rainy season. Seasonal
changes in the Cuvier’s Spiny Lizard have more female densities than males in all 5 sessions. The
average movement of Cuvier’s Spiny Lizard were different among session. In session 1, 2, 3, 4 and 5,
the average movement distance is 50.71±5.73, 22.24±5.10, 41.93±4.72, 51.17±8.50 and 30.05±3.42
meters respectively. The distribution of Cuvier’s Spiny Lizard in all 5 sessions is clumped. According to
the specific needs in the ecosystem of Cuvier’s Spiny Lizard.
Key words: Cuvier’s Spiny Lizard, Density, Movement, Seasonal
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คํานํา
กิ ง้ ก่ า เป็ นสั ต ว์ เ ลื อ้ ยคลานชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ก ารวิ วั ฒ นาการมาจากสัต ว์ ส ะเทิ น นํ า้ สะเทิ น บกในกลุ่ ม
Labyrinthodont (Carroll, 1997) มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ างต่ า ง ๆ ภายในร่ า งกายเพื่ อ ปรั บ ให้ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้ อมบนบก ทํ าให้ สามารถขึน้ มาอาศัยอยู่บนบกได้ อย่างสมบูรณ์ โดยที่ ไม่ต้องอาศัยแหล่งนํ า้ ในการ
ดํารงชีวิต (ปิ ยวรรณ และคณะ, 2560) และยังเป็ นกลุ่มสัตว์ที่มีความสามารถในการแพร่ กระจายพันธุ์ไปได้ ทวั่ โลก
ยกเว้ นบริ เวณขัว้ โลกเหนื อและขัว้ โลกใต้ เนื่ องจากปั จจัยแวดล้ อมในเรื่ องของอุณหภูมิที่มีความหนาวเย็น จน
อุณ หภู มิ ติ ด ลบส่ ง ผลทํ าให้ สัต ว์ เลื อ ดเย็ น จํ า พวกสัต ว์ เ ลื อ้ ยคลานที่ ต้ องควบคุม อุณ หภู มิ ร่ า งกายให้ เ ท่ า กั บ
สิ่งแวดล้ อมก่อนออกไปทํากิจกรรมในแต่ละวันไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ (กิตติพงศ์ และวุฒิ, 2560)
กิ ง้ ก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster) จัดเป็ นสัตว์ ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็ นกิ ้งก่าที่มีการกระจายพบได้ ในพื ้นที่ป่า โดยเฉพาะในประเภทป่ าหรื อสังคมพืชที่มี
ความชื ้นสูง และมีความสูงจากระดับนํ ้าทะเลปานกลางประมาณ 700-1,400 เมตร (Das, 2010) ซึง่ พื ้นที่สงวนชีว
มณฑลแม่สา-คอกม้ า ที่ทําการศึกษาเป็ นส่วนหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และสามารถพบกิ ้งก่าเขาเล็ก
ได้ ถึงแม้ ว่ากิ ้งก่าเขาเล็กจะมีการกระจายในหลายพื ้นที่ของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจยั หรื อผล
การศึกษาเกี่ยวกับประชากร และการเคลื่อนที่ของกิ ้งก่าเขาเล็ก ซึง่ อาจสัมพันธ์กบั ปั จจัยแวดล้ อมในบริ เวณถิ่นที่อยู่
อาศัย ดังนันจึ
้ งดําเนินการศึกษากิ ้งก่าเขาเล็กโดยใช้ วิธีการวางหลุมดักสัตว์เลื ้อยคลาน (pitfall) (ยุวดี, 2557) และ
วิธีการเดินสํารวจโดยตรง (direct observation) (บุษบง และคณะ, 2555) ในแปลงศึกษาสังคมพืชถาวรขนาด 16
เฮกตาร์ นอกจากนี ไ้ ด้ นําเทคนิ คการทํ าเครื่ องหมายบนตัวกิ ง้ ก่ าโดยวิธีการจับซํ า้ -ปล่อย (capture-recapture)
(White et al., 1982) โดยการใช้ ไ มโครชิ ป ร่ วมกับ วิ ธี ก ารสัก สี (colored plastic particles) (Northwest Marine
Technology, 2017) ซึง่ เป็ นวิธีการที่สามารถช่วยในการจําแนกกิ ้งก่าเขาเล็กรายตัวได้ และทําการวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยใช้ Spatial capture – recapture (SCR) ซึง่ เป็ นวิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรเชิงพื ้นที่ โดยใช้
ข้ อมูลจากการจับซํ ้า ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้จึงมุ่งเน้ นไปที่การศึกษาความหนาแน่น และการเคลื่อนที่ตามฤดูกาล
ของกิ ้งก่าเขาเล็กในบริ เวณพื ้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้ า จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่สามารถพบกิ ้งก่าเขา
เล็กอยู่อย่างชุกชุม ผลจากการศึกษาในครัง้ นี ้จะทําให้ ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความหนาแน่น และการเคลื่อนที่ของ
กิ ้งก่าในแต่ละฤดูกาล และยังเป็ นข้ อมูลสําหรับพื ้นที่ที่สามารถนําไปสูก่ ารประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ
พื ้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้ สามารถรักษาถิ่นอาศัยและประชากรกิ ้งก่าเขาเล็กได้ อย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. วิธีการสํารวจและเก็บข้ อมูล
ศึกษาความหนาแน่น และการเคลื่อนที่ตามฤดูกาลของกิ ้งก่าเขาเล็ก โดยเก็บข้ อมูลภาคสนาม ตังแต่
้
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562 เป็ นเวลา 20 เดือน สํารวจเดือนละครัง้ ครัง้ ละ 3 วัน ในพื ้นที่
ป่ าดิบเขาบริ เวณพื ้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้ า โดยใช้ แปลงตัวอย่างสังคมพืชถาวรที่มีการวางหลุมดักสัตว์
ในแปลง เมื่อปี พ.ศ. 2557 (ยุวดี, 2557) มีขนาด 16 เฮกตาร์ หรื อขนาด 400x400 เมตร ในพื ้นที่ศกึ ษามีหลุมดัก
สัตว์ทกุ ๆ 50 เมตร ทังหมด
้
7 เส้ นทาง เส้ นทางละ 7 หลุม จํานวนทังหมด
้
49 หลุม
สํารวจกิ ้งก่าเขาเล็ก 2 วิธี ดังนี ้ 1. สํารวจโดยใช้ หลุมดักสัตว์เลื ้อยคลาน (Pitfall) โดยเปิ ดหลุมดักสัตว์ทิ ้งไว้
หนึ่งคืน จากนัน้ กลับมาเช็ คที่ หลุมดักสัตว์ ในวันถัดไปในช่ วงเวลา 8.00-10.00 น. 2. เดินสํารวจโดยตรง (Direct
observation) ในพืน้ ที่ศึกษา โดยแบ่งออกเป็ นการเดินสํารวจตอนกลางวันและตอนกลางคืน การเดินสํารวจตอน
กลางวัน เริ่ มสํารวจพร้ อมกับการเช็คหลุมดักสัตว์ ส่วนการเดินสํารวจตอนกลางคืนเริ่ มสํารวจเวลา 19.00-22.00 น.
บริ เวณทางเท้ า ป่ าดงกล้ วย ริ มลําห้ วย และฝายวัดนํ ้า (weir) เมื่อพบกิ ้งก่าเขาเล็ก จึงจับใส่ถงุ พลาสติก บันทึกพิกดั
โดยใช้ (GPSmap 60 CSx) เวลา และสถานที่พบ
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2. วิธีการจําแนกเพศและวัดขนาด

จําแนกเพศกิ ้งก่าเขาเล็กจากลักษณะภายนอก โดยการดูสีผิว ซึง่ กิ ้งก่าเขาเล็กเพศผู้จะมีลําตัวสีเขียวสด
หัวสีดํา และปากสีส้ม ส่วนกิ ้งก่าเขาเล็กเพศเมียมีสีผิวเข้ มกว่าเพศผู้ เช่น สีนํ ้าตาล สีนํ ้าตาลแดง หรื อสีส้มเป็ นสี
เดี ย วกัน ทัง้ ตัว การแยกเพศจากลัก ษณะภายในสามารถจํ า แนกได้ โ ดยกิ ง้ ก่ า เขาเล็ก เพศผู้ มี อ วัย วะเพศผู้
(hemipenis) อยู่ในรู ทวารร่ วม (cloaca) จากนันวั
้ ดลักษณะทางสัณฐานของกิ ้งก่าเขาเล็กโดยใช้ เวอร์ เนียร์ คาลิป
เปอร์ (vernier caliper) โดยวัดขนาดความยาวลําตัวของกิง้ ก่าตังแต่
้ ปลายจมูกถึงรู ทวาร (Snout-Vent length:
SVL) เพื่ อจํ าแนกตัวเต็ม วัย (adult) (SVL>65 mm) กับ ตัวไม่เต็มวัย (juvenile และ subadult) (SVL<65 mm)
และชัง่ นํ ้าหนักโดยใช้ เครื่ องชัง่ นํ ้าหนักดิจิตอลเพื่อติดตามการเจริ ญเติบโต

3. วิธีการทําเครื่ องหมาย-ปล่ อย-จับซํา้ (Mark-Capture-recapture) ในกิง้ ก่ าเขาเล็ก
ทําเครื่ องหมาย-ปล่อย-จับซํ ้า (Mark- Capture-recapture) เพื่อระบุขนาดประชากร และหลีกเลี่ยงการ
จับซํ ้า สําหรับกิ ้งก่าเขาเล็กตัวเต็มวัย (SVL>65 mm.) ใช้ วิธีการฝั งไมโครชิปขนาด 2x8 มิลลิเมตร ที่บริ เวณใต้ ท้อง
ด้ านหน้ าขาหลังข้ างขวา โดยไมโครชิปแต่ละอันมีเลขรหัสที่แตกต่างกัน และจดบันทึกลงในแบบฟอร์ มบันทึก
ข้ อมู ล ส่ ว นกิ ง้ ก่ า เขาเล็ ก ตัว ไม่ เ ต็ ม วัย (SVL≤65 mm.) ทํ า สัญ ลัก ษณ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสัก สี (Northwest Marine
Technology, 2017) โดยทําการผสมนํ ้ายาสักสี Visible implant elastomer tag (VIE TAGs) ในเข็มฉีดยา ขนาด
0.03 มิลลิลิตร หัวเข็มยาว 12 มิลลิเมตร และฉี ดสีบริ เวณต้ นขาใต้ ท้องของกิ ง้ ก่าทัง้ 4 ข้ าง เป็ นเส้ นตรงยาว
ประมาณ 0.4 เซนติเมตร โดยใช้ รหัสสีที่แตกต่างกันในกิ ้งก่าเขาเล็กแต่ละตัว สามารถเช็ครหัสสีได้ โดยใช้ ไฟฉายยู
วีฉายไปที่บริ เวณที่สกั สีเพื่ออ่านรหัส และทําการจดบันทึกลงในแบบฟอร์ ม
4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ Spatial capture-recapture
จัดเตรี ยมข้ อมูลสําหรั บวิเคราะห์ ข้อมูลประชากรเชิงพื น้ ที่ด้วยวิธี Spatial capture-recapture โดยใช้
แพคเกจ oSCR ในโปรแกรม R (Sutherland et al., 2019) โดยข้ อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
1. ไฟล์ข้อมูลการปรั บใช้ พิกดั กับดัก (Trap Deployment File: TDF) ประกอบด้ วย จํานวนของหลุมดัก
และพิกดั ของหลุมดักสัตว์ โดยข้ อมูลพิกดั หลุมดักสัตว์ได้ ทําการขยายขอบเขตจากจุดพิกดั เดิม เป็ นรัศมีออกไป 25
เมตร ในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อนํามาคํานวณหาโอกาสการพบกิ ้งก่าในหลุมกับดักสัตว์
2. ไฟล์ข้อมูลจํานวนประชากรกิ ้งก่าเขาเล็กที่พบ (Encounter data: EDF) โดยแบ่งข้ อมูลเป็ น 3 ลักษณะ
คือ จํานวนประชากรรายฤดูกาลในแต่ละปี (session), จํานวนประชากรรายเดือนในแต่ละฤดูกาล (occasion),
รหัสที่ระบุตวั ประชากร, เพศ และพิกดั ประชากรที่พบซึง่ พิกดั ต้ องตรงกับพิกดั ของกับดักสัตว์ (Table 1)
ขันตอนแรกต้
้
องนําเข้ าข้ อมูลของพิกดั หลุมกับดักทังหมด
้
49 หลุม ลงในโปรแกรม ArcGis เพื่อทําการจัด
วางพิกดั ใหม่ ไว้ สําหรับการวิเคราะห์คํานวณหาความเป็ นไปได้ ของกิ ้งก่าที่เจอในแต่ละตัวว่ามีโอกาสที่จะตกลงไป
ในหลุมกับดักสัตว์หรื อไม่ โดยใช้ โปรแกรมสร้ างพิกดั ของหลุมกับดักสัตว์ แล้ วทําการขยายขอบเขตของหลุมกับดัก
สัตว์ให้ ออกไปจากจุดศูนย์กลาง โดยมีรัศมี 25 เมตร ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ระหว่างหลุมกัดดักสัตว์และเพิ่มโอกาสใน
การพบเจอกิ ้งก่าที่อยู่ห่างออกไปจากหลุมกับดักสัตว์แต่ยงั อยู่ในรัศมี 25 เมตร เพื่อให้ มีโอกาสและความเป็ นไปได้
ที่จะตกลงไปในหลุมกับดักสัตว์ แล้ วใช้ พิกดั หลุมกับดักสัตว์ดงั กล่าวใส่ไว้ ในไฟล์ของ TDF
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Table 1 Data that is divided into 5 session according to the season which is collected in each month.
Session
1
2
3
4
5

Year
2017
2018
2018
2019
2019

Season
Rainy
Dry
Rainy
Dry
Rainy

Month
July, August, September, October
January, April
July, August, September, October
December, January, February, March, April
May, June, July, August, September

Trap night
360
180
360
450
450

ขันตอนที
้
่สองนําข้ อมูลประชากรพิกดั ของกิ ้งก่าแต่ละตัวจุดลงไปทับซ้ อนกับพิกดั ของหลุมกับดักที่เตรี ยม
ไว้ จากนัน้ ทํ าการอนุม านพิ กัด ของกิ ง้ ก่ าแต่ล ะตัวให้ เป็ น พิ กัด เดี ย วกัน กับ หลุมกับ ดัก ทัง้ หมด เพื่ อใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื ้นที่ในบริ เวณพื ้นที่ศกึ ษาว่าสามารถพบจํานวนประชากรของกิ ้งก่าเขาเล็กได้ กี่ตวั และนําพิกดั
ของกิ ้งก่าที่ได้ ไปใส่ในไฟล์ข้อมูล EDF
ขันตอนที
้
่สามทําการเตรี ยม และจัดเรี ยงข้ อมูลเป็ นไฟล์ของ TDF และ EDF ใน Excel ที่บนั ทึกในรู ปแบบ
ไฟล์ .csv เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว นําข้ อมูลทังหมดเข้
้
าไปวิเคราะห์ในโปรแกรม R

ผลและวิจารณ์

ความหนาแน่ นของกิง้ ก่ าเขาเล็ก
การศึกษาประชากรของกิ ้งก่าเขาเล็กตามฤดูกาลในพื ้นที่ศกึ ษา ซึง่ แบ่งออกเป็ นทังหมด
้
5 session ตาม
(Table 1) ผลการศึกษาพบว่า session ที่ 1 ฤดูฝน ปี 2017 พบกิ ้งก่าเขาเล็กจํานวน 151 ตัว (เพศผู้ 58 ตัว, เพศ
เมีย 93 ตัว) โอกาสในการพบกิ ้งก่าเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 0.038 และ 0.62 ตามลําดับ ใน session ที่ 2 ฤดูแล้ ง
ปี 2018 พบกิ ้งก่าเขาเล็ก 35 ตัว (เพศผู้ 22 ตัว, เพศเมีย 13 ตัว) โอกาสในการพบเพศผู้ และเพศเมียเท่ากับ 0.63
และ 0.37 ตามลําดับ ใน session ที่ 3 ฤดูฝน ปี 2018 พบกิง้ ก่าเขาเล็กทังหมด
้
163 ตัว (เพศผู้ 93 ตัว, เพศเมีย
80 ตัว) โอกาสในการพบเพศผู้ และเพศเมียคิดเป็ น 0.51 และ 0.49 ตามลําดับ session ที่ 4 ฤดูแล้ ง ปี 2019 พบ
จํ านวน 36 ตัว (เพศผู้ 25 ตัว, เพศเมี ย 11 ตัว) โอกาสในการพบเพศผู้แ ละเพศเมี ย คิ ด เป็ น 0.69 และ 0.31
ตามลําดับ และ session ที่ 5 ฤดูฝน ปี 2019 พบกิ ้งก่าทังหมด
้
129 ตัว (เพศผู้ 53 ตัว, เพศเมีย 76 ตัว) โอกาสใน
การพบเพศผู้ และเพศเมียเท่ากับ 0.41 และ 0.59 ตามลําดับ จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้ นทําให้ ทราบว่า
โอกาสในการพบตัวประชากรของกิ ้งก่าเขาเล็กเพศผู้ และเพศเมียแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล โดยฤดูฝนมีโอกาส
ในการพบกิ ้งก่าเขาเล็กเพศเมียมากกว่าเพศผู้ ยกเว้ น session ที่ 3 ฤดูฝน ปี 2018 ที่มีโอกาสในการพบเพศผู้ได้
มากกว่าแต่คา่ ที่ได้ แตกต่างกันไม่มากนัก ส่วนในช่วงฤดูแล้ งมีโอกาสพบประชากรกิ ้งก่าเขาเล็กเพศผู้มากกว่าเพศ
เมี ย ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ Pal et al. (2010) ในกิ ง้ ก่ า Sitana ponticeriana อยู่ ใ นวงศ์ Agamidae
เช่นเดียวกับกิ ้งก่าเขาเล็กพบว่ามีโอกาสในการพบประชากรกิง้ ก่าเพศเมียมากกว่าเพศผู้ในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็
ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมของจํานวนตัวที่สํารวจพบเปรี ยบเทียบกันระหว่างฤดูฝน และฤดูแล้ ง ผลการสํารวจ
พบว่าในฤดูฝนสํารวจพบกิ ้งก่าได้ มากกว่าซึง่ โอกาสการพบกิง้ ก่าที่สงู ในช่วงฤดูฝนอาจมีความสัมพันธ์ กบั แมลง
ซึง่ เป็ นอาหารของกิ ้งก่าเนื่องจาก ดาริ นี และคณะ (2562) พบความแตกต่างของชนิดอาหารในกองมูลกิ ้งก่าเขา
เล็กบริ เวณป่ าดิบเขา ในพื น้ ที่ สงวนชี วมณฑลแม่สา-คอกม้ า รายงานว่าฤดูฝนมีความหลากหลายของแมลง
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มากกว่าในฤดูแล้ ง โดยฤดูฝนพบแมลงที่เป็ นอาหารของกิง้ ก่าเขาเล็ก 10 อันดับ ส่วนฤดูแล้ งพบเพียง 3 อันดับ
ดังนันเมื
้ ่ออาหารมีน้อยในช่วงฤดูแล้ งอาจทําให้ กิ ้งก่าเขาเล็กมีพฤติกรรมการจําศีลในระยะสัน้ (torpor) ซึง่ คล้ าย
กับการศึกษาของ Germano et al. (1994) ที่ ระบุว่า blunt-nosed leopard lizard ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่ใต้ ดิน
ในช่วงที่อาหารในธรรมชาติมีอยู่น้อย
ผลการศึกษาความหนาแน่นของประชากรกิ ้งก่าเขาเล็กตามฤดูกาล ทัง้ 5 session พบว่า session ที่ 1
มีความหนาแน่นของประชากรเพศผู้ 31.76±6.03 ตัวต่อเฮกตาร์ และเพศเมีย 35.98±6.78 ตัวต่อเฮกตาร์ session
ที่ 2 มีความหนาแน่นของประชากรเพศผู้และเพศเมีย 56.96±27.19 และ 64.52±30.77 ตัวต่อเฮกตาร์ session ที่
3 มีความหนาแน่นของประชากรเพศผู้และเพศเมีย 46.04±9.79 และ 52.15±11.03 ตัวต่อเฮกตาร์ session ที่ 4
ความหนาแน่นของประชากรเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 6.18±1.84 และ 6.70±2.08 ตัวต่อเฮกตาร์ และ session ที่
5 มีความหนาแน่นของประชากรเพศผู้ 59.49±14.43 ตัวต่อเฮกตาร์ เพศเมีย 67.34±16.28 ตัวต่อเฮกตาร์ (Figure
1) ซึ่ง สัมพัน ธ์ กับการศึกษาของ Jammes et al. (2006) ซึ่ง ศึก ษาความแปรปรวนของสภาพอากาศกับความ
หนาแน่นของกิ ้งก่า โดยพบว่าในช่วงฤดูแล้ งประชากรกิ ้งก่ามีความหนาแน่นเฉลี่ยน้ อยกว่าฤดูอื่น แต่กิ ้งก่ามีการ
เติบโตเร็ วขึ ้นในระยะเวลาอันสัน้ หากเกิดช่วงฤดูแล้ งยาวนานขึ ้นอาจทําให้ เกิดการตาย และเกิดการสูญพันธุ์ของ
ประชากรได้ ในอนาคต นอกจากนี ้การศึกษาของ Dubey (2010) ยังพบว่าอุณหภูมิมีผลกระทบต่ออัตราส่วนเพศ
ของประชากรลูกหลานกิ ้งก่า ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงฤดูกาลจากภาวะโลกร้ อนมีผลต่อการปรากฎของเพศกิง้ ก่า
ในช่วงที่ทําการศึกษาอีกด้ วย
การเคลื่อนที่ตามฤดูกาลของกิง้ ก่ าเขาเล็ก
การศึกษาการเคลื่อนที่เฉลี่ยของกิ ้งก่าเขาเล็กในแต่ละช่วงที่ทําการศึกษาทัง้ 5 session พบว่าในแต่ละ
session กิ ้งก่าเขาเล็กมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน (Figure 2) โดยใน session ที่ 1 ฤดูฝน ปี 2017 มีระยะทางการ
เคลื่ อ นที่ เ ฉลี่ ย เท่ ากับ 50.71±5.73 เมตร session ที่ 2 ฤดูแ ล้ ง ปี 2018 มี ร ะยะทางการเคลื่ อนที่ เ ฉลี่ ย เท่ากับ
22.24±5.10 เมตร session ที่ 3 ฤดูฝน ปี 2018 มีระยะทางการเคลื่อนที่เฉลี่ยเท่ากับ 41.93±4.72 session ที่ 4
ฤดูแล้ ง ปี 2019 มีระยะทางการเคลื่อนที่ เฉลี่ยเท่ากับ 51.17±8.50 เมตร และ session ที่ 5 ฤดูฝน ปี 2019 มี
ระยะทางการเคลื่ อนที่ เฉลี่ย เท่ ากับ 30.05±3.42 เมตร ผลของการเคลื่อนที่ ข องกิ ง้ ก่ าเขาเล็กสรุ ปได้ ว่า ทัง้ 5
session ในฤดูฝน และฤดูแล้ งที่ศกึ ษา กิ ้งก่าเขาเล็กมีการเคลื่อนที่ที่ต่างกัน อาจเป็ นเพราะอุณหภูมิที่ผนั แปรไป
ตามสภาพอากาศที่ต่างกันในแต่ละปี ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Zamora-Camacho et al. (2012) กล่าวว่า
รู ปแบบกิจกรรมของกิ ้งก่าที่ศกึ ษาสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามฤดูกาล อุณหภูมิที่ร้อนทําให้ กิ ้งก่า
ทํากิจกรรมน้ อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงจึงเป็ นผลทําให้ กิ ้งก่าเขาเล็กในฤดูแล้ ง session ที่ 2 มีการเคลื่อนที่เฉลี่ยน้ อย
ที่สดุ เมื่อเทียบกับทุก session
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Figure 1 Population density of Cuvier’s Spiny Lizard in 5 sessions at Mae Sa-Kog Biosphere Reserve.

Figure 2 The average movement of Cuvier’s Spiny Lizard in the study area each season all 5 session.

จากการศึกษาการเคลื่ อนที่ ของกิ ง้ ก่าเขาเล็กในพืน้ ที่ศึกษา 400 x 400 เมตร (Figure 3) พบว่า
กิ ้งก่าเขาเล็กมีการกระจายตัวแบบกลุ่ม (clumped) สามารถอธิบายได้ ว่าพื ้นที่บริ เวณนันมี
้ ปัจจัยที่สําคัญ
ต่อความต้ องการจําเพาะของกิ ้งก่าเขาเล็ก ซึ่งในพื ้นที่บริ เวณนันมี
้ แหล่งนํ ้า และมีความชื ้นกว่าบริ เวณอื่น
เพราะถู ก ปกคลุ ม ด้ ว ยดงกล้ ว ย ที่ เ ป็ น ปั จ จัย จํ า เฉพาะของกิ ง้ ก่ า เขาเล็ ก ซึ่ ง ต่ า งจากการศึ ก ษาของ
Spoecker (2015) กล่าวว่าการเคลื่ อนที่ ที่ ยาวนาน ไม่จํากัดเวลาในการศึกษาของ Uta stansburiana
stejnegeri เป็ นการเคลื่อนที่แบบกระจายตัว แต่กิ ้งก่าเขาเล็กมีการศึกษาการเคลื่อนที่ที่แบ่งเป็ นช่วงฤดูใน
แต่ละปี และจากการเคลื่อนที่ใน session ที่ 1, 3 และ5 ที่อยู่ในช่วงฤดูฝนมีการเคลื่อนที่ของกิ ้งก่าเขาเล็ก
ในแต่ล ะตัว มากกว่ า และมี ร ะยะไกลกว่ า ในช่ ว งฤดูแ ล้ ง ที่ อ ยู่ใ น session ที่ 2 และ4 ทํ า ให้ ท ราบถึ ง
พฤติกรรมในการออกมาทํากิจกรรมของกิ ้งก่าเขาเล็กในช่วงฤดูฝนมากที่สดุ
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Figure 3 Movement of Cuvier’s Spiny Lizard in the study area 400x400 m Each season all 5 session.

สรุ ป
การปรากฎของกิ ้งก่าเขาเล็กมีโอกาสพบประชากรของเพศเมียได้ มากกว่าเพศผู้ในฤดูฝน และมีโอกาสพบ
ประชากรเพศผู้ได้ มากกว่าเพศเมียในฤดูแล้ ง ความหนาแน่นของประชากรกิ ้งก่าเขาเล็กตามฤดูกาลพบว่ามีเพศเมีย
มากกว่าเพศผู้ทัง้ 5 session ใน session ที่ 1 เพศผู้ 31.76±6.03 ตัวต่อเฮกตาร์ และเพศเมี ย 35.98±6.78 ตัวต่อ
เฮกตาร์ session ที่ 2 เพศผู้ 56.96±27.19 ตัวต่อเฮกตาร์ และเพศเมีย 64.52±30.77 ตัวต่อเฮกตาร์ session ที่ 3 เพศ
ผู้ 46.04±9.79 ตัวต่อเฮกตาร์ และเพศเมีย 52.15±11.03 ตัวต่อเฮกตาร์ session ที่ 4 เพศผู้ 6.18±1.84 ตัวต่อเฮกตาร์
และเพศเมีย 6.70±2.08 ตัวต่อเฮกตาร์ และ session ที่ 5 เพศผู้ 59.49±14.43 ตัวต่อเฮกตาร์ เพศเมีย 67.34±16.28
ตัวต่อเฮกตาร์ การเคลื่อนที่เฉลี่ยของกิ ้งก่าเขาเล็ก ในแต่ละ session มีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน โดยใน session ที่
1, 2, 3, 4 และ 5 มี ระยะทางการเคลื่ อนที่ เฉลี่ ยเท่ ากับ 50.71±5.73, 22.24±5.10, 41.93±4.72, 51.17±8.50 และ
30.05±3.42 เมตร ตามลําดับ มีการปรากฏการกระจายของประชากรกิ ง้ ก่ าเขาเล็ก ทัง้ 5 session เป็ นแบบกลุ่ม
(clumped) ตามปั จจัยความต้ องการจําเพาะในระบบนิเวศของกิ ้งก่าเขาเล็ก

ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ยังขาดข้ อมูลปั จจัยทางกายภาพ เช่น อุณภูมิ แสง ความชื ้น และปริ มาณนํ ้าฝน มา
วิเคราะห์เพื่อหารู ปแบบการเคลื่อนที่เพื่อใช้ ในการทํานายที่แม่นยํามากขึ ้นในอนาคต
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กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พืช และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่อนุญาตให้
เข้ าไปเก็บข้ อมูลเพื่อทํางานวิจยั ในพื ้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้ า จังหวัดเชียงใหม่
ขอขอบคุณ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา รศ.ดร.ประที ป ด้ วงแค ที่ ส นับ สนุน ให้ ก ารช่ วยเหลื อในทุก ๆ ด้ าน ทัง้
คําแนะนํา คําปรึกษา ข้ อแก้ ไขในการปรับแก้ และพัฒนางานวิจยั นี ้เสมอมา
ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อน และน้ อง ปริ ญญาเอกกับปริ ญญาโท ที่คอยให้ ความช่วยเหลือต่างๆ มาโดยตลอด
คอยให้ คําแนะนํา คําปรึกษา ทังสอนประสบการณ์
้
ตา่ งๆ เป็ นอย่างดี จนงานวิจยั ชิ ้นนี ้เสร็ จสมบูรณ์

เอกสารอ้ างอิง
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ผลกระทบของไฟต่ อการเติบโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติในป่ าเต็งรั งผสมสน
โครงการหลวงบ้ านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
Effect of Fire on Growth and Natural Regeneration in Pine-Dipterocarp Forest
at Ban Watchan Royal Project, Chiangmai Province
เพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ1* กอบศักดิ์ วันธงไชย1 และ วาทินี สวนผกา1
Phensurat Kiatphokha1*, Kobsak Wanthongchai1 and Wathinee Suanpaga1

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเติบโตและการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติในป่ าเต็งรัง
ผสมสนที่มีไฟป่ าทุกปี และไม่มีไฟป่ าเกิดขึ ้นไม่น้อยกว่า 6 ปี โครงการหลวงบ้ านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
ได้ ดําเนินการตังแต่
้ เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึงเมษายน พ.ศ. 2562 โดยวางแปลงขนาด 40x40 เมตร พื ้นที่
ละ 3 แปลง รวม 6 แปลง ผลการศึกษาพบว่า ชนิดพันธุ์ไม้ ท่ีสามารถพบได้ ทวั่ ไปป่ าเต็งรังผสมสนมี 3 ชนิด
คือ สนสองใบ เหียง และรักใหญ่ ส่วนสนสามใบพบในเฉพาะพื ้นที่มีไฟเท่านัน้ สําหรับการเติบโตและการ
เจริ ญทดแทนตามธรรมชาติ พบว่าป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไฟป่ า มีพนั ธุ์ไม้ ทงหมด
ั้
9 ชนิด ค่าความหนาแน่น
เฉลี่ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.20 ต่อปี ค่าความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เท่ากับ 1.22 ส่วนในป่ าเต็งรังผสมสนที่
ไม่มี ไฟป่ า มี พันธุ์ ไม้ ทัง้ หมด 13 ชนิ ด ค่าความหนาแน่นเฉลี่ ยเฉลี่ ยเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 2.73 ต่อปี ค่าความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ เท่ากับ 1.38 จากผลการทดลองจะเห็นว่าในป่ าเต็งรังผสมสนที่ไม่มีไฟป่ า มี
จํานวนชนิดพันธุ์ไม้ ความหนาแน่นเฉลี่ย ค่าความหลากหลายมากกว่าป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไฟป่ า จึงกล่าว
ได้ ว่าไฟป่ ามี ผลกระทบต่อการเติบโตและการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติทงั ้ ในด้ านของการลดลงของ
จํานวนชนิดพันธุ์ ความหนาแน่น การเติบโตทังในด้
้ านขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง และความสูงของไม้ รุ่น และ
กล้ าไม้ ขณะที่ ไม้ ใหญ่ ได้ รับผลกระทบเพี ยงเล็กน้ อย ดังนัน้ การควบคุมไฟป่ าในป่ าเต็งรั งผสมสนเป็ น
แนวทางหนึ่งในการจัดการฟื น้ ฟูระบบนิเวศได้ ซึ่งในระยะยาวหากยังไม่มีมาตรการในการจัดการไฟป่ าที่มี
ประสิทธิ ภาพ กระบวนการเจริ ญทดแทนของสังคมพื ชอาจได้ รับผลกระทบจนทํ าให้ เปลี่ ยนสภาพเป็ นทุ่ง
หญ้ าได้ ในที่สดุ
ABSTRACT
The objectives of this study were to study the growth and natural regeneration in the pinedipterocarp forest (PDF) with annual fire and without fire occurred for at least 6 years at Ban
Watchan Royal Project, Chiangmai province. The results showed that there were 3 kinds of plants
that could be generally found in PDF, Pinus merkusii Jungh. & de Vriese, Dipterocarpus
obtusifolius Teijsm. ex Miq., and Gluta usitata (Wall.) Ding Hou. The P. kesiya Royle ex Gordon
was found only in the fire area. The study result of PDF found 9 kinds of plants that have the
average density increased by 1.20 percent per year. The species diversity was 1.22. The study
result of PDF without fire found 13 kinds of plants that have the average density increased by
2.73 percent per year. The species diversity was 1.38. From those results, the growth and natural
regeneration of PDF without fire had the values of the density, the number of species and species
diversity more than the values of those in PDF with annual fire. Those results indicated that forest
fire affected the growth and natural regeneration, both in terms of decreasing number of species,
density, and the growth of diameter and height of sapling and seedling, while trees were only
slightly affected
Key words: pine-dipterocarp forest, forest fire, growth, regeneration
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คํานํา

โครงการหลวงบ้ านวัดจันทร์ เป็ นป่ าสนที่มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ทางภาคเหนือและยังเป็ นป่ าสนที่มีพื ้นที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศไทย มีสภาพพื ้นที่เป็ นป่ าเต็งรังผสมสน ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ นชนิดย่อย โดยพิจารณาตามชนิด
พันธุ์ไม้ เด่นแบ่งได้ เป็ น 3 สังคมย่อย คือ 1) ป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไม้ เหียงเป็ นพันธุ์ไม้ เด่น 2) ป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไม้
พลวงเป็ นพันธุ์ไม้ เด่น 3) ป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไม้ เต็งเป็ นพันธุ์ไม้ เด่น (ตฤณ และคณะ, 2556) โดยป่ าเต็งรังจัดเป็ น
สังคมสุดยอดด้ วยไฟ (fire climax community) ซึง่ การเกิดไฟป่ าเป็ นประจํานัน้ มีทงประโยชน์
ั้
และโทษ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับความรุ นแรงและความถี่ของไฟ ถ้ าความรุ นแรงไฟน้ อยก็จะมีประโยชน์ ต่อพืชบางชนิด เช่น ช่วยเพิ่มการงอก
ของเมล็ดไม้ ช่วยเตรี ยมพื ้นที่ในการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติ เป็ นต้ น แต่ถ้ามีความรุ นแรงไฟมากก็จะมีโทษ ทํา
ให้ พืน้ ที่ป่าไม้ ถูกทําลายหรื อแปรสภาพให้ เสื่อมโทรมลง โดยไฟจะมีผลต่อการเติบโตและการตายของไม้ ยืนต้ น
น้ อยมาก แต่จะมีผลต่อไม้ รุ่นและกล้ าไม้ ทงด้
ั ้ านการเติบโตและการตาย (วรพรรณ และ สันต์, 2551) ป่ าเต็งรังที่
ถูกไฟไหม้ ทุกปี จะกลายสภาพเป็ นป่ าโปร่ งความหนาแน่นของต้ นไม้ น้อย การเติบโตช้ าลง ขาดการทดแทนตาม
ธรรมชาติ เกิดรอยแผลบนต้ นไม้ ทําให้ เกิดโรคและแมลงได้ ง่าย และยังทําให้ พืน้ ที่ที่เกิดไฟไหม้ ปราศจากสิ่งปก
คลุมเกิดการกร่ อนของดินและเกิดตะกอนสะสมในลํานํ ้า นอกจากนีไ้ ฟป่ ายังทําลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและ
ความสวยงามของพื น้ ที่ กล่าวได้ ว่าไฟป่ าเป็ นตัวการหนึ่งที่ มีค วามสําคัญในการทํ าลายทรั พยากรป่ าไม้ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเติบโตและการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติบริ เวณพืน้ ที่มีไฟป่ า
เป็ นประจําทุกปี เปรี ยบเทียบกับพื ้นที่ไม่มีไฟเกิดขึ ้นเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี (ตังแต่
้ ปี 2555 ถึงปั จจุบนั ) ในป่ าเต็ง
รังผสมสนที่มีไม้ เหียงเป็ นพันธุ์ไม้ เด่น โครงการหลวงบ้ านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการ
จัดการฟื น้ ฟูระบบนิเวศป่ าเต็งรังผสมสนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พืน้ ที่ศึกษา
ป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไม้ เหียงเป็ นพันธุ์ไม้ เด่น บริ เวณโครงการหลวงบ้ านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ มีพนั ธุ์ไม้
เรื อนยอดที่มีความสูงมากกว่าพันธุ์ไม้ ชนิดอื่นในป่ า คือ ไม้ สน ซึง่ มีทงไม้
ั ้ สนสองใบและสนสามใบ แต่สว่ นมากจะเป็ น
ไม้ สนสองใบ ไม้ พืชล่างที่พบมาก คือ ก่อแพะ และเหียง
2. การวางแปลงเก็บข้ อมูล
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design: CRD) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ทรี ต
เมนต์ คือ แปลงที่มีไฟป่ าเป็ นประจําเกือบทุกปี และแปลงที่ไม่มีไฟป่ าเกิดขึน้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี (ตังแต่
้ ปี
2555 ถึง ปั จ จุบัน ) วางแปลงขนาด 40x40 เมตร พื น้ ที่ ล ะ 3 แปลง รวม 6 แปลง พร้ อมบัน ทึก ตํ าแหน่ ง แปลง
ตัวอย่างทุกแปลงด้ วย GPS ซึ่งแต่ละแปลงจะแบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร สําหรั บศึกษาไม้ ใหญ่ 4x4
เมตร สําหรั บศึกษาไม้ รุ่น และ 1x1 เมตร สําหรั บศึกษากล้ าไม้ โดยศึกษาจากการเก็บข้ อมูลเส้ นผ่านศูนย์ กลาง
เพียงอก (DBH) ความสูง ชนิด และจํานวนของไม้ ใหญ่ และไม้ รุ่น ส่วนกล้ าไม้ ใช้ เพียงการบันทึกชนิดและจํานวน
เท่านัน้ ทังนี
้ ้ จะทําการเก็บข้ อมูลทุกๆ 6 เดือน เป็ นระยะเวลา 1 ปี (Figure 1) หากพบต้ นไม้ ที่เกิดใหม่ในแปลงจะ
ทําการวัดการเติบโตทางเส้ นผ่านศูนย์กลาง ความสูง และติดเบอร์ ที่ต้นไม้ เพิ่ม
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Figure 1 Time line.
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ ในป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไฟป่ าและไม่มีไฟป่ า โดยวิเคราะห์สงั คมพืช
เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ ได้ แ ก่ ดัช นี ค่ า ความสํ า คัญ (important value index หรื อ IVI และดัช นี ค วาม
หลากหลายของชนิดพันธุ์ (species diversity index) โดยใช้ Shannon-Wiener function (Krebs, 1985)
1.1 ดัชนีคา่ ความสําคัญ (IVI) = ความหนาแน่นสัมพัทธ์ + ความถี่สมั พัทธ์ + ความเด่นสัมพัทธ์
1.2 ดัชนีคา่ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (H’) = -∑ (pi In pi)
เมื่อ
H’ = ดัชนีคา่ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้
S = จํานวนชนิดพันธุ์ไม้ ทงหมด
ั้
ั้
pi = สัดส่วนจํานวนต้ นของพันธุ์ไม้ ชนิด i ต่อจํานวนต้ นของพันธุ์ไม้ ทงหมด
2. การเติบโตและการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติ จากค่าความหนาแน่น ความโต ความสูง อัตราการ
เติบโต โดยใช้ สถิติเชิงพรรณา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ เป็ นต้ น และทําการเปรี ยบเทียบระหว่างพื ้นที่มีไฟป่ าและ
พื ้นที่ไม่มีไฟป่ า โดยใช้ สถิติ independent t-test

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

1. โครงสร้ างและองค์ ประกอบของสังคมพืช
พิ จารณาโครงสร้ างและองค์ ป ระกอบของสัง คมพื ชในป่ าเต็ งรั งผสมสน จากจํ านวนชนิ ดพัน ธุ์ ความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง ความสูง และความหนาแน่น ปรากฏดัง Table 1
1.1 ป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไฟป่ า
พันธุ์ไม้ มีทงหมด
ั้
9 ชนิด มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของไม้ ใหญ่ และไม้ รุ่น เท่ากับ 19.08 และ 2.08
เซนติเมตร มีความสูงเฉลี่ยของไม้ ใหญ่ และไม้ รุ่น เท่ากับ 13.34 และ 1.52 เมตร มีความหนาแน่นของไม้ ใหญ่ ไม้ รุ่น
และกล้ าไม้ เท่ากับ 79.44, 106.25 และ 3,133.33 ต้ นต่อไร่ มีความหลากหลายของไม้ ใหญ่ ไม้ รุ่น และกล้ าไม้ เท่ากับ
1.22, 0.69 และ 0.2
จากการวิเคราะห์ ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถี่สมั พัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ เพื่อประเมินหา
ดัชนีคา่ ความสําคัญ (important value index หรื อ IVI) ทําให้ ทราบถึงชนิดไม้ ใหญ่ที่มีดชั นีคา่ ความสําคัญ 5 อันดับ
ที่มากที่สดุ ได้ แก่ เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) เท่ากับ 142.63 รองลงมาได้ แก่ สนสองใบ
(Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) สนสามใบ (P. kesiya Royle ex Gordon) รั กใหญ่ (Gluta usitata (Wall.)
Ding Hou) และสารภีป่า (Anneslea fragrans Wall.) ซึง่ มีดชั นีค่าความสําคัญ เท่ากับ 77.89, 44.55, 19.49 และ
6.71 ตามลําดับ
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1.2 ป่ าเต็งรังผสมสนที่ไม่มีไฟป่ า
พันธุ์ไม้ มีทงั ้ หมด 13 ชนิด มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ยของไม้ ใหญ่ และไม้ รุ่น เท่ากับ 13.99 และ
2.69 เซนติเมตร มีความสูงเฉลี่ยของไม้ ใหญ่ และไม้ รุ่น เท่ากับ 9.26 และ 2.31 เมตร มีความหนาแน่นของไม้ ใหญ่
ไม้ รุ่น และกล้ าไม้ เท่ากับ 111.33, 431.25 และ 7,133.33 ต้ นต่อไร่ มีความหลากหลายของไม้ ใหญ่ ไม้ รุ่น และกล้ าไม้
เท่ากับ 1.38, 1.84 และ 0.60
จากการวิเคราะห์คา่ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถี่สมั พัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ ของป่ าเต็งรังผสม
สนที่ไม่มีไฟที่มีดชั นีคา่ ความสําคัญ 5 อันดับมากที่สดุ ได้ แก่ สนสองใบ เท่ากับ 136.81 รองลงมา ได้ แก่ เหียง ก่อ
หม่ น (Lithocarpus elegans. Hatus. ex Soepadmo) รั กใหญ่ และไก๋ แ ดง (Ternstroemia gymnanthera
Bedd.) ซึง่ มีดชั นีคา่ ความสําคัญ เท่ากับ 107.45, 16.39, 11.71 และ 9.09 ตามลําดับ
Table 1 Number of species, average diameter, average height, density and species.
Parameters
Tree
Sapling
Seedling
Burned Unburned Burned

Unburned

Burned

Unburned

Number of species

9

13

2

10

2

4

Species diversity

1.22

1.38

0.69

1.84

0.20

0.60

Average diameter (cm)

19.08

13.99

2.08

2.69

Average height (m)

13.34

9.26

1.52

2.31

Density (tree/rai)

79.44

111.33

106.25

431.25

3,133.33

7,133.33

อย่างไรก็ตามการเกิ ดไฟป่ าทุกปี จะทํ าให้ จํานวนชนิดพันธุ์ไม้ ความหนาแน่น ความหลากหลาย
ลดลง (สุกัญญา, 2532) ซึ่งการศึกษาครั ง้ นีพ้ บจํานวนชนิดพันธุ์ไม้ ของป่ าเต็งรั งผสมสนที่ไม่มีไฟป่ า (13 ชนิด)
มากกว่าป่ าเต็ง รั ง ผสมสนที่ มี ไฟป่ าทุก ปี (9 ชนิ ด ) ความหนาแน่ นของต้ นไม้ ใ นป่ าเต็ง รั ง ผสมสนที่ ไม่มีไฟป่ า
(111.33 ต้ น/ไร่ ) มากกว่าป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไฟป่ าทุกปี (79.44 ต้ น/ไร่ ) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ ในป่ า
เต็งรั งผสมสนที่ ไม่มีไฟป่ า (1.38) มากกว่าป่ าเต็งรั งผสมสนที่ มีไฟป่ าทุกปี (1.22) และเมื่อพิ จารณาชนิ ดไม้ ที่
สามารถพบได้ ทวั่ ไปมี 3 ชนิดคือ สนสองใบ เหียง และรักใหญ่ เนื่องจากพบได้ ทงในพื
ั้
้นที่มีไฟป่ าและไม่มีไฟป่ า
ส่วนสนสามใบพบในเฉพาะพื ้นที่มีไฟเท่านัน้ ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาของ ตฤณ และคณะ
(2556)
2. การเติบโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ
จากการศึกษาข้ างต้ น พบว่า พันธุ์ไม้ ที่สามารถพบได้ ทวั่ ไปมี 3 ชนิดคือ สนสองใบ เหียง และรักใหญ่ ดังนัน้
จึงนําชนิดพันธุ์ไม้ ดงั กล่าว มาทําการศึกษาการเติบโตระหว่างพืน้ ที่ที่มีไฟป่ าและไม่มีไฟป่ า ปรากฏดัง Table 2
พบว่า ไม้ ใหญ่ และไม้ รุ่นของทังสองพื
้
น้ ที่ที่ทําการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยของขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง และความสูง
เฉลี่ยมากที่สดุ คือ สนสองใบ รองลงมา ได้ แก่ รักใหญ่ และเหียง ตามลําดับ
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Table 2 Diameter at breast height (DBH) and height (H) of trees and saplings.
Species
Tree
Sapling
Burned
Unburned
Burned
Unburned
DBH
(cm)

H
(m)

DBH
(cm)

H
(m)

DBH
(cm)

H
(m)

DBH
(cm)

H
(m)

P. latteri

38.50

23.39

16.70

11.77

3.65

2.88

2.74

2.88

D.obtusifolius

14.73

9.71

12.70

7.80

2.88

2.06

3.08

1.95

G. usitata

18.56

10.15

14.48

9.75

2.60

1.60

-

-

2.1 อัตราการเติบโต
จากเก็บข้ อมูล และติดตามผลการการเติบโตของพันธุ์ไม้ ในป่ าเต็งรังผสมสนทุก 6 เดือน เป็ นระยะเวลา
1 ปี เพื่อทําการศึกษาหาอัตราการเติบโตต่อปี ของพันธุ์ไม้ เด่นหรื อพันธุ์ไม้ ที่สามารถพบได้ โดยทัว่ ไปในป่ าเต็งรังผสม
สนได้ ผลการศึกษา ดังนี ้
1. สนสองใบ จากการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่า อัตราการเติบโตทางด้ านเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางระหว่างป่ าเต็งรั งผสมสนที่มีไฟป่ าและไม่มีไฟป่ ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติทาง
สถิติ แต่อตั ราการเติบโตทางด้ านความสูง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนันกล่
้ าวได้ วา่
ไฟป่ ามีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของไม้ ใหญ่เพียงเล็กน้ อย ส่วนในไม้ รุ่น พบว่า อัตราการเติบโตทางด้ านเส้ น
ผ่านศูนย์กลางมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และความสูงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง
ทางสถิติ กล่าวได้ วา่ ไฟมีผลกระทบต่อการเติบโตของไม้ รุ่น จาก Table 3 จะเห็นว่าอัตราการเติบโตทางด้ านขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลาง และความสูงในที่ไม่มีไฟป่ าสูงกว่าในที่มีไฟป่ า
2. เหี ยง จากการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยทางสถิติในไม้ ใหญ่และไม้ รุ่น แสดงให้ เห็นว่า อัตราการเติบโต
ทางด้ านเส้ นผ่านศูนย์กลาง และความสูงระหว่างป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไฟป่ า และไม่มีไฟป่ ามีความแตกต่างอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 3) แต่เมื่อเทียบอัตราการเติบโต พบว่า ไม้ เหียงในที่มีไฟมีอตั ราการเติบโตที่ดีกว่า
ในที่ไม่มีไฟ
3. รั กใหญ่ จากการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยทางสถิติในไม้ ใหญ่ แสดงให้ เห็นว่า อัตราการเติบโตทางด้ าน
เส้ นผ่านศูนย์ กลาง และความสูงระหว่างป่ าเต็งรั งผสมสนที่ มีไฟป่ าและไม่มีไฟป่ ามีความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (Table 3) แต่เมื่อเทียบอัตราการเติบโต พบว่า ไม้ รักใหญ่ในที่มีไฟมีอตั ราการเติบโตที่ดีกว่าใน
ที่ไม่มีไฟ
เมื่อพิจารณาการเติบโตในพื ้นที่มีไฟ พบว่า ชนิดไม้ ใหญ่ที่มีการอัตราการเติบโตมากสุด คือ รักใหญ่
ส่วนชนิดไม้ รุ่นที่มีอตั ราการเติบโตมากสุด คือ เหียง สําหรับพื ้นที่ไม่มีไฟป่ า พบว่า ชนิดไม้ ใหญ่ และไม้ รุ่นที่มีการ
อัตราการเติบโตมากสุด คือ สนสองใบ
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Table 3 Growth rates of trees and saplings.
Species

Tree
P. latteri

Sapling

D.obtusifolius

G. usitata

P. latteri

D. obtusifolius

DBH
(cm)

H
(m)

DBH
(cm)

H
(m)

DBH
(cm)

H
(m)

DBH
(cm)

H
(m)

DBH
(cm)

H
(m)

Burned

0.0043

0.0387

0.0062

0.0506

0.0073

0.0020

0.0083

0.0415

0.0736

0.0459

Unburned
p-value

0.0510
0.82ns

0.0446
0.03*

0.0042
0.17ns

0.0222
0.49ns

0.0022
0.31ns

0.0014
0.88ns

0.1973
0.01*

0.1448
0.002**

0.0354
0.31ns

0.0375
0.24ns

ns = non-significant difference (p>0.05)
* = significant difference (p<0.05)
** = highly significant difference (p<0.01)
2.2 การเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติ
จากเก็บข้ อมูล และติดตามผลการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ ในป่ าเต็งรังผสมสนทุก 6
เดือน เป็ นระยะเวลา 1 ปี ได้ ผลการศึกษาปรากฏดัง Table 4
Table 4 Densities of trees, saplings and seedlings.
Remark

Area

P-Value

Time
(month)

Tree
Burned
Unburned

Density (tree/rai)
Sapling
Burned Unburned

Seedling
Burned
Unburned

1

79.00

110.00

112.50

412.50

3,900.00

7,000.00

6

80.00

111.00

106.25

418.75

3,100.00

7,200.00

12

80.00

113.00

100.00

462.50

2,400.00

7,200.00

average

79.44

111.33

106.25

431.25

3,133.33

7,133.33

sd

0.38

1.33

6.25

27.24

750.56

115.47

0.001**

0.002**

0.012*

โดยครัง้ แรกที่เริ่ มวางแปลงศึกษา (เมษายน พ.ศ. 2561) พบว่า พื ้นที่มีไฟป่ ามีความหนาแน่นของไม้
ใหญ่ ไม้ รุ่ น และกล้ าไม้ เท่ ากับ 79, 112.50 และ 3,900 ต้ น ต่อไร่ ตามลํ าดับ ส่วนพื น้ ที่ ที่ ไ ม่มี ไ ฟป่ า มี ค วาม
หนาแน่นของไม้ ใหญ่ ไม้ รุ่น และกล้ าไม้ เท่ากับ 110, 412.50 และ 7,000 ต้ นต่อไร่ ตามลําดับ จะเห็นได้ วา่ พื ้นที่มี
ไฟป่ ามีความหนาแน่นของไม้ ใหญ่ ไม้ รุ่น และกล้ าไม้ ตํ่ากว่า พื ้นที่ไม่มีไฟป่ า
จากการเก็บข้ อมูลหลังจากเริ่ มวางแปลงศึกษา 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2561) พบว่า พื ้นที่มีไฟป่ ามี
ความหนาแน่นของไม้ ใหญ่ ไม้ รุ่น และกล้ าไม้ เท่ากับ 80, 106.25 และ 3,100 ต้ นต่อไร่ ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ
ครัง้ แรกพบว่าในไม้ รุ่น และกล้ าไม้ มีความหนาแน่นลดลง ส่วนพื ้นที่ที่ไม่มีไฟป่ ากลับมีความหนาแน่นของไม้ ใหญ่
ไม้ รุ่น และกล้ าไม้ ที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น เท่ากับ 111, 418.75 และ 7,200 ต้ นต่อไร่ ตามลําดับ
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และจากการเก็บข้ อมูลหลังจากเริ่ มวางแปลงศึกษา 12 เดือน (เมษายน พ.ศ. 2562) พบว่า พื ้นที่มีไฟ
ป่ ามีความหนาแน่นของไม้ ใหญ่ ไม้ รุ่น และกล้ าไม้ เท่ากับ 80, 100 และ 2,400 ต้ นต่อไร่ ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ
ครัง้ แรกพบว่าในไม้ รุ่น และกล้ าไม้ มีความหนาแน่นลดลง ส่วนพื ้นที่ที่ไม่มีไฟป่ ากลับมีความหนาแน่นของไม้ ใหญ่
ไม้ รุ่น และกล้ าไม้ ที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 111, 431.25 และ 7,200 ต้ นต่อไร่ ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติ พบว่า พื ้นที่มีไฟป่ า มีความหนาแน่นเฉลี่ยของไม้ ใหญ่
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.20 ต่อปี จะเห็นได้ วา่ ไฟผิวดินในป่ าเต็งรังผสมสนไม่มีผลต่อความหนาแน่นของไม้ ใหญ่ (คนึงนิจ,
2539 และ บุญส่ง, 2541) ซึง่ แตกต่างจากความหนาแน่นเฉลี่ยของไม้ รุ่น และกล้ าไม้ ที่มีแนวโน้ มที่ลดลงร้ อยละ
11.11 และ 38.46 ต่อปี ตามลําดับ กล่าวได้ ว่าไฟผิวดินมีผลต่อการเติบโตและการตายของไม้ รุ่น และกล้ าไม้
(วรพรรณ และ สันต์, 2551) สอดคล้ องกับ กอบศักดิ์ (2555) หลังจากเกิดไฟป่ า ความหนาแน่นต่อพื ้นที่ของไม้ รุ่น
และกล้ าไม้ มีการเปลี่ยนแปลงทังในลั
้ กษณะที่เพิ่มขึ ้น ลดลง และไม่เปลี่ยนแปลง ทังนี
้ ้เนื่องจากไม้ รุ่น และกล้ าไม้
ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากอิทธิพลของไฟป่ านันเอง
้ ส่วนพื ้นที่ไม่มีไฟป่ า มีความหนาแน่นของไม้ ใหญ่ ไม้ รุ่น และ
กล้ าไม้ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.73, 12.12 และ 2.86 ต่อปี ตามลําดับ และจากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่า ความ
หนาแน่นของไม้ ใหญ่ และไม้ รุ่นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ ส่วนในกล้ าไม้ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ชนิดพันธุ์ไม้ ที่เป็ นโครงสร้ างและองค์ประกอบของสังคมพืช รวมถึงการ
เติบโตและการเจริ ญทดแทนตามธรรมชาติในพื ้นที่มีไฟป่ าและไม่มีไฟป่ ายังไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากมีการ
ควบคุมไฟป่ าในพื ้นที่เพียง 6 ปี จึงทําให้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชยังไม่ปรากฎให้ เด่นชัด อย่างไรก็ตามหาก
เกิดไฟป่ าเป็ นประจําปี ทกุ ปี จะทําให้ เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากไฟมีผลกระทบทําให้ การเติบโตและการ
เจริ ญทดแทนตามธรรมชาติลดลง โอกาสที่ไม้ รุ่นและกล้ าไม้ จะพัฒนาไปเป็ นไม้ ต้นก็เป็ นไปได้ ยาก แต่หากมีการ
ควบคุมไฟเป็ นระยะ ก็อาจทําให้ เกิดผลดีมากกว่า เนื่องจากไม้ รุ่น และกล้ าไม้ เกิดการฟื ้นตัว ทําให้ มีอตั ราการ
เติบโตที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น จึงมีโอกาสที่จะเติบโตไปเป็ นไม้ ใหญ่ได้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้ หากป้องกันไฟไว้ เป็ นเวลานานก็
อาจจะเกิดผลเสียต่อพรรณพืชได้ เช่นกัน ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้องกัน รักษาและกระตุ้นให้ มีการเติบโตและเจริ ญ
ทดแทนตามธรรมชาติ ควรมีมาตรการควบคุมไฟที่ เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาของสุกัญญา (2532), คนึงนิ จ
(2539), บุญส่ง (2541) พบว่าระดับความถี่ที่เหมาะสมแก่การเกิดไฟในป่ าเต็งรังผสมสนควรเป็ น 4 ปี ตอ่ ครัง้

สรุ ป
ป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไฟป่ าเป็ นประจําทุกปี จะทําให้ จํานวนชนิดพันธุ์ไม้ ความหนาแน่น ความหลากหลาย
ลดลง (สุกัญญา, 2532) ซึ่งการศึกษาครั ง้ นีพ้ บจํานวนชนิดพันธุ์ไม้ ของป่ าเต็งรั งผสมสนที่ไม่มีไฟป่ า (13 ชนิด)
มากกว่าป่ าเต็ง รั ง ผสมสนที่ มี ไฟป่ าทุก ปี (9 ชนิ ด ) ความหนาแน่ นของต้ นไม้ ใ นป่ าเต็ง รั ง ผสมสนที่ ไม่มีไฟป่ า
(111.33 ต้ น/ไร่ ) มากกว่าป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไฟป่ าทุกปี (79.44 ต้ น/ไร่ ) ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ ในป่ า
เต็งรังผสมสนที่ไม่มีไฟป่ า (1.38) มากกว่าป่ าเต็งรังผสมสนที่มีไฟป่ าทุกปี (1.22) ดังนัน้ การควบคุมไฟป่ าในป่ า
เต็งรังผสมสนเป็ นแนวทางหนึง่ ในการจัดการฟื น้ ฟูระบบนิเวศได้ ซึง่ ในระยะยาวหากยังไม่มีมาตรในการจัดการไฟ
ป่ าที่มีประสิทธิ ภาพ กระบวนการเจริ ญทดแทนของสังคมพืชอาจได้ รับผลกระทบจนทําให้ เปลี่ยนสภาพเป็ นทุ่ง
หญ้ าได้ ในที่สดุ
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่ งพลับพลึงธาร กรณีศึกษา คลองนาคา
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
Public Participation in the Conservation of Water Onion:
Case Study from Khlong Naka, Suk Samran District, Ranong Province
นิติญา สังขนันท์ 1* ธิดารัตน์ คําล้ อม1 และ ขนิษฐา อีดเกิด1
Nitiya Sangkhanan1*, Tidarat Kumlom1 and Khanittha Eadkerd1

บทคัดย่ อ
การวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
ของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
คือ ประชาชนในพื ้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ที่ 1 จํานวน 164 ครัวเรื อน และหมู่ที่ 5 จํานวน 86 ครัวเรื อน รวมทังหมด
้
250 ครัวเรื อน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการศึกษา สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์
แหล่งพลับพลึงธาร หมูท่ ี่ 1 และหมูท่ ี่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 และ 3.82 ตามลําดับ ปั ญหาและ
อุปสรรคของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร หมู่ที่ 1 คือ ไม่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครั ฐ
หรื อการปกครองส่วนท้ องถิ่นมากที่สุด (ร้ อยละ 27.1) และหมู่ที่ 5 คือ ประชาชนขาดความรู้ และความเข้ าใจในการ
อนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธารมากที่สดุ (ร้ อยละ 30.0) ข้ อเสนอแนะของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธารของ
ทัง้ 2 หมู่บ้าน พบว่า ต้ องการสนับสนุนงบประมาณในการฟื น้ ฟูอย่างต่อเนื่อง จัดทําสื่อเผยแพร่ และให้ ผ้ ูนําชุมชนมี
การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ABSTRACT
This research has the objective to study the levels of public participation, the problems, the
obstacles and the public suggestions in the conservation of Water Onion. In this research, we applied
the Purposive Sampling. The sample of the research were the local inhabitants in two villages. They are
composed of 164 families of Moo 1 village and 86 families of Moo 5 village, in a total of 250 families.
This research was carried out by using questionnaires. The statistics were analyzed by using
frequency, percentage, average, and standard deviation. The result found that the levels of public
participation in the conservation of Water Onion in Moo 1 and Moo 5 villages are in overall at a very low
level. The averages are 3.97 and 3.82 percent respectively. The principal problem and obstacle of the
Water Onion conservation in Moo 1 village is the lack of state or local government subvention (27.1
percent). The main problem and obstacle in Moo 5 village is the lack of knowledge and understanding
about the Water Onion conservation (30.0 percent). For the public suggestion of the Water Onion
conservation in both villages, it has been found that the inhabitants need budgetary subvention for
restoring continuously Water Onion and for making publications and they need the chefs of the villages
to follow consistently the results.
Key words: Public participation, conservation, Water Onion
* Corresponding author; e-mail address: nitiya.skn@gmail.com
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คํานํา

พลั บ พลึ ง ธารมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Crinum thaianum schulze เป็ นพื ช นํ า้ อยู่ ใ นวงศ์ พ ลั บ พลึ ง
(Amaryllidaceae) มีชื่อสามัญ คือ Water Onion, Water lily, Thai Water Onion, Onion Plant และ Yellowish
leaves lily หรื อมีช่ืออื่นๆ ที่เรี ยกในแต่ละท้ องถิ่น ได้ แก่ หญ้ าช้ อง หอมนํา้ (ระนอง) ช้ องนางคลี่ (บ้ านนางย่อน)
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2560) พลับพลึงธารถูกจัดอยู่ในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ (IUCN Redlist) เป็ นพืชเฉพาะถิ่นที่อยู่ในสถานะถูกคุกคามอย่างหนักในกลุ่มชนิดพันธุ์ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์
(Endangered) ของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นพืชที่พบแห่งเดียวในโลก คือ
บริ เวณแม่นํ ้าลําคลองในเขตอําเภอกะเปอร์ อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง และ อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกัว่ ป่ า
จังหวัดพังงา (สํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม. 2559) ขณะนีห้ น่วยงานต่างๆ
ท้ องถิ่นให้ ความสําคัญในการพัฒนาและอนุรักษ์ พลับพลึงธารให้ เป็ นพันธุ์ไม้ หรื อพืชนํ ้าที่สําคัญในระดับประเทศ
ปั จจุบนั พลับพลึงธารมีแนวโน้ มที่จะมีประชากรลดลงอย่างน่าเป็ นห่วง ผลการสํารวจของ IUCN เมื่อปี
พ.ศ. 2553-2554 ในลําคลองสายหลัก พบว่า มีพื ้นที่การกระจายตัวลดลงจาก 10.73 ไร่ เหลือเพียง 3.41 ไร่ มีทงั ้
การทํ าลายถิ่ นที่ อยู่อาศัยทางตรงและทางอ้ อม เช่น การเก็บหัวจํ าหน่ายเป็ นพืชประดับหรื อนําไปสกัดไปเป็ น
วัตถุดิบในการทําเครื่ องสําอาง และการขุดลอกแม่นํ ้าลําคลองโดยเฉพาะคลองที่มีพลับพลึงธาร (สมศักดิ์, 2556)
การขุดลอกคลองและปรับแต่งตลิ่งอย่างต่อเนื่องมาตลอดเป็ นผลทําให้ เกิดกระแสนํ ้าไหลแรง เร็ ว กัดเซาะให้ ตลิ่ง
พัง จึงทําให้ พลับพลึงธารลดจํานวนลงไปอย่างรวดเร็ ว และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ภาวินี, 2551)
ทังนี
้ ้พบว่า มีชุมชนท้ องถิ่นหลายแห่งที่มีการอนุรักษ์ และจัดการแห่งพลับพลึงธาร เช่น ในพื ้นที่ หมู่ท่ี 1
หมู่บ้านบางมัน เนื่องจากบ้ านบางมัน มีสภาพเป็ นเทือกเขาสลับซับซ้ อน เป็ นพื ้นที่ป่าต้ นนํ ้าลําธารที่มีความอุดม
สมบูรณ์ และยังเป็ นแหล่งที่พบพลับพลึงธาร และบ้ านฝ่ าย ท่าตังอยู
้ ่ในเขตรอยต่อป่ าสงวนเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์
ป่ าคลองนาคา เป็ นพื ้นที่ที่อดุ มสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายของระบบนิเวศทังพื
้ ชพรรณ
และสัตว์ป่าทังยั
้ งมีแหล่งนํา้ สําคัญ และยังเป็ นแหล่งที่พบพลับพลึงธารพันธุ์ไม้ นํา้ ที่หายาก และหมู่ที่ 5 หมู่บ้าน
ฝ่ ายท่า ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง คนในหมู่บ้านฝ่ ายท่า ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีการจัดตังกลุ
้ ม่ ต่างๆ มาพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์
และปกป้องโดยตลอด เช่น เกิดชมรมป่ าสร้ างฝั น กลุม่ ฟ้าใหม่ใต้ แสงหวัน ชมรมเพลินไพรศรี นาคา ถึงปั จจุบนั
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในทัง้ 2 หมูบ่ ้ าน เกี่ยวกับการอนุรักษ์
แหล่งพลับพลึงธาร รวมทังศึ
้ กษาปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ ในการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร
ซึ่ง ผลการศึกษาจะทํ าให้ ท ราบระดับการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรัก ษ์ แ หล่ง พลับพลึง ธาร ปั ญ หา
อุปสรรคและข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ แหล่งพลังพลึงธาร และเพื่อ
ส่งเสริ มและสนับสนุนในการมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธารในพื ้นที่คลองนาคา อําเภอ
สุขสําราญ จังหวัดระนอง
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อุปกรณ์ และวิธีการ

1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การเลือกประชากร คัดเลือกโดยใช้ หลักในการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุม่
ตัวอย่างจากประชาชนที่มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ พลับพลึงธาร จํานวน 250 ครัวเรื อน ได้ แก่ หมู่ที่ 1 บ้ านบางมัน
จํานวน 164 ครัวเรื อน และหมูท่ ี่ 5 บ้ านฝ่ ายท่า ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง จํานวน 86 ครัวเรื อน
1.2 การพัฒนาแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใช้ ในงานวิจยั ครั ง้ นี ้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ สร้ างและดัดแปลงขึน้ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้วิจยั ได้ ดดั แปลงข้ อคําถามจากงานวิจยั ของระวีวรรณ (2560) และลักขณาและ
คณะ (2561) ตลอดจนการเรี ยงลําดับของข้ อคําถาม มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ด ทํา
การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content validity)โดยการหาดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลที่ได้ คือ ค่า IOC=0.75 ซึ่งถือว่าเหมาะสม แล้ วนําไปทดสอบ (Pre-test) กับบ้ านไร่ ใน ตําบลนาคาอําเภอสุข
สําราญ จังหวัดระนอง จํานวน 30 ครัวเรื อน จากนันทดสอบความความน่
้
าเชื่อถือ (reliability) ของเครื่ องมือ โดย
วิธี Cronbach’s alpha (กัลยา, 2555) กับคําถามด้ านการมีส่วนร่ วมได้ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.787 ลักษณะ
ของแบบสอบถามถูกสร้ างขึ ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งมี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร ตอนที่ 3 ระดับการมีสว่ นร่ วมใน
การอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร ในหมู่บ้านบางมันและหมู่บ้านฝ่ ายท่า ตอนที่ 4 ปั ญหา อุปสรรค และตอนที่ 5
ข้ อเสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่ วมของการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร คลองนาคา อําเภอสุขสําราญ
จังหวัดระนอง
1.3 การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
การสํารวจด้ วยแบบสอบถาม ลงพื ้นที่โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการ
ส่งแบบสอบถามให้ ตวั แทนครั วเรื อนตอบเอง จํานวน 250 ชุด จากหมู่ที่ 1 บ้ านบางมัน และหมู่ที่ 5 บ้ านฝ่ ายท่า
ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามและวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ แล้ ว
นําเสนอผลการศึกษาด้ วยสถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวัดระดับการมีส่วนร่ วมในการ
อนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร เป็ นลักษณะคําถามที่ มีคําตอบให้ เลือก 5 ระดับ ตามแบบ Likert’s scale (ชูศรี ,
2553) กําหนดความหมาย ของระดับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร โดยแบ่งเป็ นช่วงคะแนน
ได้ แ ก่ 1.00-1.80, 1.81-2.60, 2.61-.40, 3.41-4.20 และ 4.21-5.00 หมายถึง การมี ส่วนร่ วมน้ อยที่ สุด ถึงมาก
ที่สดุ ตามลําดับ
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ผลและวิจารณ์ ผล
1. ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
บ้ านบางมัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 59.1 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 38.4 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 31.7 และ ร้ อยละ 82.3 ประกอบ
อาชีพทําการเกษตร/ทําสวน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน 1-3 คน คิดเป็ นร้ อย 52.4 กลุ่มตัวอย่างทังหมดเคยมี
้
ส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร และเคยเข้ าร่ วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธารมากกว่า 5
ครั ง้ ขึน้ ไป คิดเป็ นร้ อยละ 67.1 กิ จกรรมที่ มีกลุ่มตัวอย่างเข้ าร่ วมมากที่ สุด คือ ปลูกกล้ าพลับพลึงธารในเขต
อนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์ป่าคลองนาคา คิดเป็ นร้ อยละ 21.7
บ้ านฝ่ ายท่า พบว่า มีผลการศึกษาคล้ ายคลึงกับบ้ านบางมัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง คิดเป็ นร้ อยละ 51.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 31.4 แต่การศึกษา พบว่าส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส. คิดเป็ นร้ อยละ 25.6 และ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน 4-6 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 64.0 ในกรณี การประกอบอาชีพ แม้ นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทําการเกษตร/ทําสวน แต่มีสดั ส่วนเพียง
ร้ อยละ 39.5 เท่านัน้ ทัง้ นี เ้ พราะกลุ่มตัวอย่างอื่นประกอบอาชี พรั บจ้ าง นอกจากนัน้ ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทังหมดมี
้
การส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธารและ เคยเข้ าร่ วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึง
ธาร 2 ครั ง้ คิดเป็ นร้ อยละ 27.9 ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมปลูกกล้ าพลับพลึงธารในเขตอนุรักษ์ พันธุ์สตั ว์ป่าคลอง
นาคา คิดเป็ นร้ อยละ 23.7 ทังนี
้ ้เนื่องจากในพื ้นที่ดงั กล่าวมีกิจกรรมการปลูกกล้ า การขยายพันธุ์พลับพลึงธารที่
ดําเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ และหน่วยงานในจังหวัดระนอง ร่ วมกันจัดขึ ้นอย่างต่อเนี่อง
2. การรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสารในการอนุรักษ์ แหล่ งพลับพลึงธาร
บ้ านบางมัน ด้ านการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
เคยรั บรู้ ข่าวสารการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร คิดเป็ นร้ อยละ 100 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ รับ
ข่าวสารจาก ผู้นําชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 43.3 และหมู่ที่ 5 บ้ าน ฝ่ ายท่า ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัด
ระนอง ด้ านการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร ผู้ตอบแบบสอบถามทังหมดเคยรั
้
บรู้ ข่าวสาร
การอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร คิดเป็ นร้ อยละ 100 ทัง้ นีเ้ นื่องจากในพื ้นที่บริ เวณคลองนาคา ชุมชนได้ ร่วมทํา
กิจกรรมกับโครงการต่างๆ ที่จัดขึน้ โดยภาครัฐและเอกชนในด้ านการอนุรักษ์ การย้ ายปลูกพลับพลึงธารอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทําให้ สว่ นใหญ่ประชาชนในชุมชนได้ รับข่าวสารครอบคลุมทุกครัวเรื อน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่ได้ รับข่าวสารจากคือ ผู้นําชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 37.2
3. ระดับการมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ แหล่ งพลับพลึงธาร
ระดับการมีส่วนร่ วมของกลุ่มตัวอย่างบ้ านบางมัน และบ้ านฝ่ ายท่า รายละเอียดดัง Table 1 โดยระดับ
การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร บ้ านบางมัน มีค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม
3.97) พบว่า (1) การมีสว่ นร่ วมในการศึกษาการอนุรักษ์ แหล่ง พลับพลึงธาร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) (2)
การมีสว่ นร่ วมในการวางแผนเรื่ องการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93) (3) การมีสว่ น
ร่ วมในการดําเนิ นการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) ซึ่งแกนนํ าในการอนุรักษ์
พลับพลึงธารของชุมชนได้ ให้ ข้อมูลว่า ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื ้นที่คลองที่ส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธารใน
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อนาคตทุกกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดคลองซึง่ ทําให้ กระแสนํ ้ามีความแรงมากขึ ้น รวมถึงการลักลอบขุด
หินและทรายไปขาย ทําให้ หัวพลับพลึงธารถูกทําลาย โดยมีการจัดตังกลุ
้ ่มของชมรมเพลินไพรนาคาและกลุ่ม
เด็กรั กษ์ พลับพลึงธารเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ คลองนาคา (คุณชํานิ, สัมภาษณ์ , 2561) (4)
การมีส่วนในการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0) ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของนิติญาและคณะ (2562) พบว่า การมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลในการ
อนุรักษ์ พลับพลึงธาร บ้ านคลองตาผุดและบ้ านบางซอย อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา อยู่ในระดับมาก (5) การ
ได้ รับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) ซึง่ แกนนําในการอนุรักษ์
พลับพลึงธารของชุมชนได้ ให้ ข้อมูลว่า การขยายพันธ์พลับพลึงธารมีความสําคัญต่อระบบนิเวศ เพราะพลับพลึง
ธารเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยและวางไข่ของสัตว์นํ ้าหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยโข่ง ปลาพลวง ปลากะโสม ฯลฯ ที่สําคัญ
พลับพลึงธารเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้ างรายได้ แก่คนในชุมชน (คุณนุกลู , สัมภาษณ์, 2561)
Table 1 Levels of participation in conservation of the water onion.
Participation in conservation of
the water onion
1. Participation in study the
conservation of the water onion
2. Participation in the planning of
the conservation of the water
onion
3. Participation in the
conservation of the water onion
4. Participation in monitoring and
evaluating the conservation of
the water onion
5. Participate in benefiting from
the conservation of the water
onion
Total average

Ban Bang Man
Ban Phai Tha
Mean SD Participation Mean SD Participation
level
level
4.05 0.55
High
3.91 0.71
High
3.93

0.65

High

3.77

0.84

High

4.03

0.56

High

3.99

0.75

High

4.00

0.57

High

3.81

0.69

High

3.82

0.85

High

3.64

0.92

High

3.97

High

3.82

High

ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุรั ก ษ์ แ หล่ ง พลับ พลึง ธาร หมู่ที่ 5 บ้ า นฝ่ ายท่ า ผลการศึก ษาพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ มี ส่วนร่ วมในการอนุรั ก ษ์ แ หล่ง พลับ พลึง ธาร อยู่ใ นระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย รวม 3.82) ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ลักขณาและคณะ (2561) พบว่า ความคิดเห็นของประชากรตัวอย่ างที่ มี ต่อ การ
อนุรักษ์ พลับพลึงธาร พบว่า อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 คือ (1) การมีสว่ นร่ วมในการศึกษาการอนุรักษ์
แหล่งพลับพลึงธารอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) (2) การมีส่วนร่ วมในการวางแผนเรื่ องการอนุรักษ์ แหล่ง
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พลับพลึงธาร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) (3) การมีส่วนร่ วมในการดําเนินการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) ทังนี
้ ้เนื่องจากมีหน่วยงานของจังหวัดระนอง การท่องเที่ยวและองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลนาคาเข้ ามามีส่วนร่ วมทุกครัง้ จัดกิจกรรมทุกปี อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลให้ พลับพลึงธารได้ รับการดูแล
และอนุรักษ์ จากชาวบ้ านมากขึน้ และร่ วมกันทําให้ คลองนาคาเป็ นแหล่งที่มีพลับพลึงธารมากที่สุด (องค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติ, 2551) (4) การมีส่วนในการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์ แหล่ง
พลับพลึงธาร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) (5) การได้ รับผลประโยชน์จากการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.64)
4. ปั ญหา อุปสรรค ในการอนุรักษ์ แหล่ งพลับพลึงธารคลองนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
ปั ญหา อุปสรรค ของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร ในกรณีบ้านบางมัน พบว่า อันดับที่ 1
ได้ แก่ ไม่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครั ฐหรื อการปกครองส่วนท้ องถิ่น ร้ อยละ 27.1 อันดับที่ 2 ได้ แก่
ประชาชนขาดความรู้ และความเข้ าใจในการอนุรั กษ์ แหล่งพลับพลึงธาร มี ค่าร้ อยละ 21.1 อันดับที่ 3 ได้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ไม่ทุ่มเทและเสียสละในการทํางานอย่างจริ งจัง มีค่าร้ อยละ 18.0 อันดับที่ 4 ได้ แก่ ประชาชนในพื ้นที่ไม่
ค่อยสนใจในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร มีค่าร้ อยละ 13.4 อันดับที่ 5 ได้ แก่ ไม่ทราบเป้าหมายของการเข้ าร่ วม
ในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร มีค่าร้ อยละ 12.3 อันดับที่ 6 ได้ แก่ ไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้นําชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลับพลึงธาร มีค่าร้ อยละ 8.1 โดยภาพรวมปั ญหา อุปสรรคในการอนุรักษ์ แหล่ง
พลับพลึงธารมากที่สดุ ได้ แก่ ไม่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐหรื อการปกครองส่วนท้ องถิ่น ขาดการ
สนับสนุนงบประมาณในการฟื น้ ฟู และอนุรักษ์ พลับพลึงธาร หน่ายงานภาครัฐหรื อเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
พลับพลึงธารควรส่งเสริ มกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ปั ญหา อุปสรรค ของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร พบว่า บ้ านฝ่ ายท่า ได้ แก่ อันดับที่ 1
ได้ แก่ ประชาชนขาดความรู้ และความเข้ าใจในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร มีค่าร้ อยละ 30.0 อันดับที่ 2 ได้ แก่
ไม่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครั ฐหรื อการปกครองส่วนท้ องถิ่ น มีค่าร้ อยละ 22.6 อันดับที่ 3 ได้ แก่
ประชาชนในพื น้ ที่ ไม่ค่อยสนใจในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร มีค่าร้ อยละ 19.4 อันดับที่ 4 ได้ แก่ ไม่มีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับผู้นําชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลับพลึงธาร มีค่าร้ อยละ 14.7 อันดับที่ 5 ได้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ไม่ทุ่มเทและเสียสละในการทํางานอย่างจริ งจัง มีคา่ ร้ อยละ 10.1 อันดับที่ 6 ได้ แก่ ไม่ทราบเป้าหมายของ
การเข้ าร่ วมในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร มีค่าร้ อยละ 3.2 ปั ญหา อุปสรรคในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร
มากที่ สุด ได้ แก่ ประชาชนขาดความรู้ และความเข้ าใจในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร ควรจัดทํ าสื่อความรู้
เผยแพร่ และจัดทําการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลับพลึงธาร สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ลักขณาและคณะ (2561) ได้
ศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ พลับพลึงธาร (Crium thaiamui J. Schulze)
บริ เวณตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ควรมีการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ในการ
อนุรักษ์ พลับพลึงธาร และสร้ างแรงจูงใจให้ ชาวบ้ านได้ มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์จากพลับพลึงธาร
อย่างยัง่ ยืน และงานวิจยั ของอรัญยาและคณะ (2560) พบว่าประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ ในด้ านการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุถี (2557) พบว่า คนในชุมชนขาดความรู้ ความเข้ าใจใน
เรื่ องการอนุรักษ์ อย่างถูกต้ องเพราะเนื่องจากชาวบ้ านส่วนมากเรี ยนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นจะมีแค่
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คนบางกลุม่ เท่านันที
้ ่เข้ าใจวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน ในการอนุรักษ์ หากจะทํา
ให้ คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ มากขึ ้นจะต้ องมีการจัดอบรมให้ ความรู้ อย่างถูกต้ องเพื่อให้ คนในชุมชนรู้ สกึ
หวงแหน นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของนิติญาและคณะ (2562) ปั ญหา อุปสรรคของประชาชนที่เกิ ดขึน้
ต่อการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธารคลองตาผุดและคลองบ้ านบางซอย อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พบว่า ประชาชน
ยังขาดความรู้ ความเข้ าใจบางส่วนในอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร และยังสอดคล้ องกับผลการศึกษาของสุชาวลี
(2555) ได้ ศกึ ษาวิจยั การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการจัดการป่ าชุมชน กรณีศกึ ษา ตําบลวังมะปราง อําเภอ วัง
วิเศษ จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการป่ าชุมชนอย่างจริ งจัง
5. ข้ อเสนอแนะของประชาชนต่ อการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ แหล่ งพลับพลึงธาร
หมูท่ ี่ 1 บ้ านบางมัน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง พบว่า ต้ องการสนับสนุนงบประมาณในการฟื น้ ฟู
และอนุรักษ์ พลับพลึงธารอย่างต่อเนื่ อง ต้ องการให้ เจ้ าหน้ าที่ หรื อองค์ กรที่ มีความรู้ ด้ านพลับพลึงธารมาให้
ความรู้ แก่ประชาชน ต้ องการความร่ วมมือประสานงาน หัวหน้ ากลุ่มหรื อผู้นําชุมชน รณรงค์ให้ ชุมชนมีจิตสํานึก
รักษาทรัพยากรของท้ องถิ่นตัวเอง และต้ องการให้ มีการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับประธานได้ รับทราบ
อย่างแท้ จริ งและจริ งจัง และต้ องการให้ หน่วยงานทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสําคัญของพลับพลึงธารและให้
ความร่ วมมื ออย่ างจริ ง จัง รวมทัง้ ด้ านระบบนิ เวศสมควรที่ จะต้ องศึกษาให้ เข้ าใจก่อนที่ จะดําเนิ นการปลูก
อนุรักษ์ ฟื น้ ฟูพลับพลึงธาร เช่น ฤดูการปลูก การเพาะเมล็ด ฤดูการเก็บเมล็ด
หมูท่ ี่ 5 บ้ านฝ่ ายท่า ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง พบว่า องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น ควร
บูรณาการแผนการอนุรักษ์ พลับพลึงธารเข้ าสูท่ ้ องถิ่น จัดงบสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี ควรจัดทําสื่อความรู้ เผยแพร่ และ
จัดทําการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลับพลึงธารในโรงเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ยิ่งขึ ้น ด้ าน
ความร่ วมมือ ต้ องการให้ มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง ควรจัดแผนบูรณาการทุกหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
อนุรักษ์ พลับพลึงธาร และต้ องการให้ มีการอนุรักษ์ พลับพลึงธารเพื่ อให้ ผ้ ูคนรู้ จักมากยิ่ งขึน้ และให้ ภาครั ฐ ผู้นํา
ท้ องถิ่นควรให้ ความสําคัญกับพลับพลึงธารให้ มากกว่าเดิม และต้ องการส่งเสริ มให้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว

สรุ ป

การมี ส่วนร่ วมในการอนุรั ก ษ์ พ ลับ พลึง ธารของทัง้ สองหมู่บ้ านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปั ญ หา
อุปสรรคที่สําคัญ คือ ไม่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐหรื อการปกครองส่วนท้ องถิ่นและประชาชนขาด
ความรู้ และความเข้ าใจในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร ข้ อเสนอแนะของประชาชนในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึง
ธารของทัง้ 2 หมู่บ้าน คือ ต้ องการสนับสนุนงบประมาณในการฟื ้นฟูอย่างต่อเนื่อง จัดทําสื่อเผยแพร่ และให้ ผ้ ูนํา
ชุมชนมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาในภาพรวม พบว่า การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร ส่วนใหญ่เคย
รับรู้ ข่าวสารการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธารและได้ รับข่าวสารจากผู้นําชุมชน ระดับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
แหล่งพลับพลึงธาร หมู่ที่ 1 บ้ านบางมัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และหมู่ที่ 5 บ้ านฝ่ ายท่า อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 สําหรับปั ญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สดุ ในหมู่ที่ 1 บ้ านบางมัน คือ ไม่ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐหรื อการปกครองส่วนท้ องถิ่น มีค่าร้ อยละ 27.1 และหมู่ที่ 5 บ้ านฝ่ ายท่า คือ ประชาชน
ขาดความรู้ และความเข้ าใจในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร มีค่าร้ อยละ 30.0 ส่วนข้ อเสนอแนะของประชาชน
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ต่อการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธาร หมู่ที่ 1 บ้ านบางมัน ต้ องการสนับสนุนงบประมาณในการ
ฟื ้นฟู และอนุรักษ์ พลับพลึงธารอย่างต่อเนื่อง และหมู่ที่ 5 บ้ านฝ่ ายท่า ต้ องการให้ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
บูรณาการแผนการอนุรักษ์ พลับพลึงธารเข้ าสูท่ ้ องถิ่นและจัดงบสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี
ข้ อเสนอแนะ ควรส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้ มีการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูพลับพลึงธาร
เช่น การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่ อง การผลิตกล้ าคุณภาพเพื่ อการฟื ้นฟู และการให้ ความรู้ ด้ านการ
อนุรักษ์ และการฟื ้นฟูพลับพลึงธารอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริ มให้ พืน้ ที่ที่พบการกระจายพันธุ์พลับพลึงธารเป็ น
แหล่งการเรี ยนรู้ ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครั ฐ เอกชนและองค์กรการพัฒนาเอกชนที่
เกี่ยวข้ องให้ ความสําคัญในฟื น้ ฟูและการอนุรักษ์ แหล่งพลับพลึงธารอย่างจริ งจัง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อมของพลับพลึงธาร และคุณสมบัติทางเคมี ต่อการนําไปเป็ นสารตังต้
้ น
ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง ที่มีคณ
ุ ค่าทางเภสัชกรรม
2. ควรศึก ษาขยายพัน ธุ์ พ ลับ พลึง ธารโดยวิ ธี ก ารเพาะเลี ย้ งเนื อ้ เยื่ อ โดยใช้ ส่วนประกอบต่างๆ ของ
พลับพลึงธารในวุ้นอาหารสังเคราะห์ที่แตกต่างกัน เพื่อการผลิตต้ นกล้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
3. ควรอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูพลับพลึงธาร โดยการย้ ายปลูก เทคนิคการปลูกแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และติดตามการเจริ ญเติบโตพลับพลึงธารในพื ้นที่และนอกพื ้นที่ถิ่นอาศัย
4. ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของการเจริ ญเติบโตหลังการย้ ายปลูกของพลับพลึงธาร โดยประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการถ่ายทอดชุดความรู้ สชู่ มุ ชน
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บทบาทและความพร้ อมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่ อการทําหน้ าที่คณะกรรมการป่ าชุมชน
ระดับจังหวัด: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
Roles and Readiness of Stakeholders to Perform the Provincial Community Forest Committee:
Case Study of Surat Thani Province
พงศ์ นรินทร์ ไชยกรด1* สุรินทร์ อ้ นพรม2 และ รัชนี โพธิแท่น2
Phongnarin Chaikrod1*, Surin Onprom2 and Rachanee Pothitan2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อวิเคราะห์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียในการบริ หารจัด การป่ าชุมชนระดับจังหวัด
กรณี ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึก 4 กลุ่ม จํ านวน 11 ราย และสัมภาษณ์ ผ้ ูแทนป่ าชุมชน
จํานวน 97 ราย พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีป่าชุมชนที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมป่ าไม้ รวมทังสิ
้ ้น 128 แห่ง เนื ้อที่รวม 34,640 ไร่
ส่วนใหญ่เป็ นป่ าชุมชนขนาดเล็กกว่า 100 ไร่ การจัดตังป่
้ าชุมชนเน้ นการอนุรักษ์ และป้องกันพื ้นที่ มีการใช้ ประโยชน์
ทางอ้ อมเป็ นหลัก การบริ หารจัดการป่ าชุมชนระดับจังหวัด พบว่า มีผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสีย 4 กลุ่ม ได้ แก่ หน่วยของงานรัฐ
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคเอกชน มีบทบาทและความสําคัญต่อการบริ หารจัดการป่ าชุมชน
แตกต่ างกัน ประกอบด้ วย การวางแผนเชิ งนโยบาย การติ ดตามประเมิ นผล การสร้ างความตระหนัก และการ
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี ้ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายป่ าชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 66.3

ABSTRACT

This study aimed to study analyze stakeholders in community forest governance of Surat Thani
province. Data was collected by in-depth interview four groups of 11 stakeholders together with questionnaire
interview 97 representatives of community forests in Surat Thani province. The study found that, in the study area,
128 community forests were registered with Royal Forest Department. Total forest area was 34,640 rai. Majority
area size was relatively small at less than 100 rai. The management objective was focusing on conservation and
protection of forest resources. The utilization was mainly indirect use. Regarding community forest governance at
provincial level, four group of stakeholders were identified including government, institutions, local government
and private sector. Each group of stakeholder would have different important level and function in community
forest governance. These functions were policy planning, monitoring and assessment, promoting awareness and
public relations. In addition, the study found that stakeholders have 66.3 percentage of knowledge relevant to the
current community forestry act.
Key words: community forest, provincial community forest committee, stakeholder, role, management
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คํานํา

ป่ าชุมชนเป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่งของรั ฐในการแก้ ไขปั ญหาความเสื่อมโทรมของทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมโดยกรมป่ าไม้ ซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักในการดูแลรั กษาทรั พยากรป่ าไม้ ได้ ริเริ่ มและพัฒนาโครงการ
ป่ าชุมชนมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2543 โดยเน้ นกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ให้ เข้ ามาร่ วมมือกันดูแลพื ้นที่ป่าที่อยู่ติดกับชุมชน พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 กรมป่ าไม้ ได้ ดําเนินการจัดตังป่
้ าชุมชน
รวมทังสิ
้ ้น 12,248 หมู่บ้าน มีพื ้นที่ป่าทังหมด
้
6,340,799 ไร่ (กรมป่ าไม้ , 2561) ทังนี
้ ้ ชุมชนท้ องถิ่นซึง่ เป็ นผู้ดแู ล
และบริ หารจัดการพื ้นที่ป่าดังกล่าวสามารถนําทรัพยากรมาใช้ ประโยชน์หลากหลายด้ านทังทางเศรษฐกิ
้
จ สังคม
และสิ่งแวดล้ อมของชุมชนเอง อีกทัง้ ยังช่วยเพิ่มพื ้นที่สีเขียวให้ กบั ประเทศอีกด้ วย
ในปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลได้ ออกพระราชบัญญัติป่าชุมชนเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการป่ าของชุมชน และ
เพื่อให้ การบริ หารจัดการป่ าชุมชนมีความชัดเจนขึน้ รวมถึงการรองรั บสิทธิ ของชุมชนในการเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์
ทรั พยากรในป่ าชุมชนให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยกําหนดกลไกการบริ หารจัดการป่ าชุมชนโดยแบ่งคณะกรรมการ
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ คณะกรรมการนโยบายป่ าชุมชน คณะกรรมการป่ าชุมชนระดับจังหวัด และคณะกรรมการ
จัดการป่ าชุมชน ซึ่งแต่ละระดับมีบทบาท หน้ าที่ และความสําคัญที่ แตกต่างกัน (ราชกิ จจานุเบกษา, 2562) ทัง้ นี ้
คณะกรรมการป่ าชุมชนประจําจังหวัดมีบทบาทและความสําคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบริ หารจัดการป่ าชุมชนในระดับ
จังหวัด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการป่ าชุมชน ประกอบด้ วยผู้มีส่วนได้ ส่วนได้ ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนทัง้
ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และสถาบันวิชาการ มีหน้ าที่ในการพิจารณาเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการรวมถึงการติดตามประเมินผลของป่ าชุมชนในระดับจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีเป็ นจังหวัดทางภาคใต้ ของประเทศไทย แบ่งการปกครองเป็ น 19 อําเภอ 131 ตําบล
1,074 หมู่บ้าน (สํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ ธานี, 2561) ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีการดําเนินการโครงการป่ าชุมชน
ทังหมด
้
128 หมู่บ้าน รวมเนื ้อที่ 38,903-2-8 ไร่ (กรมป่ าไม้ , 2561) ซึง่ ครบคลุมทุกอําเภอในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดย
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียในการบริ หารจัดการป่ าชุมชนระดับจังหวัด เพื่อนํา
เป็ นไปแนวทางในการบริ หารจัดการป่ าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

การวิจยั นี ้รวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ แรก ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย แบ่งออกเป็ น 4
กลุ่ม ได้ แก่ 1) หน่วยงานรั ฐ ประกอบด้ วย ผู้ว่าราชการจังหวัด สํานักจัดการทรั พยากรป่ าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ ธานี )
สํ านักงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม อัยการจังหวัด และกองอํ านวยการรั กษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 2) สถาบันการศึกษา ประกอบด้ วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานีและมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี 3) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประกอบด้ วย องค์การบริ หารส่วนจังหวัด และ 4) ภาคเอกชน
ประกอบด้ วย ประธานเครื อข่ายป่ าชุมชน บริ ษัท เมโทร เอ็ม ดี เอฟ จํากัด (สุราษฎร์ ธานี) และชุมชน รวม 11 ราย ตาม
องค์ประกอบคณะกรรมการป่ าชุมชนระดับจังหวัดของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 รวบรวมข้ อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกผู้รับผิดชอบงานด้ านป่ าชุมชนของแต่ละหน่วยงาน กลุ่มที่สอง ได้ แก่ ป่ าชุมชนที่ขึ ้นทะเบียนกับกรม
ป่ าไม้ ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี จํานวน 128 หมูบ่ ้ าน (กรมป่ าไม้ , 2561) กําหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Krejcie and
Morgan (1970) ได้ ขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสม เท่ากับ 97 ราย สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจับฉลากตามรายชื่ อป่ าชุมชน
กระจายกลุ่มตัวอย่างตามผลการประเมินการจัดการป่ าชุมชนของกรมป่ าไม้ รายละเอียดแสดงใน Table 1 รวบรวม
ข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ ตวั แทนของป่ าชุมชน ได้ แก่ คณะกรรมการป่ าชุมชน ป่ าชุมชนละ 1 ราย และนํามาวิเคราะห์
ข้ อมูลสถิติเชิงพรรณา ประกอบด้ วย ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และในการให้ ค่าคะแนนเป็ นการเรี ยงลําดับ และนํา
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ลําดับมาคํานวนกับค่าถ่วงนํ ้าหนัก เพื่อหาค่าคะแนนสูงสุด โดยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตังป่
้ าชุมชน มีค่า
คะแนนเต็ม 3 คะแนน และค่าความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียระดับจังหวัด คะแนนเต็ม 11 คะแนน
Table 1 Distribution of sample size in each community forest management performance.
Categories of community
forests performance
Excellence
Good
Poor
Very poor
Total

Number of community
forests (village)
8
40
46
34
128

Sample size (village)
6
30
35
26
97

ผลและวิจารณ์ ผล
ข้ อมูลทั่วไปของป่ าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จากการศึกษา พบว่า ป่ าชุมชนที่ได้ ขึ ้นทะเบียนกรมป่ าไม้ ทงสิ
ั ้ ้น 128 หมู่บ้าน แบ่งเป็ นป่ าชุมชนที่มีอายุ
โครงการอยู่ 40 หมู่บ้าน คิดเป็ นร้ อยละ 31.25 และป่ าชุมชนที่หมดอายุโครงการแล้ ว 88 หมู่บ้าน คิดเป็ นร้ อยละ
68.75 เนือ้ ที่รวมของพืน้ ที่ป่าชุมชน เท่ากับ 34,640-2-22 ไร่ เนือ้ ที่เฉลี่ย 270-2-52 ไร่ ทัง้ นี ้ ป่ าชุมชนในจังหวัด
สุราษฎร์ ธานีสว่ นใหญ่ ร้ อยละ 49.22 เป็ นป่ าชุมชนที่มีขนาดไม่เกิน 100 ไร่ รองลงมา คือป่ าชุมชนที่มีขนาด 101500 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 32.03 (Table 2) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ผลการศึก ษาพื น้ ที่ ป่ าชุม ชนที่ เ หมาะสมในภาคใต้
ควรมีขนาด 21-100 ไร่ เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของภาคใต้ เป็ นป่ าที่มีลกั ษณะเป็ นหย่อมเล็กๆ ทําให้
ขนาดพืน้ ที่ป่าชุมชนมีขนาดเล็ก อีกทัง้ จํานวนประชากรในชุมชนมีจํานวนน้ อย ทําให้ การรั กษาดูแลพื ้นที่ขนาด
21-100 ไร่ เป็ นขนาดที่เหมาะสมที่ชมุ ชนสามารถจัดการได้ (สัมพันธ์และคณะ, 2548)
Table 2 Number of community forests in Surat Thani province categorized by forest area.
Community forests area (Rai)
< 100
101-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
> 2000
Total

Number of community forests (village)
63
41
15
5
2
2
128
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%
49.22
32.03
11.72
3.91
1.56
1.56
100
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การจัดตัง้ ป่ าชุมชนมีการดําเนินการในพื น้ ที่ต่างๆ โดยอยู่ในพื น้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติมากที่ สุด คิดเป็ น
ร้ อยละ 57.51 รองลงมาเป็ น พื น้ ที่ ป่ าตามพระราชบัญ ญั ติ ป่ าไม้ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 22.93 เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 13.66 พื น้ ที่ ตามหนังสือสําคัญสําหรั บที่ หลวง คิดเป็ นร้ อยละ 3.78 และเขตนิ คม
สหกรณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 2.11 จากผลดังกล่าวมีป่าชุมชนถึงร้ อยละ 19.55 ที่อยู่ในพื ้นที่นอกกฎหมายป่ าไม้ ซึง่ ไม่
สามารถใช้ กฎหมายป่ าไม้ ในการบริ หารจัดการได้ เพราะแต่ละพืน้ ที่มีกฎหมายเฉพาะ ทําให้ การบริ หารจัดการ
ป่ าชุมชนตามแนวทางของกรมป่ าไม้ บางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการได้ ทังนี
้ ้ พื ้นที่ป่าชุมชนตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ป่าดิบชื ้น
มากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ 73.37 รองลงมาเป็ นพื น้ ที่ ที่อยู่นอกพื น้ ที่ ป่า คิดเป็ นร้ อยละ 19.45 ตามมาด้ วยพื น้ ที่
ป่ าชายเลน ป่ าบึงนํ ้าจืด ป่ าชายหาด ป่ าฟื น้ ฟูตามธรรมชาติ และป่ าพรุ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 3.73, 1.31, 1.05, 0.64
และ 0.45 ตามลําดับ จากผลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่ามีการดําเนินการในพื ้นที่ที่อยู่นอกพื ้นที่ป่า ซึ่งเป็ นการเพิ่ม
พื ้นที่สีเขียวตามนโยบายของรัฐบาลและแสดงให้ เห็นว่าการจัดการป่ าในรู ปแบบของป่ าชุมชนสามารถเพิ่มพืน้ ที่
ป่ าได้
ทางด้ า นเป้ า หมายและการบริ ห ารจั ด การป่ าชุ ม ชน โดยมี ค ะแนนเต็ ม เท่ า กั บ 3 คะแนน พบว่ า
วัตถุประสงค์หลักในการจัดตังป่
้ าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี 3 ลําดับแรกที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ เพื่อป้องกัน
การบุกรุ กและแผ้ วถางพืน้ ที่ป่าในชุมชน (1.52 คะแนน) เพื่อเก็บรั กษาพืน้ ที่ป่าให้ กับคนรุ่ นหลัง (1.11 คะแนน)
และเพื่ออนุรักษ์ พื ้นที่ป่าให้ เป็ นแหล่งใช้ ประโยชน์ของชุมชน (1.07 คะแนน) ส่วนการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ป่าชุมชน
ที่สําคัญ 3 ลําดับแรก คือ เป็ นแหล่งกักเก็บนํ ้าและเพิ่มความสมบูรณ์ ของแหล่งนํ ้า (1.52 คะแนน) เป็ นแหล่งผลิต
อาหารให้ แก่ชุมชน (1.18 คะแนน) และเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ (1.13 คะแนน) ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาการใช้
ประโยชน์ ของป่ าชุมชนในภาคใต้ ที่ เน้ นการใช้ ประโยชน์ ด้านแหล่งนํา้ เป็ นหลัก (พจนี ย์และคณะ, 2550) และ
ป่ าชุมชนที่เหมาะสมสําหรับการใช้ ประโยชน์เป็ นป่ าต้ นนํ ้าลําธาร ควรมีขนาด 21-50 ไร่ (สัมพันธ์และคณะ, 2548)
ซึง่ ป่ าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีขนาดที่เหมาะสมสําหรับการบริ หารจัดการสําหรับการใช้ ประโยชน์ดงั กล่าว
องค์ ประกอบและบทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของคณะกรรมการป่ าชุมชนระดับจังหวัด
ทางด้ านบทบาทและความเกี่ยวข้ องของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการบริ หารจัดการป่ าชุมชนระดับจังหวัด
พบว่า หน่วยงานของรัฐ มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย แผนงาน ในการบริ หารจัดการป่ าชุมชนในระดับจังหวัด
อนุมตั ิหรื ออนุญาตในการใช้ พื ้นที่ใดพื ้นที่หนึ่งเป็ นป่ าชุมชน สนับสนุนงบประมาณในการบริ หารจัดการป่ าชุมชน
และไกล่เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท หาข้ อตกลงร่ วมกัน เมื่ อเกิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การจัด การป่ าชุมชน สถาบัน การศึก ษา
มีบทบาทในการรวบรวมข้ อมูลต่างๆ ของป่ าชุมชนและนําข้ อมูลมาเผยแพร่ แก่ผ้ ูสนใจและประชาสัมพันธ์ หรื อ
เผยแพร่ แผนงาน นโยบาย กิจกรรมต่างๆ ของป่ าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีบทบาทในการสนับสนุนงบ
ประมาณในการบริ หารจัดการป่ าชุมชน การติดตาม ประเมินผลในการบริ หารจัดการป่ าชุมชนและการกระตุ้นหรื อ
สร้ างแรงจูงใจในการบริ หารจัดการป่ าชุมชน และภาคประชาชน มีบทบาทในการรับผิดชอบในการบริ หารจัดการ
ป่ าชุมชน สร้ างเครื อข่ายทังภายในชุ
้
มชนและระหว่างชุมชน และรวบรวมข้ อมูลต่างๆของป่ าชุมชนและนําข้ อมูล
มาเผยแพร่ แก่ผ้ สู นใจ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ ว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีบทบาทหน้ าที่แตกต่างกัน แต่สามารถ
สนับ สนุนซึ่ง กันและกัน เนื่ องจาก แต่ล ะกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มี บทบาทเฉพาะที่ หน่วยงานอื่ นไม่ส ามารถ
ดําเนินการได้ จึงมีความจําเป็ นในการร่ วมกันในการบริ หารจัดการป่ าชุมชน (Table 3)
ระดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่ อบทบาทคณะกรรมการป่ าชุมชนระดับจังหวัด
จากการศึกษาความสําคัญของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยจําแนกการบริ หารจัดการป่ าชุมชนออกเป็ น 4
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการวางแผนเชิงนโยบาย ด้ านการติดตามประเมินผล ด้ านการสร้ างความตระหนัก และด้ านการ
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ประชาสัม พันธ์ โดยค่าคะแนนแต่ละด้ าน มี ค่าคะแนนเต็ม 11 คะแนน พบว่า ด้ านการวางแผนเชิ งนโยบาย
หน่วยงานที่มีคะแนนความสําคัญสูงสุด ได้ แก่ สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ ธานี) (9.45 คะแนน)
รองลงมาคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี (8.18 คะแนน) และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (7.36 คะแนน) ด้ านการติดตามประเมินผล หน่วยงานที่มีคะแนนความสําคัญสูงสุด ได้ แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี (8.82 คะแนน) รองลงมาคือ สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ ธานี) (8.55
คะแนน) และสํานักงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี (6.82 คะแนน) ด้ านการสร้ าง
ความตระหนัก หน่วยงานที่มีคะแนนความสําคัญสูงสุด ได้ แก่ สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ ธานี) (8.55
คะแนน) รองลงมาคือ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี (7.19 คะแนน) และเครื อข่ายป่ าชุมชนจังหวัด
สุราษฎร์ ธานี (6.91 คะแนน) และด้ านการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่มีคะแนนความสําคัญสูงสุด ได้ แก่ สํานัก
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ ธานี) (8.28 คะแนน) รองลงมาคือ เครื อข่ายป่ าชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
(8.19 คะแนน) และชุมชน (7.46 คะแนน) (Table 4) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ ว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเห็นว่า
สํานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ ธานี) เป็ นหน่วยงานหลักและรับผิดชอบงานด้ านป่ าชุมชนมาตัง้ แต่
ต้ น จึง เหมาะสมในการดํ าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ องกับ ป่ าชุม ชนในทุก ด้ าน แต่มีก ารเห็ น ต่างในด้ านการติ ด ตาม
ประเมินผล เนื่องจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเห็นว่าการสัง่ การหน่วยงานภายในจังหวัดเป็ นอํานาจโดยตรงของผู้ว่า
ราชการจังหวัด อาจจะช่วยให้ การดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบงานด้ านป่ าชุมชน เกิดความรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
Table 3 Categories and functions of stakeholders on provincial community forest committee.
Stakeholders

Functions

Government organizations

1. Policy formulation, planning and community forest administration.
2. Approval or allowance for setting up community forests.
3. Provision of budget for community forest management.
4. Conflict management and resolution relevant to resource
utilization in community forest areas.
1. Compiling and dissemination of information to interested
people.
2. Public relations and stakeholder engagement.
1. Provision of budget for community forest management.
2. Monitoring and evaluation of community forest performance.
3. Development of incentive mechanisms.
1. Support the implementation of community forest management.
2. Establishment of community networks.
3. Compiling and dissemination of community forest information.

Academic institutions

Local government

Private sector
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Table 4 Importance of stakeholders in Surat Thani province categorized by community forests functions.
Stakeholders

1. Forest resource
management
office 11 (Surat
Thani)G/
2. Surat Thani
GovernorG/
3. Provincial
Administration
OrganizationL/
4. Provincial Office
of Natural
Resources and
Environment G/
5. Community
Forest NetworkP/
6. CommunityP/
7. Suratthani
Rajabhat
UniversityI/
8. Prince of Songkla
University Surat
Thani CampusI/
9. Provincial Chief
Public Prosecutor
Surat ThaniG/
10. METRO GROUP
in Surat ThaniP/
11. Internal Security
Operations
Command Surat
ThaniG/

Functions of stakeholders / Importance level
Policy Monitor and Promoting
Public Points Ranking
planning assessment awareness relations
9.45
8.55
8.55
8.28
34.83
1

G/ Government Organizations
L/ Local government

8.18

8.82

6.37

6.37

29.73

2

7.00

6.46

7.19

6.28

26.92

3

7.36

6.82

6.73

5.82

26.74

4

6.65

4.73

6.91

8.19

26.48

5

5.82
2.10

4.28
1.74

6.08
5.32

7.46
5.64

23.64
14.80

6
7

1.90

1.72

5.06

4.56

13.24

8

2.37

6.64

2.27

1.36

12.64

9

2.63

2.18

3.45

4.37

12.63

10

3.54

4.82

2.28

1.82

12.45

11

I/ Academic Institutions
P/ Private sector
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ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายป่ าชุมชนของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
จากการศึกษาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายป่ าชุมชน พบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้ ของผู้มีส่วนได้ สว่ น
เสีย คิดเป็ นร้ อยละ 66.3 โดยกลุ่มภาคประชาชนมีความรู้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 73.8 รองลงมาคือหน่วยงาน
ของงานรัฐ หน่วยงานการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 68.6, 66 และ 56.6 ตามลําดับ
เมื่อแบ่งเป็ นหมวดพบว่า หมวดนิยามป่ าชุมชน ภาคเอกชนมีความรู้ มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 83 รองลงมา คือ
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 80, 75 และ 50 ตามลําดับ
หมวดการจัดตังป่
้ าชุมชน พบว่า หน่วยงานรั ฐมีความรู้ มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 75 รองลงมา คือ ภาคเอกชน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และสถาบัน การศึก ษา คิ ด เป็ น ร้ อยละ 58, 50 และ 38 ตามลํ า ดับ เนื่ อ งจาก
สถาบันการศึกษา เป็ นหน่วยงานที่เข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการป่ าชุมชนหลังจากจัดตังป่
้ าชุมชน ทําให้
ไม่ร้ ู ขนตอนและวิ
ั้
ธีการในการจัดตังป่
้ าชุมชน หมวดหน้ าที่ของคณะกรรมการป่ าชุมชน พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นมีความรู้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมา คือ ภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษา
คิดเป็ นร้ อยละ 67, 65 และ 50 ตามลําดับ หมวดการใช้ ประโยชน์ พบว่า ภาคเอกชนมีความรู้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อย
ละ 78 รองลงมา คือ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรั ฐ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 67, 53
และ 33 ตามลําดับ เนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นหน่วยงานในการพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานของ
ชุมชนและต้ องการใช้ งบประมาณในการจัดการพื ้นที่ จึงไม่ให้ ความสําคัญกับข้ อกฎหมายในการใช้ ประโยชน์ป่า
ชุมชน และหมวดบทลงโทษ พบว่า หน่วยงานการศึกษามีความรู้ มากที่ สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 100 รองลงมา คือ
ภาคเอกชน หน่วยของงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 83, 70 และ 50 ตามลําดับ (Figure 1)
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ ว่า กลุ่มภาคประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายป่ าชุมชน มากที่สุด
เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ต้องลงมือปฏิบัติและอยู่ในพืน้ ที่โดยตรง ทําให้ เกิดความสนใจมากที่สุด และระดับความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกฎหมายป่ าชุมชน ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีความแตกต่างกัน จึงจํ าเป็ นต้ องมีก าร
เพิ่มเติมความรู้ ความเข้ าใจ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได่สว่ นเสียมีความรู้ ที่เท่าเทียมกัน เข้ าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทํา
ให้ เกิดความพร้ อมในการเข้ าไปทําหน้ าที่คณะกรรมการป่ าชุมชนระดับจังหวัด

Figure 1 Understanding of stakeholders on the community forests act B.E. 2562.
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สรุ ป

การจัดการป่ าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เน้ นการจัดการป่ าชุมชนแบบอนุรักษ์ มีการใช้ ประโยชน์จาก
ป่ าชุมชนทางอ้ อม จึงจําเป็ นต้ องมีผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน มาช่วยในการบริ หารจัดการป่ าชุมชนทัง้
4 ด้ า น ประกอบด้ ว ย การวางแผนเชิ ง นโยบาย การติ ด ตามประเมิ น ผล การสร้ างความตระหนัก และการ
ประชาสัมพันธ์ ซึง่ แต่ละกลุ่มมีบทบาทและความพร้ อมในการจัดการป่ าชุมชนที่แตกต่างกัน จึงจําเป็ นต้ องมีการ
กําหนดหน้ าที่ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการทําหน้ าที่คณะกรรมการป่ าชุมชนระดับจังหวัดให้ ชดั เจน เพื่อผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียจะได้ ใช้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และเพิ่ มเติมความรู้ ในการบริ หารจัดการป่ าชุมชนและ
กฎหมายป่ าชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการทําหน้ าที่คณะกรรมการป่ าชุมชนระดับ
จังหวัด รวมทังการคั
้
ดเลือกผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการส่งเสริ มการจัดการป่ าชุมชนของแต่ละหน่วยงานใน
แต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ ามาทําหน้ าที่คณะกรรมการป่ าชุมชนระดับจังหวัด และอาจต้ องศึกษากลุ่มผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียจากหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อครอบคลุมในการแสดงความเห็นและตัดสินใจร่ วมกัน เพราะเป็ น
กลไกสําคัญของความสําเร็ จในการบริ หารจัดการป่ าชุมชน
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การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานสําหรั บศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ
The Development of Implementation Guidelines for Forest Nursery Station of Bangkok
ธัญญาทิพย์ หมาดหมีน1* นิตยา เมี ้ยนมิตร1 และ พสุธา สุนทรห้ าว1
Thanyatip Madmeen1*, Nittaya Mianmit1 and Pasuta Sunthornhao1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อวิเคราะห์ การดําเนินกิ จกรรมของศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ และ
เพื่อพัฒนาแนวทางการแจกจ่ายกล้ าไม้ อย่างมีส่วนร่ วม เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างผู้มีส่วน
ได้ สว่ นเสีย และสํารวจข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากผู้มาขอรับบริ การกล้ าไม้ จํานวน 287 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ สภาพการณ์ ภายนอกและภายในองค์กรด้ วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ใช้ เทคนิค Tows Matrix เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของศูนย์เพาะชํากล้ าไม้
อย่างมีส่วนร่ วม ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้ บริ การของหน่วยงานในการขอรั บกล้ าไม้
ในภาพรวมของประชาชนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุ สําหรับแนวทางการดําเนินงานของศูนย์เพาะชํากล้ าไม้
มี 4 แนวทางประกอบด้ วย คือ การส่งเสริ มให้ ประชาชนนํากล้ าไม้ จากศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ ไปปลูกในพื ้นที่ต่างๆ
การใช้ ความชํานาญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั การเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการปลูกต้ นไม้ และสร้ างความเข้ าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และสร้ างเครื อข่ายกับประชาชน

ABSTRACT

The objectives of this study were to analyze the operations of the Forest Nursery Station of
Bangkok and to develop the guidelines for participation seedling distribution. The study was conducted
by semi-structured interview with stakeholders and interviewing 287 samples. Data analysis of
descriptive statistic and SWOT analysis. TOWS matrix was used for developing the guidelines for
participatory implementation of Forest Nursery Station. The result revealed that the people’ satisfaction
level was at the highest level. There are 4 approaches for participatory implementation of Forest Nursery
Station in Bangkok as follows 1) encourage people to plant seedlings from the nursery center in
anywhere, 2) using the expertise to perform their duties in accordance with the current situation, 3)
empowering public relations about planting trees, and 4) raising awareness on the conservation of
forest resources and networking with people.

Key words: Seedling Distribution, satisfaction, Forest Nursery Station of Bangkok
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คํานํา

ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีพื ้นที่ป่าไม้ ร้ อยละ 31.68 ของพื น้ ที่ ป ระเทศ (สํานักจัดการที่ดินป่ าไม้ ,
2561) ในขณะที ่นโยบายป่ าไม้ แห่ งชาติ พ.ศ. 2528 ระบุไว้ ว่าพื น้ ที่ ป่ าไม้ ที่ มีศักยภาพพอที่ จะสามารถอํ านวย
ประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีพื ้นที่เป็ นร้ อยละ 40 ของพื ้นที่ประเทศหรื อเท่ากับ
128.28 ล้ านไร่ การที่จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวรัฐจะต้ องดําเนินการปลูกป่ าเพิ่มอีกพร้ อมกับรักษาป่ าที่
เหลืออยู่ไว้ ให้ ได้ โดยกําหนดให้ เพิ่มและพัฒนาพืน้ ที่ป่าไม้ ทัง้ ป่ าอนุรักษ์ ป่ าเศรษฐกิจ และป่ าชุมชน ให้ ได้ ตาม
เป้าหมายภายใต้ กรอบเวลาที่กําหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่ าไม้ แห่งชาติ
แนวทางที่ใช้ ในการรักษาพื ้นที่ป่าไม้ ที่ผ่านมาในอดีต เป็ นการดําเนินงานโดยภาครัฐเป็ นหลักแต่เพียงผู้เดียว
ทําให้ ไม่ได้ ผลเท่าที่ ควร มีการปรั บกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการใหม่ โดยนอกจากจะเป็ นการดําเนิ นงานโดย
ภาครั ฐ เช่นเดิมแล้ ว ยังเพิ่มบทบาทภาคเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อมุ่งเน้ นการเพิ่มพื ้นที่ป่าไม้ ด้วยการปลูกป่ า นอกจากเป็ นการกระตุ้นให้ เข้ ามามีส่วนใน
การติดตามกํากับดูแลร่ วมกับภาครัฐแล้ ว ยังเป็ นการปลูกฝั งจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม รวมทังเป็
้ นการดําเนินการที่ให้ ความสําคัญกับสิทธิบุคคล และชุมชนในการเข้ ามามีสว่ นร่ วมกับการ
บริ หารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (มาลี, 2545) นอกจากนี ้ยุทธศาสตร์ กรมป่ าไม้ ได้ ระบุไว้ ว่า รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีนโยบายเร่ งด่วนคือ ให้ ทุกหน่วยงานให้ ความสําคัญกับ การ
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดูแลทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม นโยบายกลุ่มภารกิ จด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การลดความขัดแย้ งในการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรป่ าไม้ และที่ดินของรัฐสร้ างการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนและเอกชนในการปลูกป่ า จัดการป่ าชุมชน และปลูกป่ าเศรษฐกิจ และนโยบายอื่นๆ (กรมป่ าไม้ , 2560)
จากนโยบายงานดังกล่าว สามารถตระหนักได้ ว่าหน่วยงานเพาะชํากล้ าไม้ จะต้ องเป็ นหน่วยงานหลักในการผลิตต้ น
กล้ า เพื่อแจกจ่ายให้ แก่ประชาชนและผู้สนใจปลูกฟื น้ ฟูทรัพยากรป่ าไม้ ดังนันเพื
้ ่อการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ ในอนาคต การศึกษาถึงกระบวนการดําเนินงานของศูนย์ฯ ความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรั บกล้ าไม้
ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ อาจเป็ นแนวทางหนึ่งในการฟื น้ ฟู
ทรั พยากรป่ าไม้ ที่ภาครั ฐจะช่วยอํานวยความสะดวกต่อภาคประชาสังคมในการร่ วมฟื ้นฟูทรั พยากร-ป่ าไม้ ของ
ประเทศให้ บรรลุ เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้

อุปกรณ์

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. แบบสอบถาม
2. เครื่ องบันทึกเสียง
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ งานปฏิบตั ิงาน

วิธีการ

การศึกษาครัง้ นี ้ทําการศึกษาศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ ตังอยู
้ ่ที่ตําบลหน้ าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ ว
จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีการศึกษาในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังนี ้
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1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ มาโดยตรงจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการต่างๆ ดังนี ้
1) สัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง (Semi- Structured Interview) เป็ นการสัมภาษณ์ ที่มีการเตรี ยมคําสํ าคัญ
เนื ้อหาเฉพาะมาใช้ ในการสัมภาษณ์ แต่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ูกสัมภาษณ์ได้ พูดเนื ้อหาอื่น แต่มีความเกี่ยวข้ องกับประเด็น
ที่ผ้ สู มั ภาษณ์ต้องการ เพื่อไม่ให้ เนื ้อหาระหว่างการสัมภาษณ์ มีเนื ้อหาเสียมากจนเกินไป โดยใช้ แนวคําถาม จากผู้ให้
ข้ อมูลหลัก ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ของศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ และเกษตรกรผู้มาขอรับกล้ าไม้ เพื่อรวบรวมข้ อมูล
เกี่ยวกับ แผนดําเนินงานของศูนย์ เพาะชํ ากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ การปฏิบัติงานด้ านเพาะชํากล้ าไม้ การติดตามและ
ประเมินผล และการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ เป็ นต้ น
2) การสํารวจด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้มาขอรับกล้ าไม้ พัฒนาแบบสอบถามโดยการประยุกต์ข้อคําถามจากข้ อมูลผู้มาขอรับกล้ าไม้ ประกอบด้ วย ข้ อมูลพื ้นฐาน
ส่วนบุคคล ความต้ องการกล้ าไม้ ความพึงพอใจต่อการได้ รับกล้ าไม้ และการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรผู้มาขอรั บ
กล้ าไม้ ในท้ องที่ศนู ย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ ประชากรในการศึกษา คือ ผู้มาขอรับกล้ าไม้ จากศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ ในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 1,017 คน กําหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ วิธีการคํานวณของ Yamane (1973)
ได้ กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 287 คน สุม่ ตัวอย่างด้ วยวิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
3) การสนทนากลุ่มย่อย การใช้ เทคนิคการมีส่วนร่ วมในการรั บฟั ง เพื่ อแลกเปลี่ยนข้ อมูลความ
คิดเห็น โดยจะเสนอแนะแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาแนวทางส่งเสริ มการปลูกป่ าอย่างมีสว่ นร่ วม ประกอบด้ วย
กลุม่ ตัวแทนเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์ฯ และกลุม่ ตัวแทนเกษตรกรผู้มาขอรับกล้ าไม้
1.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการศึกษาจากเอกสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายงานวิจยั
เอกสารสิ่งพิมพ์ นโยบายป่ าไม้ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง รวมทังข้
้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องทังในและนอกพื
้
้นที่ที่ศกึ ษา
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลเชิงปริ มาณจากแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีข้อมูลเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะห์ โดย
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์จะนํามาเรี ยบเรี ยงและอธิบายประกอบตัวเลขที่ได้ จากการวิเคราะห์
จากข้ อมูลที่รวบรวมได้ นํามาสูก่ ารวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกของศูนย์-เพาะ
ชํ ากล้ าไม้ โดยวิ เคราะห์ จุด แข็ ง (Strengths) จุด อ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุป สรรค
(Threats) หรื อ SWOT Analysis (นันทิ ยาและณรงค์ , 2551) จากนัน้ ประยุกต์ ใช้ Tows Matrix เพื่ อพัฒนาแนว
ทางการพัฒนาต่างๆ

ผลและวิจารณ์ ผล

1. การดําเนินกิจกรรมของศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ
ศูนย์ เพาะชํ ากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ ซึ่งได้ ดําเนิ นการเพาะกล้ าแจกจ่ายประชาชนในทุกปี เพื่ อให้ สามารถ
อธิบายกระบวนการทํางานของศูนย์ฯ ในการศึกษาครัง้ นี ้โดยใช้ เทคนิค PDCA ได้ ดงั นี ้
1.1 การกําหนดแผนงาน (Plan)
ในขัน้ ตอนของการกํ าหนดแผนงานประจํ าปี ในหน่วยงานปกติของภาครั ฐมักจะไม่ค่อยได้ มีการ
กําหนดหัวข้ อปั ญหาก่อนการกําหนดแผนประจําปี ดังเช่นศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ ไม่ได้ มีการสํารวจสภาพ
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ปั จจุบนั ของศูนย์ และการตังเป้
้ าหมายของงาน รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเพื่อ
นํามาใช้ ในการกําหนดแผน โดยแผนงานหลักของหน่วยงานคือผลิตกล้ าไม้ ซึง่ ประมาณการผลิตกล้ าไม้ ย้อนหลัง
5 ปี ได้ แสดงใน Table 1
Table 1 The number of seedling at Forest Nursery Station of Bangkok in 2013-2017.
Year

2013
2014
2015
2016
2017
Total

The number of seedling:
height less than
30 cm.(stem)
200,000
220,000
230,000
299,000
370,000
1,319,000

The number of seedling:
height more than
30 cm.(stem)
86,000
76,000
86,000
40,000
40,000
328,000

Total
(stem)
286,000
296,000
316,000
339,000
410,000
1,647,000

จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเกี่ ยวข้ อง พบว่า แผนการผลิตกล้ าซึ่งเป็ นแผนหลักของศูนย์ เพาะชํ ากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ นันไม่
้ ได้ กล่าวถึงปั ญหาอุปสรรคและข้ อจํากัดการผลิตกล้ าในแต่ละปี จนนํามาสูจ่ ํานวนกล้ าที่เหมาะสม
ที่สามารถดําเนินการได้ แต่มีนโยบายระดับกรม ระดับกระทรวง และระดับประเทศ มาช่วยสนับสนุน ให้ มีการ
แจกจ่ายกล้ าไม้ เพื่ อเพิ่ มพื น้ ที่ สีเขี ยวให้ แก่ประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ กรมป่ าไม้ มีวิสัยทัศน์ เพื่ อบริ หารจัดการ
ทรั พยากรป่ าไม้ ให้ มั่นคงและยั่งยื น จะมีเป้าหมายคือเพิ่ มพื น้ ที่ ป่าไม้ อย่างน้ อยร้ อยละ 40 ของพื น้ ที่ -ประเทศ
ภายใน 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเติบโตที่เป็ นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และนโยบายของรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ข้ อ 9 (9.1) เร่ ง
ป้องกันและฟื น้ ฟูพื ้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า เป็ นต้ น (สํานักแผนงานและสารสนเทศ, 2560)
1.2 การปฏิบตั ิงาน (Do)
เป็ นขัน้ ตอนของการลงมือปฏิ บัติหรื อแก้ ไข ซึ่งในขัน้ ตอนนีไ้ ด้ รวมถึงการสร้ างและแสวงหาความรู้
และจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ ซึง่ จากการสัมภาษณ์ พบว่าในศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ นี ้มีผ้ บู ริ หารที่มีภาวะเป็ น
ผู้นําสามารถผลักดันการดําเนินงานไปสู้เป้าหมายได้ และเจ้ าหน้ าที่ที่มีความชํานาญในการบริ หารจัดการผลิตกล้ าไม้ แต่ยงั ขาดบุคลากรการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้สามารถดําเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงานได้ อันประกอบไปด้ วย
การจัดหาเมล็ดไม้ การเตรี ยมเรื อนเพาะชํากล้ าไม้ และวัสดุเพาะชํากล้ าไม้ การเพาะชํากล้ าไม้ ระยะเวลาการ
เพาะชํากล้ าไม้ การย้ ายชํากล้ าไม้ วิธีการดูแลรักษากล้ าไม้ การแจกจ่ายกล้ าไม้ และงบประมาณดําเนินการ เป็ นต้ น
มีอปุ สรรคในการดําเนินงาน คือ พื ้นที่ศนู ย์ฯเป็ นดินเหนียวไม่เหมาะสม สําหรับการเพาะปลูก การเพาะชํากล้ าไม้
มีโรค รา และแมลง ทุกปี และไม่มีงบประมาณสํารองซื ้อวัสดุจงึ ต้ องใช้ ทนุ ส่วนตัว อย่างไรก็ตามในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556-2558 การผลิ ต กล้ าไม้ ดํ าเนิ น งานโดยศูน ย์ เพาะชํ ากล้ าไม้ ส่วนปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559-2560
ดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึง่ จะจ้ างเอกชนเข้ ามาดําเนินงานผลิตกล้ าไม้ แทน ซึง่ การเปลี่ยน
รู ปแบบการผลิตกล้ าไม้ นี ้มีความสะดวกในเรื่ องการเงิน แต่องค์ความรู้ ประสบการณ์ ของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต
กล้ าไม้ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ได้ ถูกพัฒนาขึ ้น ไม่ถูกถ่ายทอดหรื อเป็ นองค์ความรู้ ที่ศนู ย์ฯ จะสามารถรวบรวมไว้ ได้
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สําหรับการแก้ ปัญหาในอนาคต จะส่งผลให้ บทบาทของศูนย์ฯ ลดลงและทําให้ ศนู ย์ขาดความเชี่ยวชาญในการเพาะชํา
ซึง่ เป็ นงานหลักในการดําเนินงานของหน่วยงาน หากไม่มีบทบาท ศูนย์ฯจะทําหน้ าที่แค่สว่ นบริ หารจัดการเท่านัน้
1.3 การติดตามและประเมินผล (Check)
ในการติดตามการดําเนินงานมีการติดตามตามระเบียบของกรมป่ าไม้ และตามสัง่ การอธิ บดีหรื อ
กระทรวงเพื่อที่จะติดตามเพิ่มเติม โดยการลงพืน้ ที่และเก็บข้ อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการปลูกต้ นไม้ ที่
แจกจ่าย ในส่วนนีย้ ังขาดงบประมาณในการติดตามการปลูกกล้ าไม้ เพราะพืน้ ที่เป้าหมายห่างไกลจากศูนย์ ฯ
พื ้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ มีจํากัด แต่ผ้ มู าขอรับกล้ าไม้ มารับทัว่ ประเทศ อย่างไรก็ตามในมิติการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนที่ทางศูนย์ฯ ได้ ดําเนินการ คือ การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดกล้ าไม้ ที่ต้องการให้ หน่วยงานเพาะชํา แต่จากการส่งแบบสอบถามไปสอบถามองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นต่างๆ ในพื ้นที่บริ การยังไม่ได้ รับการ
ตอบรับ ซึง่ ไม่ก่อให้ เกิดการส่วนร่ วมกับศูนย์ และการสํารวจความต้ องการกล้ าไม้ ข้ามปี ต้ นไม้ โตไม่ทนั ตามความ
ต้ องการของประชาชน การสํารวจนี ้ประชาชนจะมีส่วนร่ วมในการให้ ความคิดเห็นและความต้ องการกล้ าไม้ ในแต่
ละชนิ ดที่ ศูนย์ ฯจะสามารถเพาะชําให้ ได้ แต่ประชาชนยังไม่มีส่วนร่ วมในงานหลักของศูนย์ ฯ ในด้ านขององค์
ความรู้ จะไม่ถูก กลั่น กรองเพื่ อ นํ าไปสู่ก ารปฏิ บัติ ใ นอนาคต รวมถึง ปั จ จัย ต่างๆ อัน เป็ น ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การ
ดําเนินงานของศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ จะไม่ถกู จํากัด ด้ วยไม่มีเวทีสําหรับการประมวลผลการดําเนินต่างๆ
1.4 การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Action)
ในด้ านการตรวจสอบเป็ นการรวบรวมและบันทึกข้ อมูล เพื่อจัดทํารายงานประจําปี ส่งกรมป่ าไม้ ซึง่
เป็ นภารกิจที่ต้องดําเนินการหากแต่มองในแง่การพัฒนางานที่ต่อเนื่องแล้ ว จากการสัมภาษณ์ยงั ไม่พบกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการแบ่งปั น แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู้ ร่วมกัน จะส่งผลให้ การดําเนินงานไม่เกิดการพัฒนาที่ตอ่ เนื่อง
สถานการณ์ ข องหน่ วยงานยัง มี ปั ญ หาและอุป สรรคในกระบวนการ PDCA ดัง นี ้ 1) ปั ญ หาด้ าน
แผนงาน ในแต่ละปี มีแผนงานเปลี่ยนไปตามนโยบายของกรมและผู้บริ หาร ซึง่ ทําให้ การปฏิบตั ิงานการดําเนินการ
จัดซื ้อจัดจ้ างไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการจ้ างเหมาแรงงานของศูนย์ ฯ 2) ปั ญหาด้ านการปฏิบตั ิงาน วัสดุใน
การเพาะชํากล้ าไม้ หายาก และเมล็ดไม้ บางชนิดหายากในพื ้นที่ บางครัง้ จะต้ องมีการสัง่ ซื ้อกันล่วงหน้ า แต่เมล็ดไม้
บางชนิ ดจะได้ รับการสนับสนุนจากสํานักวิจัยและพัฒนาป่ าไม้ กรมป่ าไม้ และยังขาดวัสดุอุปกรณ์ สํานักงาน
รวมทัง้ ค่าสาธารณูปโภคไม่เพี ยงพอในการดําเนินกิ จกรรม เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ นํ า้ ไม่มีอินเตอร์ เน็ต อาคาร
สํานักงานเป็ นอาคารชั่วคราว สําหรั บอุปกรณ์ สํ านักงานบางอย่ างที่ จํ าเป็ นจะได้ รับการสนับสนุนจากหน่ วยงาน
ส่วนกลาง
ในการศึกษาการดําเนินกิจกรรมของศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯด้ วย PDCA นีท้ ําให้ เห็นว่ายังมี
ช่องทางการพัฒนางานหรื อกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มขึน้ ในศูนย์ เพาะชํ ากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ เพื่อให้ การผลิตกล้ าไม้ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และพร้ อมกับพัฒนาบุคลากรในศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ ไปพร้ อมกันด้ วย
2. ลักษณะทั่วไปของผู้มาขอรั บกล้ าไม้
จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้มาขอรั บกล้ าไม้ ณ ศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯในปี
พ.ศ. 2560 พบว่ามี ผู้มาขอรับกล้ าไม้ สว่ นใหญ่มีอายุจะอยู่ในช่วง 36-45 ปี ร้ อยละ 46.3 การศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 49.8 และประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้ อยละ 33.1 รายละเอียดดัง Table 2
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Table 2 Some basic characteristics of sample (n=287).
Sample characteristics
Age (year)
15-25
26-35
36-45
46-55
56-65
>65
Education
Compulsory Education (P.4 or P.6)
Junior High School
Senior High School or Vocational Certificate
High Vocational Certificate
Bachelor’s Degrees
Higher Graduate
Occupations
Government Officer/State enterprise
Private Company
Farmer
Merchant/personal business
Wage labor

Number of sample (person)

Percent

8
56
133
53
29
8

2.8
19.5
46.3
18.5
10.1
2.8

21
43
58
18
143
4

7.3
15.0
20.2
6.3
49.8
1.4

95
54
88
27
23

33.1
18.8
30.7
9.4
8.0

3. ความพึงพอใจของผู้มารั บบริการกล้ าไม้
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการขอรั บกล้ าไม้ จาก ศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ เมื่อแบ่ง
การประเมินความพึงพอใจออกเป็ น 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการขอรั บกล้ าไม้ พบว่าผู้ขอรับ
กล้ าไม้ ให้ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.98 คะแนน 2) ความพึงพอใจต่อการขอรับกล้ าไม้ พบว่าผู้ขอรับกล้ าไม้ ให้
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.98 คะแนน 3) ความพึงพอใจต่อความสะอาดของศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ
พบว่าผู้ขอรับกล้ าไม้ ให้ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.97 คะแนน 4) ความพึงพอใจต่อการทํางานของเจ้ าหน้ าที่ของ
ศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ พบว่าผู้ขอรับกล้ าไม้ ให้ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.98 คะแนน 5) ความพึงพอใจ
ต่อกล้ าไม้ ที่ได้ รับการสนับสนุน พบว่าผู้ขอรับกล้ าไม้ ให้ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.97 คะแนน และ 6) ความพึง
พอใจต่อเอกสารเผยแพร่ ความรู้ ของศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ พบว่าผู้ขอรั บกล้ าไม้ ให้ คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน นอกจากนี ้ในการสํารวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับกล้ าไม้ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีและดีมาก แสดงให้ เห็นว่าศูนย์ฯปฏิบตั ิงานได้ เป็ นที่น่าพอใจมาก แต่ในภาคปฏิบตั ินนั ้ หากมีพื ้นที่ให้
เสนอความคิดเห็นของประชาชนจะทําให้ มีข้อมูลเพิ่มอีกด้ านและประชาชนจะมีสว่ นร่ วมในการให้ ความคิดเห็นมากขึ ้น
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4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ ภายนอกและสถานการณ์ ภายในของศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นจะวิเคราะห์ จากกลุ่มตัวอย่างในปี พ.ศ. 2560 สามารถวิเคราะห์ จุดแข็ง
(Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุป สรรค (Threats) หรื อ SWOT Analysis
วิเคราะห์ได้ ดงั นี ้ Table 3
Table 3 SWOT Analysis.
Strengths: S
1) The leadership of the officer that pushing
the goal success. (S1)
2) Officers and staffs are professional in
seedling management. (S2)
3) The nursery station has a clear functioning
system. (S3)
4) Good quality of seed. (S4)
5) The officers and staffs are willing to provide
services to the public.(S5)
Opportunities: O
1) The government strategy and policy aims to
increase the green areas. (O1)
2) The nursery station gets support tree seed
from other agencies. (O2)

Weakness: W
1) The operating plan changes by the policy. (W1)
2) Lack of public relation. (W2)
3) The trees that grow slowly, it is not suitable for the
seedlings distribution. (W3)
4) Lack of the budget for monitoring and
evaluation. (W4)
5) Lack of cooperation from the public to follow tree
planting. (W5)
Threats: T
1) Limitation by law of some tree species. (T1)
2) The public lack of awareness on forest resource
conservation. (T2)
3) Climate change that affect to tree growing
conditions. (T3)
4) The strategy plan formulation of Royal forest
department not based on the current situation. (T4)

5. การวิเคราะห์ แนวทางการดําเนินงานของศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯ
การกําหนดยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงานของศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ โดยการจับคูร่ ะหว่าง จุดแข็งกับโอกาส
จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ด้ วยวิธีการ TOWS matrix ได้ ยุทธศาสตร์ หลัก 4
ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์ เชิงรุ ก (S5, O1) คือ การส่งเสริ มให้ ประชาชนนํากล้ าไม้ จากศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ ไปปลูกใน
พื ้นที่ตา่ งๆ
2. ยุทธศาสตร์ เชิงป้องกัน (S2, T4) คือ การใช้ ความชํานาญในการปฏิบัติหน้ าที่ปรั บวิธีการทํางานให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
3. ยุทธศาสตร์ เชิงแก้ ไข (W2, O1) คือ การเพิ่มศักยภาพรู ปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์การปลูกกล้ าไม้
4. ยุทธศาสตร์ เชิงรับ (W5, T2) คือ สร้ างความเข้ าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และประชาสัมพันธ์ สร้ าง
เครื อข่ายกับประชาชน
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สรุ ป

แนวทางในการดําเนินงานของศูนย์เพาะชํากล้ าไม้ กรุ งเทพฯมีค่อนข้ างเป็ นระบบ ซึ่งเมื่อวางระบบการ
ทํางานแบบวงจร PDCA แล้ วทําให้ ชดั เจนขึ ้น วงจรการทํางานของศูนย์ฯเริ่ มจากกําหนดแผนงาน (Plan) ของแต่
ละปี นนั ้ ขึ ้นอยู่กบั นโยบายหน่วยงาน เพราะมีโครงการบางปี ที่มีและยกเลิกไปตามนโยบาย การปฏิบตั ิงาน (Do)
ซึ่งจากเดิมก่อนปี พ.ศ. 2558 จะดําเนิ นโดยศูนย์ ฯเองทุกอย่าง แต่หลังจากปี พ.ศ. 2558 การดําเนิ นงานก็จะ
เปลี่ยนไปจากการดําเนินงานด้ วยศูนย์เองทังหมดก็
้
จะเปลี่ยนไปเป็ นการจ้ างงานโดยเอกชน ความชํานาญในการ
ปฏิบตั ิงานก็จะเป็ นปั ญหาในการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล (Check) จะทําตามระเบียบกรมป่ าไม้
แต่การปฏิบัติงานมีปัญหาในเรื่ องงบประมาณการติดตาม และจะดําเนินการตรวจสอบความต้ องการกล้ าไม้ ปี
ถัดไป และการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Action) จะเป็ นการรายงานประจําปี ให้ กรมป่ าไม้ ทราบ ยังไม่มีการ
ตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อไปปรับปรุ งแก้ ไขในปี ถดั ไป สําหรับแนวทางการแจกจ่ายกล้ าไม้ ของศูนย์ฯ ได้ แก่ การ
ส่งเสริ มให้ ประชาชนนํากล้ าไม้ จากศูนย์ เพาะชํากล้ าไม้ ไปปลูกในพื ้นที่ต่างๆ การใช้ ความชํานาญในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ปรับวิธีการทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั การเพิ่มศักยภาพรู ปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ การ
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและความต้ องการไม้ จากสวนป่ า
ตามพระราชบัญญัตสิ วนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
ในจังหวัดสระแก้ ว
The Relationship between Business of Environment and Wood Requirement from Forest
Plantation along with Commercial Forest Plantation Act, B.E. 2558 (Issue 2) of Wood Industry
Entrepreneurs in Sa Kaeo Province
ธนพล โนนเภา1* จงรัก วัชริ นทร์ รัตน์1 และ นิคม แหลมสัก1
Thanapon Nonpao1*, Chongrak Wachrinrat1 and Nikhom Laemsak1

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้ อมูลความเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัดสระแก้ ว จํานวน 45 ราย และการตัดสินใจเลือกใช้ ไม้ วตั ถุดิบที่ได้
จากการทํ า สวนป่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส วนป่ า (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2558 การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยใช้
แบบสอบถาม โดยผลการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจด้ านสังคม มีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองของผู้
ซื ้อไม้ ในประเด็นด้ านคุณลักษณะ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ρ ) เท่ากับ 0.32 และสภาพแวดล้ อม ทาง
ธุรกิ จด้ านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ กับการตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ ในประเด็นด้ านเวลา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ( ρ ) เท่ากับ 0.37 หมายความว่า ปั จจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง
ดังนัน้ หากต้ องการส่งเสริ มการใช้ ไม้ จากสวนป่ า ควรส่งเสริ มด้ านภาพลักษณ์ ที่ดีของการใช้ ผลิตภัณฑ์ จากไม้
และพัฒนาด้ านเทคโนโลยีการผลิตเป็ นอันดับแรก

ABSTRACT

The purposes of this research were to study the relationship on opinions for Business
Environment and Wood Requirement of Wood Industry Entrepreneurs from 45 populations in Sa Kaeo
Province response to selected plantation woods along with Commercial Forest Plantation Act, B.E. 2558
(Issue 2). Data were collected by using questionnaire. The results revealed that Business Environment
(Social) related Response (Wood characteristics), The Correlation Coefficient was moderate ( ρ = 0.32)
and Business Environment (Technology) related Response (Time), The Correlation Coefficient was
moderate ( ρ = 0.37) Therefore, if wanting to promote wood requirement from forest plantation, the
first priority should be to promote the positive image of products from wood and improvement
production technology.
Key words: Commercial Forest Plantation Act, Business Environment, Wood Industry
* Corresponding author; e-mail address: Thanaponnp@hotmail.com
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คํานํา

การปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายตามพระราชบัญญัติสวนป่ า ส่งผลต่อแนวทางปฏิ บัติตามกฎหมายของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่และการดําเนินการในส่วนของประชาชนหรื อองค์กรที่ประกอบกิจการด้ านสวนป่ าในพื ้นที่ของ
ตนเอง ด้ านการปรับปรุ งข้ อกฎหมาย มีรายละเอียดที่ทําให้ ไม้ ที่ได้ มาตามพระราชบัญญัติสวนป่ า (ฉบับที่2) พ.ศ.
2558 แตกต่างไปจากกฎหมายฉบับเดิม เช่น ชนิดไม้ เอกสารรับรอง โทษทางกฎหมาย กระทบต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ ไม้ ที่ได้ มาตามกฎหมายดังกล่าวเข้ าสูก่ ารผลิตในกิจการอุตสาหกรรมไม้ ที่แตกต่างไปจากเดิม
กิจการอุตสาหกรรมไม้ เป็ นกิจการการผลิต แปรรู ป เพื่อสร้ างผลิตภัณฑ์จากไม้ จึงมีความเชื่อมโยงหลาย
ด้ าน ทังจากภายในกิ
้
จการเอง และภายนอกกิจการที่สง่ ผลต่อธุรกิจ สอดคล้ องกับทฤษฎีปัจจัยแวดล้ อมทางธุรกิจ
แบ่งเป็ น สภาพแวดล้ อมภายใน ซึง่ เป็ นทรัพยากรของกิจการหรื อสิ่งที่มีอยู่ภายในกิจการที่สามารถควบคุมได้ เช่น
คน เครื่ องจักรกลฯ และสภาพแวดล้ อมภายนอก ซึง่ เป็ นสิ่งที่มีอยู่ภายนอกองค์กรซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ แต่มี
ความสํ า คัญ ต่ อ กิ จ การหรื อ องค์ ก รอย่ า งยิ่ ง เช่ น นโยบายรั ฐ กฎหมายฯ (ศศิ วิมล, 2547) หากนํ า มาศึก ษา
เปรี ยบเทียบปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง จะเกิดประโยชน์ ต่อการส่งเสริ มการปลูกสร้ างสวนป่ า การบริ หารจัดการกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ ทังในท้
้ องที่จงั หวัดสระแก้ ว และภาพรวมของประเทศ ตลอดจนเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ด้วย
จังหวัดสระแก้ วมีผ้ ูได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ จํานวน 45 ราย ที่มีวตั ถุประสงค์
ต่างๆ ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้ อมจังหวัดสระแก้ ว, 2560) ผู้วิจยั พบว่า
จังหวัดสระแก้ วมีกิจการแปรรู ปไม้ หลากหลายประเภท มีการใช้ ไม้ โดยใช้ ไม้ วัตถุดิบจากหลายแหล่งวัต ถุดิ บ
รวมถึงไม้ จากกฎหมายสวนป่ าด้ วย จึงทําการศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อ
การตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ าตามพระราชบัญญัติสวนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ของผู้ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัดสระแก้ ว เพื่อหาระดับความสัมพันธ์ตอ่ กัน ซึง่ สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มให้ ผ้ ู
ประกอบกิจการ ตัดสินใจเลือกใช้ ไม้ วตั ถุดิบจากสวนป่ าเพิ่มมากขึ ้น ต่อไป
การศึกษาครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาการกระจายของข้ อมูลความเห็นในด้ านสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจและประเด็น ที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ า ตาม พระราชบัญญัติสวนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจกับการตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ า
ตาม พระราชบัญญัติสวนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
คํานิยาม
Buyer’s response การตอบสนองของผู้บริ โภค ในที่นีค้ ือผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัด
สระแก้ ว การแสดงออกของผู้ ป ระกอบการแต่ ล ะราย เกี่ ย วข้ องกั บ การใช้ ไม้ วัต ถุ ดิ บ จากสวนป่ า รวมทัง้
กระบวนการในการตัดสินใจที่สง่ ผลต่อการเลือก
Wood characteristics คุณ ลัก ษณะของไม้ ที่ ต้ อ งการ โดยพิ จ ารณาจาก ชนิ ด ไม้ เนื อ้ ไม้ ขนาดไม้
ลวดลายไม้ ตําหนิของเนื ้อไม้ และเอกสารการรับรองทางกฎหมาย
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แนวคิดการวิจัย
Buyer’s response
1. Wood characteristics
2. Supplier
3. Duration
4. Quantity
ไพโรจน์ (2553)
Entrepreneurial Demographics
Business Environment
1.Organization structure
and Services
2. Strategies and Marketing
3. Economics
4. Social
5. Politic and Law
6. Technology
ศศิวิมล (2547)
Figure 1 Conceptual framework.
Supplier ผู้ขายไม้ โดยพิจารณาจาก ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงของผู้ขาย ความสะดวกในการติดต่อซื ้อ
ขาย ราคา การโฆษณาส่งเสริ มการขาย และการได้ เห็นตัวอย่างสินค้ า
Duration เวลา โดยพิ จารณาจาก ระยะเวลาและความสะดวกในการขนย้ ายไม้ ไปยังโรงงาน ความ
สะดวกในการนําเครื่ องจักรเข้ าไปตัดฟั น ช่วงเวลาหรื อฤดูกาลที่สามารถหาแรงงานในพื ้นที่ และช่วงเวลาที่สะดวก
ในการตัดฟั น
Quantity ปริ มาณ โดยพิจารณาจาก ปริ มาณไม้ เป็ นไปตามความต้ องการ และความสามารถในการ
ป้อนการผลิตได้ อย่างสมํ่าเสมอ
Business Environment ปั จจัยต่างๆ ซึง่ ส่งผลต่อสภาพแวดล้ อมของธุรกิจ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทัง้
ในด้ านบวกและด้ านลบ ซึง่ สภาพแวดล้ อมของธุรกิจอาจแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร เป็ น
ปั จจัยที่อยู่ภายในองค์กรที่สามารถควบคุมได้ ได้ แก่ โครงสร้ างองค์กรและลักษณะของธุรกิจ ลักษณะการตลาด
และสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์กร เป็ นปั จจัยที่อยู่ภายนอกองค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านสังคม ด้ านการเมือง กฎหมาย และด้ านเทคโนโลยี
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Organization structure and Services โครงสร้ างองค์ ก รและลัก ษณะของธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาจาก
กิจการที่มีการวางโครงสร้ าง แผนกหน้ าที่ การวางแผนการผลิต การคํานวณปริ มาณวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย การใช้ เทคโนโลยีบริ หารกิจการ การใช้ พนักงานที่ประสบการณ์สงู การตรวจสอบคุณภาพสินค้ า การ
วางแผนขยายกิจการ
Strategies and Marketing ลักษณะการตลาด โดยพิจารณาจาก การกําหนดให้ ไม้ สวนป่ าเป็ นวัตถุดิบ
ผลิต การปรั บเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามความพึงพอใจลูกค้ า การผลิตและจัดจําหน่าย การกําหนดราคา การสร้ าง
ช่องทางการตลาด การรวมกลุ่มผู้ประกอบการ กลยุทธ์ การสร้ างความแตกต่างให้ กับสินค้ า และมาตรฐานการ
ผลิตและการรับประกันคุณภาพ
Economics ด้ านเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจาก นโยบายทางเศรษฐกิจจากภาคส่วนต่างๆนโยบายรัฐบาล
การขยายของตลาด และการส่งเสริ มการส่งออก
Social ด้ านสังคม โดยพิจารณาจาก ความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของไม้ จากสวนป่ า กระแสความนิยม

ด้ าน Eco design ภาพลักษณ์ของการครอบครองผลิตภัณฑ์จากไม้
Politic and Law ด้ านกฎหมาย โดยพิ จ ารณาจาก กฎหมาย ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วกั บ สวนป่ า
การควบคุมแหล่งที่มาที่ถกู กฎหมาย ความมัน่ ใจในการลงทุน และขยายกิจการ การควบคุม กํากับ จาก
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ วยสวนป่ า กฎหมายด้ านแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจการของท่าน
Technology ด้ านเทคโนโลยี โดยพิจารณาจาก การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่ องจักรในการผลิต การ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเคลื่อนย้ ายหรื อขนส่ง
ประชากร
ประชากรที่ทําการศึกษา ได้ แก่ ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัดสระแก้ วทังหมด
้
จํานวน 45
ราย (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดสระแก้ ว, 2560)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการตัง้ คํ าถามแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้ อมูลประชากรศาสตร์ ของผู้ประกอบกิ จการอุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัด
สระแก้ ว ได้ แก่ ประเภทผู้ประกอบการ ที่ตงของกิ
ั้
จการ ระยะเวลาที่เปิ ดกิจการ เงินลงทุน ประเภทกิจการ ที่มาของไม้
วัตถุดิบในการผลิต กําลังเครื่ องจักร จํานวนพนักงาน ลักษณะคําถาม ในส่วนนี ้เป็ นคําถามแบบให้ เลือกตอบ (Check
List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพแวดล้ อมทางธุร กิ จของกิ จการ ได้ แก่ โครงสร้ างองค์ กรและ
ลักษณะของธุรกิจ ด้ านกลยุทธ์ของกิจการ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม ด้ านกฎหมาย การเมือง ด้ านเทคโนโลยี
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นการตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ า ตามพระราชบัญญัติ
สวนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้ แก่ ด้ านคุณลักษณะของไม้ ที่ต้องการ ด้ านผู้ขาย ด้ านเวลา ด้ านปริ มาณ
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แบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มีลักษณะเป็ นแบบมาตราวัดแบบ Likert Scale เป็ น 5 ระดับ
(บุญชม และ บุญส่ง, 2535)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดังนี ้
1.1 นําข้ อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัดสระแก้ ว
ได้ แก่ ประเภทผู้ประกอบการ ที่ ตัง้ ของกิ จการ ระยะเวลาที่เปิ ดกิจการ เงิ นลงทุน ประเภทกิ จการ ที่ มาของไม้
วัตถุดิบในการผลิต กําลังเครื่ องจักร จํานวนพนักงาน มาวิเคราะห์แจกแจงความถี่ (Frequency) และนําเสนอผล
เป็ นค่าร้ อยละ (Percentage)
1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิ จของ
กิจการ และประเด็นการตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ ามีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราวัดแบบ Likert Scale เป็ น 5
ระดับคือ
5 หมายถึง ความเห็นผู้ประกอบกิจการเห็นด้ วยกับคําถามมากที่สดุ
4 หมายถึง ความเห็นผู้ประกอบกิจการเห็นด้ วยกับคําถามมาก
3 หมายถึง ความเห็นผู้ประกอบกิจการเห็นด้ วยกับคําถามปานกลาง
2 หมายถึง ความเห็นผู้ประกอบกิจการเห็นด้ วยกับคําถามน้ อย
1 หมายถึง ความเห็นผู้ประกอบกิจการเห็นด้ วยกับคําถามน้ อยที่สดุ
โดยกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน ค่าเฉลี่ยของความต้ องการใช้ ไม้
คะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถึง ความต้ องการไม้ จากสวนป่ า ตามพระราชบัญญัติสวนป่ า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถึง ความต้ องการไม้ จากสวนป่ า ตามพระราชบัญญัติสวนป่ า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถึง ความต้ องการไม้ จากสวนป่ า ตามพระราชบัญญัติสวนป่ า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถึง ความต้ องการไม้ จากสวนป่ า ตามพระราชบัญญัติสวนป่ า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับน้ อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถึง ความต้ องการไม้ จากสวนป่ า ตามพระราชบัญญัติสวนป่ า
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
โดยใช้ ข้อมูลมาหาค่าการกระจายของประชากร ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยประชากร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากร และจัดระดับความคิดเห็น
2. การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั (Pearson’s Correlation Coefficien: ρ ) โดยใช้ ข้อมูล
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ และการตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ า ในการคํานวนค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
( ρ ) และแปลผลตามเกณฑ์ของ (สุนีย์, 2536) ดังนี ้
0.75 ถึง 1.00 มีความสัมพันธ์ทิศทางบวก ในระดับสูงยิ่ง
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0.50 ถึง 0.74 มีความสัมพันธ์ทิศทางบวก ในระดับสูง
0.25 ถึง 0.49 มีความสัมพันธ์ทิศทางบวก ในระดับปานกลาง
0.00 ถึง 0.24 มีความสัมพันธ์ทิศทางบวก ในระดับตํ่า
-0.25 ถึง -0.49 มีความสัมพันธ์ทิศทางลบในระดับปานกลาง
-0.50 ถึง -0.74 มีความสัมพันธ์ทิศทางลบ ในระดับสูง
-0.75 ถึง -1.00 มีความสัมพันธ์ทิศทางลบ ในระดับสูงยิ่ง

ผลและวิจารณ์
ผลการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
ข้ อมูลประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็ นบุคคลธรรมดา จํานวน 30 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 และเป็ นนิติ
บุคคล จํานวน 15 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 33.33
สถานที่ ตัง้ ของกิ จ การส่ วนใหญ่ อ ยู่ ใ นอํ า เภอเมื อ งสระแก้ ว จํ า นวน 12 ราย คิ ด เป็ น ร้ อยละ 26.67
รองลงมา อยู่ในอําเภอวังนํ ้าเย็น จํานวน 10 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 22.22 ถัดมาอยู่ในอําเภอ ตาพระยา อําเภอคลอง
หาด อําเภอละ 5 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 11.11 อยู่ในอําเภอวัฒนานคร จํานวน 4 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 8.89 อยู่ใน
อําเภอโคกสูง จํ านวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 6.67 และอยู่ในอําเภออรั ญประเทศ อําเภอเขาฉกรรจ์ อําเภอวัง
สมบูรณ์ จํานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 4.44
ระยะเวลาการประกอบกิจการ ระยะเวลาก่อตังกิ
้ จการโดยนับตังแต่
้ ได้ รับอนุญาตให้ ทําการแปรรู ปไม้
ตามกฎหมาย ส่วนใหญ่มีระยะเวลาประกอบกิจการ 11-15 ปี จํานวน 17 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 37.78 รองลงมาเป็ น
ระยะเวลาประกอบกิจการ 5-10 ปี จํานวน 9 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 20 ระยะเวลาประกอบกิจการน้ อยกว่า 5 ปี จํานวน
7 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 15.56 ระยะเวลาประกอบกิจการ 16-20 ปี จํานวน 7 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 15.56 และระยะเวลา
ประกอบกิจการมากกว่า 20 ปี จํานวน 5 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 11.11
เงินลงทุน ของกิจการส่วนใหญ่มากกว่า 3 ล้ านบาท จํานวน 16 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 35.56รองลงมาเป็ นเงิน
ลงทุนมากกว่า 2 ล้ านบาท-2.5 ล้ านบาท จํานวน 8 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 17.78 เงินลงทุนมากกว่า 1.5 ล้ านบาท- 2
ล้ านบาท จํานวน 7 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 15.56 เงินลงทุนมากกว่า 2.5 ล้ านบาท-3 ล้ านบาท จํานวน 5 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 11.11 เงินลงทุนน้ อยกว่า 500,000 บาท จํานวน 4 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 8.89 เงินลงทุน 500,000-1 ล้ านบาท
จํานวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 6.67 และเงินลงทุนมากกว่า 1 ล้ านบาท-1.5 ล้ านบาท จํานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
4.44
ประเภทของกิจการ แยกตามการอนุญาตตามกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็ นประเภทโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้
เครื่ อ งจัก รเพื่ อประดิ ษฐกรรม จํ านวน 23 ราย คิ ด เป็ น ร้ อยละ 51.11 รองลงมาเป็ น โรงงานแปรรู ป ไม้ โดยใช้
เครื่ องจักรเพื่อผลิตชิ ้นไม้ สบั จากไม้ ที่ปลูกขึ ้นโดยเฉพาะฯ จํานวน 18 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 40 ถัดมาเป็ นโรงงาน
แปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ แรงคน ประเภทละ 2 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 4.44
แหล่งวัตถุดิบ สําหรั บป้อนกิจการส่วนใหญ่ ได้ มาจากสวนป่ าเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 27.66 รองลงมา
ได้ มาจากไม้ ในที่ดินกรรมสิทธิ์ คิดเป็ นร้ อยละ 26.24 ถัดมาได้ มาจากการจัดซื ้อจากกิจการค้ าไม้ ท่อน ไม้ แปรรู ป
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ของเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 24.11 นํ าเข้ าจากต่างประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 12.06 จากสวนป่ ารั ฐบาล องค์ การ
อุตสาหกรรมป่ าไม้ สัมปทาน ประทานบัตร คิดเป็ นร้ อยละ 9.93
กําลังเครื่ องจักร กิจการส่วนใหญ่มีเครื่ องจักรที่มีกําลัง 200-399 แรงม้ า จํานวน 15 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
33.33 ถัดมา กําลัง 400-599 แรงม้ า จํานวน 11 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 24.44 กําลัง 600-799 แรงม้ า จํานวน 9 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 20 กําลัง 800-999 แรงม้ า จํานวน 5 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 11.11 กําลัง 1000 แรงม้ าขึ ้นไป จํานวน
3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 6.67 และกําลัง 5-199 แรงม้ า จํานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 4.44
จํานวนพนักงาน พบว่าส่วนใหญ่กิจการมีจํานวนพนักงาน 11-15 คน และมากกว่า 20 คน จํานวน 13
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 28.89 ถัดมา มีพนักงาน 6-10 คน จํานวน 10 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 22.22 มีพนักงาน 16-20
คน จํานวน 7 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 15.56 และมีพนักงานไม่เกิน 5 คน จํานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 4.44
การกระจายตัวของข้ อมูลประชากร (µ, σ) ของข้ อมูลความเห็นโดยรวมในด้ านสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจและประเด็นการตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ า การจัดอันดับ และระดับของความคิดเห็น

Table 1 Parameter estimates classified by wood requirement from forest plantation of wood industry
entrepreneurs in sa kaeo province.
Descriptions
1. Wood characteristics
2. Supplier
3. Duration
4. Quantity
Total

µ
4.10
4.21
4.03
4.10
3.84

σ
0.38
0.34
0.54
0.74
0.30

Rank
3
1
4
2

N=45
Agreement
Agree
Agree
Agree
Agree
Agree

Table 2 Parameter estimates classified by business of environment from forest plantation of wood
industry entrepreneurs in Sa Kaeo province
(N=45)
Descriptions
1. Organization structure and Services

µ
σ
3.48 0.70

2. Strategies and Marketing
3. Economics
4. Social
5. Politic and Law
6. Technology

3.23
3.99
4.01
4.29
3.34
3.84

Total
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0.67
0.58
0.60
0.34
1.08
0.30

Rank
4

Agreement
Undecided

6
3
2
1
5

Undecided
Agree
Agree
Agree
Undecided
Agree
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การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ เพียร์ สัน ( ρ )
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั ( ρ ) เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจกับการ
ตอบสนองของผู้ซือ้ ไม้ จากสวนป่ าตาม พระราชบัญญัติสวนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ของผู้ประกอบกิ จการ
อุตสาหกรรมไม้ จังหวัดสระแก้ ว กําหนดตัวแปรดังนี ้
การตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ า
ด้ านคุณลักษณะ (X1)
ด้ านผู้ขาย (X2)
ด้ านเวลา (X3)
ด้ านปริ มาณ (X4)
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
ด้ านโครงสร้ างองค์กร (Y1)
ด้ านกลยุทธ์ของกิจการ (Y2)
ด้ านเศรษฐกิจ (Y3)
ด้ านสังคม (Y4)
ด้ านกฎหมายและการเมือง (Y5)
ด้ านเทคโนโลยี (Y6)
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ กับ การตอบสนองของผู้ ซื อ้ ไม้ จ ากสวนป่ าตาม
พระราชบัญญัติสวนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ของผู้ประกอบกิ จการอุตสาหกรรมไม้ จังหวัดสระแก้ ว พบว่า
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจด้ านสังคม มีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ า ในด้ านคุณลักษณะ
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ( ρ ) เท่ากับ 0.32 สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจด้ านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ กบั
การตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ า ในประเด็นด้ านเวลา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ( ρ ) เท่ากับ 0.37
หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง โดยข้ อมูลจากการวิเคราะห์แสดงใน Table 3
Table 3 Pearson’s Population Correlation Coefficients ( ρ ) for the relation of business environment
and wood requirement decision.
X1
X2
X3
X4
* p<0.05

Y1
0.11
0.47
-0.17
0.26
-0.09
0.55
-0.29
0.06

Y2
0.28
0.07
0.09
0.56
0.00
1.00
-0.14
0.35

Y3
0.20
0.53
-0.02
0.89
0.11
0.48
-0.08
0.62

Y4
0.32*
0.03
0.10
0.52
0.22
0.15
0.11
0.49

Y5
0.13
0.38
-0.02
0.91
0.02
0.91
0.03
0.84

Y6
0.10
0.51
-0.02
0.01
0.37*
0.01
0.02
0.90

สรุ ป
1. กิจการอุตสาหกรรมไม้ ในจังหวัดสระแก้ ว มีทําเลที่ตงในท้
ั ้ องที่อําเภอเมืองสระแก้ ว เป็ นส่วนใหญ่ อาจ
ด้ วยความสะดวกในการขนส่งสินค้ าและจัดจําหน่ายภายในอําเภอเมืองสระแก้ ว ที่อยู่กึ่งกลางจังหวัด สะดวกต่อ
การคมนาคมไปยังจังหวัดใกล้ เคียง ขนาดของกิจการที่สํารวจไม่ใหญ่มากนัก มักประกอบการในรู ปแบบบุคคล
ธรรมดา บางแห่งเป็ นกิจการภายในครัวเรื อน ใช้ เงินลงทุนไม่มาก และใช้ วตั ถุดิบในการผลิตจากแหล่งไม้ ภายใน
จังหวัด
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2. ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อการตอบสนองความต้ องการไม้ ของผู้ประกอบกิ จการอุต สาหกรรมไม้ ในแต่ละ
ประเด็นมีระดับความต้ องการอยู่ในเกณฑ์ มาก ทุกประเด็น โดยเมื่อจัดลําดับแล้ ว พบว่า ประเด็นด้ านผู้ขาย มี
ค่าเฉลี่ยของประชากรมากที่สดุ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่มีผลต่อความต้ องการไม้ ของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ ในแต่ละ
ปั จจัย มีระดับความต้ องการหลายระดับแตกต่างกัน โดยระดับมาก ได้ แก่ ด้ านกฎหมายการเมือง ด้ านสังคม และ
ด้ านเศรษฐกิจ ระดับปานกลาง ได้ แก่ ด้ านโครงสร้ างองค์กรและลักษณะของธุรกิจ ด้ านเทคโนโลยี และด้ านกล
ยุทธ์ ของกิจการ ลักษณะการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อจัดลําดับแล้ ว พบว่า สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
ด้ านกฎหมายและการเมือง มีค่าเฉลี่ยของประชากรมากที่สดุ เห็นได้ ว่าประเด็นด้ านผู้ขาย มีผลต่อความต้ องการ
ไม้ ของผู้ประกอบกิ จการอุตสาหกรรมไม้ มากที่ สุด อาจเนื่ องมาจาก ผู้ซือ้ เน้ นที่ จะพิ จารณา ความน่าเชื่ อ ถื อ
ชื่อเสียงของผู้ขาย ความสะดวกในการติดต่อซื ้อขาย ราคา การโฆษณาส่งเสริ มการขาย และการได้ เห็นตัวอย่าง
สินค้ า เป็ นสําคัญกว่าประเด็นอื่นๆ และสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ด้ านกฎหมาย การเมือง มีผลต่อความต้ องการ
ไม้ ของผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ มากที่สุด อาจเนื่องมาจาก ผู้ซื ้อเห็นว่ากฎหมายบ้ านเมืองต่างๆ อาทิ
กฎหมายป่ าไม้ กฎหมายสวนป่ า กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกิจการ กฎหมายแรงงาน กฎหมายโรงงาน ส่งผลต่อ
กิจการอย่างมาก และการถูกควบคุมให้ ใช้ วตั ถุดิบที่ได้ รับการรับรองแหล่งที่มาอย่างถูกระเบียบกฎหมายเคร่ งครัด
ก็สง่ ผลต่อการตัดสินใจเช่นเดียวกัน อาจกล่าวได้ ว่า กฎหมายพระราชบัญญัติสวนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เป็ น
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการดําเนินการด้ านสวนป่ าเป็ นอย่างยิ่ง
3. การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั ( ρ ) เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจกับการตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวนป่ า ตามพระราชบัญญัติสวนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ของผู้ประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมไม้ จังหวัดสระแก้ ว พบว่า
3.1 สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจด้ านสังคม มีความสัมพันธ์ กบั การตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จากสวน
ป่ าในประเด็น ด้ านคุณ ลัก ษณะของไม้ โดยมี ค่าสัม ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ( ρ ) เท่ ากับ 0.32 หมายความว่า มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง แสดงว่า ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ เชื่อว่าสังคมให้ ความ
เชื่อมัน่ ในคุณภาพของไม้ ที่ได้ มาจากการทําสวนป่ า ยอมรับนับถือต่อภาพลักษณ์ ที่ดีของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
ยอมรั บ ว่ า กิ จ การอุต สาหกรรมไม้ ใ ช้ ไ ม้ จ ากการทํ า สวนป่ าเป็ น วัต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต และผู้ ป ระกอบกิ จ การ
อุตสาหกรรมไม้ จะตัดสินใจเลือกโดยคํานึงถึงคุณลักษณะของไม้ ในด้ านชนิด คุณภาพไม้ รวมทัง้ หลักฐานการ
รับรองแหล่งที่มาของไม้ ที่ได้ มาจากการทําสวนป่ าที่เป็ นวัตถุดิบตามไปด้ วย
3.2 สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจด้ านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ กบั การตอบสนองของผู้ซื ้อไม้ จาก
สวนป่ า ในประเด็นด้ านเวลา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ρ ) เท่ากับ 0.37 หมายความว่า มีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง แสดงว่า ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยี ของ
เครื่ อ งจัก รในการผลิ ต และเทคโนโลยี ก ารขนส่ ง เคลื่ อ นย้ า ยวัต ถุ ดิ บ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ผู้ ป ระกอบกิ จ การ
อุตสาหกรรมไม้ จะตัดสินใจเลือกโดยคํานึงถึงระยะเวลาในการขนส่งวัตถุดิบ ความสะดวกในการเคลื่อนย้ าย
เครื่ องจักรเข้ าสู่พื ้นที่หรื อแรงงานสําหรับตัดฟั น เส้ นทางขนส่งที่สะดวก ฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการดําเนินงานตาม
ไปด้ วย
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การบําบัดโครเมียมในนํา้ เสียโรงงานชุบโลหะโดยการดูดซับด้ วยไบโอชาร์ แม่ เหล็ก
Treatment of Chromium in Electroplating Wastewater using Magnetic Biochar Adsorption
พิเศษ กึกสูงเนิน1 และ ชลอ จารุสุทธิรักษ์ 1*
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับโครเมียมในนํ ้าเสียโรงงานชุบโลหะด้ วยไบโอชาร์ แม่เหล็ก ที่
เตรี ยมจากเปลือกทุเรี ยน โดยทําการเผาแบบไพโรไลซิส ที่อุณหภูมิ 700º 0C เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง จากนัน้ ทําให้
เป็ นไบโอชาร์ แม่เหล็ก (magnetic biochar) โดยการเติม FeCl3 และ FeSO4 ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบํ าบัด ได้ แ ก่ ค่าพี เอช ปริ มาณไบโอชาร์ และระยะเวลาการดูด ซับ ทํ าการศึก ษาไอโซเทอร์ มการดูดซับ
โครเมี ย มด้ ว ยไบโอชาร์ แ ม่ เ หล็ก ผลการทดลองพบว่ า ที่ ส ภาวะเหมาะสมได้ แ ก่ ค่ า พี เ อช 3 เวลา 30 นาที
ปริ มาณไบโอชาร์ แม่เหล็ก 40 g/L มีประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม %64.28ไอโซเทอร์ มการดูดซับสอดคล้ อง
กับไอโซเทอร์ มแบบแลงเมียร์ โดยมีค่าการดูดซับสูงสุด(Qmax) 4.49mg/g การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการดูด
ซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่เหล็กในนํ ้าเสียโรงงานชุบโลหะ พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม
ด้ วยไบโอชาร์ แม่เหล็กมีคา่ ตํ่ากว่า เนื่องจากสารละลายเหล็กที่เคลือบบนผิวไบโอชาร์ แม่เหล็กทําให้ พื ้นที่ผิวในการ
ดูดซับโครเมียมลดลง อย่างไรก็ตามไบโอชาร์ แม่เหล็กมีความสามารถในการตกตะกอนได้ ดีจงึ แยกตัวจากนํ ้าเสีย
ได้ ดีกว่า

ABSTRACT
This research aimed to investigate the performance of magnetic biochar on adsorption of
chromium in electroplating wastewater. Biochar was prepared from durian bark via pyrolysis at 700°c
for 2 hours. Then the biochar was modified to be a magnetic biochar using FeCl3 and FeSO4. Factors
affecting the efficacy of biochar adsorption including pH, biochar dosage, and contact time, were
investigated. Adsorption isotherms of chromium with magnetic biochar were analyzed. The results
showed that at an optimum pH of 3, contact time of 60 min, and magnetic biochar dosage of 40 g/L,
the removal efficiency of Cr was 64.28%. Adsorption isotherm of Cr on magnetic biochar followed
Langmuir isotherm with a maximum removal capacity (Qmax) of 4.49 mg/g. The comparison of chromium
removal efficiency between biochar and magnetic biochar in electroplating wastewater revealed that
the removal efficiency using magnetic biochar was lower than that of biochar because iron species
occupied the porous of magnetic biochar, leading to a reduction of adsorption capacity. However,
magnetic biochar exhibited better settling performance compared to biochar.
Key words: adsorption, biochar, isotherms, magnetic biochar
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คํานํา

นํ า้ เสี ย อุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด ขึ น้ จากโรงงานชุ บ โลหะ มี ก ารปนเปื อ้ นของโลหะหนัก เช่ น โครเมี ย ม
(chromium; Cr) สังกะสี (zinc; Zn) ทองแดง (copper; Cu) แคดเมียม (cadmium; Cd) และตะกั่ว (lead; Pb)
เป็ นต้ น ซึ่งโครเมียมในโรงงานชุบโลหะมีการใช้ งานอยู่ 2 รู ปของเลขออกซิเดชัน ได้ แก่ โครเมียมไตรวาเลนต์
(Cr(III)) และ โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr(VI)) ซึง่ พบว่า โครเมียม (VI) มีอนั ตรายมากกว่าโครเมียม (III) เมื่อเกิด
การปนเปื อ้ นลงสู่สิ่งแวดล้ อม อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างรุ นแรง การได้ รับโครเมียม (VI) ปริ มาณ
มากในมนุษย์อาจทําให้ เกิดการกลายพันธุ์ และเป็ นสารก่อมะเร็ ง (Choudhary and Paul, 2018) จึงจําเป็ นต้ องมี
การบํ าบัดโครเมียมในนํา้ เสียให้ มีค่าเป็ นไปตามมาตรฐานนํา้ ทิง้ อุตสาหกรรม โดยกํ าหนดค่ามาตรฐานนํา้ ทิง้
สําหรับโครเมียม (VI) ไม่เกิน 0.25 mg/L และโครเมียม (III) ไม่เกิน 0.75 mg/L (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560)
การบําบัดโครเมียมในนํา้ เสียมีหลายวิธี เช่น การตกตะกอนทางเคมี การแลกเปลี่ยนไอออน และการ
กรองผ่านเมมเบรน เป็ นต้ น แม้ วา่ วิธีการดังกล่าวสามารถบําบัดโครเมียมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จําเป็ นต้ องใช้
เทคโนโลยีขนั ้ สูง ดูแลรั กษายาก และค่าใช้ จ่ายที่สูง ดังนัน้ หากสามารถใช้ วิธีการบํ าบัดที่ มีประสิทธิ ภาพ และ
สามารถลดค่าใช้ จ่าย โดยเฉพาะหากสามารถนําวัตถุดิบเหลือทิ ้งมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ก็จะเป็ นการลดต้ นทุนได้
อีกทางหนึง่ การดูดซับด้ วยไบโอชาร์ (Biochar) เป็ นอีกหนึ่งทางเลือก เนื่องจากไบโอชาร์ ทํามาจากวัสดุเหลือใช้
ผ่ านกระบวนการไพโรไลซิส ทํ าให้ ลักษณะของไบโอชาร์ มี พื น้ ที่ ผิวจํ าเพาะและความเป็ นรู พ รุ นจํ านวนมาก
(Mohan et al., 2011) งานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าไบโอชาร์ สามารถใช้ เป็ นตัวดูดซับในการบําบัดนํา้ เสียที่ปนเปื อ้ น
โลหะหนักชนิดต่างๆ เช่น ตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมได้ (Karunanayake et al., 2018; Wang et al., 2014)
ไบโอชาร์ สามารถผลิตได้ จากวัสดุเหลือใช้ ต่างๆ เช่น ไม้ ไผ่และเปลือกสับปะรด เป็ นต้ น ในประเทศไทยมีการค้ า
ขายผลไม้ เป็ นจํานวนมาก ทําให้ เปลือกผลไม้ ที่เหลือกลายเป็ นวัสดุเหลือใช้ หนึ่งในนันคื
้ อเปลือกทุเรี ยนซึง่ ทุเรี ยน
เป็ นผลไม้ ที่มีปริ มาณการบริ โภคในประเทศสูง และมีการส่งออกเนือ้ ทุเรี ยนเป็ นจํานวนมาก ในงานวิจัยนีจ้ ึงนํา
เปลือกทุเรี ยนซึ่งเป็ นวัสดุเหลือใช้ มาทําเป็ นไบโอชาร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไบโอชาร์ เป็ นผงขนาดเล็กและมี
นํ ้าหนักเบาทําให้ คดั แยกจากนํ ้าเสียหลังการบําบัดได้ ยาก จึงมีการพัฒนาไบโอชาร์ ให้ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นแม่เหล็ก ซึง่
สามารถทําการแยกออกจากนํ ้าเสียได้ ง่ายโดยการแยกด้ วยแม่เหล็ก พบว่าสามารถแยกไบโอชาร์ ออกจากนํ ้าเสีย
ได้ เร็ วและมีประสิทธิภาพกว่าการตกตะกอนหรื อปั่ นเหวี่ยง (Wang et al., 2014)
งานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพการดูดซับโครเมียมในนํา้ เสียโรงงานชุบ
โลหะด้ วยไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่เหล็กที่เตรี ยมจากเปลือกทุเรี ยน โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บําบัดได้ แก่ ค่าพีเอช ปริ มาณไบโอชาร์ และ เวลา นอกจากนี ้ยังศึกษาแบบจําลองไอโซเทอร์ มของการดูดซับ เพื่อ
อธิ บายกลไกของการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ แม่เหล็ก รวมทัง้ ศึกษาความสามารถในการแยกไบโอชาร์
แม่เหล็กด้ วยสนามแม่เหล็กจากนํ ้าเสียหลังการบําบัด ผลการวิจยั สามารถประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตัวดูดซับจาก
วัสดุธรรมชาติเพื่อการบําบัดสารมลพิษในนํ ้าเสียอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

การเตรี ยมไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่ เหล็ก
ไบโอชาร์ ที่ใช้ ในการทดลองเตรี ยมจากเปลือกทุเรี ยนโดยตากให้ แห้ งและสับให้ มีขนาดประมาณ 4×4
cm2 จากนันนํ
้ าเข้ าตู้อบอุณหภูมิ 105°C เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ทําการเผาด้ วยวิธีไพโรไลซิส ที่อณ
ุ หภูมิ 700°C เป็ น
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เวลา 2 ชั่วโมง การเตรี ยมไบโอชาร์ แม่เหล็กทําโดยแช่ไบโอชาร์ 20 g ในนํา้ ปราศจากไอออน (DI) 200 mL และ
เติมสารละลายที่เตรี ยมจากเฟอร์ ริกคลอไรด์ (FeCl3) 20 g และเฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) 11.1 g ในนํ ้า DI 600 mL ปั่ น
กวน 20 นาที จากนัน้ เติม 10M NaOH จนค่า pH เป็ น 10-11 ปั่ นกวน 1 ชั่วโมง และต้ ม 1 ชั่วโมง จากนัน้ ล้ าง
ด้ วยเอทานอลและนํ ้า DI ก่อนนําเข้ าตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ 60°C เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง (Wang et al., 2014)
ตัวอย่ างนํา้ เสีย
นํ ้าเสียที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ นํ ้าเสียสังเคราะห์ ซึง่ เตรี ยมโดยละลายโพแทสเซียมไดโครเมตด้ วยนํ ้า DI
และ นํา้ เสียจากโรงงานชุบโลหะ ทําการวิเคราะห์ ความเข้ มข้ นโครเมียมทัง้ หมดด้ วยเครื่ อง atomic absorption
spectrometer (AAS)
การทดลองการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ แม่ เหล็ก
1. การทดลองการดูดซับเป็ นการทดลองในระดับห้ องปฏิบตั ิการ ใช้ นํ ้าเสียสังเคราะห์ที่มีโครเมียมความ
เข้ มข้ นเริ่ มต้ น 150 mg/L ปริ มาตร 100 mL โดยศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง 3 ปั จจัย คือ ปั จจัยที่ 1 พีเอชที่ต่างกัน 4
ระดับ (2, 3, 4 และ 6) ปั จจัยที่ 2 ปริ มาณไบโอชาร์ (10, 20, 30 และ 40 g/L) และ ปั จจัยที่ 3 ระยะเวลาในการดูด
ซับ (15, 30, 60, 120 และ 180 นาที) ปรับพีเอชของสารละลายด้ วย 0.1 M HCl หรื อ 0.1 M NaOH และเขย่าด้ วย
ความเร็ ว 120 รอบต่อนาที (rpm) เก็บตัวอย่างตามระยะเวลาที่กําหนดได้ แก่ 15 30 60 120 180 นาที และนําไป
วิเคราะห์หาปริ มาณโครเมียมทังหมดที
้
่เหลือในสารละลายตัวอย่างด้ วยเครื่ อง AAS
2. การทดลองการดูดซับโครเมียมในนํ ้าเสียจากโรงงานชุบโลหะด้ วยไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่เหล็กใช้ นํ ้า
เสียจากโรงงานชุบโลหะ ปริ มาตร 100 mL กําหนดปั จจัยควบคุม ได้ แก่ ค่าพีเอช ปริ มาณตัวดูดซับ และระยะเวลา
การดูดซับที่เหมาะสมที่ได้ จากการทดลองข้ างต้ น เขย่าด้ วยความเร็ ว 120 rpm นําตัวอย่างไปวิเคราะห์หาความ
เข้ มข้ นของโครเมียมทังหมดด้
้
วยเครื่ อง AAS
การศึกษาไอโซเทอร์ มการดูดซับ
การศึกษาไอโซเทอร์ มการดูดซับ ใช้ นํา้ เสียสังเคราะห์ที่มีโครเมียมเข้ มข้ น 150 mg/L ปริ มาตร 100 mL
ค่าพีเอชที่เหมาะสมจากการทดลองข้ างต้ น แปรค่าปริ มาณไบโอชาร์ ที่ 10 20 30 40 g/L เขย่าสารด้ วยความเร็ ว
120 rpm ตามเวลาที่เหมาะสม จากนันนํ
้ าสารละลายไปวิเคราะห์หาความเข้ มข้ นของโครเมียมทังหมดด้
้
วยเครื่ อง
AAS คํานวณค่าปริ มาณโครเมียมที่ถูกดูดซับต่อปริ มาณไบโอชาร์ แม่เหล็กได้ จากสมการที่ (1) ศึกษาไอโซเทอร์ ม
การดูดซับของแลงเมียร์ (Langmuir isotherm) และ ฟรุ นดลิช (Freundlich isotherm) ด้ วยสมการเส้ นตรง (2)
และ (3) ตามลําดับ
𝐶𝐶
𝑞𝑞𝑒𝑒 = (𝐶𝐶0 − 𝑊𝑊𝑒𝑒 ) × 𝑉𝑉
(1)
เมื่อ qe คือ ปริ มาณโครเมียมที่ถกู ดูดซับ (mg/g) C0 คือ ความเข้ มข้ นของโครเมียมเริ่ มต้ น (mg/L) Ce คือ
ความเข้ มข้ นของโครเมียมที่สภาวะสมดุล (mg/L) V คือ ปริ มาตรสารละลายที่ใช้ ในการดูดซับ (L) และ W คือ
นํ ้าหนักไบโอชาร์ แม่เหล็กที่ใช้ การดูดซับ (g)
𝐶𝐶𝑒𝑒
𝐶𝐶
1
= �𝑞𝑞 𝑒𝑒 � + ( 𝑞𝑞 )
(2)
𝑞𝑞𝑒𝑒
𝐾𝐾𝐿𝐿 𝑚𝑚
𝑚𝑚
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เมื่ อ Ce คื อ ความเข้ ม ข้ น ของโครเมี ย มที่ ภ าวะสมดุล (mg/L) qe คื อปริ ม าณโครเมี ย มที่ ถูก ดูด ซับ ต่อ
ปริ มาณไบโอชาร์ แ ม่เหล็ก (mg/g) qm คื อปริ มาณการดูด ซับ สูง สุด (mg/g) และ KL คื อค่าคงที่ ข องแลงเมี ย ร์
(L/mg)
1
ln 𝑞𝑞𝑒𝑒 = ln 𝐾𝐾𝐹𝐹 + ln 𝐶𝐶𝑒𝑒
(3)
𝑛𝑛
เมื่อ qe คือปริ มาณโครเมียมที่ถูกดูดซับต่อปริ มาณไบโอชาร์ แม่เหล็ก (mg/g) Ce คือความเข้ มข้ นของ
โครเมียมที่สภาวะสมดุล (mg/L) KF คือค่าคงที่ของฟรุ นดลิช และ n คือค่าคงที่สมั พันธ์กบั พลังงานการดูดซับ

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลของค่ าพีเอชต่ อประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ แม่ เหล็ก
การศึกษาผลของค่าพีเอชต่อประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมดังแสดงใน Figure 1 พบว่า พีเอชมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมของไบโอชาร์ แม่เหล็ก โดยที่พีเอชเท่ากับ 2 มีประสิทธิภาพการบําบัดสูงสุดถึง
ร้ อยละ 94.26 การเพิ่ มค่าพี เอชส่งผลให้ ประสิทธิ ภาพการบําบัดลดลงอย่างรวดเร็ วและคงที่ที่พีเอช 4-6 ทัง้ นี ้
เนื่ องจากค่าพีเอชมีผลต่อรู ปแบบสปี ชีส์ของโครเมียมโดยที่พีเอช 2–3 Cr(VI) อยู่ในรู ป H2Cr2O7 เมื่อเพิ่ มพีเอช
โครเมียม (VI) จะอยู่ในรู ป Cr2O72- (Yuan et al., 2009) ในขณะเดียวกันการเพิ่มค่าพีเอชทําให้ มีความเข้ มข้ นของ
ไอออนไฮดรอกไซด์ (OH-) เพิ่มขึ ้น ซึง่ อาจส่งผลในการแย่งชิงตําแหน่งดูดซับของโครเมียม (VI) ทําให้ ประสิทธิภาพ
การบําบัดโครเมียมลดลงเมื่อค่าพีเอชสูงขึ ้น อย่างไรก็ตามแม้ ว่าที่พีเอช 2 จะให้ ค่าประสิทธิภาพการบําบัดสูงสุด
แต่พบว่ามีสารประกอบของเหล็กหลุดออกมาในสารละลายทําให้ นํ ้าที่ผ่านการบําบัดมีคณ
ุ ภาพลดลงทัง้ ในด้ าน
ปริ มาณเหล็ก สี ความขุ่น และความสามารถในการตกตะกอน ดังนันจึ
้ งเลือกค่าพีเอช 3 สําหรับการทดลองต่อไป

Figure 1 Effect of pH on chromium adsorption by magnetic biochar ( [Cr]=150 mg/L, magnetic
biochar dosage=20 g/L, adsorption time=180 min).
ผลของปริมาณไบโอชาร์ แม่ เหล็กต่ อประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม
การศึกษาผลของปริ มาณไบโอชาร์ แม่เหล็กต่อประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมแสดงใน Figure 2 พบว่า
การเพิ่มปริ มาณไบโอชาร์ แม่เหล็กทําให้ ประสิทธิ ภาพการดูดซับมีแนวโน้ มสูงขึน้ เนื่องจากการเพิ่มปริ มาณไบ
โอชาร์ แม่เหล็กทําให้ มีพืน้ ที่ผิวในการดูดซับโครเมียมเพิ่มขึน้ ประสิทธิ ภาพการบําบัดโครเมียมจึงสูงขึน้ โดยที่
ปริ มาณไบโอชาร์ แม่เหล็ก 10 20 30 และ 40 g/L ให้ ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมร้ อยละ 21.95 41.46 55.50
และ 65.61 ตามลําดับ ผลการทดลองสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Wang et al. (2014) อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพ
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Cr removal (%)

การบําบัดโครเมียมมีแนวโน้ มสูงขึ ้นได้ อีกหากมีการเพิ่มปริ มาณไบโอชาร์ แม่เหล็ก ในการทดลองขันต่
้ อไปเลือกใช้
ปริ มาณไบโอชาร์ แม่เหล็ก 40 g/L
80
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Figure 2 Effect of magnetic biochar dosage on chromium adsorption ( [Cr]=150 mg/L, pH=3,
adsorption time=180 min).
ผลของเวลาต่ อการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ แม่ เหล็ก
การศึกษาผลของระยะเวลาต่อประสิทธิ ภาพการดูดซับโครเมียม ได้ ผลการทดลองแสดงใน Figure 3
พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วในช่วง 30 นาทีแรก ซึง่ เป็ นช่วงเริ่ มต้ นของการดูดซับ
ไบโอชาร์ แม่เหล็กยังมีพืน้ ที่ผิวว่างมากพอสําหรั บดูดซับโครเมียม ประสิทธิ ภาพการบําบัดโครเมียมมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นเมื่อระยะเวลานานขึ ้น จนที่เวลา 60 นาที ประสิทธิภาพการบําบัดเริ่ มคงที่ เนื่องจากการดูดซับเข้ าสูส่ ภาวะ
สมดุล โดยประสิทธิภาพการบําบัดโครเมียมที่ระยะเวลา 15 30 60 120 และ 180 นาที มีคา่ ร้ อยละ 13.78 41.21
64.28 64.66 และ 65.61 ตามลําดับ จึงเลือกเวลาที่ 60 นาที เป็ นระยะเวลาการดูดซับที่เหมาะสม ผลการวิจัย
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Wang et al. (2014) อย่างไรก็ตามการดูดซับอาจเข้ าสูส่ ภาวะสมดุลในช่วงระยะเวลา
30 -60 นาที ซึง่ ในการทดลองนี ้ไม่ได้ ทําการศึกษาไว้ จึงควรกําหนดช่วงเวลาที่ละเอียดมากขึ ้นในช่วง 30-60 นาที

Figure 3 Effect of reaction time on chromium adsorption ( [Cr]=150 mg/L, pH=3, magnetic biochar
dosage=40 g/L).
การเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมของไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่ เหล็ก
การเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพการดูดซับของไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่เหล็ก ใช้ สารละลายโครเมี ยม
เข้ มข้ น 150 mg/L ปริ มาณไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่เหล็ก 20 g/L เขย่าสารด้ วยความเร็ ว 120 rpmเป็ นเวลา 60
นาที และปรั บ ค่ า พี เ อชของสารละลายให้ อ ยู่ใ นช่ ว ง 2-6 ผลการทดลองแสดงใน Figure 4 พบว่ า ที่ พี เ อช 2
ประสิ ท ธิ ภ าพการดูด ซับ ของไบโอชาร์ แ ละไบโอชาร์ แ ม่เ หล็ก มี ค่าใกล้ เ คี ย งกัน คื อร้ อยละ 94.26 และ 95.33
ตามลําดับ เนื่องจากที่พีเอช 2 สารประกอบของเหล็กในไบโอชาร์ แม่เหล็กหลุดออกมาในสารละลายทํ าให้ ไบ
โอชาร์ แ ม่ เ หล็ ก มี พื น้ ที่ ผิ ว ในการดู ด ซับ โครเมี ย มเพิ่ ม ขึ น้ ใกล้ เ คี ย งกั บ ไบโอชาร์ ที่ ค่ า พี เ อชตัง้ แต่ 3 ขึ น้ ไป
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ประสิทธิ ภาพการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ มีค่าสูงกว่าไบโอชาร์ แม่เหล็ก เพราะพืน้ ที่ผิวของการดูดซับของ
ไบโอชาร์ แม่เหล็กมีอนุภาคเหล็กเกาะติดที่พื ้นผิว ทําให้ มีพื ้นที่ผิวสําหรับดูดซับโครเมียมน้ อยกว่าไบโอชาร์ ธรรมดา
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความเร็ วและประสิทธิภาพของการตกตะกอนพบว่าไบโอชาร์ แม่เหล็กตกตะกอนได้ ดี
และเร็ วกว่าไบโอชาร์ ธรรมดาโดยสามารถแยกจากสารละลายได้ ทนั ทีเมื่อใช้ แม่เหล็กดูด ดังแสดงใน Figure 5

Figure 4 Comparison of chromium removal efficiency between biochar and magnetic biochar
([Cr]=150 mg/L, magnetic biochar dosage=20 g/L, adsorption time=60 min).

Figure 5 Settling performance of biochar and magnetic biochar.
การศึกษาไอโซเทอร์ มการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ แม่ เหล็ก
การศึกษาไอโซเทอร์ มของการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ แม่เหล็กที่สภาวะเหมาะสม ได้ แก่ความเข้ มข้ น
เริ่ มต้ นของสารละลายโครเมียม 150 mg/L ค่าพี เอช 3 แปรค่าปริ มาณไบโอชาร์ แม่เหล็ก 10 20 30 และ 40 g/L
เขย่าด้ วยความเร็ ว 120 rpm เป็ นเวลา 60 นาที ผลการวิเคราะห์ ไอโซเทอร์ มการดูดซับตามสมการเส้ นตรงการ
ดูดซับของแลงเมียร์ และฟรุ นดลิชแสดงใน Table 1 พบว่า การดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ แม่เหล็กเป็ นไปตาม
หลักการของแลงเมียร์ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ แม่เหล็กเป็ นการดูดซับแบบชัน้ เดียว
(Monolayer) โดยมี ค่ า คงที่ ข องแลงเมี ย ร์ (KL) เท่ ากับ 0.48 L/mg และค่ าความสามารถในการดู ด ซับ สู ง สุ ด
(Qmax)เท่ากับ 4.49 mg/g สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Choudhary and Paul (2018)
Table 1 Adsorption isotherms of chromium adsorption by magnetic biochar.
Qmax (mg/g)
4.49

Langmuir
KL(L/mg)
0.48

Freundlich
Kf (mg/g)/(mg/L)n
0.6

R2
0.997
884

1/n
0.35

R2
0.972
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การดูดซับโครเมียมจากนํา้ เสียโรงงานชุบโลหะด้ วยไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่ เหล็ก
ผลการทดลองการบําบัดโครเมียมจากนํ ้าเสียโรงงานชุบโลหะด้ วยไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่เหล็กแสดง
ใน Figure 6 พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่เหล็กมีค่าร้ อยละ 64.77 และ
37.11 ตามลําดับ ซึ่งตํ่ากว่าค่าที่ศึกษาในนํา้ เสียสังเคราะห์ ทัง้ นีเ้ นื่องจากในนํา้ เสียโรงงานชุบโลหะมีค่าความ
เข้ มข้ นของโครเมียมสูงกว่า รวมทังมี
้ การปนเปื อ้ นของสารประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากโครเมียม เช่น นิกเกิล (II)
ทองแดง (II) เป็ นต้ น ซึง่ ไม่ได้ แสดงผลการวิเคราะห์ลกั ษณะนํ ้าเสียไว้ ในงานวิจยั นี ้ ไอออนของสารประกอบเหล่านี ้
อาจแย่ ง พื น้ ที่ ผิ ว ของการดูด ซับ กับ โครเมี ย มได้ (Lv et al., 2013) การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการดูด ซับ
โครเมียมของตัวดูดซับทังสอง
้
พบว่า ไบโอชาร์ แม่เหล็กมีคา่ การบําบัดตํ่ากว่าไบโอชาร์ ธรรมดา ซึง่ เกิดจากอนุภาค
เหล็กที่เกาะติดที่พื ้นผิวไบโอชาร์ แม่เหล็กมีทําให้ มีพื ้นที่ผิวสําหรับดูดซับโครเมียมน้ อยกว่าไบโอชาร์

Figure 6 Performance of biochar and magnetic biochar on removal of chromium from electroplating
wastewater ([Cr]=211 mg/L, pH=2.95, adsorbent dosage=40 g/L, adsorption time=60 min)

สรุ ป
ไบโอชาร์ แม่เหล็กที่ เตรี ย มจากเปลื อกทุเรี ยนโดยทํ าการเผาแบบไพโรไลซิสและการเติม FeCl3 และ
FeSO4 สามารถใช้ ในการบํ าบัดโครเมียมในนํ า้ เสี ยสังเคราะห์ และนํ า้ เสีย โรงงานชุบโลหะได้ โดยที่ สภาวะที่
เหมาะสม ได้ แก่ ค่าพีเอชเท่ากับ 3 ปริ มาณไบโอชาร์ แม่เหล็ก 40g/L และเวลาบําบัด 60 นาที สามารถบํ าบัด
โครเมียมได้ ร้อยละ 64.28 การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ และไบโอชาร์
แม่เหล็ก พบว่าไบโอชาร์ แม่เหล็กให้ ประสิทธิภาพการบําบัดโครเมียมตํ่ากว่าไบโอชาร์ ธรรมดา เนื่องจากอนุภาค
เหล็กที่ เกาะติดที่ พืน้ ผิ วไบโอชาร์ แม่เหล็กมีทําให้ มีพืน้ ที่ ผิวสําหรั บดูดซับโครเมียมน้ อยกว่าไบโอชาร์ ธรรมดา
อย่างไรก็ตามไบโอชาร์ แม่เหล็กสามารถตกตะกอนได้ ดีและเร็ วกว่าไบโอชาร์ ธรรมดา สามารถแยกจากสารละลาย
ได้ ทนั ทีเมื่อใช้ แม่เหล็กดูด การศึกษาไอโซเทอร์ มของการดูดซับพบว่าการดูดซับโครเมียมด้ วยไบโอชาร์ แม่เหล็ก
เป็ นไปตามหลักการของแลงเมียร์ ซงึ่ เป็ นการดูดซับแบบชัน้ เดียว โดยมีค่าคงที่การดูดซับแลงเมียร์ (KL) เท่ากับ
0.48L/mg และค่าการดูดซับสูงสุด (Qmax) เท่ากับ 4.49 mg/g การศึกษาประสิทธิ ภาพการบํ าบัดนํ า้ เสียจาก
โรงงานชุบโลหะภายใต้ สภาวะที่เหมาะสม พบว่า ไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่เหล็กสามารถดูดซับโครเมียมได้
ร้ อยละ 37.11 และ 64.77 ตามลําดับ ซึง่ มีคา่ ตํ่ากว่าในนํ ้าเสียสังเคราะห์ เนื่องจากในนํ ้าเสียโรงงานชุบโลหะมีสาร
ปนเปื อ้ นอื่นๆ ที่มีโอกาสแย่งพื ้นที่ของการดูดซับได้ ดังนันในการศึ
้
กษาต่อไปควรทําการศึกษาผลร่ วมของไอออน
ต่างๆ ในสารละลายต่อประสิทธิ ภาพการดูดซับด้ วยไบโอชาร์ และไบโอชาร์ แม่เหล็ก รวมทัง้ แนวทางการนํ าไบ
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โอชาร์ แม่เหล็กกลับมาใช้ ใหม่ (Regeneration) เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และแนวทางการกําจัดอย่างเหมาะสม
เพื่อลดผลกระทบของมลพิษจากโลหะหนักต่อสิ่งแวดล้ อม
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างชีพลักษณ์ และสัตว์ กินผลไม้ ในป่ าผสมผลัดใบ
เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้ วยขาแข้ ง จังหวัดอุทัยธานี
Relationships between Plant Phenology and Frugivores in Mixed Deciduous Forest,
Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province
นรากร โตจิต1* วิจกั ขณ์ ฉิมโฉม1 ฉัตรชัย เงินแสงสรวย2 และ พิไล พูลสวัสดิ์3
Narakorn Tojit1*, Vijak Chimchome1 , Chatchai Ngernsaengsaruay2 and Pilai Poonswad3

บทคัดย่ อ
การศึกษาครั ง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและชีพลักษณ์ ของพรรณไม้ รวมถึงการใช้ ประโยชน์ของ
สัตว์กินผลไม้ ในช่วงออกผล ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในพื ้นที่แปลงถาวร
ขนาด 1 เฮกตาร์ จํานวน 3 แปลง ทําการสํารวจเดือนละ 1 ครัง้ พบพรรณไม้ ทงหมด
ั้
1,927 ต้ น 20 วงศ์ 29 สกุล
และ 34 ชนิด พรรณไม้ ที่ออกดอกและออกผลในช่วงเวลาที่ทําการศึกษามีจํานวน 17 ชนิดและเป็ นอาหารของ
สัตว์กินผลไม้ ทงหมด
ั้
12 ชนิด สามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะผล คือ ขนาดผล ชนิดผล และสีผล จากการสังเกต
สัตว์ กินผลไม้ พบสัตว์ ทัง้ หมด 32 ชนิ ด แบ่งเป็ นสัตว์ กลุ่มนก 22 ชนิ ด และสัตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนม 10 ชนิ ด เมื่อ
พิจารณาตามลักษณะผลพบว่า สัตว์เลือกกินผลขนาดเล็กมากที่สดุ (ร้ อยละ 41.7) เลือกกินชนิดผลแบบมะเดื่อ
มากที่สดุ (ร้ อยละ 33.3) และเลือกกินผลที่มีสีม่วง-ดํามากที่สุด (ร้ อยละ 25) ซึ่งเป็ นผลของต้ นไม้ กลุ่มไทร (Fig
trees) เป็ นแหล่งอาหารที่สําคัญของสัตว์ป่า จัดได้ วา่ เป็ นชนิดพันธุ์แกนหลักของระบบนิเวศ (Keystone species)

ABSTRACT
This study aimed to identify species and plant phenology. Including the utilization by frugivores
inside three 1 ha permanent plot in mixed deciduous forest are being conducted from January 2017February 2018. All recorded trees, total 1,927 individuals, from 20 families, 29 genera and 34 species.
There were 17 species provided flowers and fruits, and 12 of the fruit species seemed to be eaten by
frugivores ( 35.3%) . According to the fruit characteristic (size, type and color). Observation were
conducted thirty-two species of frugivores were recorded. Of these, 22 birds and 10 mammals.
Considering on fruiting plant - frugivores traits, preferred the small fruits (41.7%) than other size, fruit
types as syconium and fruit colors is purple-black were most favorite used, 33.3% and 25%,
respectively. The results suggested that fig trees are important diet species and could be the keystone
species.
Key words: fruit characteristics, frugivory, camera trapping, direct observation
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คํานํา

เขตรั กษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ งเป็ นส่วนหนึ่งในเขตพื ้นที่อนุรักษ์ ที่ได้ รับการประกาศขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์ การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) ประกอบด้ วยป่ าหลากหลายชนิด ทําให้ เป็ น
พื น้ ที่ ที่มีความหลากหลายทางชี วภาพสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ชนิ ดป่ าหนึ่งในนัน้ คือ ป่ าผสมผลัดใบ
(Mixed deciduous forest) หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า ป่ าเบญจพรรณ พบทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้ นภาคใต้ (ดอกรั ก
และ อุทิศ, 2552) มีลกั ษณะเด่นคือ ต้ นไม้ เกือบทังหมดมี
้
การผลัดใบในฤดูแล้ ง มักพบไผ่ขึ ้นผสมอยู่กบั ไม้ เรื อนยอด
ชัน้ กลาง ตังแต่
้ ระดับความสูง 50 เมตร จนถึง 800 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล มีปริ มาณนํา้ ฝนประมาณ 1,2001,400 มิลลิเมตรต่อปี นับว่าเป็ นป่ าที่มีลกั ษณะโครงสร้ างที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตทัง้ พรรณไม้ และสัตว์ป่า
พรรณไม้ ที่เป็ นอาหารของสัตว์กินผลไม้ (frugivores) ในป่ าผสมผลัดใบ มีอยู่หลากหลายชนิด แต่ละชนิดจะมี
ลักษณะการดึงดูดภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น สีผล ขนาดผล กลิ่น ชนิดผล และขนาดผล เป็ นต้ น อาจรวมไปถึง
ธาตุอาหารที่ จําเป็ นต่อสัตว์ ป่าด้ วย สัตว์ กินผลไม้ จะเข้ ามาใช้ ประโยชน์ จากต้ นที่มีผลสุกเป็ นอาหาร เป็ นการ
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันของสิ่งมีชีวิต (species interactions) ลักษณะเหล่านี ้เป็ นการวิวฒ
ั นาการและการปรับตัว
ร่ วมกันของพรรณไม้ และสัตว์กินผลไม้ สัตว์ได้ ประโยชน์จากการกินผลไม้ เป็ นอาหาร พรรณไม้ ได้ ประโยชน์จาก
สัตว์กินผลไม้ ในการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ (seed dispersal)
การศึกษาพรรณไม้ และสัตว์กินผลไม้ ในป่ าผสมผลัดใบในพื ้นที่นี ้ยังมีรายงานอยู่น้อยมาก วัตถุประสงค์
ในการศึกษานี ้เพื่อศึกษาชนิดและชีพลักษณ์ ของพรรณไม้ ที่เป็ นอาหารของสัตว์กินผลไม้ ในป่ าผสมผลัดใบ ทําให้
ทราบถึงช่วงเวลาการออกดอกออกผลของพรรณไม้ ในรอบปี (phenology) และการใช้ ประโยชน์ของสัตว์กินผลไม้
ในช่ ว งออกผล โดยการบัน ทึ ก ภาพจากกล้ อ งดัก ถ่ า ยภาพ (camera traps) และการสัง เกตโดยตรง (direct
observation) สําหรับเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อนําไปใช้ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของป่ าผสมผลัดใบต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา
การศึกษาในครั ง้ นี ้ ศึกษาสังคมพื ชในแปลงขนาดพื น้ ที่ 1 เฮกตาร์ (100x100 เมตร) เลือกพื น้ ที่ ที่เป็ น
ตัวแทนของสังคมพืชป่ าผสมผลัดใบ จํานวน 3 แปลง มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันบริ เวณริ มนํ ้าและเป็ นพื ้นที่ใกล้ เคียง
แหล่งทํารังในช่วงฤดูผสมพันธุ์ (breeding season) ของนกเงือกกรามช้ างปากเรี ยบ (Rhyticeros subruficollis)
ในการวางแปลงนัน้ ใช้ หลักการวางแปลงถาวรของ ดวงใจ และคณะ (2558) จําแนกชนิดพรรณไม้ และติดแผ่น
อลูมิเนียมหมายเลขประจําต้ น เฉพาะขนาดพรรณไม้ ที่มีเส้ นผ่านศูนย์ กลางที่ระดับอก (DBH)≥4.5 เซนติเมตร
เพื่อติดตามการออกดอกออกผลในระยะยาว และบันทึกข้ อมูลอุณหภูมิและปริ มาณนํ ้าฝน
ชีพลักษณ์ ของพรรณไม้
บันทึกชีพลักษณ์ ของพรรณไม้ ในแปลงเฉพาะไม้ ต้นที่ ติดแผ่นอะลูมิเนียม โดยบันทึกตามลักษณะชี พ
ลักษณ์ เดือนละ 1 ครัง้ เริ่ มตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เมื่อพบต้ นที่ออกผลสุก
ทําการเก็บตัวอย่างผล ไม่น้อยกว่า 20 ผล/ชนิด เพื่อวัดขนาดผลสุก โดยใช้ เวอร์ เนียคาลิปเปอร์ และบันทึกสีผล
ตามวิธีของ Wheelwhight (1985); Kitamura et al. (2002); Kominami et al. (2003)
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ชนิดสัตว์ ป่าที่เข้ ามาใช้ ประโยชน์ ผลไม้
ทําการคัดเลือกพรรณไม้ ที่มีการออกผล โดยการติดตังกล้
้ องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (camera traps) บริ เวณ
กิ่งที่ออกผลหากสามารถติดได้ หรื อบริ เวณใต้ ต้นไม้ ที่มีผลสุก (Figure 1A) โดยเลือกตําแหน่งที่คาดว่าผลไม้ สกุ จะ
ร่ วงลงมาบนพืน้ ติดตังกล้
้ องสูงจากพืน้ ดินประมาณ 30-50 เซนติเมตร (Figure 1B) เพื่อศึกษาการใช้ ประโยชน์
ของสัต ว์ ท่ี ห ากิ น ตามพื น้ (terrestrial animal) ตัง้ ค่ากล้ องดัก ถ่ ายภาพอัต โนมัติ ใ ห้ บัน ทึก ภาพเคลื่ อนไหว 30
วินาที/ครัง้ เว้ น 10 วินาที ติดตังกล้
้ องจนกว่าต้ นผลไม้ จะหมดต้ นหรื อไม่พบผลสุกบริ เวณใต้ ต้น (Campos et al.,
2012) ทํ าการเฝ้าสังเกตต้ นไม้ ที่มีผลสุก 1 วัน (One day observation) (Figure 1C) โดยเฝ้าสังเกตการเข้ าใช้
ประโยชน์ ของสัตว์ กินผลไม้ ที่หากินบนพื น้ (terrestrial animal) และหากิ นบนเรื อนยอด (arboreal animal) ใน
ตอนกลางวัน บริ เวณใต้ ต้นไม้ ที่มีผลสุกในช่วงเวลาที่เข้ าไปศึกษาชีพลักษณ์ ของพรรณไม้ ในแต่ละเดือน และเป็ น
ต้ นเดียวกับที่ติดตังกล้
้ องดักถ่ายภาพสัตว์ โดยสังเกตตังแต่
้ เวลา 7.00-16.00 น. เนื่องจากช่วงเวลาในตอนเช้ า
ก่อน 7.00 น. และหลังเวลา 16.00 น. จะสังเกตเห็นตัวสัตว์ป่าในพื ้นที่ได้ ยาก และหากมีการสุกของผลไม้ มากกว่า
1 ต้ นต่อ ชนิ ด ให้ เ ลือกสังเกตเพี ยงต้ น เดีย ว (Sankamethawee et al., 2011) นํ าข้ อมูลที่ ไ ด้ จากการสังเกตมา
แบ่งกลุม่ สัตว์ป่าออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม (mammal) และกลุม่ นก (bird)

Figure 1 Ripe-fruit beneath fruiting trees (A), Camera trap (B) and Direct observation (C).
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นํ าข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บตัวอย่างผลสุกและเป็ นอาหารของสัตว์ กินผลไม้ มาแบ่งกลุ่มพรรณไม้ ตาม
ลักษณะของผล ตามวิธีของ Janson (1983) ดังนี ้ ขนาดผล แบ่งกลุม่ จากขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของผลออกเป็ น
3 กลุ่ม โดยการนําข้ อมูลขนาดผลจากทุกชนิ ดที่เป็ นอาหารสัตว์ มาเรี ยงข้ อมูล แล้ วแบ่งกลุ่ม คือ ขนาดผลเล็ก
(small fruits) ขนาดผลกลาง (medium fruits) และขนาดผลใหญ่ (large fruits) ชนิดผล แบ่งเป็ น 5 กลุม่ คือ ผล
แห้ งแตก (dehiscent) ผลมะเดื่อ (syconium) ผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe) ผลมีหลายเมล็ด (berry) และผลกลุ่ม
(aggregate fruit) และสีผล แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม คือ สีแดง (red) สีส้ม-แดง (orange-red) สีเหลือง-สีเขียว (yellowgreen) สีม่วง-ดํา (purple-black) สีเขียว (green) และสีเหลือง (yellow) และพิจารณาจากการเข้ าใช้ ประโยชน์
ของสัตว์กินผลไม้ กบั ผลสุกด้ วยค่าร้ อยละความถี่

ผลและวิจารณ์

ชีพลักษณ์ พรรณไม้ ในป่ าผสมผลัดใบเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่าห้ วยขาแข้ ง
จากการศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ ทงหมด
ั้
1,927 ต้ น 20 วงศ์ 29 สกุล 34 ชนิด ในช่วงเวลาที่สํารวจ
(ยกเว้ นเดือนตุลาคม เพราะไม่สามารถเข้ าไปพื ้นที่ศกึ ษาได้ เนื่องจากถนนขาด) พบพรรณไม้ ที่ออกดอกและออก
ผลในช่วงเวลาที่ทําการศึกษามีจํานวน 17 ชนิด จากทังหมด
้
34 ชนิด ในเดือนที่พบพรรณไม้ ออกผลมากที่สดุ คือ
เดือนกรกฎาคม จํ านวน 12 ชนิ ด อยู่ในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน-ตุลาคม) เป็ นช่วงที่ มีปริ มาณนํ า้ ฝน และ
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ปริ มาณนํ ้าในลําห้ วยข้ าแข้ งมาก ด้ วยปั จจัยทางกายภาพนี ้มีส่วนทําให้ พรรณไม้ ออกผลและดึงดูดให้ สตั ว์ช่วยใน
การกระจายเมล็ด (seed dispersal) (Kominami et al., 2003) สอดคล้ องกับการศึกษาของ Kitamura (2000)
พบว่าการออกผลของพรรณไม้ จะมากที่สดุ ในเดือนกรกฎาคม-กันยายนขึ ้นอยู่กบั ความสัมพันธ์ ระหว่างอุณหภูมิ
และปริ มาณนํ ้าฝนในปี นนๆ
ั ้ โดยพรรณไม้ จะออกผลเพิ่มขึ ้นเมื่อเริ่ มเข้ าสูฤ่ ดูฝน (Figure 2)

Figure 2 Phenology form average monthly rainfall (A) and average monthly Temperature (B).
พรรณไม้ ท่ เี ป็ นอาหารของสัตว์ กนิ ผลไม้ ในแปลงป่ าผสมผลัดใบ
พรรณไม้ ที่เป็ นอาหารของสัตว์กินผลไม้ ทงหมด
ั้
1,653 ต้ น 7 วงศ์ 9 สกุล 12 ชนิด คิดเป็ นร้ อยละ 35.30
ของชนิดพันธุ์ทงหมดและร้
ั้
อยละ 85.78 ของจํานวนต้ นไม้ ทงหมด
ั้
แบ่งตามลักษณะผล ได้ แก่ ขนาดผลสามารถ
แบ่ง 3 กลุ่ม พบว่าผลขนาดเล็ก (ขนาดผลระหว่าง 7.44-17.54 มม.) เป็ นอาหารของสัตว์กินผลไม้ มากที่สุดคิด
เป็ นร้ อยละ 41.67 ของจํานวนชนิด พบ 5 ชนิด รองลงมาได้ แก่ ผลขนาดกลาง (ขนาดผลระหว่าง 17.55-27.65
มม.) พบ 4 ชนิด และผลขนาดใหญ่ (ขนาดผลระหว่าง 27.66-37.76 มม.) พบ 3 ชนิด คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 และ
25 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาขนาดผลต่อการเลือกกินของสัตว์กินผลไม้ พบว่าขนาดของผลมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (chi-square=6.740, df=2, p<0.05) แสดงให้ เห็นว่าขนาดผลมีอิทธิ พลต่อการเลือกกินของ
สัตว์ป่า โดยผลขนาดเล็กพบสัตว์เข้ าใช้ ประโยชน์มากที่สดุ แบ่งเป็ นกลุม่ นก 20 ชนิด และกลุม่ สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม
7 ชนิ ด (คิดเป็ นร้ อยละ 84.37 ของชนิ ดสัตว์ ทัง้ หมด) ยกตัวอย่างเช่น นกแก๊ ก (Anthracoceros albirostris) ไก่ป่า
(Gallus gallus) และกระรอกปลายหางดํา (Callosciurus caniceps) เป็ นต้ น ซึง่ ผลและเมล็ดขนาดเล็กส่วนใหญ่
มีจํานวนผลบนต้ นมาก ทําให้ สามารถดึงดูดนกเข้ ามาใช้ ประโยชน์เพิ่มจํานวนมากขึ ้น (Wheelwright, 1985) ชนิด
ผลแบ่งได้ 5 กลุ่ม พบว่าชนิดผลแบบผลมะเดื่อ เป็ นอาหารของสัตว์กินผลไม้ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของ
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จํานวนชนิด พบ 4 ชนิด รองลงมา ได้ แก่ ผลผนังชันในแข็
้
ง พบ 3 ชนิด ผลแห้ งแตก และผลกลุ่ม พบ 2 ชนิด และ
ผลมีหลายเมล็ด พบ 1 ชนิด คิดเป็ นร้ อยละ 25, 16.67, 16.67 และ 8.33 ตามลําดับ ชนิดผลมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (chi-square = 13.3548, df = 4, p<0.05) ซึ่งมีผลต่อการเลือกกิน พบว่า ชนิดผลแบบผล
มะเดื่อหรื อผลไทร (fig) พบสัตว์เข้ าใช้ ประโยชน์มากที่สดุ ได้ แก่ มะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa L.) เนื่องจาก
เป็ นผลที่ฉํ่านํ ้า เปลือกไม่แข็ง มีหลายขนาด ส่วนสีผลแบ่งออกเป็ น 6 กลุม่ พบว่าพรรณไม้ ที่มีสีมว่ ง-ดํา เป็ นอาหาร
ของสัตว์กินผลไม้ มากที่สุด พบ 3 ชนิด คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจํานวนชนิด รองลงมาได้ แก่ พบพรรณไม้ ที่มีผลสี
แดง ผลสีเหลือง-เขียว ผลสีเขียว ผลสีเหลือง สีละ 2 ชนิด ส่วนผลสีส้ม-แดง พบ 1 ชนิด คิดเป็ นร้ อยละ 16.67,
16.67, 16.67, 16.67 และ 8.33 ตามลําดับ (Table 1) สีผลมีอิทธิพลต่อการเลือกกินของสัตว์ พบว่า สีผลมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (chi-square=13.629, df=5, p -value<0.05) โดยสัตว์กลุม่ นกเลือกกินสีมว่ งดํา เนื่องจากการมองเห็นผลที่สีความยาวคลื่นสีแดงได้ ดี (Wilson and Melampy, 1983) ส่วนสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วย
นมจะเลือกกินผลไม้ ที่มีสีเขียว เนื่องจากมองเห็นของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมจะมีเซลล์รูปกรวยที่มีความไวสเปกตรัม
2 ระดับ (dichromatic vision) ทํ า ให้ ก ารมองเห็ น สี ที่ มี ค ลื่ น ยาว (สี แ ดง สี ส้ ม ) ได้ ไ ม่ ดี (Lewis et al., 2013)
ยกตัว อย่ า งเช่ น ผลของ มะป่ วน (Mitrephora vandaeflora Kurz) ดี ห มี (Cleidion javanicum Blume.) และ
มะเดื่อกวาง (F. callosa Willd.) เป็ นต้ น
Table 1 Fruit species used in the study site and fruit characteristics.
Family
Annonaceae

Celastraceae
Euphorbiaceae

Lauraceae
Meliaceae
Moraceae

Putranjivaceae

Species

Fruit
size

Fruit type

Fruit
color

25.26 ± 0.14
7.44 ± 0.28

medium
small

aggregate
aggregate

33
34
31

29.39 ± 0.76
19.20 ± 0.43
37.73 ± 0.51

large
medium
large

berry
dehiscent
drupe

yellow
purple black
yellow
green
green

LITGR

31

8.48 ± 0.92

small

drupe

Aphanamixis polystachya (Wall.)
R. Parker.
Ficus albipila (Miq.) King.
Ficus callosa Willd.

APHPO

32

13.51 ± 0.27

small

dehiscent

FICAL
FICCA

54
33

15.05 ± 0.44
21.87 ± 0.29

small
medium

syconium
syconium

Ficus Kurzii King.

FICKU

36

19.00 ± 0.37

medium

syconium

Ficus racemosa L.
Drypetes roxburghii (Wall.)
Hurusawa.

FICRA
DRYRO

32
31

32.07 ± 0.73
14.22 ± 0.40

large
small

syconium
drupe

Mitrephora vandaeflora Kurz
Polyalthia suberosa (Roxb.)
Thwaites.
Siphonodon celastrineus Griff.
Cleidion javanicum Blume.
Mallotus nudiflorus (L.) Kulju &
Walz.
Litsea grandis (Nees) Hook.f.

Code

N Means±SE
(mm.)

MITVA
POLSU

30
30

SIPCE
CLEJA
MALNU
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purple black
red
orange -red
yellow green
purple black
red
yellow green
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การใช้ ประโยชน์ ผลของสัตว์ กนิ ผลไม้ ในแปลงป่ าผสมผลัดใบ
พบว่ามีสตั ว์กินผลไม้ เข้ ามาใช้ ประโยชน์ กับพรรณไม้ ที่เป็ นอาหารทัง้ 12 ชนิด จําแนกเป็ นสัตว์ป่า 32
ชนิด แบ่งเป็ นสัตว์กลุ่มนก 22 ชนิด และสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม 10 ชนิด พบสัตว์เข้ าใช้ ประโยชน์ ทงกลางวั
ั้
นและ
กลางคืน 779 ครั ง้ แบ่งเป็ นสัตว์ กลุ่มนกพบมากที่ สุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ ไก่ป่า (G. gallus) จํ านวน 135 ครั ง้
รองลงมาได้ แก่ นกแก๊ ก (A. albirostris) จํานวน 57 ครัง้ และไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos) จํานวน
22 ครั ง้ คิดเป็ นร้ อยละ 17.33, 7.31 และ 2.28 ของจํานวนครั ง้ ที่พบเห็น ตามลําดับ (Table 2) และในกลุ่มสัตว์
เลี ้ยงลูกด้ วยนมที่พบได้ มากที่สดุ 3 อันดับแรก ได้ แก่ กวางป่ า (Rusa unicolor ) จํานวน 109 ครัง้ รองลงมาได้ แก่
เก้ ง (Muntiacus muntjak) จํานวน 85 ครั ง้ และหมูป่า (Sus scrofa) จํานวน 74 ครั ง้ คิดเป็ นร้ อยละ 14, 10.91
และ 9.5 ของจํานวนครัง้ ที่พบเห็น ตามลําดับ (Table 3)
Table 2 Frequency of fruit consumption by birds.
Species
Gallus gallus
Anthracoceros albirostris
Lophura leucomelanos
Nyctyornis athertoni
Megalaima lineata
Pavo muticus
Chalcophaps indica
Psittacula alexandri
Pycnonotus
melanicterus
Ducula aenea
Eudynamys scolopacea
Urocissa erythroryncha
Gracula religiosa
Rhyticeros subruficollis
Pycnonotus finlaysoni
Megalaima faiostricta
Dicrurus paradiseus
Arborophila chloropus
Picus flavinucha
Xantholaema
haemacephala
Phaenicophaeus fristis
Megalaima asiatica
Total

MIT
VA
11
-

POL
SU
-

SIP
CE
35
-

CLE
JA
20
3
-

MAL
NU
-

LIT
GR
5
12
18
4
1
10

APH
PO
11
9
8
-

FIC
AL
53
8
1
3
4
3
-

FIC
CA
9
-

FIC
KU
11
8
4
12
4
2
-

FIC
RA
13
6
6
-

DRY Total
RO
135
5
57
22
19
1
18
15
13
11
10

-

3
-

3
-

-

-

4
1
2
-

-

2
4
2
3
-

2
-

1
2
3
1

-

9
5
1
1
-

10
7
6
5
4
4
4
3
3
2
1

11

3

38

23

0

57

28

83

11

48

1
26

1
23

1
1
351

1/ MITVA = Mitrephora vandaeflora Kurz
2/ POLSU = Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites. 3/ SIPCE = Siphonodon celastrineus Griff.
4/ CLEJA = Cleidion javanicum Blume.
5/ MALNU = Mallotus nudiflorus (L.) Kulju & Walz. 6/ LITGR = Litsea grandis (Nees) Hook.f.
9/ FICCA = Ficus callosa Willd.
7/ APHPO = Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker. 8/ FICAL = Ficus albipila (Miq.) King.
10/ FICKU = Ficus Kurzii King.
11/ FICRA = Ficus racemosa L.
12/ DRYRO = Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa.
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Table 3 Frequency of fruit consumption by mammals.
Species

MIT
VA
4
5
-

POL
SU
4

SIP
CE
20
2
8

CLE
JA
3
9
3

Rusa unicolor
Muntiacus muntjak
Sus scrofa
Callosciurus
caniceps
Rattus spp.
19
Paradoxurus
1
14
10
hermaphroditus
Macaca
3
5
5
fascicularis
Ratufa bicolor
Hystrix brachyura
3
Tamiops
1
mcclellandii
Total
13
9
71
26
1/ MITVA = Mitrephora vandaeflora Kurz
3/ SIPCE = Siphonodon celastrineus Griff.
5/ MALNU = Mallotus nudiflorus (L.) Kulju & Walz.
7/ APHPO = Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker.
9/ FICCA = Ficus callosa Willd.
11/ FICRA = Ficus racemosa L.

MAL
NU
7
4
-

LIT
GR
18
1

APH
PO
11
1

FIC
AL
8
22
9
7

FIC
CA
18
5
-

FIC
KU
6
5
9

FIC
RA
53
4
55
11

DRY
RO
-

Total

-

-

-

-

24
-

-

12

-

43
37

-

-

2

-

-

-

-

-

15

-

1
-

1
5
-

4
-

-

2
-

4
-

-

12
8
1

20
20
50
47
22 139
0
2/ POLSU = Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites.
4/ CLEJA = Cleidion javanicum Blume.
6/ LITGR = Litsea grandis (Nees) Hook.f.
8/ FICAL = Ficus albipila (Miq.) King.
10/ FICKU = Ficus Kurzii King.
12/ DRYRO = Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa.

428

11

109
85
74
44

สรุ ป
พื ้นที่แปลงถาวรขนาด 1 เฮกตาร์ จํานวน 3 แปลง ในป่ าผสมผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง
พบพรรณไม้ ทัง้ หมด 1,927 ต้ น 20 วงศ์ 29 สกุล และ 34 ชนิ ด พรรณไม้ ที่ออกดอกและออกผลในช่วงเวลาที่
ทําการศึกษามีจํานวน 17 ชนิดและ 12 ชนิด เป็ นอาหารของสัตว์กินผลไม้ ลักษณะผลที่เป็ นอาหารของสัตว์กิน
ผลไม้ มากที่สดุ คือ ผลขนาดเล็ก ชนิดผลมะเดื่อและผลสีม่วง-ดํา ซึง่ ลักษณะผลนี ้พบว่าเป็ นผลของต้ นไม้ กลุม่ ไทร
(fig trees) ซึง่ อยู่ในวงศ์ Moraceae ทังหมด
้
สัตว์กินผลไม้ ที่พบในพื ้นที่ศกึ ษาเข้ าใช้ ประโยชน์ต้นผลไม้ สกุ ทัง้ หมด
32 ชนิด แบ่งเป็ นสองกลุม่ คือกลุม่ นก 22 ชนิด พบว่า ไก่ป่า (G. gallus) เข้ าใช้ ประโยชน์มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ
17.33, ของจํานวนครัง้ ที่พบเห็น ส่วนสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมพบ 10 ชนิด พบว่า กวางป่ า (R. unicolor ) ใช้ ประโยชน์
มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 14 ของจํานวนครัง้ ที่พบเห็น ผลการศึกษานี ้สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดการ
พรรณไม้ ที่เป็ นอาหารของสัตว์กินผลไม้ เพื่อการจัดการสัตว์ป่าในพื ้นที่ตอ่ ไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมูลนิธิศกึ ษาและวิจยั นกเงือก บริ ษัท เฌอรา จํากัด (มหาชน) ที่สนับสนุนทุนในการวิจยั ครัง้ นี ้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าห้ วยขาแข้ ง และเจ้ าหน้ าที่
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ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์พืน้ พิภพ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์
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คณะครุ ศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

21. รศ.ทรงยศ นาคอริยกุล
22. ผศ.สําเริง ฮินท่าไม้
23. ผศ.ธีวรา สุวรรณ
24. ผศ.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
25. น.ส.เพชร์รตั น์ ลิม้ สุปรียารัตน์
26. ผศ.ฐิ รวัตร บุญญะฐี
27. รศ.พิชชา จองวิวฒ
ั สกุล
28. นายพุทธิพล ดํารงชัย
29. ผศ.วัชระ เพียรสุภาพ
30. นายวีรยุทธ โกมลวิลาศ
31. ผศ. เสวกชัย ตัง้ อร่ามวงศ์
32. ผศ.อัครวัชร เล่นวารี
33. รศ.อัครวัชร เล่นวารี
34. ผศ.ทรงยศ กิจธรรมเกษร
35. ผศ.ปิ ติวฒ
ั น์ วัฒนชัย
36. ผศ.มานพ แก้วโมราเจริญ
37. ศ.ชวลิต ชาลีรกั ษ์ตระกูล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต

38. รศ.สุนิติ สุภาพ
39. ผศ.วิรุฬห์ คําชุม
40. ผศ.อารียา ฤทธิมา
41. ผศ.ฉัตรชัย วีระนิตสิ กุล
42. ผศ.ณัฐพงศ์ รัตนเดช

43. รศ.ชวลิต รัตนธรรมสกุล
44. รศ.วิบลู ย์ลกั ษณ์ พึ่งรัศมี
45. รศ.สุธา ขาวเธียร
46. รศ.เฉลิมราช วันทวิน
47. ผศ.เอราวิล ถาวร
48. ผศ.ฤกษ์ชยั ศรีวรมาศ
49. ผศ.อรพดี จูฉิม
50. ผศ.คณิน เนื่องโนราช
51. รศ.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ
52. รศ.มณีรตั น์ องค์วรรณดี
53. รศ.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

54. นายสรวิศ เผ่าทองสุข

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาควิศวโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สายวิชาเทคโนโลยีส่งิ แวดล้อม
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ฝ่ ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ ายกระบวนการผลิตและแปรรู ป สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ฝ่ ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ ายกระบวนการผลิตและแปรรู ป สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

24. ดร. พิศมัย ศรีชาเยช
25. นายพิสทุ ธิ์ บุตรสุวรรณ
26. ผศ.ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล
27. ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
28. ผศ.ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทกั ษ์สนั ติ
29. รศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กลุ
30. ผศ.ดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
31. นายวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์
32. ดร.วิภา สุโรจนะเมธากุล
33. ผศ.ดร.วิษฐิ ดา จันทราพรชัย
34. รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
35. ดร.ศิวาพร โอเจริญ
36. ดร.สาวิตรี ดือราแม
37. ดร.สิชญา สิทธิพจน์
38. ผศ.ดร.สิรชิ ยั ส่งเสริมพงษ์
39. รศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช
40. ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตนั้
41. ผศ.ดร.สุทธิพนั ธุ์ แก้วสมพงษ์
42. รศ.ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์
43. น.ส.สุภคั ชนม์ คล่องดี

ฝ่ ายกระบวนการผลิตและแปรรู ป สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ ายกระบวนการผลิตและแปรรู ป สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ ายกระบวนการผลิตและแปรรู ป
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

44. ดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์
45. รศ.ดร.เสาวณีย ์ เลิศวรสิริกลุ
46. ดร.หทัยชนก กันตรง
47. รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี
48. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ ายกระบวนการผลิตและแปรรู ป สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. ผศ.ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล

2. ผศ.ดร.เกียรติศกั ดิ์ ดวงมาลย์
3. ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรกั ษากร
4. รศ.ดร.จิรารัตน์ อนันตกูล
5. ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ
6. รศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กลุ
7. รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
8. ผศ.ดร.บุศราภา ลีละวัฒน์

9. รศ.ดร.ประเวทย์ ตุย้ เต็มวงศ์

10. รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา

11. ผศ.ดร.ประสาร สวัสดิซ์ ิตงั
12. ผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ศูนย์ความปลอดภัยอาหาร สํานักวิจยั และบริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

13. ผศ.ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์
14. ผศ.ดร.ปิ ยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
15. ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
16. ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
17. รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
18. ผศ.ดร.รชา เทพษร

19. ผศ.ดร.รมณี สงวนดีกลุ
20. ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
21. รศ.ดร.วรัญ�ู ศรีเดช
22. รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
23. ดร. วิไลลักษณ์ ชัยสิทธิ์

24. ผศ.ดร.ศิรินนั ท์ แก่นทอง
25. ผศ.ดร.สมโภช พจนพิมล

26. ดร.สุธีรา วัฒนกุล

27. รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวฒ
ั น์
28. ผศ.ดร.อรอินทุ์ ประไชโย

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตพัทลุง
ภาควิชาเทคโนโลยีวสั ดุภณ
ั ฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Editorial Board
Subject: Argo-Industry (Internal)
1. Assoc.Prof.Dr.Kamolwan Jangchud
3. Miss Karuna Wongkrajang
5. Miss Kassamaporn Puntaburt
7. Assoc.Prof.Dr.Kooranee Tuitemwong
9. Asst.Prof.Dr. Jantip Setthayanond
11. Miss Chowladda Teangpook
13. Asst.Prof.Dr.Tantawan Pirak
15. Assoc.Prof.Dr.Nantawan Therdthai
17. Dr.Bandhita Wanikorn
19. Dr.Pathama Chatakanonda
21. Assoc.Prof.Dr.Parthana Parthanadee
23. Assoc.Prof.Dr.Pornthipa Ongkunaruk
25. Mr.Pisut Butsuwan
27. Asst.Prof.Dr.Ronnarit Rittiron
29. Assoc.Prof.Dr.Wannee Jirapakkul
31. Mr.Watcharaphong Leartsurawat
33. Asst.Prof.Dr.Withida Chantrapornchai
35. Dr.Siwaporn O'Charoen
37. Dr.Sichaya Sittipod
39. Assoc.Prof.Dr.Sudsai Trevanich
41. Asst.Prof.Dr.Suttipun Keawsompong
43. Miss Supakchon Klongdee
45. Assoc.Prof.Dr.Saowanee Lertworasirikul
47. Assoc.Prof.Dr.Hathairat Rimkeeree

2. Asst.Prof.Dr.Kornthip Watcharapanyawong
Techametheekul
4. Asst.Prof.Dr. Kriskamol Na Jom
6. Asst.Prof.Dr. Kullanart Tongkhao
8. Mrs.Janpen Saengprakai
10. Asst.Prof.Dr.Jumpol Vorasayan
12. Miss Chusana Mekhora
14. Asst.Prof.Dr.Thepkunya Harnsilawat
16. Assoc.Prof.Dr.Namfone Lumdubwong
18. Dr.Boontiwa NInchan
20. Mr.Pramuan Saithong
22. Dr.Pathima Udompijitkul
24. Dr.Phisamai Srichayet
26. Asst.Prof.Dr.Yaowapa Lorjaroenphon
28. Asst.Prof.Dr.Wannasawat Ratphitagsanti
30. Asst.Prof.Dr.Walairut Chantarapanont
32. Dr.Vipa Surojanametakul
34. Assoc.Prof.Dr.Weerachet Jittanit
36. Dr.Sawitree Dueramae
38. Asst.Prof.Dr.Sirichai Songsermpong
40. Dr.Sudathip Sae-tan
42. Assoc.Prof.Dr.Suntaree Suwonsichon
44. Dr.Suvimol Charoensiddhi
46. Dr.Hataichanok Kantrong
48. Dr.Aussama Soontrunnarudrungsri

Subject: Argo-Industry (External)
1. Asst.Prof.Dr. Kitipong Assatarakul
3. Asst.Prof.Dr. Jirawan Apiraksakorn
5. Dr.Chutha Takahashi Yupanqui
7. Assoc.Prof.Dr.Thananya Wasusri
9. Assoc.Prof.Dr.Pravate Tuitemwong
11. Asst.Prof.Dr.Prasan Swatsitang

2. Asst.Prof.Dr. Kiattisak Duangmal
4. Assoc.Prof.Dr.Jirarat Anuntagool
6. Assoc.Prof.Dr.Chumpol Monthatipkul
8. Asst.Prof.Dr. Bootsrapa Leelawat
10. Assoc.Prof.Dr.Prapasri Theprugsa
12. Asst.Prof.Dr.Parinda Penroj

13. Asst.Prof.Dr.Parita Thanasukarn
15. Asst.Prof.Dr.Pitchaon Maisuthisakul
17. Assoc.Prof.Dr.Yuthana Phimolsiripol
19. Asst.Prof.Dr.Romanee Sanguandeekul
21. Assoc.Prof.Dr.Waranyou Sridach
23. Dr.Wilailuk Chaiyasit
25. Asst.Prof.Dr.Sompoche Pojjanapimol
27. Assoc.Prof.Dr.Adisorn Swetwiwathana

14. Asst.Prof.Dr.Piyaporn Chueamchaitrakun
16. Asst.Prof.Dr.Pisit Dhamvithee
18. Asst.Prof.Dr.Racha Tepsorn
20. Dr.Rutrada Theppradit
22. Assoc.Prof.Dr.Walailak Atthirawong
24. Asst.Prof.Dr.Sirinun Keanthong
26. Dr.Suteera Vatthanakul
28. Asst.Prof.Dr.Orn-In Prachaiyo

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
1. รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

2. รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
3. รศ.ดร.สันต์ เกตุปราณีต
4. รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์
5. รศ.ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
6. ผศ.ดร.นิตยา เมีย้ นมิตร
7. ผศ.ดร.รัชนี โพธิแท่น
8. ผศ.ดร.นฤมล แก้วจําปา
9. ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
10. ผศ.ดร.ปิ ยพงษ์ ทองดีนอก
11. ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
12. ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน
13. ผศ.ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน
14. ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
15. ผศ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ
16. ผศ.ดร.ออ พรานไชย
17. ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
18. ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ
19. ผศ.ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
20. ดร.ยุทธพงษ์ คีรีมงั คละ
21. ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์
22. ดร.พิชิต ลําใย
23. ดร.ยุทธพงษ์ คีรีมงั คละ

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรกั ษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรกั ษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรกั ษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาอนุรกั ษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรกั ษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาการจัดการป่ าไม้ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรกั ษวิทยา คณะวนศาสตร์

24. ดร.อุษารดี ภู่มาลี
25. ดร.วรงค์ สุขเสวต

ภาควิชาอนุรกั ษวิทยา คณะวนศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1. รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ
2. รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
3. รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
4. ผศ.ดร.ปิ ยะพงษ์ จันทร์ใหม่มลู
5. ผศ.ดร.ปิ ยะกาญจน์ เทีย้ ธิทรัพย์
6. ดร.รัฐกร สืบคํา
7. ดร.สุรสั สวตี จามิกรณ์
8. ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์
9. ดร.ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์
10. ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง
11. ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ
12. ดร.แอนนา เขียวชอุม่
13. ดร.สิทธิศกั ดิ์ หมูคาํ หล้า

14. ดร.โกมล แพรกทอง
15. นายสุกิจ จันทร์ทอง
16. นายฉานฉลาด บุนนาค

สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุม่ วิจยั ปฐพีวิทยา กองวิจยั พัฒนาปั จจัยการผลิต
ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กลุม่ วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) และคณิตศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)
สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
3M Thailand
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กรรมการฝ่ ายจัดทําเอกสารทางวิชาการ
1. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล)
2. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเผยแพร่งานวิจยั
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ดร.วราพรรณ อภิศภุ ะโชค)
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
4. นางสาวดลฤทัย เจียรกุล
5. ว่าที่รอ้ ยตรี ปิ ยะภัทร คงแสนคํา
6. นางสาววนิดา รัตตมณี
7. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
8. นายวิทวัส ยุทธโกศา
9. นายประเสริฐ กล่อมฤกษ์
10. นางสาวศุภิสรา เกียรติสนั ติสขุ
11. นายธีรศักดิ์ สุนทรา
12. นายนันทิศกั ดิ์ ประทีปสุข
13. นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยแสน
14. นางสาวพิชชาอรฐ์ สิรชิ ีวเกษร
15. นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
16. นางสาวพัชราภา รัตนวิญ�ูภิรมย์

ที่ปรึกษา
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กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

จัดทําโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา
และพัฒนาความรู ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา
ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
ตลอดจนเปนผูชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม
เพื่อความคงอยู ความเจริญ
และความเปนอารยะของชาติ”

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ

ฝายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

E-mail: kuannualconf@gmail.com
Website: http://annualconference.ku.ac.th, http://www.rdi.ku.ac.th

